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CUVÂNT ÎNAINTE
În urmă cu mai multe decenii, savantul român Octav Onicescu adresa
contemporanilor săi celebrul îndemn: "Veţi crea, veţi avea, nu veţi crea, nu veţi
exista". Mesajul lui, de o rară expresivitate, acredita ideea supravieţuirii prin
creaţie.
Astăzi, tot mai mulţi gânditori şi tot mai multe colectivităţi umane împărtăşesc acesta idee. Creativitatea încetează de a mai fi în principal o problemă
ştiinţifică, ea devine o preocupare cvasigenerală a societăţii. în acelaşi timp, se
deschid noi perspective de interpretare a fenomenului creativităţii. Se consideră de exemplu, că, în zilele noastre, dezvoltarea economică depinde în mod
esenţial de creativitatea umană şi se propune drept criteriu de apreciere a nivelului de dezvoltare a unei ţări - capacitatea ei de a promova inovaţia tehnologică de vârf.
Asumarea unui asemenea criteriu la nivelul comunităţii internaţionale,
obligă statele lumii să-şi restructureze întreaga concepţie despre educaţie şi
învăţământ, să abandoneze principiile şcolii tradiţionale şi să opteze pentru
formarea "în proporţii de masă” a indivizilor înalt erudiţi şi înalt creativi.
Un asemenea obiectiv presupune o strategie educaţională principial nouă, care să permită performanţe înalte la nivelul fiecărei generaţii de indivizi.
Problema actuală a învăţării nu mai este, aşadar, aceea a cuprinderii tuturor copiilor în sistemul de învăţământ, ci de a-i forma la nivelul la care altă
dată nu avea acces decât elita intelectuală. Societăţile postindustriale au nevoie de creatori numeroşi. Se cere o înaltă educare a creativităţii.
Dacă admitem teza că atitudinea creativă se manifestă în orice act de
adaptare la noi situaţii (Vasile Pavelcu), atunci trebuie să arătăm că procesul
tranziţiei spre un alt tip de societate, prin însăşi esenţa lui, solicită densificarea
şi generalizarea iniţiativelor creative la nivelul întregii societăţi. în perspectiva
relansării economice şi a depăşirii dificultăţilor tranziţiei, mai devreme sau mai
târziu decât orizontul de timp previzional, România nu-şi poate permite să nu
dispună de concepţii clare şi de metodologii eficiente pentru identificarea, activarea şi valorificarea capacităţilor creative existente în societate.
De aceea, ideea creaţiei ca una din şansele dezvoltării sociale reprezintă
o temă de reflecţie şi analiză nu numai pentru cercetători, ci şi pentru factorii
de putere, pentru alţi factori sociali semnificativi care trebuie să conlucreze
pentru a face posibilă utilizarea optimă a celei mai de preţ avuţii - creativitatea
umană. Această însuşire, prezentă, după cum relevă specialiştii, la toţi indivizii
şi la toate popoarele ca o însuşire de specie, este extrem de diferit valorificată.
Viitorul va aparţine însă acelor ţări şi acelor culturi care vor utiliza cu înţelepciune potenţialul de creativitate de care dispun.

1. CERCETAREA CREATIVITĂŢII
DIN PERSPECTIVA SOCIOLOGICĂ
Scop. Obiective. Ipoteze. Metode şi tehnici
de cercetare. Colectivitatea investigată

1.1. Scopul, obiectivele şi ipotezele cercetării
Fenomen deosebit de complex, creativitatea are numeroase determinaţii
sociale şi psihologice, dar şi efecte profunde în planul calităţii vieţii indivizilor şi
a colectivităţilor umane.
Dacă domeniul calităţii vieţii se defineşte prin condiţiile de viaţă ale indivizilor, prin relaţiile şi procesele la care ei participă, dar şi prin stările de satisfacţie, mulţumire, plenitudine etc. pe care ei le trăiesc în relaţie cu anumite situaţii, fenomene, evenimente, atunci, prin complexitatea trăirilor pe care le generează, prin sentimentul bucuriei şi al fericirii de a produce ceva nou şi valoros, activitatea de creaţie determină în măsură considerabilă calitatea vieţii indivizilor creatori.
Totodată, în măsura în care, prin descoperiri ştiinţifice, invenţii tehnice,
alte creaţii, se îmbogăţeşte patrimoniul valorilor spirituale şi de civilizaţie, contribuind şi la rezolvarea problemelor practice - economice, sociale, culturale
ş.a., creativitatea influenţează calitatea vieţii umane într-un spaţiu social determinat.
Cercetând creativitatea din perspectivă sociologică ne-a interesat în ce
măsură un anume mod de organizare a vieţii oamenilor şi un anume mod de
înţelegere a sensului ei, le stimulează capacităţile creative, în ce măsură efectele cumulative ale creaţiei le determină starea de satisfacţie faţă de viaţă în
ansamblul ei.
Ne-am propus, de asemenea, cunoaşterea mentalităţilor în legătură cu
rolul creaţiei în structurarea unui stil propriu de viaţă, ca şi în procesul de restructurare a societăţii româneşti. însuşirile distinctive pe care subiecţii le asociază personalităţii creatoare, ne ajută să reconstituim un portret global al creatorului din zilele noastre, ca reflex al unor condiţii contextuale determinate, ca
reflex al actualei etape de dezvoltare economico-socială.
Atitudinea creativă se manifestă cu prioritate în domeniul activităţii de
bază a indivizilor. În acest sens, am cercetat relaţia dintre profesie şi performanţele inovative, dintre creaţie şi ocupaţie, ca şi posibilităţile de compensare
a deficitului de creativitate pe care îl poate determina un anume climat sociomoral de la locul de muncă al subiecţilor.
Un capitol distinct l-am consacrat raportului creaţie-informaţie, estimării
potenţialului informaţional de care dispun creatorii din diverse domenii, opiniei
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lor despre accesul la informaţia oportună, despre responsabilitatea puterii în
asigurare accesului la informaţie.
Performanţele în domeniul creaţiei depind şi de promovarea unei anume
concepţii despre creativitatea elitelor şi creativitatea de masă, de creditul pe
care creatorii înşişi îl acordă inovaţiei colective sau spiritelor creative solitare.
De aceea, ne-am propus să aflăm în ce măsură subiecţii investigaţi optează
pentru educarea expresă a creativităţii umane sau pentru acţiunea hazardului
în afirmarea capacităţilor creative, opinia lor despre raţiunile care motivează
societăţile contemporane să susţină sau nu fenomenul creativităţii.
Realizările creative sunt în egală măsură sursă de satisfacţie şi un factor
al prestigiului profesional şi social Opţiunea între conduita creatoare şi atitudinea rutinieră în muncă depinde şi de măsura în care, la evaluarea profesionalismului se ţine seama de performanţele creatoare ale indivizilor. Subiecţii s-au
referit la experienţa lor în această privinţă, propunând un sistem de criterii evaluative, în care creativitatea se regăseşte pe o poziţie prioritară. Din perspectiva acestui sistem axiologic, subiecţii au consemnat unele dintre realizările proprii în domeniul în care creează. Totodată, au fost solicitaţi să formuleze propuneri de redresare a economiei româneşti şi reaşezare a sistemelor de valori.
În continuarea acestui demers, creatorii investigaţi au participat la un dialog
imaginar cu factorii de putere cărora le revine şi responsabilitatea promovării
creativităţii la nivel naţional, ca §i aceea de asigurare a condiţiilor generale în
care realizarea proiectelor creative ale indivizilor să ducă la îmbunătăţirea calităţii vieţii lor.
În cercetarea pe care am întreprins-o, nu ne-am propus analiza expresă
a variabilelor contextuale - nici a celor care descriu condiţiile de viaţă ale indivizilor, nici ale resurselor de care ei dispun pentru a-şi crea propria viaţă şi pentru a crea în diverse domenii ale ştiinţei, artei, tehnicii etc.
Este adevărat că unii indicatori sociali, cum sunt cei economici, socialculturali, ai stării de sănătate, ai condiţiilor de locuit, ai veniturilor şi ai consumului, ar fî fost în măsură să explice mai în detaliu unele conduite şi mentalităţi
creative, dar dificultăţile care ţin de culegerea informaţiilor statistice ca şi cele
legate de măsurarea efectelor lor asupra calităţii vieţii umane, ne-a îndreptăţit
să-i tratăm numai tangenţial gi numai atunci când subiecţii înşişi i-au menţionat.
Utilizând experienţa de viaţă şi de creaţie a subiecţilor, stocată în memoria lor sub formă de informaţii şi reprezentări sociale, am analizat indicatorii de
evaluare a calităţii vieţii, reprezentând acele trebuinţe, aşteptări, aspiraţii, fără
de care nici unul dintre indicatorii obiectivi nu are semnificaţie completă, între
care cei mai relevanţi sunt:
I. Indicatori care exprimă condiţiile de manifestare a creativităţii umane:
• Conştientizarea capacităţilor şi aptitudinilor creative;
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• Nivelul de profesionalitate/specializare, desemnat prin titluri ştiinţifice, distincţii, diplome de studii, de specializare etc.;
• Nivelul de erudiţie/multilateralitate, identificat în problematica preocupărilor creatoare;
• Tipurile de activitate umană în care sunt antrenaţi indivizii - stimulative sau preponderent rutiniere;
• Condiţiile de informare şi documentare considerate bune, acceptabile sau improprii creaţiei;
• Productivitatea creatoare, evaluată prin numărul de creaţii finalizate, lucrări publicate, expuse, reprezentate, omologate, prin participările la reuniuni ştiinţifice, culturale, interne şi internaţionale; prin
numărul de referinţe despre creaţiile finalizate şi receptate de exegeţi; prin numărul de premii obţinute ia diverse concursuri, competiţii artistice etc. în funcţie de acest indicator am selectat şi subiecţii
pentru ancheta întreprinsă.
II. Indicatori care desemnează trebuinţele creatorilor:
• trebuinţa de evaluare obiectivă a capacităţilor creative;
• trebuinţa de a finaliza aceste capacităţi în creaţii semnificative şi
de valoare;
• trebuinţa de susţinere materială a efortului creator,
• trebuinţa de informaţii recente, pertinente, polivalente;
• trebuinţa de comunicare cu semenii, de contacte cu ceilalţi specialişti creatori;
• trebuinţa de a trăi într-un mediu competitiv, generator de emulaţie
creatoare;
• trebuinţa de manifestare publică, de recunoaştere şi autoritate;
• trebuinţa de asociere, de participare la uniuni de creaţie care să
potenţeze activitatea creatorilor din diverse domenii şi să le protejeze interesele;
• trebuinţa de satisfacţie personală şi împăcare cu sine;
• trebuinţa de protecţie socială şi securitate psihică.
III. Indicatori care exprimă aşteptări şi aspiraţii ale creatorilor:
• dispecerizarea mai eficientă a forţelor creative din societate, prin:
evidenţe exacte pe domenii de creaţie, a potenţialului inovativ de
care dispunem; investiţii materiale în formarea creatorilor tineri,
susţinerea materială a creatorilor; investiţie de încredere şi consideraţie; stimularea prin solicitare a creatorilor ş.a.;
• reformularea criteriilor de evaluare a profesionalismului din perspectiva performanţelor creative;
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• reevaluarea practicilor de promovare profesională a creatorilor,
prin renunţarea la criteriile birocratice, ideologice, actuale;
• restructurarea concepţiilor manageriale în domeniul creaţiei, în
sensul preeminenţei acelor principii care să orienteze indivizii spre
valorile compatibile cu democraţia şi moralitatea;
• eficientizarea sistemului informaţional naţional;
• aspiraţia de a participa direct la reconstrucţia societăţii, de la proiectarea reformei economice şi sociale, până la finalizarea programelor preconizate, în ideea că nici o politică, oricât de bine ar fi
elaborată, nu poate deveni eficientă fără antrenarea potenţialului
de creativitate de care dispune o naţiune.

1.2. Metode şi tehnici de cercetare
Problematica cercetării a impus utilizarea unor metode complexe de investigaţie: metoda Delphi, cu două şi trei iteraţii, metoda anchetei sociologice
pe bază de chestionar şi interviu, studiul de caz al unor experienţe semnificative pentru creativitatea din domeniul ştiinţei, educaţiei, afacerilor.
Toate instrumentele utilizate au cuprins o serie de probleme comune fundamentale pentru analiza sociologică a creativităţii, cum sunt: desemnarea
profesiilor care solicită în mai mare măsură activităţi creative şi a celor ce presupun creativitate redusă sau conduite noncreative, nu înainte de a defini creativitatea din perspectiva experienţelor proprii; relaţia dintre specializarea profesională şi atitudinea creativă; factorii sociali care susţin şi stimulează capacităţile creative; însuşirile indivizilor creatori; motivaţia activităţii creatoare şi criteriile de evaluare a profesionalismului; elemente structurale ale unui program strategic de promovare a creativităţii sociale; sursele de finanţare a creaţiei indivizilor în diverse domenii ale ştiinţei, tehnicii, culturii etc.
Pe lângă aceste dimensiuni, chestionarul Delphi a surprins semnificaţia
influenţelor pe care concepţiile elitiste din societate le au asupra indivizilor creatori, capacitatea de comunicare şi integrare socială a creatorilor, opinia lor
despre şansele creativităţii ştiinţifice şi tehnice româneşti; implicaţiile procesului
de creaţie la nivelul calităţii vieţii de muncă.
Atât interviurile cu personalităţile creatoare, cât şi studiile de caz au evidenţiat şi alte dimensiuni relevante ale creativităţii umane, cum sunt: problema
creaţiei autentice şi a pseudocreaţiei, diferenţierea tipologică a creatorilor, destinul creator, influenţa eşecurilor asupra idealului de creaţie şi asupra performanţelor creative, ratarea ca ipostază a eşecului în creaţie, rolul şcolii în educarea capacităţilor inovative, rolul familiei etc.
Numeroasele "comentarii" consemnate de subiecţi, le-am descifrat cu
ajutorul analizei de conţinut prin care am putut identifica elementele definitorii
ale mentalităţii ştiinţifice şi sociale a creatorilor din zilele noastre.
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1.3. Colectivitatea investigată
Colectivitatea investigată prin metodele prezentate mai sus este constituită din trei subcolectivităţi reprezentative:
• un grup de 40 de experţi, investigaţi prin ancheta Delphi, alcătuit din
oameni de ştiinţă eminenţi, inventatori recunoscuţi pe plan naţional şi
internaţional, personalităţi din domeniul creaţiei literare şi artistice care dispun de o experienţă semnificativă în domeniul managementului
cultural, aşa numiţii "generalişti", ale căror opinii decurg din cunoştinţele lor extrem de vaste;
• un grup de 190 de creatori recunoscuţi pentru realizările lor creative în
domenii ca: educaţie, artă, ştiinţă, tehnică, informatică, cercetare,
presă, afaceri, muzee, servicii de carte - investigaţi cu ajutorul chestionarului sociologic;
• 100 de creatori din domeniul şcolii, al serviciilor de bibliotecă şi al activităţii industriale, intervievaţi pe baza unui ghid cu problematică
complementară chestionarului sociologic.
Structura colectivităţii investigate, după profesia subiecţilor:
profesia

%

1. inginer
27,4
2. prof.univ., cercet. şt.
8,7
3. prof. preuniv.
18,3
4. economist
7,8
5. sociolog/psiholog
6,1
6. ziarist
8,3
7. bibliolog
5,2
8. muzeograf
4,3
9. alte profesii
13,9
Obs. alte profesii: medic, fizician, lingvist, biolog, matematician, arheolog, informatician, compozitor, dirijor, interpret etc.
Structura pe vârste a grupului de creatori:
ani

%

1. 25-35
2. 36 – 45
3. 46 – 55
4. peste 55

10,8
32,6
34,3
22,3
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Categorii de creatori/domenii de activitate
categorii
1. experţi
2. inventatori
3. creatori din serv. educ.
4. creatori din cercetare/înv.univ.
5. creatori din presa scrisă şi radio
6. creatori din serv. cult.
7. creatori din serv. publice1

1

%
20,9
18,3
22,6
22,6
10,4
17,4
5,8

Administraţie, afaceri, previziune macroeconomică.

2. DEFINIŢII ALE CREATIVITĂŢII
Cercetătorii care au studiat creativitatea au propus diverse definiţii ale
termenului sau au preluat acele accepţiuni care exprimau puncte de vedere
identice sau apropiate concepţiei lor.
În acest sens, întâlnim două categorii de definiţii. Unele care înţeleg creativitatea ca potenţialitate, altele care o definesc ca proces, ca activitate umană, ca manifestare a acestei potenţialităţi.
Există şi opinia potrivit căreia creativitatea este mai mult un fenomen
multipotenţat decât un concept teoretic bine definit. Avantajul unei asemenea
viziuni este, după Al. Roşca, acela de a putea descompune fenomenul în elementele sale componente şi a-l studia mai în detaliu.
Deşi propune el însuşi o definiţie cu un anume nivel de generalitate,
identificând creativitatea cu ansamblul "factorilor subiectivi şi obiectivi care duc
la realizarea de către indivizi sau grupuri a unui produs original şi de valoare1,
atunci când are nevoie de un reper operaţional, Al. Roşca alege înţelesul restrâns al creativităţii, acela de "activitate sau proces care duce Ia un produs
caracterizat prin noutate sau originalitate şi valoare pentru societate"2. Şi Mihaela Roco defineşte creativitatea tot ca activitate a cărei "trăsătură definitorie
este noutatea" 3.
După alţi autori, creativitatea este numai un element structural al activităţii umane, cel reprezentat de activităţile neînvăţate inventive, care produc organizări noi ale cunoştinţelor şi experienţei dobândite. După opinia americanului Usher, de exemplu, activitatea umană este constituită din asemenea acte
inventive de penetraţie şi din acte de adresă, învăţate, non-creative, care se
întrepătrund în mod natural
Într-o viziune similară, Damian Teodosiu consideră că "practic toate activităţile umane glisează între cele două tipuri de acte" -acte de muncă originale
(de creaţie) şi acte de muncă non-originale (repetitive) 4.
Uneori, cei care definesc creativitatea ca activitate, preferă pentru această accepţiune, termenul de creaţie. Pentru Koestler, de exemplu, creaţia este
rezultatul unui proces de punere în practică a însuşirilor creative. Şi Ştefan
Odobleja, în Psihologie consonanlistâ, defineşte creaţia ca activitate şi anume,
activitatea cea mai dificilă a creierului şi cea mai productivă.
Numeroase definiţii ale termenilor menţionaţi le întâlnim atât în studiile
generale asupra fenomenului, cât şi în cele care analizează tipuri distincte de
creativitate.
1

Roşca, Al., Creativitatea generală şi specifică, Bucureşti, Ed. Academiei, 1981, p. 17.
Idem.
3
Roco, Mihaela, Creativitatea individuală şi de grup, Bucureşti, Ed. Academiei, 1979, p. 18.
4
Teodosiu, Damian, Muncă şi creaţie, în Revista de filosofie, nr. 2/1981, p. 39.
2
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Ion Moraru, în studiul asupra creativităţii sociale, despre care susţine că
trebuie definită în perspectivă pluridisciplinară, optează deopotrivă pentru accepţiunea de activitate şi pentru cea de eapacitate creativă: "prin creativitate
socială înţelegem atât capacitatea (s.n.) întelectual-ideativâ, afectivă, volitivă
cât şi acţional-transformare a colectivităţilor (...) de a produce idei noi şi lucruri
noi" 1,după care adaugă:"prin creativitate socială înţelegem şi activitatea (s.n.)
colectivităţilor de rezolvare eficientă a problemelor multiple, complexe şi dificile
cu care se confruntă viaţa socială2.
Cea de a doua categorie de definiţii, tratează creativitatea ca potenţialitate, ca "însuşire umană deosebit de preţioasă" (Ion Moraru), ca "aptitudine de a
produce soluţii noi" (G. Aznar), ca "facultate de a introduce în lume un lucru
(...) nou" (Moreno).
Explicând "Cum poate fi măsurată creativitatea socială" Cătălin Zamfir o
defineşte ca fiind "capacitatea unui sistem (fie persoană umană, fie grup social
mai larg, sau societate) de a găsi la problemele sale soluţii noi, originale"3 (s.n.).
Asupra însuşirilor de noutate, originalitate, valoare există un consens la
toţi analiştii creativităţii. Un consens există şi asupra etapelor principale ale
procesului de creaţie, precum şi asupra factorilor stimulativi sau inhibitivi ai
creativităţii umane.
Pentru a-i asocia determinaţii cât mai relevante, unii autori analizează şi
concepte complementare sau suprapuse creativităţii, evidenţiind distincţii şi
similitudini între creaţie, creativitate, descoperire, invenţie, inovaţie. Calificarea
acestor termeni, explicaţi uneori unul prin celălalt, utilizaţi uneori unul în locul
celuilalt, dar circumscrişi, cu toţii procesului, căutare-aflare-aplicare", este profitabilă în orice reflecţie asupra creativităţii umane. "Prin însăşi definiţia sa, scria
Andrei Silard, creaţia este un act de inovare care implică depăşirea stării de
fapt existente într-un domeniu, într-un sistem4 în timp ce, pentru Traian Stănciulescu inovaţia înseamnă "orice creaţie umană prin care se aduce un element
nou într-un domeniu oarecare al activităţii materiale sau spirituale a omului"5
(s.n.).
În concepţia aceluiaşi autor, când inovaţia are un conţinut maxim de noutate şi mai ales când este expus în premieră, ne aflăm în faţă invenţiei.
Solomon Marcus priveşte altfel raportul dintre invenţie şi inovaţie. După
el, inovaţia este o invenţie care se propagă prin contagiune şi modifică concepţii ştiinţifice, mentalităţi, tehnologii.
1

Moraru, Ion, Creativitatea socială, Bucureşti, Ed. Politică, 1981, p. 36.
Moraru, Ion, Creativitatea socială, Bucureşti, Ed. Politică, 1981, p. 36.
3
Zamfir, Cătălin, Cum poate fi măsurată creativitatea socială, în Revista de filosofie nr.
2/1981, p. 173.
4
Silard, Andrei, Creativitatea tinerei generaţii, în Creativitatea ştiinţifică în slujba progresului
social, Bucureşti, Ed. Politică, 1989, p. 118.
5
Stănciulescu, Traian, Dinamica raporturilor trandiţie-inovaţie în creaţia umană, Revista de
Filosofie nr.2/1981, p. l95.
2
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Există şi în cazul inovaţiei două direcţii distincte de interpretare: una o
defineşte ca proces de generare, acceptare şi implementare a ideilor noi şi alta
ca eveniment constând în aplicarea, lansarea în practică a noutăţilor.
Spre deosebire de "teoria eroică" a invenţiei, după care "procesul inventiv nu este continuu, ci un şir neregulat de noutăţi fără legătură între ele 1, accentul căzând pe individ, teoria sociologică a lui W.G. Ogburn şi S.C. Gilfillan
tratează invenţia ca un proces social şi continuu, ca o sinteză a eforturilor mai
multor persoane2. Şi asemenea teorii şi concepţia structuralistă asupra procesului inventiv sunt reducţioniste, ele se cer completate cu definiţiile şi contribuţiile psihologiei, informaticii, altor discipline ştiinţifice.
Cu toată diversitatea perspectivelor de abordare şi cu tot eclectismul insinuat în formulările exprimate, majoritatea cercetătorilor admit ideea că inovaţia este o creaţie a ceea ce nu a preexistat autorului ei, în timp ce descoperirea
presupune a evidenţia "un fapt, un obiect, un fenomen, o relaţie sau o lege care oricum exista, funcţiona, fără a se cunoaşte aceasta3.
Solomon Marcus ilustrează excelent această distincţie cu două capodopere ale geniului uman: în timp ce Coloana Infinitului îşi începe existenţa abia
cu Brâncuşi, Legea atracţiei universale, descoperită de Newton, a acţionat şi
înainte ca savantul să devină conştient de ea şi să găsească şi limbajul prin
care s-o comunice semenilor săi. în opinia autorului, deosebirea dintre invenţia
artistică şi invenţia tehnică constă, în primul rând, în caracterul ideal şi respectiv material al creaţiilor finite şi în aceea că, în timp ce invenţia artistică conduce la unicate ce se păstrează în timp în forma lor iniţială, produsul invenţiei
tehnice este mereu reconsiderat şi perfecţionat.
În finalul succintei incursiuni în spaţiul problematic ilustrat de definiţiile
creativităţii, precizăm că în studiul nostru asociem termenului-accepţiunea de
capacitate umană de a crea idei şi produse noi, originale, de a releva dimensiuni necunoscute ale fenomenelor, de a elabora direcţii noi de interpretare, dar
şi soluţii inedite de rezolvare a problemelor - capacitate finalizată în acte de
creaţie ştiinţifică, tehnică, artistică, socială etc.
Optând pentru această accepţiune ne situăm cu studiul creativităţii la cel
de al patrulea nivel al ei, denumit de I.A. Taylor "nivelul creativităţii inovative" şi
care constă în elaborarea unor produse noi şi originale, atât din punct de vedere teoretic cât şi aplicativ.
Taylor a identificat cinci nivele de creativitate: 1) nivelul creativităţii expresive cu referire la potenţialul creativ al indivizilor, manifestat numai la nivelul
atitudinilor şi reacţiilor comportamentale; 2) nivelul creativităţii productive, finalizate în produse cu valoare creativa limitată Ia planul subiectiv al autorilor; 3)
1

Cojocaru, Constantin, Creativitate şi inovaţie, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1975, p. 38.
2
Idem, p. 39.
3
Marcus, Solomon.
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nivelul creativităţii inventive, acela care constă în descoperirea unor însuşiri şi
relaţii noi ale fenomenelor şi a unor căi ingenioase de soluţionare a problemelor; 4) nivelul creativităţii inovative, la care ne-am referit mai sus; 5) nivelul creativităţii emergente - cuprinzând acele creaţii care au revoluţionat ştiinţa, cultura, civilizaţia umană.
Prin calitatea unora dintre creatorii investigaţi de noi, nume de referinţă
în ştiinţa, arta şi tehnica românească, putem afirma că am avut acces şi la
acest nivel de creativitate. De asemenea, trebuie să arătăm că, deşi ne-am
propus cercetarea influenţelor creativităţii asupra calităţii vieţii de muncă, aşa
cum se percep ele de către indivizii înalt creativi, uneori a trebuit să ne limităm
la autorii unor creaţii modeste, neasumate încă la nivelul unui domeniu de activitate/cunoaştere ceea ce, după Taylor, ar însemna situarea pe terenul creativităţii productive.
De altfel, cercetarea sociologică a creativităţii arată ca cele cinci nivele
descrise de Taylor nu se găsesc în realitate în stare pură, ca ele sunt faze ale
devenirii creatorilor potenţiali accesibile fiecăruia dintre ei.
Precizăm, de asemenea, că uneori vom utiliza noţiunile de creaţie, inovaţie, invenţie, creativitate ca noţiuni sinonime asociate însuşirilor fundamentale
ale fenomenului: noutate, originalitate, valoare, utilitate.
Apreciem creativitatea în primul rând prin elementul de noutate a valorilor create. Fără a presupune întotdeauna relevarea unui nou element structural, noutatea implică cel puţin un principiu de complexitate suplimentar, principiu care poate schimba raportul şi valoarea celorlalte structuri constitutive.
Această idee, susţinută cu întemeiere de sociologul francez Pierre Francastel,
în al său "Program pentru o sociologie a artelor", devine un principiu extrem de
productiv în cercetarea sociologică a creativităţii.

3. CREATIVITATEA ÎN CONCEPŢIA SUBIECŢILOR
Subiecţii nu au fost solicitaţi să definească din punctul lor de vedere creativitatea. Au făcut-o, însă, în mod implicit atunci când s-au delimitat de o definiţie propusă de noi la începutul anchetei şi anume: "Prin creativitate se înţelege
activitatea care produce ceva nou (original) şi de valoare (util) pentru societate".
Raportându-se la această definiţie din perspectiva statutului lor ocupaţional, unii dintre creatori s-au delimitat tranşant De exemplu: "termenul util, folosit pentru a explicita valoarea este restrictiv, el este predominant numai în
câmpul valorilor economice; valorile, în general, beneficiază şi de alte caracteristici cum sunt: <demn de interes>, <de autoritate>, <de recunoaştere socială> etc. şi, paradoxal, de o anumită doză de <nulitate>, de gratuitate, prin "neidentificarea la timp a valorilor şi, ca urmare, nerecunoaşterea şi nepromovarea
lor imediată"; cei mai mulţi subiecţi au accentuat una sau alta din determinaţiile
fenomenului, în funcţie de experienţa lor creatoare şi profesională. Ei s-au referit, aşadar, la însuşirile de nou, original, de valoare, util, pe care le-au identificat
în propria activitate de creaţie: "valoarea şi noutatea sunt două mari deziderate
pentru creatori", "domeniul meu de activitate - presa, presupune şi utilul şi originalitatea", "activitatea didactică impune o permanentă căutare a noului", fiecare emisiune de radio conţine ceva nou şi util", înţeleg prin creativitate noutate
absolută", "utilitatea a ceva nou poate să nu fie imediată, de aceea o consider
secundară în raport cu prima determinaţie a creativităţii - originalitatea", "a nu fi
axat pe nou, în cercetarea fundamentală, e sinonim cu plafonarea, blazarea,
moartea lentă".
Reiese clar, că o anumită grilă, constituită din însuşirile menţionate de ei,
selectează cu uşurinţă diverse nivele de creativitate.
În acelaşi timp, subiecţii s-au referit la creativitate în relaţie cu mulţi alţi
termeni ca: libertate, rutină, informaţie, management, perfecţionare, motivaţie,
recunoaştere publică, performanţă şi chiar transcendenţă.
Exemple: "creativitatea presupune libertate de acţiune", "sunt etape în
care creativitatea solicită şi activităţi rutiniere", "multe activităţi pot deveni mai
creative printr-un acces mai larg Ia informaţie", "conducerea unei instituţii care
atestă creativitatea (O.S.I.M.) este, la rândul ei creativă", "creativitatea în management permite cercetarea din mers a disfuncţionalităţiîor unui sistem", "activitatea de creaţie presupune perfecţionare continuă", "creativitatea motivează
strădaniile de a ne sincroniza cu gândirea europeană", "creativitatea se autoreglează în funcţie de recunoaşterea ei socială", "creativitatea conduce în orice
domeniu la performanţă", "creaţia este un spaţiu cu multe necunoscute şi cu
deschidere spre transcendenţă".
Noţiunile subliniate mai sus şi care împreună completează problematica
creativităţii, desemnează fie trăsături ale personalităţii creatoare, fie condiţii de
manifestare a creativităţii - în sensul stimulării şi impunerii ei.

4. TRĂSĂTURI ALE PERSONALITĂŢII CREATOARE
Cunoaşterea trăsăturilor distinctive ale personalităţii creatoare, aşa cum
sunt ele percepute de către experţi şi de către ceilalţi subiecţi, ne ajută să conturăm un portret global al creatorului, semnificativ pentru acest timp şi acest
spaţiu socio-cultural.
Unele însuşiri sunt specifice creatorului in general. Ele au fost relevate
cu diverse prilejuri, de numeroşi autori români şi străini, interesaţi fie de profilul
savantului creator (R.B. Cattel şi J. Drevdhal), al cercetătorului din domeniul
ştiinţei (G. Thomson, E.J. Reghirer, M. Roco), al creatorului cu preocupări plurisau interdisciplinare (I. Moraru), fie de creativitatea inventatorilor (I. Rossman,
C. Cojocaru) a oamenilor de artă (P. Janet, V. Pavelcu, A. VasiIiu, D. Mihăilescu) şi, nu mai puţin, de către cei care au consacrat: studii profunde fenomenului creativităţii din perspectivă psihosociologică (A. Koestler, H.H. Gough, Al.
Roşca, I. Moraru, P. Popescu-Neveanu).
Subiecţii pe care i-am investigat s-au referit şi ei la unele aptitudini intelectuale şi speciale, precum şi la unele trăsături de caracter ale creatorilor, evidenţiate de autorii citaţi.
În acelaşi timp, ei au menţionat o serie de însuşiri care denotă particularităţi ale creatorilor din ţara noastră, cu mentalităţile, cu orizontul şi mai ales cu
experienţa lor socială şi de creaţie.
Cei mai mulţi subiecţi (76%) au menţionat "receptivitatea şi interesul faţă
de nou" ca însuşire a personalităţii creatoare şi ca expresie a unei anume concepţii despre creativitate, ca fiind în primul rând o problemă de atitudine, după
cum scrie şi academicianul Gh. Mihoc, "sunt deprins să merg pe căi bătute,
sau am înclinarea, gustul, plăcerea să-mi pun întrebarea dacă nu cumva există
şi căi nestrăbătute1. Un număr considerabil de răspunsuri (73%) se referă la
"pasiunea pentru creaţie" - situată iată, înaintea însuşirilor care denotă premisele cognitive şi motivaţionale ale creaţiei. Pasiunea stimulează inteligenţa şi
imaginaţia indivizilor şi, împreună cu interesele, trebuinţele şi sentimentele lor,
motivează atitudinea creativă, Ion Moraru identifică, în acest sens, un triunghi
motivaţional; trebuinţe - interes - pasiune.
Devansând unele concluzii ale investigaţiei, trebuie să arătăm că pasiunea pentru creaţie, sentimentul utilităţii sociale şi responsabilitatea pentru destinul colectivităţii sunt trăsături identificative ale creatorului român.
Dacă "spiritul pasionat" este trăsătura ineluctabilă a comportamentului
creator, mai ales în concepţia ziariştilor, muzeografilor şi a creatorilor din serviciile educaţionale, ceilalţi subiecţi evidenţiază rolul aptitudinilor intelectuale şi al
aptitudinilor specifice creaţiei din diverse domenii. Ei au pus un accent deosebit
pe capacitatea individului creator de a sesiza şi a rezolva probleme. De ase1

Gh. Mihoc, Creativitatea, în Contemporanul nr. 12 din 17.III.1992.
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menea, subiecţii nu concep personalitatea creatoare fără o temeinică pregătire
de specialitate şi o cultură vasta. Asupra acestei din urmă însuşiri au insistat
mai ales fizicienii, medicii, matematicienii, alţi specialişti incluşi în grupul experţilor. Sintetizând răspunsurile subiecţilor şi redându-le în ordinea descrescândă
a scorurilor înregistrate, putem spune că profilul individului creator este definit
de următoarele trăsături: 1. receptivitate şi interes faţă de nou; 2. spirit pasionat; 3. pregătire de specialitate temeinică; 4. capacitate de a formula şi rezolva
probleme; 5. aptitudini speciale; 6. cultură vastă; 7. responsabilitate; 8. alte trăsături. Completând cu "alte trăsături" acest profil, subiecţii au realizat nuanţări
semnificative ale însuşirilor ce aparţin componentelor intelectuale, atitudinale
sau motivaţionale ale personalităţii umane. În acest sens, ei au subliniat unele
caracteristici ale gândirii care facilitează manifestarea capacităţii inovative, cum
sunt: sinteza, mobilitatea, selectivitatea, asociativitatea, fluiditatea.
Alături de "receptivitatea la nou" s-au menţionat nonconformismul şi dorinţa schimbării, alături de "cultura vastă" - multidisciplinaritatea. Formularea şi
rezolvarea problemelor presupune, după ei, capacitatea de a sesiza similitudini. Un creator se distinge nu numai prin "pasiune", ci şi prin "capacitate de
dăruire" gi "spirit de sacrificiu".
Unele calităţi se dobândesc prin exerciţiu intelectual şi experienţă profesională, ca de exemplu: capacitatea de orientare operativă în situaţii neaşteptate, promptitudinea în utilizarea informaţiilor noi, rezistenţa la eşecuri trecătoare.
Stimulaţi de ideea reconstituirii unui portret colectiv din fragmente de experienţă intelectuală şi psihosocială, subiecţii au completat imaginea creatorului cu "robusteţea psihică", "cinstea", "altruismul", "perseverenţa", "demnitatea",
"modestia", "spiritul democratic" - trăsături care, departe de a semnifica introversia şi detaşarea, denotă disponibilitatea de integrare în colectivitate.
Cel puţin unele ^dintre însuşirile enumerate mai sus desemnează mentalităţi creative dobândite într-un spaţiu socio-cultural cu particularităţi induse de
o anume experienţă istorică. însuşiri ca: modestia, altruismul, spiritul de sacrificiu, exprimă predispoziţie ia comunicare şi interdependenţă, spre deosebire de
trăsăturile creatorilor concentraţi cu prioritate asupra ideii de independenţă, autoafirmare şi auto actualizare - ca semn al individualismului, al distanţei şi izolării, relevate atât de semnificativ de R.B. Cathell şi J.E. Drevdhal. în "profilul
savantului creator", ei au sesizat tendinţa de respingere a comunicării, mai ales
cu persoane din afara comunităţii ştiinţifice de care aparţineau personalităţile
creative. Alţi autori au ajuns Ia alte concluzii. De exemplu, A. Roe, investigând
un grup de oameni de ştiinţă, a constatat că aveau în comun tocmai "puternica
integrare în muncă". Comunicarea cu semenii nu înseamnă întotdeauna dispensarea energiei şi a intereselor intelectuale cum au încercat sa acrediteze
unele cercetări, ci, dimpotrivă, adâncirea şi integrarea indivizilor în problematica activităţii lor de creaţie.
Presupunând şi o reflecţie continuă asupra ideilor interlocutorilor, comunicarea stimulează implicit inteligenţa şi imaginaţia creativă. Prin comunicare
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se vehiculează idei, ceea ce duce, după Ion Moraru, la un "adaus de creativitate".
În contextul investigaţiei întreprinse de noi, numai 12% dintre subiecţi au
apreciat că nevoia de comunicare este o trebuinţă reală a creatorilor. Reţinerea celorlalţi de a recunoaşte rolul benefic al comunicării interumane, o apreciem ca pe un reflex de autoapărare faţă de exacerbarea agresivităţii comportamentale şi de limbaj, din ultimii ani, inclusiv la nivelul uniunilor de creaţie. În
acest sens, unul dintre subiecţi mărturisea că, după decembrie 1989, nu-şi recunoaşte colegii.
Marea majoritate a subiecţilor apreciază că indivizii înalt creativi nu sunt
indiferenţi la problemele semenilor, nici atunci când tendinţa lor de a se integra
în grupurile progresionale este mult mai diminuată. După unii experţi (40%),
creatorii sunt spirite solitare, după alţii (40%), ei se integrează numai în colectivele performante, deoarece numai asemenea colective asigură compatibilitatea psihoculturală care facilitează şi orientarea comună spre valorile
care potenţează exprimarea inventivităţii şi anume: principialitatea, probitatea,
încrederea, recompensa etc.

5. DESTINUL CREATOR
Unele trăsături ale indivizilor creatori, manifestate de timpuriu, sunt semnificative pentru prognozarea devenirii şi afirmării lor în planul creaţiei. Experţii
pe care i-am investigat au menţionat în acest sens însuşiri intelectuale şi trăsături de personalitate, începând cu originalitatea care este, după cum am văzut, şi nota definitorie a creativităţii umane. Cele mai multe răspunsuri s-au referit la potenţialul intelectual de care dispun personalităţile creatoare, accentuându-se: intuiţia, imaginaţia, capacitatea de concentrare, de asimilare critică,
rigoarea minţii, clarviziunea, spiritul anticipativ. Adevăraţii creatori se disting
printr-o anume nelinişte a şpriţului, prin deprinderea de a iscodi şi a contesta
tabuurile de orice gen, prin permanenta căutare a ceva neştiut, inclusiv căutarea de sine, ca şi descoperirea de sine cu fiecare nouă creaţie.
Însuşiri semnificative pentru prognozarea destinului creator

Dar, aşa cum menţionau unii dintre subiecţi, aceste caracteristici se pot
diminua în lipsa atitudinilor stimulative şi a factorilor externi care să potenţeze
manifestarea lor deplină.
Destinele nu se împlinesc întotdeauna. Oricât de precis şi de la timp s-ar
identifica însuşirile creative, este greu de previzional numai pe baza lor evoluţia
ulterioară a indivizilor. După opinia subiecţilor, timpul §i viaţa reală probează, în
ultimă instanţă, §i aptitudinile pentru creaţie şi valoarea creaţiilor înseşi.
Se pune atunci problema, ce rol mai au reflecţiile asupra destinului creator dacă previziunile sunt incerte iar contemporanii refuză uneori recunoaşterea
unor valori.
În viziunea unor cercetători, creativitatea nu mai este, în zilele noastre,
un fenomen spontan şi imprevizibil sau nu mai este atât de imprevizibil, încât
să determine scepticismul şi indiferenţa societăţii faţă de capacităţile creative
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de care dispun. Dimpotrivă, ele pot fi cunoscute şi conduse în direcţia care să
le dea şanse maxime de manifestare. De aceea, există în lume instituţii ce se
numesc "Creative Education Fundation" (SUA), de aceea folosesc tehnologii
complexe de educare a creativităţii umane. Aşa cum spunea cineva, se considera pe bună dreptate că societăţile, astăzi, nu mai pot aştepta naşterea geniilor pentru a rezolva problemele practice, economice, tehnice, sociale etc.
O asemenea perspectivă de interpretare se poate extinde însă şi asupra
colectivităţilor umane. Au şi ele un destin creator care poate fi previzional cu
destulă exactitate. în acest sens, apreciem că unele criterii de măsurare a creativităţii sociale, propuse de Cătălin Zamfir1, pot deveni şi repere de anticipare
a devenirii creative a diverselor colectivităţi/societăţi. Avem în vedere, de
exemplu, evaluarea clarităţii obiectivelor cuprinse în programele sociale de
dezvoltare, a măsurii în care sânt împărtăşite, asumate de către membrii societăţii şi în care stimulează atitudinea critică şi explorarea diverselor alternative a
gradului în care stimulează cunoaşterea - ca o condiţie ineluctabila a atitudinii
inovatoare şi, nu în ultimul rând, promovarea mecanismelor democratice, singurele în măsură să anihileze excesele mecaniselor autoritare.
Erorile în evaluarea capacităţilor creative aparţin uneori nu numai societăţii şi grupurilor sociale, ci şi creatorilor înşişi. Se confundă de către unii dorinţele cu realitatea, veleităţile cu realizările creatoare propriu-zise. Asemenea
confuzii sunt dăunătoare. Pseudocreaţiile produc o inflaţie în câmpul produselor creative şi implicit stânjenesc receptarea creaţilor autentice.
Pseudocreatorii, la rândul lor, devin victimele propriilor amăgiri şi adoptă atitudini disfuncţionale atât pentru echilibrul valoric generai, cât şi pentru integrarea
lor socială.
De aceea, subiecţii au propus ca societatea şi grupurile umane sţî adopte atitudini diferenţiate şi să iniţieze demersuri specifice faţă de diversele categorii de indivizi care aspiră la consacrarea numelui lor. De exemplu,
A. Creatorii manifeşti, productivi, se cuvine să beneficieze de:

1

Zamfir Cătălin, Cum poate fi măsurată creativitatea socială, în Revista de Filosofie, nr.
2/1981, p. 174.
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Ideea de "a nu se întreprinde nimic special" a fost susţinută de 5,0% dintre creatori.
Ţinând seama de faptul că subiecţii investigaţi sunt indivizi înalt creativi
şi aparţin implicit acestei categorii de creatori manifeşti, considerăm că propunerile formulate de ei sunt şi "aşteptări" de la societate faţă de activitatea şi
creaţia lor. Unii consideră că se cuvine "să aibă un mediu propice de manifestare'', "să fie ajutaţi să dea măsura valorii lor”, „să fie solicitaţi prin comandă
socială” şi „să se poată manifesta pe plan intern şi internaţional; alţii prefere
"autonomia totală", "libera iniţiativă", preferă "să fie lăsaţi să-ş hotărască singuri destinul".
B. Faţă de creatorii care nu s-au manifestat încă pe măsura capacităţilor
de care dispun, subiecţii propun următoarele:
Demersuri
1. Să li se creeze condiţii de afirmare publică
2. Să fie încurajaţi prin solicitare
3. Să fie stimulată motivaţia creatoare
4. Să fie modelate atitudinile inovative
5. Să fie ajutaţi să-şi conştientizeze potenţialul creator
6. Să fie încadraţi în posturi favorizante pentru creaţie
7. Alte demersuri ca: stimulare graduală, încurajare
prin mass-media, iniţiere în inventică

%
42,5
32,5
32,5
25,0
22,5
10,0
5,0

Ideile cu privire la indivizii ale căror aspiraţii de consacrare depăşesc capacităţile lor creative, au fost pe cât de lapidare, pe atât
C. Faţă de pseudocreatori s-au propus:

De asemenea, 7,55% dintre subiecţi consideră că faţă de pseudocreatori
nu trebuie întreprins "nimic special, deoarece se elimină singuri".
Aflându-se în faţa unei probleme atât de delicate, unii experţi au opinat
că adoptarea unei poziţii tranşante în această privinţă este riscantă, "că este
greu de deosebit pseudocreatorii de creatori adevăraţi" că "dacă i-am identifica
la timp i-am salva", că cel mai bine este "să li se explice cu blândeţe că îşi iro-
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sesc viaţa într-o investiţie falimentară". Alţii, dimpotrivă au cerut "descurajare
totală", "eliminare", "descurajare la scenă deschisă".
Sunt atitudini care exprimă, pe de o parte, interesul faţă de valorile autentice şi faţă de climatul propice afirmării lor, iar pe de alta, îngrijorarea faţă de
indivizii amăgiţi de propriile himere, ca şi dorinţa de a-i recupera ca fiinţe capabile să desfăşoare activităţi utile pentru ei şi colectivitate.

6. FACTORII CREATIVITĂŢII
Analiştii fenomenului creativităţii tratează atât de diferit problema factorilor, încât consensul există numai în legătură cu principalele categorii de factori,
nu însă şi în privinţa grupării lor şi al rolului pe care îl au în manifestarea capacităţilor creative.
Unii cercetători disociază factorii stimulativi ai creativităţii de cei inhibitivi,
alţii arată că aceiaşi factori pot fi stimulativi în anumite condiţii şi perturbaţi în
alte condiţii, cei mai mulţi analizează pe larg factorii stimulativi şi prezumă că
absenţa lor sau prezenţa opusului lor constituie blocaje ale creativităţii. Sunt
autori care grupează factorii creativităţii în interni - intelectuali, aptitudinali şi
motivaţionali - şi externi de microgrup şi societali. Într-o altă interpretare factorii
creativităţii sunt individuali -psihologici şi biologici - şi de mediu, respectiv: social-istorici, economici, educaţionali, organizaţionali, psihosociali. Unii autori
accentuează structurile micro - şi macrospaţiului social, alţii componentele: intelectuală, atitudinală, axiologică şi motivaţională ale creativităţii.
În contextul anchetei întreprinse de noi, factorii stimulativi ai creativităţii,
care au întrunit numărul cel mai mare de opţiuni şi care, în acelaşi timp, au fost
situaţi şi pe primele locuri ale scalei de importanţă, sunt de natură motivaţională. în acest sens, "factorul material" şi "recompensele morale şi materiale" motivează în mare măsură implicarea indivizilor în activităţi creatoare.
Interpretăm această orientare ca pe un reflex al condiţiilor sociale/contextuale caracterizate de precaritatea suportului material al creativităţii şi
de o anume ambiguitate a criteriilor de apreciere axiologică "oamenii se recomandă şi prin veniturile pe care le obţin" opina unul dintre subiecţi şi continua:
"ce-i drept, într-o societate normală şi în vremuri normale".
Deşi fac distincţie între "condiţiile materiale" ale creativităţii şi "recompensele materiale" pentru performanţele obţinute, subiecţii le acordă şi unora şi
altora o importanţă egală.
în funcţie de profesia, vârsta şi experienţa socială a subiecţilor, recompensele materiale le motivează activitatea creatoare într-o măsură mai mare
sau mai diminuată. "Factorul material" a fost consemnat cu prioritate de către
profesori şi specialişti din domeniul cercetării ştiinţifice/aplicative, adică de către acele categorii socio-profesionale care aduc sistematic Ia cunoştinţa factorilor puterii şi a opiniei publice, starea incertă a condiţiilor de muncă din domeniul lor de activitate.
La nivelul colectivităţii investigate, factorii stimulativi au întrunit diverse
opţiuni.
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Factori care stimulează creativitatea umană

Subiecţii au avut libertatea să aleagă toţi factorii pe care îi consideră stimulativi şi să-i numeroteze în ordinea importanţei pe care le-o asociază.
Observăm, că fiecare factor a obţinut un număr mare de menţiuni, aşa
încât diferenţele de la o poziţie la alta sunt relativ mici.
în acelaşi timp, constatăm o alternanţă simetrică între factorii care semnifică nevoi de natură spirituală, relevanţa de sine/sentimentul utilităţii, încrederea în forţele proprii, aspiraţia de perfecţionare şi cei care exprimă nevoia de
afirmare, de recunoaştere publică şi comunicare/competiţia, încrederea semenilor, şansa promovării, recompensele morale.
Subiecţii care apreciază că "aspiraţia de perfecţionare" stimulează capacităţile creative, îi acordă şi importanţa prioritară între ceilalţi factori. Se disting,
în acest sens, inginerii care, în condiţiile progresului tehnic accelerat, sunt nevoiţi să cunoască "la zi" performanţele celorlalţi creatori, pentru a fi în măsură
să inoveze ei înşişi unele tehnologii.
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Evaluând aceste opţiuni din perspectiva vârstei subiecţilor, constatăm,
de exemplu, că "încrederea în forţele proprii" se manifestă cu mai multă intensitate la subiecţii de peste 35 de ani.
Este nevoie desigur de o anume distanţă temporală şi de unele certitudini pentru a crede în forţele tale şi în impactul social al creaţiei tale.
În acelaşi timp, indusă de timpuriu, încă de la primele experienţe în domeniul creaţiei, încrederea în forţele proprii se constituie într-un puternic factor
motivaţional care poate armoniza în modul cel mai eficient interesele colectivităţii cu cele ale indivizilor creatori.
Fiecare dintre factorii menţionaţi are diverse valenţe creative, la care subiecţii s-au referit în comentariile solicitate.
Chestionarul nu a putut prevedea un număr mai mare de itemi care să
epuizeze ansamblul factorilor ce intervin în stimularea activităţilor creative.
Subiecţii au consemnat şi "alţi factori" favorizanţi, atât generali, cât şi
specifici domeniului lor de activitate. A fost un prilej pentru ei de a interpreta
creativitatea umană din perspectiva coexistenţei celor două categorii de faeton,
de mediu şi individuali
Factorii individuali ai creaţiei sunt grupaţi în jurul ideilor de satisfacţie, de
împlinire a idealului creator; mulţumirea, plăcerea, bucuria, satisfacţia, sentimentul trăirii unice sunt numai unii din termenii care redau "starea de graţie" a
creatorului.
La interferenţa sentimentului de satisfacţie cu cel al utilităţii demersului
creator, se situează şi sensul vieţii, sensul creaţiei înseşi. Scriind despre creativitatea tinerei generaţii, Andrei Silard menţiona: "Fără a simţi că activitatea
noastră este socialmente utilă, că suntem apreciaţi (...) ar pieri însăşi raţiunea
existenţei noastre în colectivitate"1.
Subiecţii s-au referit în aceeaşi măsură la factorii intelectuali - setea de a
cunoaşte, pasiunea descoperirii, dorinţa de a găsi "răspunsuri credibile la întrebări insolite" etc. şi la cei ce desemnează trăsături de personalitate ale indivizilor creatori: perseverenţa, tenacitatea, autoafirmarea, datoria, conştientizarea, sensul vieţii, pasiunea pentru creaţie "până la fanatism" - uneori.
În concepţia subiecţilor investigaţi competiţia are nu numai forma confruntării cu ceilalţi, ci şi a întrecerii cu tine însuţi, după cum încrederea în sine
este un reflex al încrederii semenilor.
În măsura în care aspiră la încrederea semenilor, subiecţii aşteaptă şi
sprijinul lor, cel puţin în procesul de finalizare a ideilor noi, dacă nu şi în privinţa
susţinerii materiale a efortului lor creator.
Dacă un număr redus de subiecţi acceptă ideea gratuităţii actului de creaţie, cei mai mulţi apreciază, pe bună dreptate, că indivizii înalt creatori trebuiesc scutiţi de "obsesia" grijii de mâine care le iroseşte energiile sau le polari1

Silard Andrei, Creativitatea tinerei generaţii, în Creativitatea ştiinţifică în slujba progresului
social Bucureşti, 1989, p. 123.
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zează spre activităţi non-creative. în acest sens, condiţiile normale de manifestare a creativităţii umane presupun un nivel de trai acceptabil şi o anume independenţă financiară şi instituţională a creatorilor.
Subiecţii s-au referit de asemenea la factorii de mediu care influenţează
performanţele inovative.
Unii factorii ţin de microspaţiul social, alţii de structurile mac-rosociale. Ei
au detaliat implicaţiile pe care le au asupra emulaţiei creative, climatul moral,
concepţia managerilor, familia, nivelul de culturalitate şi orientările valorice ale
grupurilor sociale, libertatea de creaţie şi de exprimare, influenţa unor personalităţi ştiinţifice, artistice etc. Solomon Marcus arata că întâlnirea cu asemenea
personalităţi poate fi decisivă pentru vocaţia creatoare a unui individ şi exemplifica cu poetul şi matematicianul Ion1 Barbu: "Vocaţia matematică şi vocaţia poetică apar concomitent în anii adolescenţei.
Desigur, nu lipsesc întâmplările fericite care-1 stimulează. Aceste întâmplări se asociază cu Ion Banciu şi Gheorghe Ţiţeica în ce priveşte matematica
şi cu Tudor Vianu şi Simion Bayer pentru literatură. (...) cele două vocaţii îl angajează atât de esenţial, încât nu va putea scăpa de nici una dintre ele până la
moarte".
în contextul anchetei Delphi, asemenea "întâmplări fericite" sunt incluse
în categoria factorilor de biografie/conjuncturali, pe care subiecţii îi consideră
semnificativi pentru diferenţierea tipologică a creatorilor.
După opinia experţilor care au participat la anchetă, fiecare categorie de
factori şi diversele combinaţii dintre elementele lor constitutive, manifestânduse în condiţii de mediu determinate, stimulează anumite stiluri creative identificative pentru diverse tipuri de creatori.
Cei mai relevanţi sunt în concepţia lor factorii aptitudinali şi factorii motivaţionali.
Aptitudinile specifice şi motivaţia pentru creaţie, ca răspuns la trebuinţele, interesele, pasiunile şi idealurile subiecţilor, sunt în măsură să diferenţieze
tipurile semnificative de creatori.

1

Marcus Solomon, Invenţie şi descoperire, Bucureşti, Ed. Cartea Românească, 1989, p.
263.
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Cum era şi firesc, subiecţii au menţionat între "alţi factori" şi trăsături de
caracter specifice indivizilor creatori, precum: perseverenţa, tenacitatea, iniţiativa etc.
În privinţa unora dintre aceste trăsături, părerile lor sunt împărţite. Se
consideră, de exemplu, că tenacitatea şi disciplina, nu numai că nu definesc
comportamentul creator, dimpotrivă probează noncreativitatea.
În funcţie de preeminenţa unora sau altora dintre trăsăturile de caracter,
cercetătorii au creat numeroase tipologii. Unele dintre cele create de H.H.
Gough, A. Moles, R. CIaude sau J. Baron sunt utile atât la selecţia indivizilor
pentru anumite funcţii, cât şi la elaborarea unor programe educaţionale adecvate. Este suficient să reflectăm asupra celor 24 de tipuri descrise de Moles şi
Claude, pentru a înţelege că prezenţa unor indivizi creatori precum: conformistul sau criticul, individualistul sau altruistul, teoreticianul sau practicianul,
avangardistul sau tradiţionalistul etc. este mai oportună în anumite poziţii/funcţii, decât în altele.
Cu totul originală şi operaţională în acelaşi timp, este tipologia propusă
de acad. Ştefan Milcu. Sintetizând factorii definitorii ai creativităţii, Ştefan Milcu
identifică 4 tipuri de creatori: eruditul, descoperitorul, constructorul de sistem şi
organizatorul, ultimul fiind creatorul care lasă în urma lui instituţii (Davila, Cantacuzino etc.).
La diferenţierea tipologică a creatorilor participă însă numeroşi "alţi factori". Pentru unii dintre subiecţi, mai importanţi sunt fac-torii istorici, pentru alţii talentul şi vârsta creatorilor. Factorii de mediu echilibrează, după unele opinii,
"configuraţia genetică a creatorilor".
După opinia subiecţilor investigaţi, unele dintre structurile spaţiului social
se implică mai mult decât altele în susţinerea şi promovarea creativităţii. Dimensiunile acestei participări depind, după cum ei însuşi subliniază, de valorile
dominante în societate, de politica statului în domeniul ştiinţei, artei, creativităţii
în general. O contribuţie mai semnificativă ar trebui să aibă, însă, mass-media,
structurile puterii, consiliile de conducere ale diverselor instituţii sociale, asociaţiile profesionale şi uniunile de creaţie.
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Subiecţii au fost solicitaţi să-şi exprime încrederea în structurile menţionate, dispunându-le pe o scală prevăzută cu 9 grade de importanţă. în funcţie
de vârsta pe care o au, diferă şi atitudinea lor în această privinţă.
Cei care au situat pe poziţia I:
1. Unităţile de învăţământ, sunt în marea lor majoritate de 46 - 55 de ani
2. Structurile puterii, aparţin tuturor grupelor de vârstă
3. Consiliile de conducere, sub 35 de ani - peste 45 de ani - 34
Celelalte structuri nu se situează niciodată pe poziţia I iar sindicatele mai
ales pe locuim.
Aceste exemple sunt semnificative pentru unele mentalităţi ale creatorilor. Indiferent de vârsta pe care o au, ei sunt mai încrezători în eficienţa unor
structuri ale macrospaţiului social, cum sunt de exemplu factorii de putere, decât în asociaţiile profesionale şi uniunile de creaţie care le sunt mult mai accesibile. Se perpetuează, după opinia noastră, acele conduite pasive care preferă
delegarea răspunderii către autoritatea de la cel mai înalt nivel şi complacerea
în atitudinea sceptică faţă de şansele de împlinire socială prin creaţie.
Şi neîncrederea în sindicate ar putea fi interpretată ca un reflex al trecutului nu prea îndepărtat, în care rolul lor în viaţa socială era formal şi simbolic,
după cum ar putea fi un reflex al anilor de tranziţie, când imaginea sindicatelor
în opinia publică s-a deteriorat nu numai datorită lipsei de constructivitate a acţiunilor lor, ci şi disfuncţiilor pe care le-au creat periodic la nivelul relaţiilor interumane din unităţile economice şi sociale. De aceea, la întrebarea despre rolul
diverselor structuri sociale în stimularea creativităţii umane, 62,5% dintre subiecţi consemnează despre sindicate: "nu au nici un rol".
Dacă în cazul sindicatelor nu există diferenţe notabile între imaginea lor
socială şi perceperea acţiunii lor efective, în privinţa celorlalţi factori, diferenţele
sunt indubitabile.
Încrederea acordată unităţilor de învăţământ le situează pe primul loc,
atât la nivelul reprezentărilor sociale, cât şi în perceperea, de către subiecţi, a
rolului lor efectiv în stimularea creativităţii umane.
Mijloacele de comunicaţie în masă, grupurile de munca şi uniunile de
creaţie îşi asumă responsabilităţi mai mari în promovarea creativităţii, în raport
cu "aşteptările" subiecţilor, în timp ce, structurile puterii şi diversele structuri
bancare şi productive care polarizau speranţele unui număr însemnat de creatori -65% şi respectiv 57,5% - sunt percepute ca având un rol mult mai diminuat (10%).
Profesia subiecţilor influenţează atât perceperea cât şi perspectiva axiologică de raportare la factorii menţionaţi mai sus. De exemplu: uniunile de creaţie şi asociaţiile profesionale înregistrează încrederea cea mai mare din parte
inginerilor, ziariştilor şi cercetătorilor din domeniul economic, adică din partea
acelor categorii de profesionişti care, în ultimii ani, s-au reunit în diverse forme
asociative cu programe de activitate stimulative, precum AGER, AGIR, ASR,
AZR, SZR etc. ca de altfel şi alte asociaţii profesionale de tipul APR, Inventa.
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Structurile bancare şi productive private constituie, în reprezentările subiecţilor, alternative optimiste la neimplicarea şi ineficienta altor structuri, polarizând opţiunea unui număr însemnat de experţi (57,5%).
Condiţiile concrete în care îşi desfăşoară ele activitatea denotă faptul ca
nici puterea lor economică şi nici concepţia managerială - în lipsa legislaţiei
necesare - nu fac posibilă antrenarea lor în acţiuni sistematice de sponsorizare
a iniţiativelor creatoare; timidele încercări ale unor cercuri şi oameni de afaceri,
sunt taxate ca "idealism social". Procentul de 10%, semnificând opţiunile celor
care cunosc şi apreciază participarea acestor structuri la efortul de promovare
a activităţilor creative, reprezintă în realitate subiecţii care, pe lângă rezultate
pozitive în domeniul creaţiei au iniţiat şi unele afaceri demne de consideraţie
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prin conţinutul şi adresabilitatea lor (informatică, presă, edituri etc.). De aceea,
72,5% dintre experţi semnalează că unităţile privatizate nu participă deloc la
susţinerea creativităţii, iar 10% - că au o participare minimă.
În concepţia personalităţilor intervievate, aceleaşi structuri pot acţiona ca
factori stimulativi atunci când fac posibilă manifestarea capacităţilor inovative şi
ca factori inhibitori, atunci când obstrucţionează procesul creaţiei. De exemplu,
unităţile de învăţământ exercită o influenţă stimulativă atunci când promovează
învăţarea problematizată, când încurajează imaginaţia creatoare, încrederea
tinerilor în forţele proprii, comunicarea, activarea intereselor creative - şi devin
surse de blocare a creativităţii, atunci când practică dogmatismul, severitatea
exagerată, descurajarea etc.
În general, influenţele şcolii asupra creativităţii sunt percepute de subiecţi
extrem de nuanţat. Orientarea către succes, de exemplu, este benefică în exprimarea creativă a indivizilor. Orientarea exclusivă către succes, insă, are
consecinţe atât de nefaste, încât un prim eşec poate bloca ireversibil capacităţile creative.
Şi rolul familiei este apreciat de subiecţi în multitudinea dimensiunilor lui.
Practic, în familie se identifică primele semne ale vocaţiei creatoare, aici se
prefigurează sentimentul utilităţii sociale, ca şi germenii consacrării şi ai ratării.
Ratarea ţine de individ, dar şi de factorii contextuali. Multe talente s-au consacrat datorită familiei, după cum, de multe ori, familia a indus acele handicapuri
intelectuale şi psihice care au determinat ratarea ca ipostază limita a eşecului
în creaţie. Relaţia dintre creaţie şi familie este biunivocă: pe de o parte, realizările creatoare se datoresc şi mediului familial favorizant, pe de alta, apetitul
pentru creaţie se poate manifesta ca un liant între membrii familiei care aparţin
mai multor generaţii.
Pe lângă factorii propuşi în chestionar, subiecţii s-au referit şi alte structuri stimulative pentru creatori. în acest sens, pe lângă unităţile de învăţământ,
ei au menţionat şi instituţii educative paraşcolare care îşi pot asuma unele responsabilităţi în acest domeniu, cum sunt: cluburile copiilor, fundaţiile pentru tineret, universităţile populare, alte instituţii din sistemul educaţiei permanente.
Pe de altă parte, educarea creativităţii este de neconceput fără educaţie informaţională. Unele referinţe ale subiecţilor au avut în vedere, în această privinţă,
instituţii cheie din sistemul informaţional naţional, precum: OSIM, INID, sistemele de biblioteci academice, universitare, publice.
Totodată, subiecţii au apreciat că atât reprezentanţii elitei financiare cât
şi ceilalţi agenţi economici interesaţi acum şi în perspectivă de rezultatele creaţiei ştiinţifice, tehnice, manageriale, ar trebui să investească în sistemul de învăţământ unde se idenitifică şi se stimulează, mai întîi, aptitudinile pentru creaţie. De asemenea, institute de cercetări, de tipul I.C.C.V., ar putea, după opinia
subiecţilor, să iniţieze o participare mai explicită a specialiştilor în clarificări de
principiu şi în elaborarea strategiei de promovare a creativităţii la scară socială.
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Subiecţii şi-au manifestat încrederea în acţiunea managerilor - "profesionişti care apreciază profesionalismul" şi totodată, "detectori de spirite creative"
şi au propus ca toate programele de formare şi perfecţionare în management
să cuprindă şi tehnici de stimulare a creativităţii de grup, a creaţiei în general.
Între factorii de putere care ar putea să se implice mai eficient în domeniul creaţiei sociale subiecţii au consemnat: Ministerul învăţământului şi Ştiinţei,
Ministerul Finanţelor, Parlamentul, Preşedenţia. Aprecierile lor în această privinţă nu sunt convergente, cei mai mulţi dintre ei sunt de acord cu faptul că nici
o iniţiativă nu are finalitatea dorită în absenţa legislaţiei care să imprime legalitate şi legitimitate demersurilor iniţiate. Legislaţia trebuie să fie stimulativă, coerentă şi să vizeze toate domeniile creaţiei, după cum şi factorii citaţi mai sus,
"numai în conexiune acţionează cu eficienţă".
Subiecţii au rezervat un spaţiu considerabil influenţelor pe care le exercită colectivul de muncă asupra creativităţii profesionale. în număr .mare, ei
apreciază că prin influenţele sale, grupul de muncă potenţează capacităţile
creative şi orientează valoric membrii lui. Numai 12,5% dintre cei investigaţi nu
acceptă această idee. în acest sens, experienţele personale au un rol decisiv.
Din perspectiva lor, experţii consideră că limitele individuale ale cercetătorilor
sunt compensate la nivelul grupurilor profesionale, prin contribuţia celorlalţi
specialişti; 25% dintre subiecţi susţin întru totul această opinie, în timp ce 25%
o consideră neîntemeiată. La fel de neîntemeiată li se pare şi afirmaţia că în
colectivul de muncă se încurajează schimbul de informaţii utile procesului de
creaţie, deşi o majoritate de 67,5% evidenţiază cu prioritate această idee.
În general a predominat o atitudine cumpănita în legătură cu rolul stimulativ al grupurilor profesionale asupra creativităţii membrilor lor, cei mai mulţi
considerând numai "parţial adevărate" aserţiunile de genul: "colectivul de muncă permite abordarea complexă a problemelor" (50%), "are un rol dezinhibant
asupra capacităţilor individuale" (65%), "îi stimulează pe tineri" (47%), "favorizează cea mai bună soluţie" (32,5%).
Peste 50% dintre experţi apreciază că orientarea axiologică a colectivelor profesionale generează un anume "climat valoric" cu efecte complexe asupra performanţelor creatoare ale specialiştilor.
Creatorii, la fel ca şi ceilalţi indivizi, se află sub incidenţa mai multor sisteme axiologice ale grupurilor de apartenenţă şi de referinţă - cum sunt, de exemplu, cele asumate la nivelul întregii societăţi şi care determină ceea ce subiecţii au denumit "spiritul timpului", "climatul valoric" ş.a.
Atunci când climatul valoric din societate/de la nivelul colectivelor de
muncă este ambiguu, distorsionat şi contradictoriu, influenţele lui asupra performanţelor creatoare sunt "cel puţin contradictorii, distorsionate, ambigui", după cum aprecia unul dintre experţi. Un asemenea climat acţionează de cele
mai multe ori negativ asupra creatorilor, "descurajându-i", "descumpănindu-i,
"demoralizându-i", "inhibându-i", "derutându-i", din care cauză, potenţialul lor
creativ se diminuează, se distruge. După unele aprecieri climatul valoric con-
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tradictoriu acţionează complex şi diferit de la individ la individ, în sensul că: "îi
stimulează pe cei puternici şi îi anihilează pe cei fragili". După alte opinii, influenţele sunt parţiale, întrucât "creatorul nu este sclavul mediului social", ei este
o personalitate echilibrată pentru care "creaţia însăşi poate fi o cale de evadare" de asemenea climat.

Sintetizând diversele consideraţii exprimate de subiecţi am reconstituit
modul în care acţionează climatul axiologic dominat de valori negative, asupra
creativităţii umane:

De cele mai multe ori, asemenea influenţe nu se pot evita, întrucât, după
cum subiecţii înşişi menţionează, nivelul de creativitate al indivizilor este dependent în mare măsură de climatul valoric din societate şi din grupurile de
muncă.

7. CREATIVITATE ŞI PROFESIE
Într-un climat de muncă stimulativ, indivizii înalt instruiţi şi interesaţi să se
instruiască continuu, motivaţi să se implice în proiectele creative ale semenilor
şi să-şi valorizeze propriile aptitudini în diverse proiecte inovative, devin nu
numai specialişti remarcabili, ci şi creatori în domeniul lor de activitate. Numeroşi cercetători îşi pun întrebarea dacă realizările creatoare într-o profesie se
datoresc exclusiv indivizilor înzestraţi sau daca anumite profesii şi domenii de
activitate solicită cu prioritate soluţii originale la problemele cele mai convenţionale.
După unii autori, există domenii favorizante stilul lui creator de muncă,
sinonime, s-ar putea spune, creativităţii înseşi - ştiinţa, arta, literatura etc., după alţii, relaţia creativitate - profesia este biunivocă, în sensul că, atitudinea
inovativă măreşte eficienţa activităţii, plăcerea creaţiei fiind un puternic mobil al
muncii (Ion Moraru), iar munca modelează însuşirile şi capacităţile indivizilor şi
se finalizează cu realizări creatoare.
Profesii non-creative şi profesii ce presupun creativitate redusă

Subiecţii au precizat că performanţele creatoare le-au obţinut mai ales în
cadrul profesiei pe care o practică şi că există numeroase profesii şi domenii
de activitate non-creative sau mai puţin creative. După opinia lor, cu tot impactul progresului tehnologic asupra întregii vieţi economico-sociale, în domenii
ca: industrie, servicii, administraţie se menţin profesii şi ocupaţii ce presupun
activităţi non-creative sau creativitate redusă. Unii dintre subiecţi resping ideea
existenţei unor profesii complet non-creative, menţionând că: "teoretic, nu tre-
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buie să existe asemenea profesii", "nu există activitate fără o posibilitate de
aport creator, ci numai indivizi nestimulaţi sau dezinteresaţi de actul creaţiei",
"nu cred că există profesii non-creative" - în timp ce alţii, solicitaţi să denumească profesii care solicită în mai mare măsură activităţi creative, au consemnat: "toate profesiile".
Profesii care solicită „în mai mare măsură" activităţi înalt creative

Reflectând asupra profesiilor înalt creative, subiecţii au consemnat acele
determinaţii pe baza cărora se pot identifica cele mai semnificative categorii.
Acestor categorii ei le-au asociat şi însuşirile de: "adaptare continuă", "complexitate", "inovaţie", "permanenţă", "modernitate".
Majoritatea subiecţilor investigaţi menţionează că profesia pentru care sau pregătit solicită capacităţi inovative.
Creatorii din învăţământ, de exemplu, apreciază că activitatea instructiv
educativă nu este eficientă în absenţa efortului permanent de creaţie.
Realitatea social-culturală, ca fundai al relaţiilor educative ce se structurează în mediul şcolar, prezintă cu fiecare nouă generaţie de indivizi fenomene
complexe, irepetabile iar pentru a le descifra §i a le converti în factori activi de
influenţare educativă, educatorii trebuie să se angajeze cu întreaga lor capacitate inovatoare.
Subiecţii au menţionat în acest sens tipurile de activităţi educaţionale în
care se investeşte mai multa creativitate: 1. activitatea metodologică în cercurile de specialitate; 2. procesul didactic însuşi - prin valorificarea capacităţii de
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comunicare a noilor cunoştinţe; 3. activităţile de creaţie şi de cercetare ştiinţifică a elevilor; 4. activităţile culturale destinate educaţiei în cadrul programelor
de educaţie permanentă; 5. creaţiile educatorilor în diverse domenii ale ştiinţei,
didacticii, artei, literaturii ele. Cei mai mulţi dintre educatorii investigaţi sunt
preocupaţi sa participe la progresul ştiinţelor educaţiei.
Unii vor reuşi, alţii nu. Dar, pentru ceea ce înseamnă mediu educativ aspiraţia însăşi de a conferi, prin creaţie, un sens vieţii, ca şi profesiei indivizilor,
are un rol stimulativ şi exemplar.
Într-un mod similar gândesc şi creatorii din serviciile culturale. Activităţile
ce se desfăşoară în muzee şi biblioteci, ca să ne referim numai la unele instituţii ale sistemului de educaţie permanentă, presupun iniţiative creatoare cel puţin din următoarele raţiuni:
1. Patrimoniul valorilor culturale de care dispun muzeele şi bibliotecile din
ţara noastră, se cere valorificat cu responsabilitate şi competenţă ştiinţifică. Un
asemenea demers solicită aptitudini ce definesc, de regulă, creativitatea umană. Subiecţii au menţionat, între realizările lor succesuale, diverse studii şi cercetări de evaluare şi reevaluare a patrimoniului muzeistic, a colecţiilor de carte
rara şi de manuscrise, a celorlalte categorii de publicaţii.
2. A doua raţiune care solicită activităţi de creaţie în muzee şi biblioteci
ţine de fenomenul adresabilităţii. Publicul cititor ca şi cel muzeal este eterogen.
Aşteptările lui în plan informaţional şi axiologic diferă de la un grup socioprofesional la altul. Efectele demersului educativ depind în mare măsură de
receptivitatea publicului destinatar. în acest sens, se impune cunoaşterea orizontului de aşteptări ale beneficiarilor.
Satisfacerea acestor aşteptări presupune, pe de o parte, intuiţie şi capacitate de a le investiga, iar pe de alta - inventivitatea de a implica beneficiarii
interesaţi într-un dialog valorizant cu operele din patrimoniu, dialog care să le
incite atitudinea interpretativă, ca primă expresie a creativităţii umane.
Din această perspectivă, profesiile de muzeograf, bibliotecar, animator
cultural sunt asociate profesiilor cu impactul social cel mai accentuat. Creativitatea se manifestă astfel ca dimensiune a rolului social asumat în spaţiul serviciilor culturale. Indivizii non-creativi sunt tot mai rar acceptaţi şi, în mod natural,
marginalizaţi. Şansa de realizare este a celor competitivi.
Indiferent de profesia pe care şi-au însuşit-o , subiecţii apreciază că există ocupaţii şi domenii de activitate care favorizează în mod deosebit creativitatea, care tind să transforme activităţile existente în premise ale creaţiei. Deşi
unii cercetători consideră că toate activităţile umane glisează între două tipuri
de muncă - inovativă şi non-creatoare (Damian Teodosiu), sunt unele ocupaţii
care, în concepţia subiecţilor, exclud non-creativitatea (presa, cercetarea ştiinţifica etc.)
Creatorii emisiunilor de radio, de exemplu, apreciază că nevoia de creativitate este însăşi raţiunea de a fi a domeniului lor de activitate. A concepe şi a
realiza (coordona) emisiuni de calitate fără investiţie de imaginaţie creatoare,
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de originalitate este o imposibilitate (Eliza-Olga Grigorescu). Rutina, plagiatul,
repetabilitatea sunt sesizate şi sancţionate de publicul ascultător - ca şi mediocritatea, de altfel. (Eugenia Grosu Popescu), originalitatea, noutatea şi obiectivitatea discursului sunt condiţii exprese ale succesului (Elena Perdichi), mai
ales în domeniul presei unde creativitatea se exprimă mai mult Ia nivelul limbajului (Ana-Maria Palcu). Fără această dimensiune - inovaţie continuă - adresabilitatea ca finalitate şi criteriu de evaluare a activităţii redacţionale este irealizabila (Paul Grigoriu). Capacitatea de a interesa şi de a emoţiona publicul
sunt condiţii esenţiale ale mass-media. în acelaşi timp, certitudinea receptării
mesajelor comunicate sporesc "suflul creator şi apetitul creator al autorilor"
(Georgeta Adam). Subiecţii investigaţi menţionează că anumite trăsături de
personalitate specifice creatorilor din radio sunt în măsură să faciliteze exprimarea creativă, să le potenţeze stilul şi fantezia, perceperea corectă a oamenilor şi a timpului (E. Cenuşă) ca şi responsabilitatea pentru semnificaţia culturală a informaţiei vehiculate (Gruia Stoia). Creativitatea "dă culoare personalităţii
umane", de aceea indivizii creatori sunt tonici, neplictisiţi şi neplictisitori (Dorina
Miron) şi totodată dispuşi să regândească conţinutul şi condiţiile activităţii. Se
solicită, de către subiecţi, restructurarea eficientă a compartimentelor instituţiei
ca şi o reînnoire continuă a practicilor cotidiene, condiţii mai bune de studiu şi
de gândire (s.n.), pentru a se evita risipa de energie.
Se cere conducerii mai multă creativitate managerială, dar şi mai multă
prietenie (s.n.) mai multă autonomie pentru redactorii de emisiuni, care, daca
vor "pune oamenii pe primul plan" (Mircea Munteanu) vor avea şi satisfacţie
râvnite.
Dezideratul esenţial în privinţa cercetării ştiinţifice este creşterea ponderii
creaţiei originale a cercetătorilor. În practică, se manifestă tendinţa de a include
între "produsele cercetătorilor şi unele activităţi subsidiare (sinteze, documentare).
În esenţă, rolul cercetării ştiinţifice este de a crea teorii clare de interpretare a lumii, structuri de muncă intelectuală ce devin ulterior parte a echipamentului intelectual de uz general şi după cum relevă Wladyslaw M. Turski1, un
potenţial uman creativ la nivelul standardelor celor mai exigente de calitate şi
onestitate intelectuală.
În acest sens, evaluarea rezultatelor cercetării ştiinţifice presupune evaluarea calităţii lucrărilor în perspectiva unor criterii care nu se reduc la importanţa sau la semnificaţia temelor abordate, ci se raportează la un complex de
exigenţe, între care şi identificarea soluţiilor la probleme economice şi sociale
fundamentale.
Asemenea criterii utilizează şi cercetătorii pe care i-am investigat, atunci
când evaluează contribuţia ştiinţifică a specialiştilor din domeniul lor de activita1

Wladiyslaw M. Turski, Note asupra cercetării fundamentale, în Revista Academică, martie,
1993, p. 24.
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te, punând însă pe primul plan originalitatea/noutatea cercetărilor întreprinse,
ca primă şi fundamentală dimensiune a creativităţii umane. Unii se referă în
mod explicit la crearea de teorii explicative solide, care să aibă un impact considerabil asupra creativităţii ştiinţifice globale (H. Tănăsescu), în timp ce alţii
accentuează utilitatea, finalităţile practice ale creaţiei, gradul înalt de elaborare
a studiilor, moralitatea şi probitatea ştiinţifică a cercetătorilor (Fl. Constantiniu).
Există la cercetătorii investigaţi credinţa că "Un popor se impune în primul rând prin creaţia originală" (A.L. Marinescu) că "Trebuie urmărită permanent sporirea creativităţii prin programe de formare şi educare ad-hoc" (Emil M.
Dobrescu) şi că "în afara creaţiei ştiinţifice nu exista criterii de apreciere" (N.
Saramandu). Se propune chiar "promovarea unei noi ştiinţe - ingineria performanţei (Vitalie Belous).
Nu putem vorbi de performanţele cercetătorilor români, dacă ele nu sunt
recunoscute pe plan internaţional şi nu sunt susţinute cum se cuvine pe plan
intern. în acest sens, subiecţii aşteaptă mult de la structurile Puterii, care "ar
trebui să susţină pe toate căile "creativitatea autohtona'' (Em. Vasiliu), de la
legislaţia oportună, la "stimularea materială şi morală a cercetătorilor" (N.
Saramandu), de la "identificarea celor mai buni" (Fl. Munteanu) la "solicitarea
lor pentru programele de redresare economică a ţării" (M. Cobianu) de la asigurarea transparenţei şi libertăţii depline, la "deblocarea factorilor inhibitori", la
"eliminarea lor tară ezitare" (Gh. Neacşu).
Se apreciază, de exemplu, că "potenţialul creativ feminin a fost pe nedrept marginalizat" după decembrie 1989, ceea ce impune, renunţarea la orice
fel de prejudecăţi şi mentalităţi birocratice şi crearea climatului favorabil pentru
manifestarea deplină a tuturor indivizilor creatori.
Puterea trebuie, de aceea, "să acorde cât mai multă autonomie" unităţilor
de cercetare (Mircea Ciumara) "să investească mai mult în informaţie (A. Novak) să "accepte ideea că "nimic nu este prea costisitor pentru ştiinţa adevărată" (Lucian Gavrilă) şi că ei trebuie să protejeze "anul cenuşiu al ţârii mai mult
decât orice avuţie" (Al. Tacu). Creaţia este cea mai preţioasă resursă. Rolul ei
în secolul 21 va fi identic cu cel al energiei şi al materiilor prime din secolul 20,
aprecia Dan Farcaş. Ideea este împărtăşită de mulţi oameni de ştiinţă,
Wladyslaw M. Turski scria în acest sens: "Pentru industria contemporană, rezultatele cercetării sunt o resursă Ia fel de valoroasă ca şi materiile prime şi
energia, poate chiar mai mult1.
În ţara noastră, mai ales această cercetare pentru dezvoltare trebuie să
sprijine obiectivele retehnologizării (Minai Ştefan), a procesului de redresare
economică în ansamblul lui. Aceasta cu atât mai mult, cu cât potenţialul uman
invovativ există şi a existat chiar în condiţii de criză acută, când prin solidarizarea tacită a specialiştilor de elită s-a putut evita "paralizarea creativităţii româ-

1

Turski M. Wladyslaw, op. Cit., p. 24.
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neşti - fenomen apreciat în mod eronat de autorii "schiţei de reformă din mai,
1990".
Dimpotrivă noi apreciem, că ţara noastră, ca şi alte ţări ale Europei Centrale şi de Est, dispunea în decembrie 1989 de un sistem educaţional şi de o
comunitate de cercetare valoroase, că sistemele totalitare n-au putut pulveriza
asemenea potenţial.
Deşi oamenii de ştiinţă "nu sunt supraoameni", deşi cedează şi ei tentaţiilor şi presiunilor, sunt însă "destul de inteligenţi pentru ca sub constrângeri să
găsească acel teren şi teme la care să poată lucra..." (W.M. Turski).
Aceste idei au fost confirmate cu prilejul investigării inventatorilor şi inovatorilor din ţara noastră.
O primă dimensiune a mentalităţii lor creative se referă la realismul evaluării priorităţilor în inovaţia tehnică, priorităţi definite de ei în termenii calităţii,
fiabilităţii, modernizării, competitivităţii, eficienţei. Performanţele lor creative, de
dinainte sau de după 1989, se definesc la rândul lor prin aceleaşi finalităţi.
Ele au fost mereu potenţate de ansamblul factorilor motivaţionali. Elementele motivaţiei lor creatoare glisează între zona strict subiectivă şi aceea a
intereselor colectivităţii, de la tendinţele de autodepăşire şi nevoia de realizare
şi recunoaştere socială, Ia perfecţionarea domeniului de activitate, la progresul
ştiinţific şi tehnic, la absorbţia realizărilor creative ca elemente ale civilizaţiei
umane.
Aceeaşi luciditate a mentalităţilor am constatat-o şi în legătură cu disponibilităţile creative ale tinerilor. Cei mai mulţi dintre inovatori le consideră: bune,
foarte bune, considerabile, nelimitate, excelente.
Din experienţa proprie de colaborarea directă cu tinerii, unii dintre subiecţi apreciază că "tinerii sunt mai creatori decât adulţii", "sunt un izvor nesecat de inventivitate", "sunt promotorii noului", că "reprezintă un potenţial de
creaţie considerabil".
Anumite experienţe individuale au generat însă neîncrederea unora dintre subiecţi, ei constată că tinerii "au carenţe serioase în pregătirea teoretică şi
practică", "sunt superficiali", "sunt indiferenţi", "sunt lipsiţi de informaţii şi abilităţi pentru creaţie".
După alte concepţii, "capacităţile tinerilor sunt latente", "ele trebuie stimulate şi amplificate, prin documentare temeinică", "prin implicarea lor directă în
cerinţele practice ale colectivităţii".
Pentru a înlesni formarea şi manifestarea creativă a tinerilor este nevoie,
după opinia subiecţilor, de un cadru stimulativ pentru motivaţia muncii creatoare, ceea ce presupune schimbarea mentalităţilor, descurajarea concepţiilor
egalitariste, revoluţia managerială, aplicarea soluţiilor originale - cu achitarea
contravalorii lor economice, încrederea morală şi sponsorizare sistematică.
În acest sens, atât agenţii economici cât şi statul, prin structurile lui legitime, trebuie să se implice pentru a nu se irosi potenţialul de creativitate de care dispunem, pentru a investi raţional, ştiut fiind că beneficiile cheltuielilor fi-
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nanciare sunt enorme şi de lungă durată. în concepţia oamenilor de artă tipologia creatorilor este complexă - "nuanţele care determină diferenţierea tipologiei sunt fără de sfârşit", aprecia Măria Constantin.
Aptitudinile sunt principalele elemente care condiţionează nivelul şi genul
activităţilor creative. Ele dau nota de originalitate, ca primă dimensiune a exprimării inovative, ele sunt şi factorii cei mai credibili în prefigurarea destinului
creator (Paul Everac).
Este adevărat că şi pentru domeniul artistic hazardul are un mare rol în
afirmarea capacităţilor creative, că notorietatea ca şi ratarea sunt uneori alternativele unor momente biografice tipice (Ileana Vulpescu). Totodată, există la
creatorii de artă concepţii identice despre criteriile de evaluare a creativităţii
artistice, sintetizate în ceea ce Ştefan Augustin Doinaş numea: "valoarea intrinsecă a operei", cu referire prioritară la: plasticitatea imaginii, autenticitatea
construcţiei, temeinicia înfăptuirii artistice, moralitate, capacitatea de comunicare a mesajului creator. De altfel, profesiile artistice, au fost menţionate de subiecţi ca fiind înalt creative. Deficitul de creativitate profesională datorat domeniului de activitate al indivizilor, poate fi compensat fie prin demersuri ale managerilor şi grupurilor de muncă (I), fie prin efortul şi decizia personalităţilor
creative (II).
Sistematizarea opiniilor consemnate de subiecţi a evidenţiat modalităţile
din tabelul de la sfârşitul capitolului. în privinţa modalităţilor redate în tabel,
opiniile experţilor şi ale creatorilor coincid. Sunt de reţinut sugestiile de evadare
din spaţiul nes-timuiativ al unui anume domeniu de activitate, fie prin hobby-uri,
fie prin valorificarea extraprofesională a potenţialului creator, după cum este de
reţinut propunerea de a se compensa non-creativitatea unui anume loc de
muncă, prin apel la valorile artei, la cultura umanistică.
În legătură cu această problemă, Solomon Marcus scria că arta nu este
numai o alternativă la perspectiva ştiinţei, ci şi o componentă a actului de creaţie ştiinţifică: "ştiinţa îşi deplasează tot mai mult atenţia spre probleme de mare
complexitate, în care viziunea culturală, de exemplu, este esenţială1. În acest
sens, el menţiona numeroase exemple de savanţi remarcabili care s-au referit
la influenţa artei asupra creaţiei lor ştiinţifice - H. Poincare, A. Einstein, J. Hadamard ş.a. în acelaşi context, autorul a evocat experienţa lui Miron Nicolescu
pe care arta şi literatura î-au ajutat în activitatea sa de cercetare - aşa încât,
considerentele de simetrie şi armonie, de organicitate şi coerenţă receptate
prin artă, l-au ghidat în elaborarea teoriei analicităţii în raport cu un operator
diferenţial unitar.
1

Solomon Marcus, op. Cit., p. 68.
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8. IMPLICAŢIILE SPECIALIZĂRII PROFESIONALE
Întrucât creativitatea se manifesta cu prioritate în cadrul profesiei pe care
indivizii şi-au însuşit-o, performanţele creative sunt dependente şi de gradul lor
de profesionalitate. Profesionalismul presupune specializare înalta şi, totodată,
un nivel ridicat de cultură generală. Specialiştii atrag atenţia asupra faptului că
"O dispersare prea mare în cultura generală, în lipsa unei specializări profundă,
riguroase, poate sa devină sterilă sub raportul creativităţii, după cum o specializare prea îngustă, fără deschidere la cultura generală, la domeniile adiacente,
care facilitează analogiile, asociaţiile, combinaţiile, transferul poate să dovedească ineficienta...1
Subiecţii s-au referit şi ei la orizontul de cultură generală al creatorilor, la
deschiderea spre alte domenii ale cunoaşterii umane, mai mult sau mai puţin
înrudite cu domeniul profesiei lor. Ei au consemnat numeroase opinii cu privire
la implicaţiile specializării în planul exprimării creatoare.
La nivelul întregului grup investigat, 45,2% apreciază că specializarea riguroasă este favorabilă creativităţii 49,6% optează pentru răspunsul "uneori
da, alteori nu", şi numai 4,8% consideră că specializarea îngustă este nefavorabilă procesului de creaţie, în timp ce 0,4% nu emit nici o apreciere.
Experţii sunt mai circumspecţi în apreciere, numai 22,5% recunosc rolul
pozitiv al specializării accentuate, majoritatea (70%) însă înclină spre varianta
"uneori da, alteori nu" în funcţie de domeniul de activitate al creatorilor.
Comentând pe marginea hiperspecializării, subiecţii expun o cauzistică
bogată şi, totodată, nuanţări ale opţiunilor exprimate.
Sunt creatori care concep specializarea accentuată ca "antidot al enciclopedismului depăşit şi al superficialităţii". După ei, specializarea este esenţială pentru creativitate şi este "de preferat diletantismului". Se apreciază că "pe
terenul specializării se află terenul fertil aî creativităţii". Specializarea asigură
profunzime §i temeinicie inspiraţiei creatoare, tară ea "creativitatea nu ut valorifică".
Creativitatea începe, după opinia lor, dincolo de ceea ce. au făcut alţii şi,
de aceea, numai specializarea riguroasă permite cunoaşterea nivelului atins de
precursori. "Numai forând în adâncime - nota unul dintre subiecţi - ajungi la
esenţa şi la întâlnirea cu ceilalţi", de aceea, specializarea profundă este "singura şansă de manifestare a potenţialului creativ", este "condiţia sine qua non
a creativităţii".
Un creator autentic adânceşte specializarea până la nivelul de rafinare a
procesului de creaţie, dobândind pasiunea de a descoperi şi "de a dori să descopere răspunsuri la problemele care apar", mai ales că "atât în infinitul mie, ca

1
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şi infinitul mare - nota metaforic unui dintre experţi - sunt şanse de a dezvălui
elemente noi, reiaţii noi".
Se consideră că pe fondul unei pregătiri generale consistente, specializarea şi creativitatea se potenţează una pe alta.
Dificultatea opţiunii tranşante în această privinţă transpare din însăşi
construcţia argumentelor în favoarea specializării, unde întâlnim sistematic cuvinte ca: "dacă", "numai dacă", "dar", "cu condiţia să" etc.
În acest sens, subiecţii apreciază că specializarea riguroasă este favorabilă procesului de creaţie, "dar creatorul trebuie să aibă un larg orizont cultural", "specializarea este necesară, dar nu trebuie să fie excesiv de limitată",
dimpotrivă, orice activitate trebuie abordată din perspectiva domeniilor conexe".
Accentuarea specializării are un rol pozitiv Maca nu se exagerează în
această direcţie", "dacă specialiştii sunt pasionaţi de profesia lor", "numai dacă
nu monopolizează energiile, interesele şi timpul creatorilor" şi "numai după însuşirea unui înalt nivel de cultură generală" creativitatea fiind în primul rând
"apanajul spiritelor instruite".
Hiperspecializarea trebuie încurajată "ca condiţia să lase loc şi altor preocupări de tip creativ" şi "cu condiţia însuşirii cunoştinţelor fundamentale din
alte domenii ale ştiinţei, artei etc."
După alte opinii, "specializarea accentuată" este sinonimă "specializării
înguste", aceea care "îl schilodeşte pe om" şi îi limitează orizontul cunoaşterii.
Ideile noi apar la interferenţa a două sau mai multe idei din domenii mai mult
sau mai puţin înrudite, de aceea, ele nu sunt favorizate de specializarea riguroasă.
Hiperspecializarea este duşmanul imaginaţiei, ea îngustează orizontul
cunoaşterii şi generează rutină. Numai abordarea complexă mulţi - şi pluridisciplinară educă flexibilitatea gândirii şi capacitatea de orientare operativă în
noile situaţii care apar pe parcursul unei activităţi. Se opinează, în acest sens,
că în mileniul al treilea vor fi "la mare preţ" reprezentanţii interdisciplinarităţii şi
transdisciplinarităţii.
Cu toate argumentele pro şi contra specializării accentuate, unii dintre
subiecţi au ţinut să evidenţieze necesitatea de a interpreta acest raport specializare - creativitate, în funcţie de mai mulţi factori: 1) individualitatea creatorilor,
2) ocupaţia lor, 3) domeniul în care creează, 4) complexitatea problemelor ce
se cer rezolvate prin creaţie, 5) atitudinea critică sau dogmatică faţă de paradigmele profesiei, 6) capacitatea de discernământ a creatorilor, ca şi obiectivitatea criteriilor de evaluare a profesionalismului şi a realizărilor creatoare. Numai abordarea complexă şi nuanţata a influenţelor pe care le ars specializarea
profesională asupra creativităţii umane conduce la o strategie educaţională eficientă atât în privinţa profesionalizării, cât şi a modelării capacităţilor creative.

9. EVALUAREA CREATIVITĂŢII
Dacă profesionalismul presupune, pe lângă specializare accentuată şi
cultură înaltă, atitudine novatoare faţă de muncă $ implicare în acţiuni care duc
la înnoirea continuă a diverselor domenii de activitate, ne-a interesat în ce măsură, la evaluarea activităţii profesionale se ţine seama, de regulă, de performanţele creatoare ale specialiştilor. Circa o treime din subiecţi apreciază că în
domeniul în care lucrează, creativitatea este un indicator important al profesionalismului, 19% dintre ei au constatat că atât managerii, cât şi ceilalţi evaluatori
nu ţin seama de contribuţia inovativă a indivizilor, iar 50,5% opinează că uneori
se ţine, alteori nu, seama de realizările lor în domeniul creaţiei. în funcţie de
profesia pe care o practică şi de experienţa lor socială, subiecţii percep în mod
diferit perspectiva din care este evaluată activitatea lor.

Unii dintre creatori consideră că nu există criterii riguroase în evaluarea
profesionalismului şi a rezultatelor muncii, că, în general, se apreciază mai
mult conformitatea decât inventivitatea indivizilor, că reperele sunt subiective şi
prea flexibile.
Un rol important revine însă managerilor, care, pentru a fi în măsură să
evalueze realizările creative ale angajaţilor, trebuie să fie ei înşişi creativi.
Aprecierea obiectivă a activităţii profesionale şi implicit a creativităţii
umane influenţează profund motivaţia muncii şi motivaţia pentru creaţie.
Subiecţii s-au referit pe larg la acest aspect
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După unii, influenţele sunt "imense", "hotărâtoare", "extraordinare", deoarece cultivă încrederea indivizilor în capacităţilor proprii, le întreţine sentimentul
utilităţii, le motivează participarea la creaţie şi, mai ales, îi incită sistematic sa
se implice în noi proiecte creatoare. Evaluarea obiectivă le influenţează, după
cum ei înşişi au consemnat, atitudinea faţă de muncă, în sensul opţiunii între
atitudinea novatoare şi conformism şi, totodată, îe rezolvă spiritul de colaborare în grup, ca şi capacitatea de a comunica eficient.
Numai un număr redus de subiecţi apreciază că asemenea influenţe sunt
neînsemnate sau relative, în sensul că depind, între altele, de individualitatea
creatorilor şi de experienţa axiologică a evaluatorilor.
în opinia unora dintre cei investigaţi, creatorii autentici rămân indiferenţi
ia aprecierile celor din jur, chiar dacă aceste aprecieri sunt pozitive.
Atunci când criteriul creativităţii este eludat cu bună ştiinţă, evaluarea activităţii are efecte nefavorabil asupra motivaţiei muncii şi a comportamentului
creator.
Subiecţii apreciază că aceste consecinţe sunt nesemnificative numai
asupra indivizilor "care ştiu ce vor", care au caractere puternice" care au un
ideal de viaţa şi un ideal de creaţie cărora le subordonează întreaga lor existenţă. Totodată, consecinţele pot fi relative, în sensul că pe unii îi ambiţionează
iar pe alţii îi ratează iremediabil
Dacă în practica de zi cu zi, atunci când se evaluează activitatea profesională, se ţine seama, mai mult sau mai puţin, de creativitatea indivizilor, în
schimb marea majoritate a experţilor investigaţi (85%) consideră că acest criteriu trebuie să fie întotdeauna funcţional şi numai 15% menţionează că utilizarea lui poate fi arbitrară.
Aceasta, deoarece nu toţi oamenii sunt creatori mulţi dintre ei au alte calităţi profesionale în funcţie de care pot fi evaluate.
Deşi a existat un consens asupra ideii că "nu există activitate fără o posibilitate de aport creator", că orice activitate umană "conţine un grăunte de
creativitate", totuşi s-a precizat şi faptul că profesionalismul şi creativitatea în
muncă nu pot fi identificate, pentru că, după unele opinii, profesionalismul poate fi legitimat şi numai prin calităţi ca: pregătire teoretică, hărnicie, disciplină,
dexteritate, spirit organizatoric, devotament faţă de locul de muncă.
După alte opinii, "la acest final de mileniu, atât munca harnică, dar şi inteligenţa umană vor putea fi automatizate, încât creativitatea va dobândi valoare absolută". Circa 80% dintre cei investigaţi cred că eficienţa economică datorată creaţiei este cu mult mai mare decât cea rezultată din munca "bine făcută"
că progresul, în orice domeniu, se datorează oricând şi oriunde personalităţilor
creative.
După ei, practica de a evalua profesionalismul în afara performanţelor
inovative se explică prin mentalităţi depăşite, unilaterale, datorate unor clişee
culturale ale grupurilor de muncă şi ale managerilor. După asemenea mentalităţi, se apreciază mai mult eforturile, decât rezultatele muncii, mai mult corecti-
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tudinea, decât iniţiativele inovative, mai mult supuşenia indivizilor, decât curajul
de a propune soluţii originale şi chiar de a-şi asuma unele riscuri inerente
schimbării.

După opinia subiecţilor, cu asemenea mentalităţi "vom progresa foarte
lent sau au vom progresa deloc".
Şansa schimbării vine însă de la acei manageri şi de la acei specialişti
capabili să proiecteze activităţi profesionale în perspectiva exigenţelor de "inovare continuă", "complexitate stimulativă", "adaptare" - exigenţe asociate de ei
profesiilor care solicită în mare măsură activităţi creative.
Subiecţii sunt conştienţi de faptul că a-ţi însuşi una din aceste profesii,
înseamnă a dispune numai de premisa exprimării creative, că, uneori, la nivelul
aceleaşi profesii, posibilităţile de manifestare a capacităţilor creatoare diferă în
funcţie de mai mulţi factori, de aceea există "oameni de mare succes şi indivizi
predestinaţi eşecului şi marginalizării".
Criterii rigide şi subiective predomină şi la promovarea în muncă a indivizilor; 21% dintre subiecţi au constatat din proprie experienţă că, de regulă, la
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promovare sunt luate în consideraţie aptitudinile şi realizările creatoare, 24,7%
sunt siguri că nimeni nu ţine seama de ele, dar cei mai mulţi 53,6% apreciază
că rareori contează aportul creator al celor care sunt promovaţi pe linie profesională. Şi în această privinţă opiniile experţilor diferă de ale celorlalţi creatori.

Frecventarea unor criterii simpliste care ignoră creativitatea umana, se
resimte negativ atât la nivelul grupurilor de muncă, cât şi al societăţii în general. În sensul că:

La asemenea „alte efecte” s-au referit mai ales profesorii şi inginerii care
lucrează în cercetare şi proiectare.
Uneori efectele sunt mult mai dramatice, subiectivismul managerilor a
făcut posibilă trecerea în şomaj a unor specialişti cu realizări notabile şi în domeniul creaţiei.
Cauzele care au dus la asemenea "accidente" sunt mai adânci şi mai
numeroase, însă, decât incompetenţa managerilor. Ele sunt de natură socială
sau ţin de individualitatea creatorilor.
În acest sens, la întrebarea "Ce anume credeţi că a condus la trimiterea
în şomaj a unor specialişti cu realizări notabile în planul creaţiei?", subiecţii au
menţionat:
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−
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inadaptabilitatea la schimbare (a unei părţi importante a societăţii)
incompetenţa managerilor (incapacitatea lor de a evalua obiectiv)
dificultăţile economice al tranziţiei
perpetuarea unor mentalităţi depăşite
factori individuali de personalitate - nonconfonnism, personalitate accentuată etc.
Experţii care nu au întâlnit până acum şomeri cu antecedente semnificative în domeniul creaţiei, apreciază că posibilitatea de a-i întâlni în viitor este:

Dacă ar fi solicitaţi ei înşişi să evalueze contribuţia creatoare a unor specialişti în domeniul în care lucrează, subiecţii menţionează că ar ţine seama de
criteriile arătate mai jos.
Cu excepţia faptului că pentru experţi, "impactul social al creaţiei" este la
fel de important ca şi valoarea ei intrinsecă, toate celelalte criterii au fost menţionate m proporţii aproximativ egale atât de către experţi, cât şi de ceilalţi
creatori investigaţi.
Se pune însă problema, în ce măsură aceste criterii funcţionează atunci
când subiecţii procedează la autoevaluarea creaţiei? De aceea i-am solicitat să
consemneze unele realizări profesionale proprii care au presupus investiţie de
creativitate.
Răspunsurile înregistrate sunt extrem de detaliate, ele conţin:
1. Referinţe cu caracter general
2. Referinţe cu un anume grad de generalitate, dar şi cu menţionarea
domeniilor/subdomeniilor de manifestare a creativităţii
3. Referinţe care conţin detalii asupra creaţiei
3.1. Detalii care privesc opera
3.2. Detalii care privesc structuri şi activităţi
4. Referinţe care denumesc creaţii semnificative ale subiecţilor
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Criterii de evaluare a creativităţii

Menţiuni*, %

*Fiecare persoană a menţionat mai multe criterii.

Fiecare dintre personalităţile investigate au menţionat cel puţin un titlu
(denumire) de invenţie, inovaţie, carte, studiu, operă muzicală, emisiune radio,
rubrică jurnalistică ş.a., pe care a considerat-o reprezentativă pentru întreaga
sa creaţie şi/sau pentru progresul unui domeniu sau altul al ştiinţei, tehnicii, literaturii, muzeisticii, culturii mass-media, sistemului de instituţii etc.

10. SUCCES ŞI EŞEC ÎN CREAŢIE
Menţionând lucrări care au presupus investiţie de creativitate, subiecţii sau referit la succesele lor în domeniul creaţiei - succesele fiind definite ca demersuri finalizate cu reuşite incontestabile, peste nivelul comun atins de ceilalţi
indivizi.
Succesele în creaţie au influenţe considerabile asupra creatorilor înşişi.
Aceste influenţe se înregistrează la nivelul atitudinii faţă de muncă şi de creaţie, în sensul că succesele "îi mobilizează pe indivizi", "îi impulsionează", le
susţin dorinţa de a crea", "de a continua preocupările inovative", ş.a.
De asemenea, ele se resimt la nivelul personalităţii creatoare, căreia "îi
asigură echilibrul", îi dau "încredere în forţele proprii", "îi aduc mari satisfacţii".
Uneori, succesele influenţează însuşi destinul creatorilor, oferindu-le "şansa
ieşirii din anonimat", "afirmării în societate", "promovării", "împlinirii vocaţiei
creatoare".
Fenomenul succesului presupune însă nu numai un creator şi un produs
al creaţiei sale, ci şi un public succesual, implicit evaluator, şi o recompensă
succesuală, constând înainte de toate în atitudinea faţă de operă fie invenţie,
studiu, carte, acţiune umană etc. De aceea, momentul receptării/evaluării creaţiei este la fel de important ca şi celelalte etape ale procesului inovator.
Ca şi succesele, eşecurile influenţează fiecare etapă a creaţiei şi fiecare
moment al devenirii indivizilor creatori. De exemplu, teama de a avea eşecuri,
de "a nu fi la înălţimea aşteptărilor" - inoculată tinerilor printr-o educaţie greşită,
le poate bloca ireversibil capacităţile creative.
Subiecţii au consemnat numeroase reflecţii cu privire la rezonanţa eşecurilor la nivelul creativităţii umane. În acest sens, 25% dintre creatori consideră că eşecurile le influenţează puternic destinul, 5% neagă orice fel de influenţă, dar majoritatea apreciază că sensul şi intensitatea influenţelor depind de o
multitudine de factori, precum: individualitatea creatorilor (aptitudinii, atitudini
caracter), formaţia şi mentalităţile lor, educaţia şi experienţa lor socială, natura
eşecurilor şi, nu în ultimul rând, condiţiile de mediu, calitatea evaluatorilor - "influenţa eşecurilor, menţiona unul dintre subiecţi, depinde în mare măsura de
ceilalţi".
Atitudinea faţă de eşecuri este, în opinia lor, piatra de încercare a rezistenţei, a. hotărârii şi perseverenţei creatorilor. Cei puternici şi rezistenţi au un
apetit accentuat pentru dificultăţi şi o reacţie pozitivă de eliminare a cauzelor
care duela eşecuri; ei "se mobilizează să continue lupta", "să o ia de la capăt",
"să înfrunte contestarea şi marginalizarea". "Nu poţi aspira la consacrare, opina unul dintre cei intervievaţi, fără a admite riscurile şi eşecurile".
Creatorii puternici sunt stimulaţi de eşecuri. Ei nu pot fi opriţi. Eşecul li se
pare o regulă a creaţiei, nu o excepţie. Ca şi eroarea, de altfel. Numai câ, în
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timp ce eroarea are un rol metodologic stimulativ pentru creaţie, eşecul îl poate
lua prin surprindere pe creatori.
Cei slabi sunt descurajaţi, le este teamă să-şi mai asume riscurile inerente creaţiei, intensitatea trăirii îi dezechilibrează emoţional, starea de nelinişte şi
de insecuritate psihică este improprie actului creator. O treime dintre creatorii
investigaţi apreciază că influenţa eşecurilor este preponderent negativă: "reduce elanul", "îi demotiveazâ" pe indivizi şi "conduce la pasivitate şi plafonare".
Nu toate eşecurile au, însă, aceeaşi-capacitate de influenţare. Cele datorate unor soluţii iniţiale neinspirate sunt un prilej de aprofundare a problematicii
cercetate, îi stimulează pe creatori, le cultivă tenacitate, hotărârea de a continua, în timp ce eşecurile determinate de factori contextuali de mediu, cum sunt
"birocraţia", "reaua credinţă", "intriga" ş.a., le diminuează capacitatea de concentrare asupra soluţiilor celor mai inspirate ca şi optimismul ineluctabil creaţiei.
Lipsa de coeziune la nivelul grupurilor de muncă, având drept consecinţe
comunicarea interumană deficitară, orientări valorice contradictorii, neasumarea deciziilor preconizate, amplifică proporţiile eşecurilor şi îi determina pe unii
dintre membri lor să abandoneze preocupările în planul creaţiei
Subiecţii, au expus punctele lor de vedere despre cauzele subiective şi
obiective care conduc Ia abandonarea activităţii de creaţie, de către persoane
cu aptitudini şi cu rezultate în acest sens:
1. Dintre cauzele subiective, unele ţin de personalitatea creatoare însăşi
- de însuşiri cum sunt: lipsa voinţei, teama de necunoscut, incapacitatea de
confruntare, dar şi de previziune, conformismul ş.a. - altele depind de experienţa şi antecedentele nonstimulative de genul: lipsei de satisfacţii, neînţelegerii
priorităţilor, autoevaluării greşite, decepţiilor acumulate în timp, "problemelor
familiale şi existenţiale" care le-au indus unele stări de incertitudine.
2. Cauzele obiective sunt de natură contextuală - calitatea deciziei şi a
relaţiilor interumane, neconcordanţa obiectivelor la nivelul grupurilor de muncă
şi alte asemenea cauze desemnate de subiecţi prin sintagme ca: "lipsa de interes a celor din jur", "lipsa de colegialitate", "subestimarea meritelor", "incompetenţa managerilor", "conservatorismul mentalităţilor" etc., sau de ordin mai general şi constau în: precaritatea bazei materiale a creaţiei din toate domeniile,
predominarea birocraţiei, starea deficitară a sistemului naţional de informare documentare, insuficienţa stimulentelor morale.
În prezenţa unor condiţii subiective (însuşiri de personalitate) şi sub acţiunea unor factori de natură extraindividuală, indivizii trăiesc una din experienţele cele mai nedorite, ratarea.
Ratarea, ca ipostază a eşecului în creaţie, este un fenomen multifuncţional, care depinde atât de individualitatea creatorilor cât şi de factori contextuali,
de microgrup. Uneori se prefigurează de timpuriu, mai exact, de timpuriu se pot
identifica acele condiţii favorizante ratării - alteori creatorii se pierd în timp pe
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măsură ce se acumulează unele handicapuri intelectuale induse de mediu şi
care le diminuează capacităţile creatoare»
Analizând acest fenomen, unii dintre subiecţi s-au referit la destin arătând că, deşi hazardul are un rol important, "învingătorul, învăţat să învingă, va
depăşi toate vicisitudinile", că "Dacă există toate notele, de la 1 la 10 şi fiecare
individ este egal cu el însuşi, atunci va crea fiecare de nota lui" (Mircea Rusu),
chiar dacă mai poticnit şi mai târziu, după ce a cunoscut, poate, preţul eşecului.
Dincolo de o anume atitudine fatalistă, subiecţii şi-au exprimat credinţa
că mulţi dintre cei rataţi pot fi recuperaţi pentru creaţie. Aşa cum menţiona unul
dintre subiecţi, "atitudinea semenilor îl poate urca spre om până la cer sau îl
poate coborî în neant".

11. CREATIVITATE ŞI LECTURĂ.
ROLUL INFORMAŢIEI ÎN PROCESUL CREAŢIEI
Performanţele creatoare ale indivizilor depind în mare măsura de calitatea lecturii lor, de nivelul şi fluenţa informaţiilor asimilate, de cunoaşterea noutăţilor ştiinţifice, tehnice, artistice etc.
Marea majoritate a subiecţilor apreciază că influenţa lecturii asupra capacităţii de creaţie este: "stimulativă", "extrem de mare", "determinantă", "primordială"; lectura dezvoltă spiritul critic, imaginaţia şi gândirea independentă,
interesele inovative, motivaţia creatoare, ca şi capacitatea de a selecta informaţiile. Lectura stimulează pasiunea pentru cercetare. Lectura este condiţia
esenţială în deschiderea de noi orizonturi creative este "fermentul creativităţii".
Solicitaţi să precizeze în ce măsură realizările în planul creaţiei depind şi
de calitatea lecturii lor, subiecţii au menţionat:
Gradul de dependenţă
1. În mare măsură
2. În măsură potrivită
3. În mică măsură
4. Nu depind

Menţiuni %
80,5
17,4
1,6
0,5

Cei care au obţinut anumite succese în absenţa unor lecturi recente în
domeniul specialităţii lor, sunt ingineri sau educatori din învăţământul preuniversitar, cărora "problemele tehnice curente" şi "realităţile şcolii" le-au inspirat
soluţii eficace de rezolvare creatoare a dificultăţilor. Ei reprezintă desigur excepţii.
În mijlocul unui univers informaţional, capacitatea de creaţie a omului
depinde în mare măsură de convergenţa modalităţilor de informare, de capacitatea de a penetra fluxuri bogate, concentrate, polivalente. Lectura, informarea
în general, consemna unul dintre creatori, te ajută "să eviţi reinventarea roţii",
să eviţi aşadar repetarea unui efort inutil.
Prin lectură se clarifică multe probleme, se fac conotaţii neaşteptate, se
delimitează contribuţia proprie de performanţele celorlalţi: "oricât ar fi cineva de
înzestrat, nu rezistă decât prin perfecta alimentare a culturii şi talentului său cu
lecturi sistematice şi informaţii fluente" - menţiona unul dintre subiecţi.
Indivizii înalt creatori simt inexorabil nevoia de a se informa, de a studia,
de a aprofunda problematica teoretică a domeniului în care lucrează, de a citi
tot ce este recent şi valoros în domnii adiacente profesiei lor.
Experienţa în domeniul lecturii modelează capacitatea creatorilor de a
selecta informaţiile esenţiale, diminuându-le stresul şi "crizele" datorate avalanşei de date şi constrângerilor de timp.
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După alte concepţii, nu numai creativitatea, ci şi practicarea în bune condiţii a unor profesii, este dependentă de calitatea lecturii şi informării specialiştilor.
Informaţia este una din condiţiile creativităţii: "un creator neinformat este
un accident".
Informaţia este şi un element eficace al ieşirii din inceritudine şi inerţie.
Deşi s-au exprimat şi opinii de genul: "informaţia nu ţine locul creaţiei",
"lectura în sine nu dă soluţii", "lectura participă la producerea noului dar "nu
poate înlocui demersul inovator", că "lectura fără vocaţie creatoare nu conduce
nici la invenţii, nici la creaţii artistice", chiar şi subiecţii din domeniul creaţiei
tehnice care au exprimat asemenea opinii, concluzionează că "fără lectură,
creaţia tehnică este imposibilă".
Relaţia dintre lectură şi creativitate a fost evidenţiată şi cu prilejul relevării
factorilor care influenţează opţiunile de lectură ale subiecţilor din domeniul creaţiei tehnice.
În legătură cu primul dintre factorii menţionaţi mai jos, şi experţii participanţi la ancheta Delphi apreciază în proporţie de 67% că perfecţionarea, În
consens cu obiectivele formării profesionale continue, stimulează în egală măsură creativitatea şi nevoia creatorilor de a se informa.
Factori care influenţează lecturile inventatorilor
Menţiuni, %
1. Interese profesionale: realizarea sarcinilor de muncă, perfecţionare
88,1
2. Interese de creaţie: invenţii, inovaţii, restructurare, management, valorificare - cerinţele pieţii
55,6
3. Interese generate de alte lecturi
30,4
4. Biblioteca şi bibliotecarul - (cataloage, bibliografii, recomandări etc.)
26,0
5. Colegii de muncă, de specialitate, colaboratorii în domeniul
creaţiei
21,7
6. Alţi factori ca; setea de cultură, nevoia de a se informa,
plăcerea lecturii, educaţia din anii de şcoală etc.
12,6
Cauze care au dus la declinul creaţiei tehnice româneşti
1. Legislaţia deficitară
2. Centralismul excesiv în conducerea economiei
3. Birocratizarea structurilor implicate în promovarea creaţiei
tehnice
4. Precaritatea suportului material
5. Starea sistemului informaţional
6. Lipsa capacităţilor şi talentelor creative*
7. Alte cauze

Menţiuni, %
57,5
62,5
77,5
72,5
67,5
30,0

* În concepţia subiecţilor, nici nu se discută ideea de a ne fi lipsit specialiştii talentaţi, capabili
de a inova în domeniul tehnic; blocajele în creaţia tehnică sunt de natură extraindividuală.
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Fiind implicaţi în acţiuni de creaţie tehnică, inventatorii şi inovatorii au
fost întotdeauna interesaţi de noutăţile ştiinţifice/tehnice din ţara noastră şi din
alte ţări, de progresele obţinute într-un domeniu sau altul al tehnicii contemporane.
Numai că, accesul la informaţia tehnica recentă a fost uneori problematic.
În acest sens, experţii notează că în ultimii zece ani, după realizări notabile, creaţia tehnică românească a înregistrat un declin accentuat, datorită,
printre altele, şi stării sistemului informaţional în domeniul ştiinţific şi tehnic.
Între "alte cauze" subiecţii au menţionat:
a) politică deficitară în domeniul resurselor umane şi de promovare a
unui anume sistem de valori;
b) starea generală a economiei şi falimentul sistemului social. După opinia subiecţilor, nici actualele condiţii de informare şi
lectură a creatorilor nu sunt pe măsura aşteptărilor.
Dimpotrivă, numai 5,3% dintre ei le consideră "bune", 30% - "acceptabile", iar 64,7% - "nesatisfăcătoare".
Cei care le consideră "bune" au în vedere domeniul restrâns al profesiei
lor, pentru că, altfel, sistemul informaţional la nivel macro are numeroase lacune, unele moştenite, altele dobândite în ultimii ani.
În acest sens, majoritatea participanţilor la ancheta Delphi sunt de acord
cu afirmaţia - vehiculată în prezent, că după decembrie 1989, interesul Puterii
pentru actualizarea informaţiei ştiinţifice şi tehnice a scăzut - ca şi în celelalte
ţări est-europene - reducându-se şi susţinerea financiară la nivel guvernamental.
Numai 15% dintre experţi consideră "falsă" afirmaţia de mai sus, în timp
ce pentru 37,5% este "parţial adevărată", iar pentru 47,5% "adevărată".
Solicitaţi să menţioneze ce şanse acordă în aceste condiţii creaţiei ştiinţifice şi tehnice româneşti, 5% dintre subiecţi au arătat că "orice predicţie este
posibilă" iar ceilalţi au exprimat diverse opinii ca cele ce urmează în tabelul următor.
Se apreciază, că nu numai în domeniul ştiinţific şi tehnic, ci şi în multe alte domenii informaţia este deficitară, incompletă, anacronică, insuficient prelucrată, uneori greu accesibilă, prea costisitoare mai ales "informaţia din exterior este prea scumpă".
După alte opinii, dificultăţile nu ţin de cantitatea şi/sau calitatea informaţiei ca atare, ci de modul cum este exploatată, de accesul la informaţiile relevante.
Serviciile de informare şi documentare traversează o criza accentuată,
de aceea schimbarea în bine se impune fără întârziere, mai ales în condiţiile în
care civilizaţia de la începutul mileniului următor este prefigurată ca "civilizaţia
informaţiei", în care "capitalul cunoaşterii va prevala asupra capitelului material
în structura economiei" (Yoneji Masuda).
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Solicitaţi să menţioneze, ce ar trebui întreprins în societatea noastră,
pentru a se asigura cele mai noi şi pertinente informaţii creatorilor din diverse
domenii, subiecţii au formulat numeroase propuneri:
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Totodată educaţia informaţională se impune ca o dimensiune a formativităţii complexe - necesară supravieţuirii într-un univers informaţional din ce în ce
mai dinamic. Ea presupune însuşirea tehnicilor ştiinţifice de informare şi documentare, de utilizare eficientă a tuturor purtătorilor de informaţii, rafinarea capacităţilor de analiză şi sinteză, de analogie şi previziune. Educaţia informaţională interesează atât pe creatori, cât şi pe ceilalţi specialişti, agenţii economici
şi factorii de putere, în condiţiile în care există opinia generalizată că economia
unei ţări nu se poate redresa numai prin asimilarea produselor şi tehnologiilor
din exterior. În cadrul anchetei Delphi, 87,5% dintre subiecţi au această convingere, 2,5% nu ştiu dacă este posibil şi numai 10% consideră că economia sar putea redresa numai prin import de tehnologie şi inteligenţă.

12. PROPUNERI ALE SUBIECŢILOR
ÎN VEDEREA REDRESĂRII ECONOMIEI ROMÂNEŞTI
ŞI REAŞEZĂRII VALORILOR ÎN SOCIETATE
În funcţie de profilul pregătirii profesionale, de domeniul în care creează,
de experienţa economică şi socială pe care au acumulat-o, subiecţii au consemnat numeroase obiective pentru redresarea economiei şi reaşezarea valorilor în societatea românească contemporană.
Acestea sunt:
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După cum reiese şi din tabelul prezentat mai sus, ponderea cea mai consistenta revine obiectivelor care susţin şi stimulează creativitatea umană
(41,3%). Prin aceasta se confirmă opinia exprimată de marea majoritate a subiecţilor (87,5%) şi anume că redresarea economiei nu se poate realiza importând soluţii tehnologice eficiente, ci cu sprijinul forţelor creative de care dispune
societatea românescă. Antrenarea şi corelarea acestor forţe presupune un
demers complex şi coerent
În acest sens, le-am solicitat subiecţilor opinii explicite în legătură cu
oportunitatea elaborării unei strategii de stimulare a creativităţii la scară socială.
Au răspuns:
1. Da
2. Nu
3. Nu ştiu

97,5% experţi
93,7% creatori
2,5% experţi
2,6% creatori
3,6% creatori
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La elaborarea unei asemenea strategii fiecare societate trebuie să opteze între două direcţii fundamentale şi anume: a propulsa creativitatea la nivelul
tuturor grupurilor sociale sau a o restrânge la nivelul grupurilor elitiste.
După cum arătam Ia începutul acestui studiu, capacitatea de creaţie este
considerată o potentă de specie, numai că atitudinea colectivităţilor umane faţă
de această potenţa s-a manifestat diferit în decursul istoriei.
În societăţile evoluate s-au produs mutaţii semnificative atât în atitudinea
faţă de creativitate, cât şi în nevoia de creativitate. Se opinează, în acest sens,
că numai acolo unde nevoia de inovaţie este redusă, performanţele creative
revin grupurilor elitiste. Societăţile performante, ca şi întreprinderile performante au de rezolvat atâtea probleme economice, tehnice, sociale, educaţionale
etc., încât Îşi asumă creaţia ca o valoare între valori şi propulsează fenomenul
inovaţional la nivelul masei de indivizi, în sensul de a selecta, pregăti şi organiza pentru creaţie un număr cât mai mare de specialişti din cele mai diverse
domenii de activitate. Inovaţia este un fenomen de masă, consideră Mattei
Dogan şi Robert Pahre în "Creative marginality", iar Constantin Cojocaru relatează spre ilustrare o anchetă întreprinsă de specialiştii ei MIT. (Massachusetts
Institute of Tehnology) care a evidenţiat că cifra de afaceri rezultată din produsele noi create în industria americană, nu se datora compartimentelor de cercetare (unde acţionau creatori selecţionaţi), ci iniţiativei unor inovatori de la nivelul agentului tehnic.
Şi ancheta întreprinsă de noi în rândul creatorilor din domeniul tehnic, a
identificat participarea unui mare număr de ingineri, tehnicieni, maiştri înalt calificaţi, la o serie de invenţii şi inovaţii, care au urmărit obţinerea unor materiale
noi, performante, în locul celor deficitare pe piaţa interna, reducerea consumurilor specifice şi recuperarea materialelor refolosibile, extinderea procesului de
automatizare şi realizarea unor premiere tehnice mondiale.

13. DESPRE ELITE ŞI ELITISM
Din perspectiva consideraţiilor de mai sus am apreciat că nimerii nu poate evalua mai bine sensul influenţelor exercitate de concepţiilor elitiste asupra
creativităţii umane, decât creatorii înşişi.
În acest sens, i-am solicitat să menţioneze dacă promovarea concepţiilor
elitiste în societate are influenţă pozitivă, negativa sau nu are nici o influenţa
asupra indivizilor creatori, fără a conveni în prealabil asupra semnificaţiei noţiunilor "elita", "elitism".
Am presupus că, în consens cu ideea de creativitate, subiecţii vor înţelege prin "elită" - "ceea ce este mai bun, mai de seamă, mai distins, mai vrednic
de ales...", adică vor avea în vedere "indivizii eminenţi din toate domeniile creaţiei umane" şi nu grupurile privilegiate care deţin puterea, care decid în aceste
domenii. Totodată, ne-am aşteptat ca ideile lor să fie influenţate de unele atitudini manifeste din primii ani ai tranziţiei, atitudini care, urmărind să înlăture viziunea marxista despre elite şi mase, au reiterat cu ostentaţie problema elitelor.
În unele cazuri ipoteza s-a confirmat. înainte de a răspunde la întrebare,
subiecţii au simţit nevoia unor precizări de genul: "Dacă promovarea elitismului
înseamnă încurajarea performanţelor de vârf în diferite domenii, sunt de acord
- adică influenţele sunt pozitive - dacă se are în vedere dihotomia popor/elită,
nu mai sunt de acord" - se înţelege, cu promovarea Iui (S. Chelcea), sau de
genul: "consider că este vorba de elitism motivat şi legat de creativitate" (M.
Ştefan).
Unul dintre creatori a consemnat un răspuns în sensul ipotezei expuse
mai sus: "în acest moment, când ne găsim după o lungă perioadă de negare a
elitismului în creaţia ştiinţifică şi tehnologică şi în general în cultură, este necesară o măsură de reabilitare a aceste idei - fără a se cădea în extremă".
Posibilitatea de a interpreta subiectiv sensul conceptelor "elită", "elitism",
i-a determinat pe unii dintre subiecţi să menţioneze că influenţele lor pot fi pozitive sau negative în funcţie de personalitatea creatorului, de domeniul în care
crează, de capacitatea de adaptare la mediul socio-moral în care trăieşte etc.
Pe ansamblu, opiniile exprimate se înscriu pe un continuum întrerupt de
unele zone semnificative, de la concepţia că teoriile elitiste stimulează competiţia între valori, responsabilitatea şi spiritul de afirmare, la ideea că influenţele
lor sunt negative "îngrădindu-i pe creatorii tineri şi favorizându-i adesea pe
pseudocreatori, până la negarea oricăror influenţe, deoarece "creatorii reali nu
au nevoie să se constituie în elită şi nici să fie consideraţi ca elită" (s.n.)
Problema teoriilor elitiste, ca viziune din perspectiva căreia să se elaboreze strategia politicii sociale de susţinere a creativităţii, a fost una din temele
anchetei reiterate. Trebuie să precizăm că opiniile exprimate în prima rundă sau menţinut până la finele anchetei Delphi, completate, însă, în fiecare etapă,
cu noi explicaţii şi comentarii.
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La întrebarea: "Ce influenţă poate avea asupra indivizilor creatori, promovarea concepţiilor elitiste în societate?", s-a răspuns:
1. pozitivă
2. negativă
3. nici o influenţă
4. nu ştie

57,5 la sută
12,5 la sută
25,0 la sută
5,0 la sută

Deţinând ponderea majoritară, opiniile care susţin influenţele pozitive
au beneficiat de comentarii detaliate, în sensul că promovarea teoriilor elitiste
"reprezintă - recunoaşterea valorii", "impune un nivel valoric superior", "duce la
definirea unui referenţial corect şi poate induce preocuparea de a asimila informaţia la vârf", "prin modelele pe care le etalează, îi stimulează pe creatori",
"constituie un sprijin moral pentru cei care au conştiinţa apartenenţei la un grup
de aleşi", "conferă o motivaţie în plus", pot oferi creatorilor un privilegiu şi anume acela de a nu fi "obligaţi să desfăşoare activităţi în care nu excelează", "de
potenţare, deoarece existenţa recunoscută a elitelor polarizează şi cealaltă
masă de oameni".
După alte opinii, influenţele sunt negative, deoarece: creatorii "sunt spirite sensibile şi elitismul îi contrariază", "inhibă potenţialul propriu", "îi orientează
prea mult pe creatori spre obţinerea de privilegii, diminuând randamentul creator", "cultivă satisfacţia oului de aur primar, când, în realitate, elita nu se alege
din rândul elitiştilor".
Cele mai detaliate comentarii le-au consemnat subiecţii după a căror
opinie concepţiile elitiste nu au "nici o influenţă" asupra indivizilor creatori. Se
consideră, în acest sens, că "individul creator nu are nevoie de o selecţie şi o
încadrare în elită; activitatea şi personalitatea sa sunt hotărâtoare", cu precizarea autorului că face distincţie între "elitism" (conotaţie peiorativă) şi "elită" căreia îi acordă un rol excepţional (V.I. Trebici).
Nevoia unei asemenea distincţii au resimţit-o şi alţi subiecţi care apreciază că majoritatea creatorilor se implică în creaţie indiferent de atitudinea anumitor cercuri de putere ştiinţifice sau culturale, că anumite trăsături de personalitate "îi fac imuni la discriminări sau marginalizare" (Gh.Creţoiu). Totodată, autorul consideră oportune acele acţiuni adresate în mod special elitelor, înţelese
ca persoane supradotate, în vederea obţinerii unui randament maxim.
Exprimate mai sintetic sau mai dezvoltat, mai dur sau mai eufemistic,
asemenea opinii converg către concepţia susţinută de N. Saramandu şi anume: "Creatorii autentici formează o elită şi ei sunt conştienţi de aceasta. Concepţiile elitiste le promovează însă nu ei, ci pseudocreatorii. Deşi creaţiile sunt
un produs al elitei, ele nu sunt un bun exclusiv al elitei. Ele sunt destinate tuturor, fiind un bun social. în acest sens, promovarea concepţiilor elitiste e lipsită
de scop şi nu poate avea vreo influenţă asupra creatorilor autentici".
O asemenea teză ar putea fi un punct de plecare în elaborarea unei politici de susţinere a creativităţii la scară socială, în aceeaşi măsură în care se
poate ţine seama şi de concepţiile care susţin contrariul ei.
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În realitate, după cum remarca Vasile Gheţău, "Dacă examinăm, fie şi
sumar, societăţile care se disting prin creativitate ridicată, putem constata situaţii foarte diferite în ceea ce priveşte atitudinea faţă de elitism". Prin urmare, şi
concepţia pro-sau anti-elitistă poate contribui la succesul/insuccesul unui program strategic de susţinere a creativităţii, dar mai ales, celelalte componente
ale unui asemenea program, coerenţa şi oportunitatea lui şi, nu în ultimul rând,
asumarea lui de către toate forţele sociale semnificative.
Despre o posibilă strategie de stimulare a creativităţii la scară socială.
Demersurile ce se cer întreprinse în acest sens sunt, în concepţia subiecţilor, următoarele:
Demersuri
Menţiuni %
1. Educaţia creativităţii în şcoală
92,5
2. Elaborarea legislaţiei adecvate
92,5
3. Procurarea resurselor materiale
87,5
4. Valorificarea creaţiilor anterioare
85,0
5. Pregătirea managerilor
80,0
6. Stimularea nucleelor existente
77,5
7. Elaborarea de programe pe termen scurt/mediu
62,5
8. Identificarea colaboratorilor externi
62,5
9. Alte demersuri
7,5
Subiecţii au menţionat aceste demersuri într-o anume ordine de priorităţi
sau optând pentru o acţiune complexă, cu demersuri simultane şi coerente deoarece se apreciază ci ele "nu pot 6 ierarhizate, şi complementarizate, ci promovate ca un tot unitar" (Lazăr Vlăsceanu).
"Educarea creativităţii în şcoală" şi "Activitatea legislativă" au întrunit
numărul cei mai mare de menţiuni §1 totodată au fost apreciate ca prime demersuri (pe locurile 1 şi 2) care să prefaţeze programul strategic Imaginat.
Educarea creativităţii şi mai ales educaţia pentru creaţie în cadrul programelor de învăţare permanentă sunt în concepţia lui Petre Pânzaru, esenţiale pentru strategia preconizată.
Atât şcoala cât şi societatea, În contextul influenţelor lor educative, pot
interveni, după opinia lui Al. Roşca, în susţinerea şi persistenţa motivaţiei pentru creaţie, în susţinerea şi persistenţa efortului creator, în cultivarea încrederii
în sine şi mai ales în educarea aptitudinilor şi trăsăturilor de caracter specifice
personalităţii creatoare.
Ion Moraru subliniază că premisele comportamentului creativ, ale deprinderilor creative şi stilului de muncă creativ, se formează la şcoală, de aceea se impune o regândire a strategiilor didactice din perspectiva creativităţii şi
creaţiei.
Şi Mircea Rusu apreciază că şcoala şi societatea trebuie să creeze deschideri, să ie ofere tinerilor şansa de a alege între mai multe căi de urmat, că
cel mai bine privim societatea, "dinspre generaţiile care devin, din direcţia sta-
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tuilor...". Implicarea şcolii în educarea copiilor supradotaţi poate veni în întâmpinarea sensibilităţii lor de excepţie şi îi poate învăţa "să reziste într-o lume cu
multe dificultăţi". Faţă de înmulţirea opţiunilor de emigrare ale tinerilor, M. Rusu
are opinia lui: "Nu-i împiedicaţi să plece, faceţi-i să se întoarcă!".
Trebuie să reamintim că, între factorii sociali consideraţi de subiecţi a fi
în măsură să-şi asume roluri în susţinerea activităţilor creative, unităţile de învăţământ ocupau o poziţie privilegiată.
Subiecţii, în proporţie de peste 80%, considerau că "politica educaţionala
a unei societăţi influenţează determinant creativitatea indivizilor". De aceea,
între a susţine "educarea expresă a creativităţii" şi a lăsa "hazardul să acţioneze în afirmarea capacităţilor creative", 87,5% dintre subiecţi aleg prima posibilitate şi numai 12.5% se încred în hazard, pentru că scria Eugen Simion "...
când apare geniul (care e totdeauna solitar!) legile, colectivele, doctrinele se
retrag ruşinate".
Ce se întâmplă, însă, dacă la nivelul întregii societăţi se acreditează ideea că hazardul va releva până la urmă talentele autentice şi, ca urmare, una
sau mai multe generaţii de indivizi ar fi lipsite de programe didactice destinate
educării creativităţii?
O asemenea decizie ar acţiona mai mult negativ asupra potenţialului
creativ din societate, adică: "derutant", "restrictiv", "diminuant" şi "aleatoriu",
uneori "nesemnificativ", dar şi "complex", după cum poate avea consecinţe de
tipul: "creatorilor izolaţi", "manifestării târzii a creativităţii", "impunerii aroganţei",
"irosirii de energie creatoare" etc.
"Valorificarea creaţiilor anterioare" şi "stimularea nucleelor existente" readuc în atenţie probleme raporturilor tradiţie-inovaţie, care, prin dinamica lor în
creaţia umanităţii, definesc, în viziunea lui T.D. Stănciulescu, sensul intim al
devenirii
Ideile de continuitate şi permanenţă au rol constructiv, de echilibrare valorică, în societăţile care cunosc răsturnări şi destructurări de tipul celor asociate tranziţiei româneşti, unde se manifestă şi tendinţe exclusiviste de negare în
bloc a creaţiilor mai multor decenii. Tradiţia este însă şi sursa de creaţie a contemporanilor şi dimensiunea istorică a supravieţuirii prin creaţie.
Subiecţii acordă o atenţie deosebită resurselor materiale pentru susţinerea creativităţii, mai ales că, după opinia lor, declinul ştiinţifico-tehnic din ţara
noastră s-a datorat şi precarităţii suportului material şi financiar.
Solicitaţi să menţioneze sursele din care se pot finanţa activităţile de
creaţie, subiecţii au optat pentru:
Surse de finanţare
1. Resurse publice
2. Sponsorizarea de către agenţi autohtoni
3. Surse externe
4. Autofinanţare

Menţiuni %
24,3
18,7
7,0
6,1
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5. Toate sursele de mai sus
70,0
6. Alte surse
3,0
S-a propus şi un fond naţional special, la constituirea căruia contribuţia
cea mai însemnată să revină agenţilor economici autohtoni. Ei trebuie să înţeleagă faptul că numai achiziţia de inteligenţă şi creativitatea le asigură competitivitatea în contextul economiei de piaţă şi că, în lipsa lor, relansarea economiei
este ameninţată.
Se consideră totodată că orice sursă este utilă, cu condiţia de a nu dăuna vieţii publice, altor domenii de activitate şi că atâta vreme cât "statul este
principalul proprietar, are şi obligaţia să-şi asume rolul de principal susţinător al
creativităţii umane".

14. MESAJE CĂTRE FACTORII DE PUTERE
Le-am solicitat subiecţilor să formuleze, în contextul anchetei întreprinse
de noi, mesaje succinte pentru factorii cu putere de decizie în stimularea şi
promovarea creativităţii.
Fiind cu toţii, în calitate de creatori şi experţi, originali şi buni cunoscători
ai condiţiilor şi nivelului creaţiei româneşti, subiecţii aii consemnat mai lapidar
sau mai detaliat, mai sec sau mai emoţional un număr impresionant de idei care ar putea reprezenta tot atâtea obiective ale unui program guvernamental de
susţinere a creativităţii la scară naţională.
Identificând elementele comune şi sintetizând ideile exprimate, am reţinut următoarele categorii de "aşteptări" şi "solicitări" ale creatorilor:
1. Aşteptări de la structurile de putere
Aşteptări
Menţiuni %
1.1. Să fie ele însele mai creative
10,9
1.2. Să iasă din imobilismul actual
8,3
1.3. Să manifeste curaj în susţinerea creaţiei româneşti
4,8
1.4. Să coboare de la nivelul abstract al puterii, la realitatea creatorilor 7,0
1.5. Să asigure transparenţa a tot ce întreprind în acest domeniu
12,2
1.6. Să persevereze în finalizarea soluţiilor
10,0
1.7. Alte "aşteptări": să identifice factorii care blochează creativitatea,
să-i anuleze, să demoleze structurile birocratice, să promoveze
criterii obiective de evaluare şi selectare a creatorilor etc.
3,2
2. Solicitări exprese de intervenţie a puterii în promovarea creativităţii
Solicitări
Menţiuni %
2.1. Să asigure resursele materiale şi financiare pentru creaţie
22,2
2.2. Să-i protejeze pe creatori în termenii protecţiei sociale
21,7
2.3. Să creeze cadrul competiţional/stimulativ
17,0
2.4. Să-i stimuleze, cu prioritate, pe tineri
12,2
2.5. Să limiteze/oprească emigraţia creatorilor
2,2
2.6. Să faciliteze accesul de informaţie
3,0
2.7. Să investească mai mult în creaţia tehnica
7,0
2.8. Alte solicitări: să asigure libertate deplină de creaţie, să-şi
reconsidere atitudinea faţă de potenţialul creator feminin etc.
3,9
3. Opinii de care ar trebui să ţină seama factorii de decizie în politica de susţinere a creativităţii
3.1. Orice program de reformă trebuie corelat cu potenţialul
creator autohton
3.2. Creatorii au dreptul la mai mult respect din partea Puterii

26,1
7,4
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3.3. Ambiguitatea şi nesiguranţa care domnesc în societate
duc la diminuarea performanţelor creatoare ale indivizilor
3.4. Publicaţiile ştiinţifice trebuie sa devină un mijloc eficace
de stimulare a creaţiei româneşti
3.5. Capacităţile creative se educă cu prioritate în şcoală
3.6. Să ia exemplul Japoniei, al altor ţâri, care duc o politică
eficientă de promovare a creativităţii
3.7. Alte opinii; ex.: să stimuleze prin comandă socială programe
complexe de formare şi perfecţionare a indivizilor performanţi
ş.a.

5,2
4,8
4,3
2,6
3,9

4. Alte idei semnificative pentru o politică eficientă în domeniul creativităţii
Idei
Menţiuni %
4.1. Şansa redresării economiei se află în spaţiul creativităţii
româneşti
10,9
4.2. Reconstrucţia economică şi sociala presupune reclădirea
sistemului de valori
10,0
4.3. Promovarea creativităţii este pârghia hotărâtoare pentru
6,1
progresul oricărei societăţi
4.4. Anarhia socială este disfuncţională pentru fenomenul creativităţii 3,9
4.5. Interesele naţionale trebuie să prevaleze faţă de cele
individuale/de grup
2,6
4.6. Alte idei: creaţia este cea mai preţioasă resursă naţională,
un popor se impune în lume prin creaţie originală ş.a.
4,3

15. CONCLUZII
Atât experţii, cât şi ceilalţi creatori şi-au exprimat acordul cu afirmaţia
avansată în chestionar şi anume că "activitatea de creaţie influenţează determinant calitatea vieţii umane", cu prioritate a vieţii de muncă. S-a afirmat, în
acest context, că activitatea creatoare are un suport decisiv în structurile genetice/biopsihice ale personalităţii, de la instinctul de explorare, dorinţa de nou,
curiozitatea, la nevoia de satisfacţie personală, pe care o produce implicarea în
activitatea de creaţie. După "satisfacţia personală", subiecţii s-au referit la dobândirea prestigiului profesional în urma unor realizări remarcabile, precizând
totodată că procesul creaţiei contribuie la o mai bună cunoaştere de sine, în
sensul că îi ajută pe creatori să devină conştienţi de aptitudinile şi capacităţile lor.
Mai puţini cred, însă, în avantajele materiale pe care le-ar aduce creaţia
şi mai puţini în ideea că performanţele creatoare îi feresc, în etapa actuală, de
perspectiva şomajului
Influenţele creativităţii asupra vieţii de muncă sunt mult mai complexe.
Subiecţii au consemnat în această privinţă următoarele aprecieri:

Creaţia are multiple finalităţi, între ele "starea de satisfacţie personala"
deţine o primă poziţie. Ion Moraru sublima în mod deosebit efectele creativităţii
la nivelul structurii emoţional-afective a personalităţii creative, de la emoţia de
dinaintea rezolvării problemelor, la sentimentul de satisfacţie de după rezolvarea lor.
Pe baza experienţei de viaţă şi de creaţie, subiecţii au consemnat unele
aprecieri despre starea de satisfacţie - ca stare de graţie la care aspiră oricare
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fiinţă umani în opinia celor mai mulţi dintre ei, procesul de creaţie însuşi le
aduce cea mai mare satisfacţie, fără a fi însă unica sursă a bucuriei de a crea.
La întrebarea: "Ce anume aduce mai multă satisfacţie?", subiecţii au
menţionat:

Reamintim că, atunci când s-au referit la factorii care stimulează creativitatea, subiecţii menţionaseră, între factorii subiectivi, starea de satisfacţie, ca
indicator important al calităţii vieţii, reprezentată de sentimentul trăirii unice, de
mulţumire, plăcerea şi bucuria creaţiei.
Dar, în cazul indivizilor creatori, consideraţi ca o colectivitate socială distinctă, nu putem discuta de distribuţia omogenă a calităţii vieţii, nici măcar în
privinţa stării de satisfacţie; numeroşi factori individuali şi contextuali induc mutaţii semnificative la nivelul trăirii acestui sentiment, la nivelul calităţii vieţii creatorilor.
Alte finalităţi ale procesului de creaţie se resimt în planul condiţiilor de viaţă ale indivizilor., la nivelul standardelor de civilizaţie specifice unei societăţi
În acest sens, subiecţii au credinţa că societăţile în general promovează
creativitatea mai mult din necesităţi economice/materiale, decât din raţiuni
spirituale de tipul "dezvoltării umane".
Mai ales în perioadele istorice complexe, cum este şi actuala perioadă
de tranziţie din ţara noastră, când sunt de rezolvat probleme extrem de dificile,
societatea are nevoie imperioasă de oameni cu capacităţi remarcabile, "oameni eminenţi cu aptitudini superioare, specialişti creatori".
În asemenea perioade, relansarea economiei şi reaşezarea valorilor în
matca lor firească sunt posibile numai printr-un proces de creaţie susţinut care
să antreneze toate inteligenţele şi talentele din societate.
După cum reiese şi din ancheta realizată de noi, societatea românească
dispune de un potenţial semnificativ de creativitate, la nivelul fiecărei generaţii
de indivizi
Valorizarea acestui potenţial în folosul general al societăţii, depinde în
măsură considerabila de politica socială în domeniul creaţiei , de implicarea
Puterii în susţinerea creatorilor. "Aşteptările" lor în acest sens sunt circumscrise ideilor de investiţie de încredere şi asigurarea condiţiilor necesare cercetării
ştiinţifice, creaţiei culturale, inovaţiei tehnice şi sociale.
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Atitudinile pentru creaţie ale tinerilor sunt o certitudine; depinde însă de
managementul social dacă ele se vor afirma în : continuare sau vor cunoaşte
refluxul propriu mediocrizării şi scepticismului.
Finalizarea capacităţilor creative este, de asemenea, stimulată de iniţiativele uniunilor de creaţie şi ale asociaţiilor profesionale - structuri care au şi interesul şi autoritatea să propună un nou statut al creatorului în societatea contemporană.
Autorii consacraţi, dar şi ceilalţi specialişti cu realizări creatoare în domeniul profesiei lor, generează emulaţia care contaminează colectivităţile
umane în sensul conduitelor active, participative şi inovatoare - singurele capabile să susţină reforma, progresul şi reaşezarea valorilor în societate.
Prin creaţie sistematică se îmbogăţeşte patrimoniul naţional şi mondial
de valori spirituale, se realizează premisele unor standarde tot mai înalte de
civilizaţie europeană.

Bibliografie selectivă
1. Aznar, G. - La creativite dans l’entreprise, Paris, 1971.
2. Cojocaru, Constantin - Creativitate şi inovaţie, Bucureşti Editura ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1975.
3. x x x - Creativitatea ştiinţifică în slujba progresului social, sub.coor&RuIea,
Goerge, Bucureşti, Editura Politică, 1989.
4. Drăgănescu, M. - Creativitate şi inovare în Informaţia materiei, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1990.
5. Hume, D. - Cercetare asupra intelectului omenesc, trad. de Florenţa Mircea şi
col., Bucureşti, Editura ştiinţifică §i Enciclopedică, 1987.
6. Iliescu, Ion - Probleme globale. Creativitate, Bucureşti Editura tehnică, 1992.
7. Kuhn, Th. S. - Tensiunea esenţială, Bucureşti, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 1982.
8. Leclerq, R. - Le developpment de produit nouveau, Paris, 1970.
9. Marcus, Solomon - Timpul, Bucureşti, Editura Albatros 1985.
10. Moles, A., Claude, R. - Creativite et Methodes d'Innovation, Fayard, Paris, 1968.
11. Moraru, Ion - Un model epistemologic - psihologic al creativităţii tehnice, Bucureşti, Editura ştiinţifică şi Enciclopedică, 1980.
12. Moraru, Ion - Creativitatea socială. Introducere în sociocuristică, Bucureşti,
Editura Politică, 1931.
13. Moraru, Ion - Strategii creative transdisciplinare, Editura Academiei Române,
1992.
14. Lucrările celui de-al doilea Simpozion Naţional de Creativitate şi Creaţie,
1985, coord.Moraru, L, Bârliba, Măria Cornelia şi Brătianu C.
15. Odobleja, Ştefan - Psihologia consonantistă, Bucureşti, Editura ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1986.
16. Osborn, A. - L'imagination constructive, Paris, Dunod, 1971.
17. Popescu-Neveanu, P. - Evoluţia conceptului de creativitate, în Analele Universităţii Bucureşti - Seria Psihologie, 1971.

73
18. Popescu-Neveanu, P. - Dicţionar de Psihologie, Bucureşti, Editura Albatros,
1978.
19. Popper, K.,R. - Logica cercetării, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.
20. Ribot, Th. - Essai sur l'imagination creatice, Parisi Felix Alean, 1905.
21. Roco, Mihaela - Creativitatea individuală şi de grup, Bucureşti, Editura Academiei, 1970.
22. Roco, Mihaela - Stimularea creativităţii tehnico-ştiinţifice, Bucureşti, Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1985.
23. Roşea, Al. - Creativitatea, Bucureşti, Editura Enciclopedică Română, 1972.
24. Stoica, Ana - Creativitatea elevilor. Posibilităţi de cunoaştere şi educare, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1983.
25. Zamfir, Cătălin - Probleme de mesure: Ies indicateurs de la qualite de la vie,
în Revue Roumaine des Sciences Sociales, nr.1-2,1981.

Lista creatorilor investigaţi: academicieni, rectori, directori de instituţii ştiinţifice şi culturale, redactori şefi, coordonatori ai unor colective de cercetare,
cercetători ştiinţifici, preşedinţi ai unor uniuni de creaţie, inventatori şi inovatori,
scriitori, profesori universitari, ziarişti, muzeografi, bibliografi, consilieri ministeriali, experţi în macroeconomie, specialişti din domeniul serviciilor educaţionale, compozitori, pictori artişti lirici.

74

75

76

INSTITUTUL NAŢIONAL
DE
CERCETĂRI ECONOMICE

STUDII ŞI CERCETĂRI
ECONOMICE
NR. 8-9/1993

CENTRUL DE INFORMARE
ŞI DOCUMENTARE ECONOMICĂ
BUCUREŞTI

ACADEMIA ROMÂNĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE
INSTITUTUL DE ECONOMIE NAŢIONALĂ

POTENŢIALUL UMAN
AL UNOR ŢĂRI DIN SPAŢIUL
EST ŞI SUD-EST-EUROPEAN

CENTRUL DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE ECONOMICĂ

Coordonarea lucrării: dr. Steliana PERŢ
Autori:
Constanţa MIHĂESCU (cap. l)
Diana ROŞU (cap. 2)
Valentina VASILE (cap. 3, cap. 6)
Florin PAVELESCU (cap. 4)
Dr. Steliana PERŢ (cap. 5)

SUMAR
CUVÂNT INTRODUCTIV........................................................................................ 83
Capitolul 1
POTENŢIALUL DEMOGRAFIC .............................................................................. 89
1.1. Repere demografice generale .................................................................... 90
1.1.1. Efectivul populaţiei ........................................................................... 90
1.1.2. Densitatea geografică a populaţiei................................................... 91
1.1.3. Ritmul mediu anual de creştere a populaţiei.................................... 92
1.2. Structura demografică ................................................................................ 94
1.2.1. Structura pe sexe a populaţiei ......................................................... 94
1.2.2. Structura pe vârste a populaţiei ....................................................... 94
1.2.3. Raportul de dependenţă................................................................... 96
1.3. Mişcarea naturală a populaţiei.................................................................... 98
1.3.1. Natalitate şi fertilitate........................................................................ 98
1.3.2. Mortalitate generală şi mortalitate infantilă .................................... 101
1.3.3. Speranţa de viaţă la naştere .......................................................... 103
1.4. Situaţia demografică a României în perioada 1990-1992 ........................ 104
1.4.1. Efectivul populaţiei ......................................................................... 104
1.5. În loc de concluzii...................................................................................... 108
Capitolul 2
FORŢA DE MUNCĂ.............................................................................................. 114
2.1. România - ţară cu un potenţial uman de mărime medie .......................... 114
2.1.1. Populaţia în vârstă de muncă - populaţie potenţial activă
(P.VM.) ........................................................................................... 116
2.1.2. Caracterizare generală a P.VM...................................................... 116
2.2. Structura pe vârste şi vârsta medie a populaţiei în vârstă de muncă....... 117
2.3. Populaţia activă......................................................................................... 120
2.3.1. Rata de activitate a populaţiei ........................................................ 120
2.3.2. Rata de activitate ........................................................................... 122
2.3.3. Diferenţele dintre ratele de activitate ............................................. 122
2.4. Populaţia ocupată ..................................................................................... 124
2.5. Rata de dependenţă economică............................................................... 125

82
2.6. Forţa de muncă feminină .......................................................................... 127
2.7. Tendinţe ale evoluţiei forţei de muncă...................................................... 129
2.8. Dinamica ocupării în corelaţie cu evoluţia principalilor indicatori
economici ................................................................................................. 132
Capitolul 3
DURATA MUNCII.................................................................................................. 142
3.1. Tipologia duratei muncii ............................................................................ 142
3.2. Impactul reducerii duratei muncii asupra mărimii şi utilizării
potenţialului uman .................................................................................... 151
3.3. Posibile evoluţii ale timpului de muncă în România ................................. 155
Capitolul 4
STRUCTURA OCUPĂRII FORŢEI DE MUNCĂ................................................... 163
4.1. Premise conceptual-metodologice ........................................................... 163
4.2. Structura sectorială a populaţiei ocupate ................................................. 165
4.3. Structura populaţiei ocupate în sectorul industrial.................................... 171
4.4. Structuralitatea ocupării forţei de muncă în sectorul de servicii .............. 175
4.5. Structurile forţei de muncă după statusul ocupaţional.............................. 177
4.6. Nivelul de pregătire profesională - factor de influenţă a structurilor
forţei de muncă......................................................................................... 180
4.7. Concluzii ................................................................................................... 182
Capitolul 5
ŞOMAJUL SI POTENŢIALUL DE MUNCĂ........................................................... 185
5.1. Şomajul - componentă a potenţialului de muncă?.................................... 185
5.2. Repere, posibilităţi şi limite ale formării unei pieţe regionale a muncii ..... 189
5.3. Dimensiunea globala a şomajului ............................................................. 191
5.4. Structura populaţiei în şomaj ................................................................... 194
5.5. Şomajul de lungă durată ........................................................................... 204
5.6. Distribuţia teritorială a şomajului............................................................... 207
5.7. Scurte concluzii......................................................................................... 211
Capitolul 6
COSTUL FORŢEI DE MUNCĂ ............................................................................. 232
6.1. Precizări conceptuale ............................................................................... 232
6.2. Aspecte ale evoluţiei costului forţei de muncă.......................................... 235
6.3. Incidenţe ale evoluţiei preţului forţei de muncă ....................................... 242
6.4. În loc de concluzii...................................................................................... 248

CUVÂNT INTRODUCTIV
1. Lucrarea "Potenţialul uman al ţărilor din spaţiul est şi sud-est european" se integrează ca un prim pas într-un program mai vast de cercetare a
"Pieţei muncii din România din; perspectiva integrării economice regionale şi
europene".
Raţiunile care ne-au condus ia abordarea unei asemenea teme sunt diverse, de natură diferită. Dintre acestea, reţinem ca foarte importante următoarele:
a) În situaţia geo-politică şi economică existentă în prezent în Europa - şi
nu numai - integrarea europeană a ţărilor din est, vrem nu vrem, trece sau ar
trebui să treacă prin cea regională. Această idee-premisă a cercetării noastre
este confirmată şi chiar întărită de relativ numeroasele iniţiative ale ţărilor
şi/sau personalităţilor din acest spaţiu geografic.
Spaţiul danubian şi cel al Mării Negre oferă condiţii deosebit de avantajoase pentru cooperarea-integrarea economică a ţărilor din zonă. Mai mult; la
nivelul puterii publice, ca şi al unor organisme neguvernamentale din perimetrul
ţărilor din bazinul Mării Negre s-a depăşit deja stadiul unor discuţii de tatonare,
iniţiindu-se o seamă de acţiuni concrete.
b) Potenţialul uman - expresie concentrată a unităţii dimensiunilor cantitative şi structural-calitative, a aptitudinilor şi capacităţilor productive, creativinventive şi participative ale resurselor umane la procesul dezvoltării - este
componentă fundamentală a potenţialului economic al oricărei societăţi. Locul,
rolul şi funcţiile sale în dimensionarea şi caracterizarea potenţialului economic
rezultă din poziţia pe care omul o deţine în dezvoltarea societăţii, iar forţa de
muscă o ocupă în sistemul factorilor de producţie, în valorificarea acestora, din
calităţile ca atare ale factorului uman în raporturile sale cu cei materiali, în "genere cu mediul social-economic. Munca umană este izvorul bogăţiei acumulate
de-a lungul timpului inclusiv a capitalului. În raport cu muncă, însuşi capitalul
este un factor de producţie derivat, muncă acumulată, capitalizată.
c) Capitalul uman - privit ca unitate a talurilor cantitative şi calitative ale
resurselor umane născute sau dobândite în procesul de învăţare permanentă reprezintă în orice societate principala sursă şi resursă de creştere economică
şi dezvoltare socială. Adevărata sa valoare este sau ar trebui să fie cu deosebire pusă în evidenţă în economiile sărace în resurse naturale, materiale. În
ţările est-europene aflate şi confruntate cu complexele, dificilele şi mult controversatele probleme ale tranziţiei la economia de piaţă, omul - în calitate de proiectant, arhitect şi constructor al noului edificiu - este, de departe, nu numai
primul, d şi cel mai important factor. În egală măsură el este (ar trebui să fie) şi
beneficiarul acestor transformări. Ca atare, valorizarea capitalului uman condiţionează sub cele mai variate aspecte concepţia, viteza şi succesul restruc-
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turării economice şi reformelor economice aflate în derulare, aderenţa oamenilor la obiectivele reformei.
d) În România, deşi după decembrie 1989 au existat, inclusiv în Institutul
de Economie Naţională, diferite încercări de măsurare şi caracterizare a potenţialului uman, acesta nu este suficient de atent studiat, mai ales prin recurgerea
şi la metode comparative aplicate unor areale geografice extra-naţionale. În
genere, opiniile în jurul acestei probleme, după părerea noastră esenţială pentru conturarea şi evoluţia marilor corelaţii macroeconomice şi raporturilor macro-mezo şi microeconomice, se întind pe un spaţiu larg între doi poli: la unul
dintre aceşti poli se apreciază că, prin număr, calitate, cost, forţa de muncă din
România prezintă o serie de avantaje relative în raport cu multe din ţările aflate
în tranziţie şi nu numai; la celălalt, forţa de muncă din România, cu o structură
ocupaţional-profesională distorsionată, insuficient pregătită, nu este aptă să
răspundă cerinţelor funcţionării eficiente a economiei aflate în tranziţie. Evident
că aceasta din urmă poziţie, chiar dacă pleacă şi de la unele fenomene şi procese reale, este cu totul singulară, departe de cunoaşterea şi mai ales aprecierea corectă, riguroasă a realităţilor societăţii noastre din punctul de vedere al
zestrei umane de care dispune.
e) Libera circulaţie a persoanelor şi a forţei de muncă este unul din drepturile fundamentale ale omului Ca atare, în societăţile democratice devine, cel
puţin ia nivel teoretic, ai declaraţiilor de intenţie, componentă a proceselor de
integrare economică şi socială regională şi europeană. Practic însă, judecate
în lumina experienţelor de până acum, desfăşurarea liberă c acestor procese mai ales atunci când nu sunt minuţios şi din vreme pregătite - se izbeşte de c
mulţime de piedici de ordin economic, legislativ-instituţional, pusă în evidenţă
în economiile sărace în resurse naturale, materiale1. În ţările est-europene aflate şi confruntate cu complexele, dificilele şi mult controversatele probleme ale
tranziţiei la economia de piaţă, omul - în calitate de proiectant, arhitect şi constructor al noului edificiu - este, de departe, nu numai primul, ci şi cel mai important factor. În egală măsură el este (ar trebui să fie) şi beneficiarul acestor
transformări. Ca atare, valorizarea capitalului uman condiţionează sub cele mai
variate aspecte concepţia, viteza şi succesul restructurării economice şi reformelor economice aflate în derulare, aderenţa oamenilor la obiectivele reformei.
Oricum, în acest perimetru sunt concentrate multe probleme care aşteaptă răspuns atât pe linia creării condiţiilor de exercitare a unuia din drepturile fundamentale ale omului - dreptul la muncă şi libertatea de alegere a profe1

În anii '60, o personalitate a lumii de afaceri japoneze, preşedintele "Federaţiei Naţionale a
Industriilor", Toshiwo Dako, referindu-se la Japonia spunea: "Noi n-avem nici resurse naturale, nici putere militară. N-avem decât o singură resursă: capacitatea de invenţie a creierelor noastre. Ea este nelimitată. Şi trebuie să ne-o manifestăm. Trebuie să educăm, să
specializăm, să echipăm. Această putere a minţii, prin forţa lucrurilor, va deveni într-un viitor apropiat bunul comun cel mai preţios, cel mai creator al întregii omeniri".
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siei -, cât şi pe cea a egalităţii de şanse, a justiţiei sociale şi avantajului reciproc.
2. Mărimea, calitatea şi evoluţia potenţialului uman sunt determinate de
acţiunea unui complex de factori demografici, economici, psihologici şi comportamentali, educaţionali etc. în consecinţă, potenţialul uman se cere măsurat
şi analizai global şi pe elemente componente, cantitativ şi calitativ, static şi dinamic, eu ajutorul unor indicatori şi metode ce aparţin în egală măsură ştiinţei
economice, demografiei, statisticii, educaţiei şi economiei învăţământului, economiei sociale, sociologiei ş.a.
Principalele agregate care permit aprecierea potenţialului uman, utilizate
În bună măsură şi în lucrarea noastră sunt: a) sub aspect cantitativ: populaţia
totală, populaţia în vârstă aptă de muncă, resursele totale şi respectiv disponibile de muncă, populaţia activii, populaţia ocupată, şomeri, populaţia şcolară;
b) sub aspect calitativ: structuri demografice, sectoriale, educaţionalocupaţionale şi profesionale, teritoriale, stocul de învăţământ; c) sub aspectul
intensităţii unor fenomene şi/sau procese, ratele de activitate (de participare),
de ocupare şi respectiv de şomaj, de dependenţa ca şi o serie de indicatori
demografici şi statistici de densitate etc. (Schema nr. 1).
3. În raport cu posibilităţile concrete de abordare a tematicii pe care re
ne-am propus-o, intenţiile noastre s-au dovedii ambiţioase, deoarece; a) cantitatea, calitatea şi fiabilitatea informaţiilor necesare pentru fiecare ţară erau deficitare; b) metodologic, sfera de cuprindere a indicatorilor folosiţi ta statisticile
naţionale poate să difere, ceea ce afectează comparabilitatea datelor; c) sistemelor legislative şi instituţionale ale pieţei muncii din diversele ţări sunt variate, cu reflex direct în conturarea diverşilor indicatori si, evident, a comparabilităţii acestora.
Din aceste considerente am fost obligaţi, pe de o parte, să ne restrângem sfera de cercetare, renunţând la unele ţări interesate în cooperareaintegrarea din zona Mării Negre - Ucraina, Rusia: pe de altă parte, am lărgit
sfera de cuprindere cu celelalte ţări din est, toate, cu excepţia Poloniei, riverane Dunării În final, în studiile noastre au fost cuprinse următoarele ţări din zonă, pe care noi am denumit-o est şi sud-est europeană: România, Bulgaria, R.
Cehia, Slovacia, Grecia, Moldova, Polonia, Ungaria, Turcia, pentru care informaţiile erau relativ mai complete. Deşi Turcia nu este în fapt o ţară europeană,
am inclus-o în rândul celor studiate de noi din câteva raţiuni, între care: a) relaţiile economice dintre România şi Turcia cunosc o puternică dezvoltare; b) Turcia este vital interesată în crearea unei "pieţe comune" a ţărilor din zonă, fiind,
de altfel, iniţiatoarea unui asemenea program; c) este membră a O.CD.E.
Din cauza lipsei informaţiilor statistice sistematice» uri fenomen extrem
de important atât din punctul de vedere al mişcării populaţiei şi forţei de muncă
în cadrul naţional, cât şi inter ţări, respectiv migraţia nu am putut s-o luăm în
studiu.
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Pentru unele probleme, atunci când informaţia statistică a permis-o au
mai fost luate în considerare şi alte ţări din zonă (Albania, Ucraina şi chiar unele state din fosta Iugoslavie). În plus, atunci când necesităţile studiului au impus sau informaţiile statistice au permis, s-a recurs, destul de frecvent şi la
comparaţii cu ţări europene membre ale CE.E., cu ţări membre ale O.CD.E.
sau cu grupe de ţări.
Astfel conceput şi realizat, studiul oferă o imagine relativ completă, suficient de convingătoare asupra potenţialului uman în general, a celui de muncă
În special al României comparativ cu al celorlalte ţări din zonă.
4. Dintre numeroasele, concluzii care se desprind din studiul nostru suni.
câteva pe care dorim să le evidenţiem încă din introducere.
a) România este o ţară bine Înzestrată cu resurse umane: calitatea acestui potenţiali, apreciată prin diferite metode, este competitivă din zona studiată
de noi. Sub aceste aspecte, într-adevăr România este deţinătoarea unor serioase avantaje relative îşi raport, cu celelalte ţări.
b) În acelaşi timp, există însemnate şi, din păcate, în creştere pierderi
de potenţial uman (şomaj, subutilizare a torţei şi respectiv a timpului de muncă
etc.).
c) Integrarea regională a ţărilor din bazinul Mării Negre şi a ţărilor transdanubiene, cel puţin din unghiul reechilibrării pieţelor muncii din Secare din
aceste ţări, pare avantajoasă, ar putea stopa sau cel puţin limita uriaşa risipă
de potenţial uman şi detensiona piaţa muncii din flecare ţară. Oricum, pe
această cale s-ar limita probabil şi proporţiile şi efectele pieţei negre a muncii
care tinde să cuprindă acest spaţiu, tot felul de fenomene negative sub aspect
economic şi social.
Evident că în acest din urmă caz rămân încă multe probleme de studiat,
procesul de integrare trebuind să fie pregătit sub aspect instituţional-legislativ,
educaţional-profesional, inclusiv al transparenţei şi posibilităţilor de comunicare
etc.
5. Lucrarea, potrivit concepţiei şi premiselor avansate, este structurată
pe următoarele probleme: potenţialul demografic; forţa de muncă; durata muncii; structura ocupării forţei de muncă; şomaj; costul forţei de muncă.
Colectivul de elaborare a lucrării este conştient de golurile şi locurile înguste din studiul prezentat, sub aspectul sferei geografice şi chiar problematice
de cuprindere, a construcţiei unor indicatori şi, în consecinţă, a valorii lor cognitiv-comparative, al constatărilor şi concluziilor. Toate acestea sunt, fireşte, determinate de informaţiile disponibile, dar şi de capacitatea noastră de înţelegere şi sinteză, de selecţie şi ordonare - potrivit obiectivului lucrării - a acestor
informaţii, în genere a sistemului de cunoştinţe În domeniu. în plus, pe fondul
general al coordonării tematicii şi metodologiei de cercetare, fiecare capitol exprimă şi personalitatea ştiinţifică a fiecăruia dintre autori
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Dacă, prin lucrarea noastră, am reuşit să clarificăm unele probleme privind potenţialul uman şi cel de muncă ai României în context regional şi ade-
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sea european sau să atragem atenţia asupra canalelor, nu puţine, de risipă a
celui mai însemnat potenţial al societăţii, cu modestia care se impune, ne declarăm mulţumiţi
În acest context, mulţumim direcţiei institutului şi consiliului ştiinţific pentru încrederea pe care ne-au acordat-o prin acceptarea unei asemenea teme
de cercetare, referenţilor - doamnei Măria Molnar şi domnului dr. Ioan Bratu -,
tuturor colegilor care au citit lucrarea şi prin observaţii şi sugestii ne-au ajutat În
definitivarea acestui studiu sau ne-au oferit piste noi de cercetare pentru lucrări
viitoare. Mulţumim, de asemenea, celor care ne-au sprijinit în efectuarea documentării.
6. Deşi problematica cooperării şi integrării regionale - prin iniţiativele deja întreprinse, sprijinite de Consiliul Europei - pare a fi renăscut, în ce se priveşte, dificultăţile informaţionale de care ne izbim în general, dar cu deosebire
cele privind sistemele legislative şi instituţionale de administrare a pieţei muncii
pun în impas continuarea lucrării în concepţia iniţială. Potrivit experienţelor de
până acum, studierea instituţiilor pieţei muncii, a legislaţiei, în limitele căreia se
stabilesc regulile de joc pe această piaţă, a sistemelor de administraremanagement al pieţei muncii din fiecare ţară etc. este una din priorităţile declanşării şi susţinerii formării unei pieţe integrate, regionale a muncii. O condiţie
a creării cadrului necesar liberei circulaţii a persoanelor şi forţei de muncă este
în acest moment o întreprindere care necesită concentrarea forţelor de cercetare din România şi din celelalte ţări interesate. Altfel spus, o problemă care,
într-un viitor pe care noi îl vedem nu prea îndepărtat, ar trebui cercetată de colective integrate de cercetare, eventual cu sprijinul comunităţilor europene (în
programul PHARE sau alte formule) dacă există interes şi voinţă în acest sens.
Dr. Steliana Perţ

Capitolul 1
POTENŢIALUL DEMOGRAFIC
Componenta demografică - datorită intercondiţionărilor ei cu toate celelalte subsisteme ale societăţii (mediu-resurse, subsistem economic, educativ,
social etc.) - este esenţială din punctul de vedere al cunoaşterii gradului de
dezvoltare economică, socială şi culturală al unei ţări
În capitolul de faţă ne propunem să depistăm "locul demografic" ai României între celelalte ţări din Europa şi mai ales din Europa de Est şi Sud-Est
(inclusiv Turcia), să punem în lumină particularităţile, să constatăm dacă ele
ies pregnant în evidenţă sau, dimpotrivă, se circumscriu unor anumite tendinţe
comune acestor ţări.
Menţionăm că informaţiile pe care le-am putut folosi se opresc, cele mai
recente dintre ele, la anul 1990, provenind din "Annuaire demographique" 1990 (Nations Unies, New York, 1992) şi se referă în primul rând la ţările vecine României, la celelalte ţări din Europa de Est şi Sud-Est (inclusiv Turcia),
precum şi la ţări membre O.C.D.E.
Acestea fiind condiţiile, din necesitatea de a respecta, pe cât posibil,
principiul comparabilităţii datelor, într-o primă etapă, am ancorat analizele comparative, îndeobşte, în perioada 1985-1990. Într-o a doua etapă am realizat o
scurtă diagnoză (atât cât mi-au permis informaţiile de care am putut dispune) a
situaţiei demografice a României în intervalul 1990-1992.
Desigur că extinderea comparaţiilor între ţări şi după anul 1990, ca şi
analiza unor informaţii referitoare la migraţia externă după acest an ar fi fost
extrem de interesante, datorită modificărilor esenţiale în situaţia demografica şi
în comportamentul demografic al populaţiei din ţările Europei de Est şi SudEst.
Precizând că aceste analize nu ne-au stat la îndemână din cauza lipsei
de informaţii pertinente, ne exprimăm speranţa că ele vor îmbogăţi rezultatele
cercetărilor noastre într-un viitor foarte apropiat
Din cadru! Europei de Est şi Sud-Est, vom face referiri la: Bulgaria, Cehia şi Slovacia, Grecia, Polonia, România, Turcia şî Ungaria1.
Din Europa Occidentală am considerat numai ţări ale O.C.D.E.: Austria,
Belgia, Franţa, Germania, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Elveţia, Portugalia, Anglia, Spania, Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia şi Suedia.
1

O analiză comparativă cu situaţia fostei Iugoslavii n-am mai considera t-o oportună din cauza evenimentelor care au avui şi au toc în această zonă ţi care au bulversat total situaţia
demografică, iar analize comparative cu ţările desprinse din fosta URSS simt practic imposibil de realizat din lipsa informaţiilor necesare.
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1.1. Repere demografice generale
De mare importanţă în formularea politicilor de dezvoltare economică,
precum şi a celor demografice, numărul, densitatea şi ritmul de creştere ale
populaţiei unei ţări vor face în continuare obiectul unor scurte analize comparative în contextul spaţial specificat anterior.
1.1.1. Efectivul populaţiei
În Europa de Est şi Sud-Est populaţia pe ţări variază de la 8948388 locuitori câţi avea la ultimul recensământ (4 decembrie 1985) Bulgaria, la
50664458 locuitori în Turcia (20 octombrie 1985) sau, după ultimele estimări
O.N.U. - 1990, de la 9,011 milioane - Bulgaria la 58,687 milioane În Turcia
(Tabelul nr. 1).
Tabelul nr. 1
Efectivul, densitatea şi rata de creştere a populaţiei
in Europa de Est şi Sud-Est

Cu 21559910 locuitori la recensământul din 5 ianuarie 1977 sau cu
23206720 locuitori - cifră estimată de O.N.U pentru anul 1990 - România ocu-
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pă locul al treilea în clasamentul ţărilor numeroase după Turcia şi Polonia,
având un efectiv al populaţiei mult mai mare decât Cehoslovacia, Ungaria,
Grecia şi Bulgaria.
Luând în considerare ţările membre O.CD.E selectate pentru analizele
noastre observăm că nici una dintre ele nu deţine un efectiv apropiat de cel al
ţării noastre (Anexa I), căci, din punct de vedere al efectivului, ţările europene
membre O.CD.E., se polarizează în două mari grupe:
a) ţări mici - cu populaţii ce nu depăşesc 15 milioane de locuitori şi în care grupă gradul de dispersie al efectivelor este foarte mare: de la 241
mii locuitori în Islanda şi 367 mii locuitori în Luxemburg, până la 10,5
milioane în Portugalia şi 14,9 milioane locuitori în Olanda;
b) ţări mari - începând cu Spania (38,9 mil. locuitori), continuând cu
Franţa (56,4 mil. locuitori), Italia (57,1 mil. locuitori), Marea Britanic
(57,2 mil. locuitori) şi terminând cu Germania unificată (aproximativ 80
mil. locuitori).
În ce priveşte evoluţia în dinamică, se poate observa (Tabelul nr. 2) că în
decursul a 40 de ani efectivul populaţiei României s-a plasat pe o traiectorie
ascendentă, prezentând în 1990 faţă de anul 1950 o creştere cu 6,9 milioane
locuitori (ceea ce echivalează cu un excedent relativ de 42,3%).
Tabelul nr. 2
Efectivul populaţiei României din perioada 1950-1990

Cea mai mare creştere se înregistrează în primul deceniu al perioadei
specificate - 1950-1960: 2092 mit persoane, iar cea mai mică în ultimul -19801990:1005 mii persoane.
1.1.2. Densitatea geografică a populaţiei
Desigur, privind numai efectivul populaţiei ca atare, analiza întreprinsă
este foarte generală şi incompletă. Este necesar, a fi dezvoltată în primul rând
prin corelarea populaţiei cu suprafaţa totală şi acest lucru pentru fiecare ţară în
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parte. Se observă (Tabelul nr. l) că, în funcţie de densitate, clasamentul ţărilor
se modifică surprinzător. Astfel, Turcia, ţara cu populaţia cea mai numeroasă,
are şi suprafaţa cea mai mare, astfel că densitatea populaţiei ei (în 1990) devine cea mal mică - 75 locuitori pe km.p., iar Cehoslovacia şi Polonia - cu 122
locuitori/km.p. - se plasează pe primul loc, urmate în ordine de Ungaria (113
locuitori/km.p.), România (98 locuitori/km.p.), Bulgaria (81 locuitori/km.p.) şi
Grecia (76 locuitori/km.p.).

Figura nr. 1 – Densitatea geografică a populaţiei
în Europa de Est şi Sud-Est
Pentru ţările membre O.C.D.E. selectate (Anexa 1), plaja valorilor densităţii geografice a populaţiilor lor este foarte largă: de la 2 locuitori/km.p. în Islanda la 366 locuitori/km.p. în Olanda.
După aceşti primi doi indicatori analizaţi, România se situează pe locurile
3-4 între ţările Europei de Est şi Sud-Est Extinzând aria comparaţiilor şi la ţările
O.CD.E., numai pentru densitatea geografică a populaţiei găsim o valoare apropiată de cea a României, şi anume 92 locuitori/km.p., valoare care aparţine
Austriei (Anexa 1).
1.1.3. Ritmul mediu anual de creştere a populaţiei
Adevărat barometru a! dinamicii demografice, rata medie anuală1 de
creştere a populaţiei în Europa de Est şi Sud-Est prezintă o amplitudine de
1

Rata medie anuală de creştere (scădere) a efectivului populaţiei se stabileşte pe baza următoarelor relaţii:

r =

n −1

Pn
P1

unde: Pn = efectivul populaţiei la sfârşitul perioadei analizate;
P1 = se efectivul populaţiei la începutul perioadei de analiză;
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3,3% (pentru perioada 1985-1990), datorită valorilor extreme: pe de o parte
Ungaria cu o rată negativă -0,2%, iar pe de altă parte Turcia1 cu 3,1% - cel mai
ridicat nivel din întreaga Europă, prezentând perspectiva dublării populaţiei în
24 de ani (Tabelul nr. 1)
Cu o rată medie de creştere de 0,4% (în aceeaşi perioadă) România
ocupă locul al treilea după Turcia şi Polonia în cadrul ţărilor est-europene, cu
posibilitatea dublării numărului populaţiei în aproximativ 173 de ani (în ipoteza
menţinerii acestei rate an de an).
Această valoare este mai mare ca rata de creştere de 0,3% (dublare în
200 de ani) înregistrată ca medie la nivelul întregii Europe.
În ce priveşte ţările din O.C.D.E., majoritatea lor au trecut prin fazele tranziţiei demografice2 moderne, unele aflându-se în prezent Ia începutul unei noi
tranziţii, înregistrând ritmuri de creştere extrem de mici sau chiar negative (Belgia, Irlanda, Italia, Danemarca, Spania, Regatul Unit al Marii Britanii) (Anexa 1).
Foarte sugestivă în acest sens este reprezentarea din figura nr. 2.

Figura nr. 2 – Ritmurile medii anuale de creştere a populaţiei
în ţările Europei de Est (cu precizarea numărului de ani
în care se produce dublarea numărului populaţiei) 1985-1990
1

2

n-l = durata perioadei de analiză, măsurată în ani calendaristici
Turcia, membră a O.C.D.E. este o ţară asiatică şi acest lucru îşi pune amprenta pe componenta ei demografică. În ţările asiatice şi mai ales arabe se constată o tranziţie rapidă a
mortalităţii, neînsoţită însă de scăderea fertilităţii, aflată încă la niveluri ridicate, ceea ce
conduce evident la un excedent natural foarte mare şt, în consecinţă, la ritmuri înalte de
creştere a populaţiei.
Tranziţia demografică - proces universal complex, parte integrantă a procesului de dezvoltare social-economică, de modernizare a societăţii faza care a precedat tranziţia modernă
se caracteriza prin niveluri ridicate ale natalităţii şi mortalităţii. În faza întâi începe scăderea mortalităţii, urmată apoi de tranziţia natalităţii (faza a doua) şi reechilibrarea demografică (faza a treia), la niveluri mai reduse, cu aceiaşi excedent natural Faza nouă (a
patra) în care au intrat o serie de ţări dezvoltate se caracterizează printr-o natalitate scăzută) depăşită de rata de mortalitate, astfel că excedentul natural devine negativ.
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1.2. Structura demografică
Structura demografică a unei populaţii, adică repartizarea ei pe vârste şi
pe sexe, are o importanţă deosebită din punct de vedere socio-economic, deoarece aceasta, pe lângă alte aspecte, determină participarea la activitatea
economică.
1.2.1. Structura pe sexe a populaţiei
Structura pe sexe a populaţiei fiecărei ţări avute în vedere în acest capitol este prezentată în Tabelul nr. 3 şi în Anexa 1.

Cu excepţia Turciei, pentru care numărul şi respectiv ponderea populaţiei
feminine în total populaţie sunt mai mici decât aceiaşi indicatori referitori la populaţia masculină, la toate celelalte ţări întâlnim situaţia normală - inversă celei
descrise mai sus.
La 1 iulie 1989, potrivit estimărilor O.N.U., România număra 23151564
locuitori, din care 11422472 (493%) erau bărbaţi şi 11729092 (50,7%) femei.
Privită în dinamică, această structură este foarte stabilă, de la recensământul
din 1977 şi până în 1989 valorile ponderilor rămânând identice pentru fiecare
sex în parte.
Cea mai mare proporţie a populaţiei feminine în populaţia totală se înregistrează în Ungaria (51,8%), urmată de Cehoslovacia (51,3%) şi Polonia
(55,2%).
1.2.2. Structura pe vârste a populaţiei
Structura pe vârste a populaţiei prezintă în primul rând o importanţă demografică. O populaţie în care predomină grupele tinere este favorabilă nupţialităţii şi, deci, natalităţii. Invers, o populaţie în care grupele vârstnice deţin o
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pondere mare este mai predispusă mortalităţii, dată fiind intensitatea mai mare
a mortalităţii la vârste înaintate.
Tabelul nr. 4
Structura populaţiei pe grupe mari de vârste,
în ţările Europei de Est şi Sud-Est

În cadrul celor şapte ţări considerate ca făcând parte din Europa de Est
şi Sud-Est se delimitează în primul rând Turcia (ţară asiatică), cu o proporţie a
populaţiei tinere (0-14 ani) foarte ridicată - 37,5%- şi cu cea a populaţiei vârstnice (60 de ani şi peste) foarte scăzută - 6,4%.
Populaţia Poloniei mai prezintă niveluri semnificative faţă de medie, şi
anume: 32,5% populaţia tânără şi 14,4% populaţia vârstnică.
Valorile înregistrate în cazul României se înscriu în nota comună a celorlalte ţări est-europene: 23,8% populaţia tânără, 60,8% populaţia adultă şi
15,4% populaţia vârstnică, niveluri care denotă cu certitudine că populaţia ţării
se află în plin proces de îmbătrânire demografică (primul semnal în acest sens
fiind ponderea populaţiei vârstnice în total populaţie, care a depăşit pragul de
12%).
Caracteristic pentru populaţia României este modificarea structurii pe
vârste, în direcţia creşterii ponderii populaţiei vârstnice, tendinţă de altfel generală la populaţiile ţărilor dezvoltate şi mai ales la cele din Europa Occidentală.
Remarcăm, îndeosebi, scăderea greutăţii specifice a populaţiei în vârstă de 014 ani concomitent cu creşterea sistematică a ponderii populaţiei de 60 de ani
şi peste.
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Tabelul nr. 5
Structura populaţiei României pe grupe mari de vârstă,
în perioada 1930-1989

Acelaşi lcru se poate spune şi despre celelalte ţări, cu excepţia Turciei,
care, după cum am arătat, are o populaţie tânără din punct de vedere demografic, neafectată încă de procesul de îmbătrânire demografică.
1.2.3. Raportul de dependenţă
Din raţiuni socio-economice, importanţa unei anumite structuri pe vârste
a populaţiei se manifestă pe planuri diferite. Apreciata global, o pondere ridicată a populaţiei tinere şi a populaţiei vârstnice exercită o "presiune" economică
asupra populaţiei adulte. Această presiune are o semnificaţie diferită în funcţie
de categoria de populaţie care o exercită cu precădere, respectiv populaţia tânără sau cea vârstnică. De asemenea, structura populaţiei pe vârste poate fi
favorabilă sau mai puţin favorabilă activităţii economice. Schimbarea structurii
pe vârste modifică valoarea "presiunii" pe care o exercită în mod conjugat populaţia tânără şi vârstnică asupra populaţiei în vârstă de muncă, presiune măsurată cu indicele sau raportul de dependenţă1 (Tabelul nr. 6, Anexa 2).
În cadrul ţărilor est-europene românia nu face notă discordantă cu nivelurile care-î aparţini, Cel mai mare nivel ai indicelui de dependenţă îl prezintă
Polonia, cu 884 persoane tinere şi vârstnice la 1000 adulţi, datorită populaţiei
tinere foarte numeroase (613 tineri la 1000 adulţi), urmată de Turcia, cu un ra1

Raportul de dependenţă este calculai ca raport mire efectivul persoanelor de vârste cuprinse între 0-4 ani şi 60 ani şi peste şi efectivul populaţiei adulte - 15-59 ani.
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port general de 784, din care numai 115 persoane vârstnice la 1000 adulţi şi
669 tineri la 1000 adulţi. Cel mai mic nivel îl deţine Grecia - 636, din care 293
vârstnici şi 343 tineri la 1000 adulţi.
Tabelul nr. 6
Raportul de dependenţă şi presiunea exercitată de populaţia
în vârstă de 60 de ani şi peste asupra populaţiei adulte

Tabelul nr. 7
Raportul de dependenţă în populaţia României în perioada 1930-1989

Se observă tendinţa fermă de îmbătrânire demografică instalată în populaţia României; presiunea exercitată de populaţia vârstnică asupra populaţiei
adulte creşte.
În acelaşi timp, scăderea fertilităţii a condus la micşorarea dependenţei
populaţiei tinere: de la 598 tineri la 1000 adulţi în 1930 la 393 în 1989 (Figura 3).
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Indicele de dependenţă calculat pentru România se înscrie şi !n cadrul
trasat de valorile existente în ţările Europei Centrale şi de Vest (Anexa 2). Astfel, cei mai mic nivel îl deţine Olanda - 551, din care 267 vârstnici la 1000
adulţi, iar cei mai mare în Irlanda - 756, din care numai 262 vârstnici la 1000
adulţi, ceea ce denotă specificul tânăr al populaţiei Irlandei: şi în acelaşi timp o
mare dependenţă a tinerilor faţă de adulţi în această tară.

Populaţie de 0-14 ani

Populaţie de 60 ani şi peste

Figura 3 - Raportul de dependenţă în populaţia României
Cea mai mare presiune din partea vârstnicilor şi implicit cea mai mică
presiune dinspre tineri se observă în cazul Suediei, unde, la un raport de dependenţă de 688, populaţia vârstnică este de 397 persoane la 1000 adulţi, reprezentând aproximativ 58% din "sarcina" pe care trebuie s-o suporte segmentul de populaţie adultă - "potenţial activă".

1.3. Mişcarea naturală a populaţiei
1.3.1. Natalitate şi fertilitate
Comparaţiile internaţionale bazate pe indicatorii mişcării naturale a populaţiei urmăresc, în continuare, doar prezentarea unor imagini generale, de ansamblu, neavând atributele unor analize de mare fineţe, caz în care ar fi trebuit
coroboraţi cu structuri după sex şi după vârstă ale populaţiei, implicând metode
de standardizare a fertilităţii şi respectiv mortalităţii populaţiei.
Dacă avem în vedere că populaţia umană poate fi definită ca un sistem
dinamic complex, putem afirma că intrările lui sunt puternic condiţionate de intensitatea cu care se manifestă fenomenul natalităţii.
Natalitatea caracterizează masa născuţilor vii în cadrul unei colectivităţi
umane, delimitată prin caracteristici de timp şi spaţiu. Intensitatea fenomenului
se stabileşte prin intermediul ratei generale de natalitate care indică numărul
născuţilor vii la 1000 de locuitori.
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Prin modul de calcul acest indicator nu asigură comparabili ta tea necesară descrierii absolut reale a fenomenului, deoarece masa născuţilor vii este
pusă în legătură cu efectivul mediu al populaţiei. Este evident că nu întreaga
populaţie este implicată în procesul de reproducere, prin intermediul născuţilor
vii, ci numai o parte a colectivităţii, aceea care alcătuieşte aşa-numita "cohortă
fertilă feminină".
În consecinţă, legătura dintre masa născuţilor vii şi dimensiunea cohortei
fertile feminine se realizează prin rata generală de fertilitate, care exprimă numărul de născuţi vii la 1000 de persoane feminine cu vârste cuprinse între 15 şi
49 ani
Cu toate lipsurile ratei generale de natalitate, descrierea demografică
cea mai generală se foloseşte totuşi de acest indicator. Informaţiile sunt aproximative, dar diferenţele de nivel la scară mondială sau de continent, ca şi tendinţele ^ ce se pot desprinde, sunt relativ bine redate de acest indice.
În Europa de Est şi Sud-Est (exclusiv Turcia) rata natalităţii prezintă valori "normale" dacă ţinem cont că toate aceste ţări au intrat în faza finală a procesului de îmbătrânire demografică a populaţiilor lor. Cu o singură excepţie;
Turcia, ţară cu o populaţie tânără, cu un model cultural diferit de cel european
şi care oferă cel mai ridicat nivel al ratei natalităţii din gama ţărilor luate în analiză - 29,2%.
În grupa ţărilor est-europene, la un pol se plasează Grecia, care în 1989
înregistra cea mai mică rată de natalitate -10,1% - iar la celălalt pol, cu 14,3%,
Polonia (în 1990).
Tabelul nr. 8
Mişcarea naturală a populaţiei în Europa de Est şi Sud-Est

Cu o rată de natalitate de 13‰ (1990), România se situează sub media
mondială (27‰) şi sub cea europeană (14‰), plasându-se pe locul trei în clasamentul ţărilor est-europene şi, de asemenea, în intervalul de "normalitate" al
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ţărilor din Europa Centrală şi de Vest (Anexa 3), având acelaşi nivel ca Franţa
(1989) şi Regatul Unit (1989) sau apropiat de cel din Olanda şi Finlanda
(1990). Natalitatea în ţara noastră urmează, ca în majoritatea ţărilor Europei, o
traiectorie descrescătoare (Tabelul nr. 9), înscriindu-se în tendinţa generală din
cadrul tranziţiei demografice. Diferenţele dintre ţări provin din situarea diferită
într-una sau alta din fazele tranziţiei demografice în care se află la un moment
dat populaţia fiecărei ţări, implicând un proces mai mult sau mai puţin accentuat de "îmbătrânire demografică" a populaţiei feminine fertile1.
Tabelul nr. 9
Rata natalităţii în România, în perioada 1950-1990

Sursa: Anuarul statistic al României, C.N.S., 1991.

Referitor la rata generală de fertilitate, evident, ea prezintă aceeaşi tendinţă fermă de scădere ca şi natalitatea. Acest lucru este valabil atât pentru
România, cât şi pentru celelalte ţări supuse analizei (Tabelul nr. 10).
La nivelul anului 1989 România prezintă cel mai ridicat nivel ai fermităţii 2,2 copii/o femeie În vârstă fertilă - nivel superior pragului de 2,14 copii/femeie
în vârstă fertilă necesar înlocuirii exacte a generaţiilor !n condiţiile de natalitate
şi mortalitate din ţara noastră, precum şi mediei europene (1980-1985) de 1,88
copii, dar inferior mediei mondiale de 3,3 copii/femeie în vârstă tertiîă. Este ur1

Acest lucru se poate observa cu uşurinţă din relaţia directă care există între rata de natalitate şi rata de fertilitate.

ng =

F
N vii
N
F
× vii × 15 − 49 × = f g × y 1 × y 2
P
F15 − 49
F
P

unde: ng - rata generală de natalitate; Nvii = numărul de născuţi vii într-o anumită perioadă
în colectivitatea supusă cercetării; P = efectivul mediu al populaţiei; F15-49 = cohorta fertilă
feminină; F = populaţia totală de sex feminin; fg = rata generală de fertilitate; y1 = ponderea cohortei fertile feminine în total populaţie de sex feminin; y2 = ponderea populaţiei de
sex feminin în total populaţie.
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mată de Polonia cu 2,126, iar cea mai mică valoare se constată în cazul Ungariei - 1,777 copii/femeie de vârstă fertilă. Evident că toate aceste niveluri sunt
întrecute de valoarea deţinută de Turcia - 3,69 copii - care, după cum am mai
precizat, posedă o altă matriţă demografică şi culturală, fiind încă neafectată
de procesul de îmbătrânire demografică şi înscrisă în tranziţia demografică
mult mai târziu comparativ cu ţările Europei
Tabelul nr. 10
Rata de fertilitate în Europa de Est şi Sud-Est

1.3.2. Mortalitate generală şi mortalitate infantilă
Pentru analiza mortalităţii populaţiei vom face apel, în primul rând, la rata
generală de mortalitate, al cărei calcul se reduce la raportarea numărului deceselor la numărul mediu al populaţiei distr-o anumită perioadă, rezultatul
exprimându-se la 1000 de locuitori.
Ca şi rata natalităţii, rata de mortalitate are un caracter general, folosind
practic unei prime deschideri pentru o analiză mai detaliată.
Cu o rată a mortalităţii de 10,7‰ în 1990, România se situează sub valoarea medie mondială şi europeană - 11 decese la 1000 locuitori (vezi Tabelul
nr. 8). În cadrul ţărilor est-europene cel mai ridicat nivel se constată pentru Ungaria – 13,4‰, iar cel mai scăzut - Grecia, cu 9,2‰, dacă facem abstracţie de
Turcia (8,4‰), despre care am mai făcut câteva precizări. În ţările europene
membre O.C.D.E valorile acestei rate prezintă o plajă mai largă: de la 6,8‰ în
Islanda la 11,9‰ în Danemarca (Anexa 3).
La prima vedere, există tendinţa de a aprecia că România stă mai bine decât o serie de ţări occidentale cum ar fi Germania, Regatul Unit, Danemarca şi
Suedia. Dar, trebuie precizat că în spatele valorilor ridicate ale mortalităţii în
aceste din urmă ţări se află o structură demografică mai îmbătrânită a populaţiei,
unele dintre ele se plasează la finele tranziţiei demografice moderne, tinzând
spre stadiul de populaţie staţionară şi chiar spre un excedent natural negativ.
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În România, pe o perioadă de 40 de ani, evoluţia ratei mortalităţii este
uşor oscilantă, dar circumscrisă valorii de 10‰.
Tabelul nr. 11
Rata mortalităţii în perioada 1950-1990

Pe cauze1 structura mortalităţii în anul 1990, ca şt în anii anteriori, relevă
că cele mat multe decese sunt determinate de bolile aparatului circulator,
58,9% din totalul deceselor, urmate de tumori - 133%, bolile aparatului respirator - 9,1%, leziunile traumatice şi otrăvirile - 7,2%.
Faţă de celelalte ţări din Europa, România se remarca printr-o mortalităţi
ridicată prin bolile aparatului respirator şi digestiv şi mai scăzută prin tumori. De
asemenea, mortalitatea prin bolile aparatului circulator în ţara noastră este mat
ridicată decât în Austria, Belgia, Elveţia, Finlanda, Franţa, Germania, Iugoslavia, Olanda, Norvegia, Polonia, Anglia.
Mortalitatea pe cauze diferă sensibil în funcţie de sex, populaţiei masculine fiindu-i în general caracteristice niveluri mai ridicate.
În ce priveşte mortalitatea infantilă2 în România, în anul 1990 aceasta a
fost de 26,9 decedaţi în vârstă sub un an la 1000 născuţi vii, menţinându-se la
nivelul înregistrat în anul anterior.
Tabelul nr. 12
Rata mortalităţii infantile în Europa de Est şi Sud-Est

1

"Fenomene demografice în anul 1990" (II) în Informaţii statistice operative" - seria Populaţie, nr. 14/sept. 1991.
2
Rata mortalităţii infantile se calculează ca raport între numărul decedaţilor în vârstă: sub un
an şi masa totală a născuţilor vii şi se exprimă în promile.
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Nivelul actual al mortalităţii inimile înregistrai în ţara noastră se situează
printre cele mai ridicate din Europa (Anexa 3), fiind de 2-3 mai mare decât în
majoritatea ţărilor europene şi deci media Europei (1980-1985) cu 15%, dar
mult inferioară mediei mondiale de 78 decedaţi sub un an la 1.000 locuitori (Figura 4).

Figura 4 – Decese sub un an la 1000 născuţi vii
Principala cauză de deces a copiilor la vârstă sub un an, în România, o
constituie bolile aparatului respirator -10,6 decedaţi sub un an la 1000 născuţi
vii -, urmată de afecţiunile perinatale - 5,2‰ - şi anomaliile congenitale - 4‰.
În ţările sud-est europene, cea mas mică valoare a mortalităţii infantile o
are Grecia (11,0‰), iar cea mai mare Turcia (76‰).
În celelalte ţări europene acest indicator prezintă valori mult mai mici, reflectând sintetic gradul de dezvoltare economică şi socială: de la 4,0‰ cât are
Islanda la 13,l‰ pentru Portugalia.
1.3.3. Speranţa de viaţă la naştere
Speranţa de viaţă la naştere (durata medie a vieţii) exprimă numărul mediu de ani viaţă pe care speră să-i trăiască fiecare din membrii unei generaţii
de născuţi vii. Acest indicator sintetizează prin nivelul său influenţa unui complex de factori de natură biologică, socială, economică, sanitară, de mediu etc.,
devenind astfel un "barometru" al gradului de dezvoltare şi civilizaţie a Speranţei de viaţă la naştere sintetizează şi valorile mortalităţii infantile. În general între cei doi indicatori relaţia este foarte strânsă. Valori înalte ale speranţei de viaţă
la naştere corespund unor valori scăzute ale mortalităţii infantile. Decalajul întâlnit
la mortalitatea infantilă este caracteristic şi speranţei de viaţă la naştere.
Potrivit datelor de care dispunem (Tabelul nr. 13; Anexa 4), cu excepţia
Turciei, România deţine cele mai scăzute niveluri ale speranţei de viaţă la naştere pentru ambele sexe, atât în cadrul Europei de Sud-Est, cât mai ales fa
contextul ţărilor O.C.D.E.
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Tabelul nr. 13
Speranţa de viaţă la naştere În Europa de Est şi Sud-Est

Astfel, în 1978-1989 speranţa de viaţă ia naştere pentru populaţia de sex
masculin era de 66,51 ani, iar pentru populaţia de sex feminin, de 72,41 ani,
numai Turcia deţinând valori mai mici - de 62,5 ani şi respectiv 65,8 ani
Faţă de Europa Occidentală, valorile înregistrate în cazul României
(1987-1989) sunt mai mici cu câte 2 până la 8 ani. În cazul acestor ţări, pentru
populaţia de sex masculin, cu o singură excepţie (Portugalia), speranţa de viaţă la naştere depăşeşte 70 de ani, iar pentru populaţia de sex feminin ia valori
între 75 şi 80 de ani (Anexa 3).

1.4. Situaţia demografică a României în perioada 1990-1992
În încercarea de realizare a unei scurte diagnoze a situaţiei demografice
din România în intervalul de timp 1990-1992, precizăm de la început că nu deţinem toate informaţiile care ar fi fost necesare pentru o analiză foarte riguroasă, detaliată şi completă. Multe din datele recensământului din 1992, structurile
populaţiei pe vârstă şi o serie de alte caracteristici importante şi necesare (stare civilă, ocupaţie, profesie etc.) nu au fost încă publicate.
În consecinţă, diagnoza noastră fără a avea un caracter extrem de analitic, nădăjduim că pornind, totuşi, de la ea, se vor putea desprinde, evident ai o
"anumită" marjă de imprecizie şi risc, tendinţele generale de evoluţie a componentei demografice & potenţialului uman ai României.
1.4.1. Efectivul populaţiei
Referitor la efectivul populaţiei, din informaţiile publicate de Comisia Naţională pentru Statistică (C.N.S.) (Tabelul nr. 14), se poate constata o evoluţie
"surprinzător" descrescătoare a acestuia: de la 23206720 persoane la
1.07.1990, la 23185084 locuitori îa 1.07.1991 şi la 22760449 persoane la data
ultimului recensământ (7.01.1992).
De ce o evoluţie "surprinzător" descrescătoare? Deoarece se întâmplă
pentru prima dată !n istoria demografică a ţării când efectivul populaţiei Înregistrează deficit de la un an la altul Care ar fi cauzele acestei evoluţii?
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Suntem de părere că ele îşi pot avea originea, pe de o parte în factorii
care pot influenţa atât sporul natural, cât şi sporul migratoriu1 al populaţiei, iar
pe de altă pane, în imperfecţiuni de ordin tehnic vizavi de rezultatele obţinute la
recensământ (omisiuni importante la recenzare).2
Tabelul nr. 14
Numărul, structura pe sexe şi pe grupe mari de vârste şi raportul
de dependenţă pentru populaţia României, în perioada 1990-1991

1

2

Sporul natural al populaţiei (Sn) reprezintă diferenţa dintre numărul născuţilor vii (N) şi numărul decedaţilor (M) într-o anumită perioadă de timp (de obicei un an calendaristic). Sporul migratorul (Sm) desemnează diferenţa dintre numărul persoanelor imigrante (I) şi numărul persoanelor emigrante (E). Deci Sn = N-M; Sn = I-E; iar sporul total St = Sn + Sm sau cu diferenţa dintre efectivul populaţiei la nivelul unui an şi efectivul din anul precedent St = Pt-Pt-1.
Ne exprimăm îndoiala că efectivul populaţiei României, obţinut la recensământul din
7.01.1992, este conform cu realitatea. Comparând numărul populaţiei la 1 iulie 1991 (obţinut pe baza rezultatelor recensământului din 1977 şi a evidenţei curente a mişcării naturale şi migratorii a populaţiei) cu efectivul de la 7.01.1992 se constată un deficit foarte mare
de 425.000 persoane (aproximativ populaţia unui judeţ de mărime medie) – deficit care nu
se poate justifica numai prin valorile scăzute, nici ale sporului natural şi nici ale sporului
migratoriu, cu atât mai mult cu cât perioada dintre cele două momente de comparaţie este
foarte scurtă, de numai 6 luni. Din această cauză vom face puţine referiri la informaţiile
acestui recensământ.
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Din prima categorie de factori am dori să menţionăm conjunctura socialeconomica, politică şi legislativa apărută după evenimentele din decembrie
1989, conjunctură care a condus la relaxarea, totală a legislaţiei privind, pe de
o parte, întreruperea cursului sarcinii, iar pe de altă parte, libera circulaţie a
persoanelor (mai ales în afara ţării şi îndeosebi În sensul emigrării).
lipsa de informaţii pertinente privind sporul migratoriu ne-a determinat să
procedăm la estimări pe baza informaţiilor disponibile. Astfel, putem arăta că'
în intervalul 1990-1991 soldul migraţiei a atins un deficit de aproximativ 90000
persoane.
În ce priveşte structura pe sexe a populaţiei, se constată proporţii identice pentru mijlocul fiecărui an (1990- şi 1991) şi o tendinţă de creştere a ponderii populaţiei de sex feminin în total populaţie, dacă avem în vedere şi informaţiile ultimului recensământ (de la 50,7% la 50,9%).
Structura pe grupe mari de vârstă a populaţiei prezintă tendinţa evidentă
de accentuare a procesului de îmbătrânire demografică a populaţiei, tendinţă
dovedită prin creşterea greutăţii specifice a populaţiei vârstnice (60 de ani şi
peste) în total populaţie - de la 15,6% m 1990 la 16,6% în 1991 şi aproximativ
16,8% la 7.01.1992 -, în detrimentul grupei tinere de vârstă (0-14 ani) a cărei
pondere scade de la 23,6% în 1990 la 23,0% în 1991 şi la circa 22,4% la ultimul recensământ. În acest context, dacă în anul 1990 raportul de dependenţă
atingea nivelul de 645 tineri şi vârstnici la 1000 adulţi, din care 257 erau vârstnici, la 7 ianuarie 1992, la acelaşi nivel al raportului, presiunea vârstnicilor creşte la 276 persoane, iar cea a tinerilor scade de la 388 la 369 persoane.
Una din principalele cauze ale acestei stări de fapt este evoluţia regresivă a efectivului de născuţi vii de la un an ia altul: 314,7 mii în 1990, 275,3 mii în
1991 şi 260,4 mii în anul 1992.
Tabelul nr. 15
Mişcarea naturală, rata de fertilitate şi mortalitatea infantilă
în România, în perioada 1990-1992
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Trebuie subliniat faptul că acest ultim contingent de născuţi vii (260,4
mii) este cel mai mic din seria celor pe care România le-a înregistrat de la începutul acestui secol, urmare a acţiunii intercorelate a unui întreg complex de
factori de natură economică, socială, legislativă, psihologică etc., asupra căruia
nu insistăm aici.
În consecinţă, rata natalităţii a scăzut în România de la 13,6‰ în 1990 la
11,4‰ în 1992, determinând un spor natural (prin coroborarea cu rata mortalităţii generale) de 3,0‰ în 1990, 1,0‰ în 1991 şi -0,2‰ în 1992. În anul 1992,
pentru prima dată în istoria demografică modernă a ţării se înregistrează un
spor natural negativ, numărul decedaţilor depăşind numărul născuţilor vii cu
3,5 mii persoane.
Numărul decedaţilor prezintă creşteri de la un an la altul, astfel că în
1992 atinge nivelul de 263,9 mii decedaţi, cei mai mare înregistrat din anul
1948 încoace. Din această cauză rata de mortalitate prezintă valori ridicate de
Ia 10,6‰ în 1990, la 11,6‰ în 1992,
Considerăm că la originea acestei stări de fapt stau pe acelaşi plan atât
condiţiile economice şi sociale care au determinat o erodare puternică şi continuă a nivelului de trai, mai ales pentru persoanele vârstnice-inactive începând
din anul 1990 - mai predispuse riscului de deces -, cât şi, cantitativ şi calitativ,
slaba asistenţă medicală acordată în ţara noastră.
Nivelul mortalităţii infantile, după ce înregistrează o uşoară îmbunătăţire
în anul 1991 faţă de anul 1990 (vezi Tabelul nr. 15) - 22,7‰ faţă de 26,9‰
creşte din nou în 1992, atingând 23,3‰, un nivel extrem de ridicat în Europa
de Est şi Sud-Est, şi cu atât mai mult faţă de ţările Europei Occidentale.
Această evoluţie se datorează, în cea mai mare măsură, cantităţii şi calităţii scăzute a asistenţei medicale şi sociale acordate mamei în timpul sarcini,
şi la naştere, precum şi ulterior atât ei cât şi copilului. (Includem aici cu o pondere însemnată şi condiţiile de hrană, de îmbrăcăminte, de asistenţă medicală
până la un an etc.)
Durată medie a vieţii (speranţa de viaţă la naştere) (Tabelul nr. 16) evoluează foarte uşor favorabil dacă avem în vedere tabelele de mortalitate în perioadele 1988-1990 şi 1989-1991. Se observă şi că îmbunătăţirea nivelului pe
total, de la 69,56 ani la 69,76 ani se datorează în măsură covârşitoare creşterii
duratei medii a vieţii în rândul populaţiei de sex feminin - de la 72,65 ani la
73,05 ani - aceste niveluri fiind strict legate de evoluţia mortalităţii infantile.
Analizele întreprinse conduc la concluzia că din punct de vedere demografic România alunecă pe o pantă relativ dificil de prevăzut şi, cel puţin deocamdată, de controlat. Prezentând, pe de o parte, niveluri medii sau "fruntaşe"
la mai toţi indicatorii cantitativi, iar pe de altă parte niveluri nefavorabile, "codaşe" pentru indicatorii sintetici şi de calitate (mortalitate infantilă şi speranţa de
viaţă la naştere) până în anul 1990, România nu putea înregistra o evoluţie mai
bună după anul 1992. Dimpotrivă, dacă luăm în considerare rezultatele diagnozei noastre şi "înrăutăţirea previzibilă a condiţiilor economice, sociale, sani-

108
tare, materiale etc. (la care factorul demografic este foarte sensibil) în următorii
ani este probabil ca aceste evoluţii descendente să se menţină.
Tabelul nr. 16
Durata medie a vieţii

1.5. În loc de concluzii
De aceea este greu să ne lansăm în aprecieri privind evoluţia în perspectivă a populaţiei chiar şi în cazul în care ne-am cantona în viitorul imediat (3-5
ani). Este cu atât mai greu de făcut propuneri în sensul ameliorării acestei situaţii de fapt, cunoscând inerţia deosebită în timp a comportamentului şi respectiv a fenomenelor demografice.
Totuşi, considerăm că toate eforturile care ar putea fi destinate redresării
acestei situaţii ar trebui canalizate în cea mai mare măsură pe direcţia îmbunătăţirii cantitative şi calitative a sistemului de ocrotire medicală şi socială a
populaţiei, dependent evident de stoparea declinului economic şi relansarea
creşterii economice. Subliniem acest lucru, întrucât, orice s-ar spune, nu numai
pentru că, componenta demografică este o componentă fundamentală a potenţialului uman, ci şi datorită faptului că România - în ciuda unor evoluţii, de
dată recentă, negative - dispune - în raport cu multe dintre ţările din spaţiul est
şi sud-est european - de un însemnat potenţial uman. Acesta se cere valorizat.
În plus, într-o perspectivă mai îndelungată aceste evoluţii negative influenţează, toate celelalte condiţii fiind considerate egale, potenţialul de muncă al societăţii noastre.
Conjunctura economico-socială naţională şi internaţională, climatul geopolitic zonal şi mondial etc. în care ne aflăm, precum şi evoluţia acestora pot
determina bulversări esenţiale în situaţia demografică mondială, europeană şi
implicit în ţara noastră. Toate previziunile se vor plasa deci în sfera ipotezelor,
a cuantificărilor relative, ultimul cuvânt rămânând realităţii ulterioare.
Astfel, cu maximă prudenţă şi bazându-ne pe evoluţia de după anul
1989, atât a factorului demografic, cât şi a altor factori economici, sociali, politici etc., putem afirma că pe orizontul de timp precizat natalitatea va înregistra
un recul foarte puternic, fiind posibil ca rata brută să atingă valori de 9,5 până
ia 11 născuţi vii la 1000 locuitori.
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Mortalitatea generală ar putea înregistra o uşoară creştere în jurul nivelului de 12 decese la 1000 locuitori, datorita accentuării procesului de îmbătrânire demografică a populaţiei.
Mortalitatea infantilă se va menţine ia niveluri foarte ridicate comparativ
cu ţările Europei, dar este posibil să scadă şi să se stabilizeze în jurul a 19-20
decese sub un an la 1000 de născuţi vii. În aceste condiţii sporul natural va fi
negativ, oscilând în jurul valorii de -1‰ şi -2‰.
Speranţa de viaţă hi naştere va putea înregistra, datorită unei uşoare
ameliorări a mortalităţii infantile, doar o mică îmbunătăţire, nedepăşind totuşi
70 de ani pentru populaţia de sex masculin şi nici 80 de ani pentru populaţia de
sex feminin. În aceste condiţii, efectivul populaţiei va fi oscilant, apropiind populaţia României de stadiul populaţiei staţionare, cu trecere spre stadiul de populaţie în scădere.
Analizând numai de pe poziţiile demografiei, putem afirma că populaţia
României se apropie de etapa finală a tranziţiei demografice moderne caracterizate prin spor natural şi, respectiv general, negativ. Însă nu trebuie uitat aptul că, spre deosebire de ţările dezvoltate, ale căror populaţii a parcurs şi parcurg lent stadiile tranziţiei demografice (100-200 de ani) şi în strânsa legătură
cu dezvoltarea lor economică şi socială, în cazul României trecerea la etapa
ultimă a fost brusc accelerată de conjunctura socio-economică de după 1989,
ilustrând încă o dată, dacă mai era nevoie, sensibilitatea deosebită a interdependenţelor dintre populaţie şi economie. Şi tocmai din perspectiva acestor
interdependenţe, intercondiţionări cu caracter de legităţi, componentei demografice a potenţialului uman este necesar să i se acorde atenţia pe care o merită atât tu planul cercetării ştiinţifice, cât şi (mai ales) al acţiunii practice. Neglijenţele de astăzi se pot răzbuna m perspectivă, ducând la diminuarea cantitativa şi calitativă a potenţialul uman al României.
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Capitolul 2
FORŢA DE MUNCĂ
Orice demers ştiinţific, întreprins pe tărâmul economiei, care îşi propune
să surprindă în prim plan problemele populaţiei se loveşte din start de o dilemă
metodologică. Pe de o parte populaţia, ca subiect al nevoii sociale, reprezintă
finalitatea oricărei activităţi economice. Pe de altă parte, prin participarea nemijlocită la viaţa economică, ea apare ca un factor decisiv al dezvoltării.
Oprindu-ne asupra celei din urmă abordări, se poate spune că populaţia, alături
de pământ şi capitalul tehnic, reprezintă o dimensiune a potenţialului economic
al unei ţări, a bogăţiei naţionale.
Ritmul şi proporţiile modificărilor economice, politice, tehnice, în contextul amplificării schimburilor şi cooperării internaţionale, fac necesară, în general
cunoaşterea de către fiecare ţară a resurselor de care dispune, În particular a
resurselor umane, nu numai pentru a le putea folosi în mod optim, ci şi pentru
a măsura Urnitele în care acestea sunt capabile să susţină "povara" noilor
schimbări.
În capitolul de faţă, în încercarea de a descifra unele caracteristici ale
potenţialului de muncă al României în context est şi sud-est european şi european, vom aborda probleme legate de populaţia în vârstă de muncă, populaţia
activă şi populaţia ocupată, cu unele sublinieri în ce priveşte rolul femeilor şi
tendinţele manifestate în ultimele decenii pe piaţa forţei de muncă.

2.1. România - ţară cu un potenţial uman de mărime medie
România, tară europeană, încadrată din punct de vedere geografic între
estul şi sud-estul continentului, dispune, potrivit datelor recensământului din
ianuarie 1992, de o populaţie de 22.760.4491 locuitori. Acest număr este copiat
atât de media zonei de est şi sud-est, cât şi de cea a întregii Europe. Din pună
de vedere al efectivelor de populaţie, ţările europene constituie însă im grup
neomogen, coeficientul de variaţie al acestei caracteristici fiind supraunitar, în
consecinţă, media nu reprezintă an indicator relevant
O încercare de a ilustra locul pe care îi ocupă România în contextul general european ne-o poate oferi Figura 1. în funcţie de "bogăţia" în cele două
resurse primare (populaţie şi pământ), fiecare stat se situează pe un anumit
pună din pian. Dacă vom lua România ca punct de referinţă, celelalte ţări se
grupează în 3 mari cadrane. Cadranul I este reprezentat de ţări cu resurse potenţiale mai mari, cadranul II cuprinde ţări cu o populaţie mai redusă dar care
1

Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor, C.N.S., iunie 1992.
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dispun de o suprafaţă mai mare, iar în cadranul III se află state "mai sărace"
decât România, atât din punct de vedere al populaţiei, cât şi al pământului. (Figura 1).
Dacă cele două resurse ar fi valorificate cu o eficienţă egală de fiecare
dintre statele vizate, România ar trebui să se afle în jurul valorii medii a puterii
economice şi nivelului de dezvoltare în Europa, deasupra unor ţări ca Danemarca, Olanda, Elveţia. Dar, pentru a concura Ia obţinerea efectelor economice, populaţia, ca orice resursă, trebuie să se transforme în factor de producţie,
cu alte cuvinte să aibă loc procesul ocupării, iar eficienţa utilizării forţei de
muncă ocupate să fie înaltă. Modul concret în care se realizează diferă de la o
ţară la alta. Dacă la acestea se adaugă şi caracterul specific al formării şi utilizării forţei de muncă, precum şi aportul adus de modele culturale diferite, obţinem un tablou deosebii de complex, de o mare diversitate, dificil de caracterizat.

Figura 1 - Situaţia ţărilor europene din punct de vedere
al populaţiei şi suprafeţei, în anul 1990
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Pe fondul acestei vederi de ansamblu se nasc numeroase întrebări care
necesită răspunsuri nu uşor de găsit. Care sunt cauzele pentru care resursele
României nu sunt suficient valorificate? În ce măsură "deficitul de valorificare"
este rezultatul calităţii şi cantităţii factorilor capital şi respectiv pământ şi în ce
măsură al factorului uman? În încercarea de a da un răspuns la această problemă analiza noastră începe cu populaţia în vârstă de muncă.
2.1.1. Populaţia în vârstă de muncă - populaţie potenţial activă
(P.VM.)
Populaţia în vârstă de muncă, din care economia recrutează forţa de
muncă de care are nevoie, este cunoscută în literatura de specialitate şi ca populaţie potenţial activă, ea înglobând acele grupe de vârstă în cadrul cărora se
înregistrează rate de activitate semnificative.
Este cunoscut faptul că nu întreaga populaţie participă la activitatea economică. Legislaţia fiecărei ţări în parte stabileşte vârsta minimă şi maximă pe
care o persoană trebuie să o aibă pentru a putea intra, respectiv ieşi din cadrul
pieţei muncii Din acest punct de vedere există diferenţieri suficient de mari de
la o ţară la alta - între 14(16) ani şi 60(65) ani.
2.1.2. Caracterizare generală a P.VM.
În medie, pe ansamblul Europei, populaţia în vârstă de muncă reprezintă
64% din totalul populaţiei, cu un coeficient de variaţie al acestei ponderi între
ţări de numai 0,06% (Anexa 1).
Ţările din Europa de Vest înregistrează proporţii mai ridicate ale populaţiei în vârstă de muncă în populaţia totală, fată de celelalte ţări - dat fiind şi
vârsta mai înaintată de ieşire din activitate. Aceasta înseamnă că la acelaşi
volum al populaţiei ţările din Europa de Vest dispun de un număr mai mare de
persoane care ar putea lucra decât ţările din Europa de Est şi Sud-Est (Figura 2).
În România limitele legiferate ale vieţii active, de 16-54 ani la femei şi 1659 ani la bărbaţi, determină ca şi ponderea PVM în populaţia totală să fie de
563%, mai mică decât valorile medii ale Europei de Est şi Sud-Est, în general
ale întregului continent. Acelaşi lucru este valabil şi pentru cea mai mare parte
a ţărilor foste socialiste din cadrul regiunii. Dacă însă vom lua în calcul, pentru
uniformitate, întreaga populaţie până la vârsta de 64 ani, atunci se observă că
diferenţele se estompează. În România acest indicator egalează media Europei de Vest şi o depăşeşte pe cea a Europei de Nord.
Aşa cum se cunoaşte, nivelul mai mare sau mai mic înregistrat de ponderea populaţiei în vârstă de muncă în cadrul populaţiei totale depinde şi de
alte elemente; ponderea populaţiei între 0-16 ani şi, legat de aceasta, rata de
natalitate, ponderea populaţiei peste vârsta de retragere etc.
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Figura 2 - Ponderea P.V.M. în populaţia totală
în unele din ţările Europei, în perioada 1988-1991

2.2. Structura pe vârste şi vârsta medie a populaţiei
în vârstă de muncă
Populaţia între 15-64 ani, ca populaţie potenţial activă, este un segment
major ai întregii populaţii, rezultat al evoluţiei în timp a fenomenelor demografice. Ea cuprinde diferite generaţii care, odată cu înaintarea în vârstă, pătrund sau ies din cadrul populaţiei în vârstă de muncă. Ponderea diferitelor generaţii în cadrul PVM influenţează la rândul ei măsura în care populaţia poate
contribui Ia o dezvoltare economică susţinută din punctul de vedere al ratei de
activitate, mobilităţii teritoriale şi interprofesionale, continuităţii şi discontinuităţii
în asigurarea economiei cu factorul uman, presiunii ofertei asupra cererii de
forţă de muncă, în ceea ce priveşte stocul de învăţământ şi cunoştinţe etc.
Structura PVM pe grupe de vârstă diferă de la o ţară la alta (Figura 3).
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Configuraţia piramidei vârstelor pentru PVM înregistrează o mare diversitate între ţări. Dintre ţările cu o piramidă perfectă unele au o pantă accentuată, cunoscând un spor natural ascendent - cazul Turciei şi Irlandei; altele, cu
un spor natural relativ scăzut, înregistrează diferenţe mult mai mici între generaţii - Italia, Regatul Unit, Danemarca. Există, de asemenea, ţări cu o configuraţie foarte apropiată de cea piramidală, dar a căror evoluţie demografică anterioară a suferit unele neregularităţi antrenate de diverşi factori - Grecia, Austria,
Franţa, Portugalia. Printre acestea se află şi România, care, în pofida unei politici pronataliste, a reuşit numai în anumite perioade să înregistreze un spor natural mai ridicat, existând diferenţe mari între generaţii (Exemplu: '60-'65/'65-'70).

Figura 3 - Piramida vârstelor pentru PVM în ţările europene
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Ţinând cont de faptul că vârsta de intrare pe piaţa muncii variază în funcţie de nivelul de pregătire de la 16 la 25 de ani, se poate spune că pentru România presiunea noilor generaţii asupra pieţei muncii în perioada 1990-1995
este mult mai mare decât, spre exemplu, în Polonia. Coroborată cu dificultăţile
primilor ani de tranziţie la economia de piaţă, caracterizaţi printr-un şomaj deja
ridicat, această situaţie va da naştere la mari dificultăţi în ceea ce priveşte asigurarea echilibrului între cererea şi oferta de muncă.
În consecinţă, efortul României ar trebui să fie corespunzător mai mare
decât al celorlalte ţări est-europene, concretizându-se într-o politică cu mult
mai activă în domeniul ocupării. O situaţie similară se înregistrează în Portugalia, dar aceasta are avantajul că se situează într-un punct mult mai avansat
În ce priveşte funcţionarea mecanismelor de piaţă.
În ceea ce priveşte celelalte ţări, se constată o repartizare neregulată şi
uneori disproporţionată între diferitele generaţii din cadrul PVM, ceea ce ridică
probleme variate pentru politicile demografice şi de ocupare, asupra cărora nu
vom insista, ele putând face obiectul unor analize separate.
Nu putem încheia o analiză comparativa a PVM în ţările europene fără a
spune că, în ceea ce priveşte vârsta medie a populaţiei potenţial active, România se află pe o poziţie privilegiată, situându-se pe locul III în Europa între ţările
cu cele mai tinere populaţii în vârstă de muncă.
Dacă vom grupa ţările Europei din punct de vedere al valorii înregistrate
de două caracteristici: vârsta medie a PVM şi ponderea grupei 45-64 ani în
PVM, ca în figura 4, observam că, alegând ca punct de referinţă România, celelalte ţări se împart în 3 mari cadrane. Variaţia vârstei medii a PVM nu înregistrează valori prea mari, ea fiind cuprinsă între 34-39 ani.
În cadranul I se află cele două ţări cu o PVM mai tânără decât a României, datorită ponderilor ridicate ale generaţiilor până în 35 de ani.

Figura 4 – Situaţia ţărilor europene din punct
de vedere al vârstei medii a PVM
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Cadranul II este ocupat de ţări cu o PVM ceva "mai bătrână" dar nu din
cauza existenţei unor generaţii peste 45 de ani mai numeroase, ci datorită mai
ales a ponderii mari pe care o reprezintă populaţia între 35-45 de ani în cadrul
populaţiei potenţial active. Deşi aparent defavorizate de o vârstă medie mai
ridicată, în realitate aceste ţări beneficiază în momentul actual de un segment
mai important de populaţie cu rate de activitate maxime şi cu posibilităţi optime
de valorificare pe plan economic din punct de vedere al productivităţii, ştiut fiind
faptul că acestea sunt atribute specifice grupei de populaţie 35-45 de ani.
Cadranul III cuprinde ţări cu o populaţie în vârstă de muncă caracterizată
atât printr-o medie de vârstă mai mare, cât şi printr-o pondere mai ridicată a
populaţiei peste 45 de ani. în funcţie de configuraţia actuală a piramidei vârstelor şi de evoluţia ulterioară a fenomenelor demografice, ele sunt ţări cu o structură a PVM fie "mai bătrână", fie "în îmbătrânire". În comparaţie cu acestea,
România dispune de un potenţial uman mai tânăr şi, cel puţin teoretic, mai capabil să susţină dinamismul viitor al economiei.

2.3. Populaţia activă
Populaţia în vârstă de muncă, ca indicator ce se află Ia limita dintre demografic şi economic, deşi oferă informaţii globale cu privire ia potenţialul de
muncă, spune prea puţin despre câţi din cei aflaţi între limitele legale ale vieţii
active au în mod efectiv capacitatea şi aptitudinile necesare pentru a munci
sau doresc să o facă. Din aceste considerente este necesară luarea în considerare a populaţiei active, ca măsura cea mai fidelă a potenţialului de muncă ai
economiei.
O primă imagine a populaţiei active ne-o oferă mărimea acesteia. În România ea se situează la 11256 mii persoane în anul 19911. Diferenţele mari
între ţări în ceea ce priveşte dimensiunea populaţiei active fac dificilă încercarea unei analize comparative, astfel încât vom apela la rata de activitate2.
2.3.1. Rata de activitate a populaţiei
Valorile înregistrate de rata de activitate a populaţiei în vârstă de muncă
suportă variaţii destul de mari de la o ţară la alta, cu o diferenţă maximă de
aproximativ 30 de procente, aşa cum se observă în figura 5.
Constatăm că între statele cu cele mai ridicate rate de activitate, pe primele două locuri se situează Republica Moldova şi România, urmate de Cehoslovacia. Pe ansamblu, ţările foste socialiste se caracterizează printr-o rată de
activitate net mai ridicată comparativ cu ţările din Europa de Vest şi de Sud.
Tot cu rate de activitate înalte se înscriu şi statele nord-europene.
1
2

"Employment Observatory - Central and Eastern Europe" nr.2/1992.
Pentru măsurarea ratei de activitate s-au folosit doi indicatori: a) rata de activitate a populaţiei în vârstă de muncă, ca raport între populaţia activă şi populară în vârstă de muncă; b)
rata de activitate generală ca raport între populaţia activă si populaţia totală.
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O primă explicaţie a acestor diferenţe o constituie însăşi modul de calcul
al ratelor de activitate. Astfel, pentru ţările est-europene s-a folosit ca bază de
raportare populaţia în vârstă de muncă conform limitelor legale în vigoare, cu o
vârstă de retragere sub nivelul statelor occidentale, deci e firesc să rezulte o
rată de activitate relativ mai mare.
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2.3.2. Rata de activitate
O ilustrare mai nuanţată ne-o oferă în acest sens figura 6, în care sunt
localizate ţările avute în vedere în funcţie de valorile înregistrate pentru caracteristicile: rata de activitate generală şi ruta de activitate a FVM.

Figura 6 - Rata de activitate generală şi rata de activitate
a PVM în unele ţări din Europa
Evident, toate ţările se află sub dreapta "d" care descrie cazul (imposibil)
în care cele două rapoarte ar fi egale. Observăm că dacă se duce o paralelă
"d" şa dreapta "d", ţările Europei de Est se află sub dreapta nou creată. Această separare semnifică faptul că pentru a avea rate de activitate generală aproximativ egale cu statele occidentale, ţările foste socialiste se bazează pe o populaţie în vârstă de muncă cu rate de activitate mai mari Faptul că vârsta de
retragere este mai redusă în aceste ţări nu este singura explicaţie pentru care
apar aceste deosebiri. Intervin aici o complexitate de factori, printre care: o mai
bună antrenare, în cazul ţărilor occidentale, a resurselor de muncă utilizabile
din afara limitelor de vârstă ale vieţii active, prin politici de promovare a unor
forme specifice de ocupare pentru persoanele tinere şi de vârstă înaintată; un
raport de dependenţă al populaţiei din afara vârstei de muncă mai mic în ţările
situate deasupra dreptei "d1", determinat în special de o pondere mai mică în
populaţia totală a tinerilor sub vârsta minimă de activitate ş.a.
2.3.3. Diferenţele dintre ratele de activitate
O altă cauză o reprezintă diferenţele dintre ratele de activitate ale femeilor. Aşa cum se observă din figura 7, configuraţia ratelor de activitate ale populaţiei feminine este în finii mari aceeaşi cu cea a ambelor sexe, cu deosebirea
că diferenţa dintre valorile extreme este considerabil mărită (de la 30 la aproximativ 50 de procente). Pentru România şi celelalte ţări est-europene această
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situaţie este explicată, în principal, ca rezultat al unei politici îndelungate de
integrare a femeilor pe piaţa muncii. Pe de altă parte, este şi un rezultat al
creşterii costului vieţii În perioada de tranziţie, care conduce la sporirea ofertei
de forţă de muncă a femeilor în efortul lor de a obţine o sursă suplimentară de
venit pentru familie.
În ceea ce priveşte ţările nord-europene, explicaţia ratelor de activitate
relativ ridicate în rândul femeilor ar putea fi legată de existenţa unor modele
culturale diferite, de o dorinţă mai mare de independenţă o terţializare pronunţată a economiei cu facilităţi sporite de ocupare în rândul femeilor etc.

Figura 7 - Rata de activitate şi de ocupare
a femeii în unele ţări europene
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2.4. Populaţia ocupată
Populaţia activă cuprinse, după cum se ştie, pe lângă populaţia ocupată
(potenţialul uman utilizat efectiv) şi persoanele în căutarea unui loc de muncă
(şomerii). Tocmai de aceea în acest capitol vom proceda la o analiză separată
a populaţiei ocupate, ca indicator complex ce exprimă măsura utilizării efective
a factorului uman. Aceasta include acele persoane care desfăşoară o activitate
remunerată, şi anume: salariaţi, patroni, lucrători independenţi, lucrători familiali, membri permanenţi ai forţelor armate.
Ca mărime absolută, populaţia ocupată a României a fost la nivelul anului 1990 de 10945,7 mii persoane1. Variaţiile mari între ţări in ceea ce priveşte
mărimea populaţiei ocupate ne-au determinat ca, pentru continuarea analizei
comparative, să apelăm la mărimi relative. În figura 8 este ilustrată starea actuală a ocupării în ţările europene cu ajutorul ratei de ocupare a populaţiei în
vârstă de muncă2 (Figura 8).
După cum se poate observa, rata de ocupare a României este uşor mai
scăzută decât media Europei de Est şi Sud-Est, întrucât pentru ţara noastră
am utilizat ca bază de raportare întreaga populaţie cuprinsă între 15 şi 65 ani,
spre deosebire de celelalte ţări foste socialiste, unde am luat în calcul populaţia
cuprinsă între limitele de vârstă conform legislaţiei în vigoare.
Trebuie subliniat şi faptul că, la nivelul anului 1990, asupra populaţiei
ocupate a României îşi pun amprenta diferite fenomene care reuşesc să distorsioneze, mai mult sau mai puţin, "fidelitatea" acestui indicator, şomajul tehnic, existenţa unor supraefective ca urmare a menţinerii comportamentelor generate de modul de "ocupare deplină" din perioada anterioară, numărul mare
de persoane ocupate în agricultură etc.
În comparaţie cu media ţărilor Europei de Vest şi Sud-Vest, rata de ocupare este sensibil mai mare în România (cu peste 8 procente). Fală de aceste
ţări, se poate spune că în ţara noastră "se munceşte mai mult", ceea ce, judecat prin prisma altor indicatori de tipul duratei muncii, utilizării timpului de muncă, nu este deloc adevărat. Cu rate mai înalte ale ocupării, în medie de 6%, se
înscriu ţările! Europei de Nord.
Explicaţiile acestei stări de fapt sunt multiple. Una dintre ele ar fi îs diferenţele înregistrate între ţări în ceea ce priveşte rata de ocupare a femeilor. În
majoritatea cazurilor, ţările cu o rată de ocupare a femeilor mai mare se dovedesc a avea şi rate generale ale ocupării mai înalte.
Dispunând de un nivel de trai mai scăzut şi de venituri medii mai mici,
populaţia în verstă de muncă din România, ca şi din celelalte ţări est-europene,
este nevoită să apeleze într-o măsură mai mare ia muncă, ca singura sursă de
existenţă, în comparaţie cu ţările europene dezvoltase.
1
2

Balanţa resurselor de muncă ale României la 1 ianuarie 1991, C.N.S.
Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă a fost calculată ca raport între populaţia
ocupată şi populaţia în vârstă de muncă.
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Figura 8 - Rata de ocupare a P.V.M. în unele ţări europene

2.5. Rata de dependenţă economică
Rata de dependenţă economică1. Aşa cum este ilustrată în figura 9, ne
indică măsura în care populaţia neocupată apasă asupra populaţiei ocupate.
1

Raportul de dependenţă demografică, analizat în capitolul anterior, exprimă presiunea
exercitată de populaţia tânără fi vârstnică asupra populaţiei adulte, calculai ca numărul de
persoane între 0-15 ani si peste 60 de ani ce revin la 1000 de persoane adulte (15-60 ani).
Spre deosebire de acesta, rata sau raportul de dependenţă economică a fost calculată ca
număr de persoane neocupate ce revin la 100 persoane ocupate. Populaţia neocupată/Populaţia ocupată). 200. Astfel determinat, exprimă mai fidel sarcina de întreţinere care
revine pe o persoană care lucrează, are un venit salarial sau nesalarial Astfel, populaţia
ocupată, ca factor de producţie, concură Ia formarea veniturilor şi respectiv la obţinerea
bunurilor si serviciilor necesare atât pentru ea însăşi, cât şi penau celelalte categorii de
populaţie care nu desfăşoară o activitate remunerată. Direct sau indirect (prin procesul de
redistribuire), populaţia ocupată este chemată să susţină din punct de vedere economic
întreaga populaţie a unei ţări Relaţia dintre raportul de dependenţă demografică şi rata de
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Se observă că în 1990 România dispune la o primă vedere de o situaţie mai
bună în comparaţie cu celelalte ţări est şi vest-europene, depăşită doar de
Moldova şi Cehoslovacia în Est şi de Luxemburg şi Elveţia în Vest, ţări de altfel
cu o populaţie mult mai mică. (Figura 9).
Aşa cum s-a mai amintit, la nivelul anului respectiv populaţia ocupată este supraevaluată, iar structural ea este marcată de ponderea mare a sectorului
primar.

dependenţă economică este similară cu cea dintre populaţia în vârstă de muncă şi populaţia ocupată. Un raport de dependenţă demografică mare este premisa unui raport de dependenţă economică ridicat; în realitate, situaţia poate să difere în funcţie de rata de ocupare a populaţiei sub 15 ani şi peste 60 de ani, în funcţie de rata de şomaj etc.
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În ceea ce priveşte ţările nordice, explicaţia situaţiei lor mai bune din
punct de vedere al dependenţei ar consta în aceea că ele dispun şi de o pondere mai redusă a contingentelor de populaţie tinere, înregistrează vârste de
retragere mai mari şi reuşesc să promoveze prin politici diferite forme de ocupare, stimulative atât pentru populaţia în vârstă de muncă, căi şi pentru cea din
afara ei.
Datorită evoluţiei ulterioare anului 1990, odată cu apariţia şi creşterea
accelerată a şomajului în ţara noastră s-a înrăutăţit şi raportul de dependenţă
economică, atât absolut, cât şi faţă de celelalte ţări europene.
Aşa cum se poate observa din figură, conform unui calcul simplu, o creştere cu 10% a şomajului determină o creştere a ratei de dependenţă cu 12%,
făcând ca România să treacă în urma unor ţări ca RFG, Regatul Unit, a căror
posibilitate de susţinere a persoanelor neocupate, conform nivelului de dezvoltare atins, este mult mai ridicată. Iată că fenomenele negative, de dezechilibru în cadrul pieţei muncii, accentuate în procesul tranziţiei la economia de
piaţă, fee şi mai dificilă revigorarea economiei româneşti. În loc să crească intensitatea cu care se utilizează forţa de muncă, ca factor fundamental al oricărei activităţi economice, se înregistrează situaţia contrară. Scade măsura în
care este folosită forţa de muncă potenţială, reducându-se corespunzător şi
posibilitatea refacerii economice şi lichidării decalajelor existente. Reducerea
pronunţată a salariului real înregistrată în ultimii 3 ani, coroborată cu o creşterea ratei de dependenţă, apasă şi mai mult asupra nivelului de trai.

2.6. Forţa de muncă feminină
Femeile reprezintă o parte însemnată în cadrul forţei de muncă, marcată
însă de anumite particularităţi legate de rata de activitate, sfera de ocupare,
durata vieţii active etc. În plus, în ultima perioadă se înregistrează o tendinţă
certă de intrare şi rămânere pe piaţa muncii in cadrul populaţiei feminine.
Apreciem de aceea necesară o tratare separată a situaţiei femeilor în cadrul
populaţiei ocupate şi al forţei de muncă în general.
Dacă în figura 7 am ilustrat diferenţele între ţări în ceea ce priveşte rata
de activitate şi de ocupare a femeii, figura 10 se opreşte asupra ponderii femeilor la cadrul celor trei categorii de populaţie avute în vedere (Figura 10).
Inegalităţile între sexe pe piaţa muncii se manifestă sub diferite forme.
Pe de o parte, chiar pentru ţările cu rate mari de activitate şi ocupare ale femeilor, acestea nu le egalează pe cele ale bărbaţilor. Pe de altă parte, deşi femeile
reprezintă aproximativ 50% din PVM, proporţia lor în populaţia activă - şi respectiv ocupată este sub acest nivel.
De regulă, ponderea femeilor în populaţia ocupată este mai mică decât
cea in populaţia activă, fapt explicabil prin proporţia mai mare a şomajului femeilor comparativ cu al bărbaţilor. Există însă şi excepţii. Astfel, în unele ţări
cele două valori înregistrează niveluri foarte apropiate sau chiar o pondere uşor
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mai înaltă a femeilor în populaţia ocupată faţă de proporţia lor în populaţia activă. Este cazul ţărilor nordice: RFG, Regatul Unit, Austria, Polonia, Cehoslovacia. În România, Franţa, Luxemburg aceste inegalităţi sunt mai puţin manifeste.

Pentru ţările din Est explicaţia acestei stări de fapt rezidă, aşa cum s-a
am arătat, în politica de creştere a ocupării m rândul femeilor, iar pe de altă
parte într-o creştere a ratei de activitate ca urmare a reducerii veniturilor relative pe familie, fenomen înregistrat odată cu tranziţia la economia de piaţă.
Desigur, datele de care am dispus caracterizează situaţia respectivă
doar la nivelul anilor 89- 91. În condiţiile evoluţiilor rapide şi contradictorii din
ultima perioadă ele pot fi mult schimbate ia momentul actual.
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Ca tendinţă de lungă durată, în ţările occidentale se constată o sporire a
ratei de ocupare a femeii1 cu precizarea că acest proces se tace îndeosebi pe
seama sporirii locurilor de muncă cu timp parţial.
Tabelul nr. 1
Ponderea persoanelor ocupate cu timp parţial şi respectiv complet, pe
sexe, în C.E.E., în anul 1989

Penetrarea şi menţinerea femeii pe piaţa muncii în ultimele decenii are
explicaţii multiple de natură economică, educaţional-formativă, sociopsihologică, comportamentală. între acestea - potrivit opiniei unor specialişti - o
importanţă relativă par a avea renunţarea la modelul tradiţional al familiei; nivelul mai înalt de educaţie şi formare, nevoia de venituri suplimentare capătă un
rol din ce în ce mai important în viaţa femeii şi respectiv a familiei. Din această
perspectivă apare necesară o nouă evaluare a relaţiei muncă-familie, cu deosebire în ţările din spaţiul est-european.

2.7. Tendinţe ale evoluţiei forţei de muncă
Situaţia existentă ia sfârşitul deceniului 9 şi începutul deceniului 10 pe
planul forţei de muncă, prezentată până acum, este rezultatul efectelor cumulate ale fenomenelor demografice şi economice, aşa cum au evoluat ele de-a
lungul timpului.
Din 1980, resursele de muncă potenţiale şi cele utilizate au înregistrat
dinamici sensibil diferite de la o ţară la alta, aşa cum se arată şi în figura 11A şi
11B (Anexa 3). Pe ansamblu, ritmul de creştere a populaţiei în România este
unui dintre cele mai mari, depăşit doar de ţări ca Irlanda, Turcia, URSS, Polonia şi Portugalia, fapt ce demonstrează o evoluţie demografică susţinută, fenomen ce nu se mai înregistrează în ultimii 3 ani. Faptul că indicele PVM devansează indicele populaţiei totale demonstrează că România se situează în
rândul ţărilor cu o creştere demografică decelerată de la un an la altul. Faţă de
statele din Est, populaţia activă a ţării noastre a înregistrat un ritm mai înalt,
comparabil cu cel înregistrat în unele ţări ca Franţa, Regatul Unit şi Suedia, dar
depăşit de unele creşteri spectaculoase în state precum Olanda, Elveţia, Portugalia, Spania, Danemarca, Norvegia.
1

Kierman, K., The respective roles of men and women in tomorrow’s Europe.
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Figura 11A - Evoluţia forţei de muncă, în ţări europene în deceniul IX
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Ritmul înregistrat de populaţia ocupată se cere a fi analizat sub două aspecte: pe de o parte, el este expresia creşterii cererii de forţă de muncă şi poate fi privit ca o intensificare a contribuţiei factorului uman la activitatea economică, iar pe de altă parte acest ritm trebuie corelat cu evoluţia ofertei de muncă, în special cu ritmul de creştere a populaţiei active.
Din 1980, populaţia ocupată a României a crescut continuu deşi cu un
ritm decelerat. Începând cu 1991, evoluţia respectivă a fost inversată. Crearea
de locuri de muncă a fost stopată. În plus, fenomenul de şomaj apărut încă din
1990 înregistrează o creştere accelerată, astfel încât evoluţia populaţiei ocupate nu a putut acoperi creşterea populaţiei active. Din acest punct de vedere ţara noastră prezintă o situaţie asemănătoare cu cea din Cehoslovacia, Franţa,
RFG, Elvaţia, Italia, Finlanda, Norvegia. Au existat însă şi ţări la care ritmul de
creştere a populaţiei active a fost devansat de cel al populaţiei ocupate, prezentând o situaţie net superioară: Luxemburg, Portugalia, Spania, Danemarca,
Suedia, acestea fiind state în care situaţia ocupării în decursul perioadei avute
în vedere s-a îmbunătăţit.
Se observă de asemenea că la ritmuri aproximativ egale sau comparabile ale populaţiei totale, multe ţări occidentale înregistrează ritmuri ale populaţiei
ocupate net superioare României. Acest fapt este rezultatul unui complex de
factori. Astfel, perioada de început (anul 1975) a fost caracterizată în ţările de
vest printr-o rată înaltă a şomajului datorită urmărilor încă neestompate ale crizei energetice din prima jumătatea deceniului 8. Odată cu depăşirea crizei şi
relansarea economiei, au putut fi obţinute şi creşteri mai mari ale populaţiei
ocupate comparativ cu România. De asemenea, economiile acestor ţâri se află
într-o fază avansată de terţializare, sector în care raportul dintre muncă şi capital este favorabil celui dintâi Se mai poate spune şi că în ţările respective au
fost corespunzător mai mari şi ritmurile de evoluţie ale populaţiei active. Dincolo de aceste aspecte, creşterea mai mare a populaţiei ocupate în respectivele
ţări dezvoltate a avut ca rezultat şi un aport mai ridicat al factorului muncă la
activitatea economică.
Evoluţia comparată a celor patru indicatori se pretează şi la alte concluzii. Astfel faptul că în România populaţia activă a crescut mai mult decât cea
totală, dar mai puţin decât populaţia în vârstă de muncă, ilustrează o scădere a
ratei de activitate a PVM în condiţiile unei creşteri a ratei de activitate generale.
O situaţie similară o prezintă m acest sens Cehoslovacia, Franţa şi Italia.
O altă observaţie apare în legătură cu raportul dintre creşterea populaţiei
totale şi a celei ocupate. Dacă până în 1991 el s-a menţinut aproximativ unitar,
odată cu creşterea şomajului el va continua să scadă, conducând la înrăutăţirea ratei de dependenţă.

2.8. Dinamica ocupării În corelaţie cu evoluţia principalilor
indicatori economici
Dinamica ocupării, privită ca proces de ajustare a ofertei de forţă de
muncă cu cererea, este rezultatul intercondiţionărilor dintre multiple procese. În
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cadrul pieţei muncii, se suportă influenţele fenomenelor demografice şi economice. În acelaşi timp, evoluţia ocupării depinde şi de jocul dintre cerere şi
ofertă din cadrul celorlalte pieţe. În acest sens ea reprezintă rezultatul acţiunii
intercorelate a unui ansamblu de factori, cum sunt: dimensiunea generală a
pieţei interioare (cererea finală), modul de organizare a economiei, ponderea
diferitelor sectoare de activitate, evoluţia fenomenelor monetar-valutare etc.
Tocmai de aceea am considerat util să punem în evidenţă evoluţia ocupării alături de alţi indicatori economici, priviţi în dinamică: produsul social, productivitatea, investiţiile şi salariul real (Anexa 4, Figura 12A şi 12B). Perioada
avută în vedere începe la mijlocul deceniului 9 ('75-'89). Pentru asigurarea
comparabilităţii am utilizat ritmul mediu anual la toţi indicatorii analizaţi Datele
primare le-am obţinut din aceeaşi sursă1.

1

Etude sur la situation économique de l’Europeen 1989-1990, C.E.E., 1992, New York.
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Ca indicator de ansamblu al volumului activităţii economice, pentru fostele ţări socialiste am dispus de produsul material net, în rest fiind vorba de produsul intern brut. Pentru exprimarea efortului investiţional am utilizat, la statele
occidentale formarea internă brută a capitalului fix, iar în cazul ţărilor din Est
indicatorul investiţii brute totale.
Diferenţierile între ţări pot fi analizate din mai multe unghiuri de vedere.
Există deosebiri în ce priveşte vitezele de evoluţie ale fiecărui indicator în parte. Vizualizarea lor se poate face cu ajutorul Figurii 12A. Există, de asemenea,
situaţii diferite de la o ţară la alta în ceea ce priveşte raporturile în care se află
cei cinci indicatori între ei.
În acest caz putem utiliza şi figura 12B, în care se face abstracţie de valorile fiecărui ritm în parte, luându-se în considerare doar modul general de
manifestare al raporturilor dintre ele. Se poate observa că dintre diferitele modele de evoluţie care iau astfel naştere se disting ca preponderente trei mari
tipuri Pe lansă acestea, apar şi alte subtipuri a căror interpretare se cere a fi
făcută în funcţie de specificul naţional pentru fiecare stat în parte, în cadrul perioadei avute în vedere.
La o primă vedere situaţia ţării noastre apare favorabila. Pentru perioada
considerată (1975-1988), România are cel mai mare ritm de creştere al produsului material net din Europa de Est (5,6% media anuală) şi cea mai mare
creştere a productivităţii (5,2%) din Europa de Est, al cincilea ritm investiţional
din Europa şi se situează pe locul şapte în ce priveşte creşterea salariului real
(Figura 12A şi Anexa 4). Toate acestea, în condiţiile în care populaţia ocupată
a crescut cu un ritm mediu anual de 0,33%, sub cel mediu al Europei de Est
sau al Europei de Nord, dar apropiat de cel înregistrat în Europa de Vest.
În realitatea trebuie subliniat mai întâi că, fiind vorba doar de ritmuri medii de evoluţie, acestea fac abstracţie atât de nivelurile absolute (care sunt departe de a favoriza România), cât şi de dinamica pe subperioade, care poate
suferi disjuncţii (accelerări, încetiniri).
Ocuparea poate din motive diferite, este în dilemă. Se poate spune că
atât ţările din Est, cât şi cele din Vest au înregistrat dificultăţi în ceea ce priveşte ajustarea cererii cu oferta pe piaţa muncii. Astfel, ţările occidentale s-au confruntat cu un şomaj ridicat atât în prima jumătate a deceniului 8, cât şi la mijlocul deceniului 9. }n ţările din Est, foste socialiste, politica centralizată de asigurare a "ocupării depline" s-a făcut pe fondul acumulării unor dezechilibre care
nu au întârziat să se fiică simţite, conducând de fapt la o supraocupare. Nivelurile absolute ale produsului social, productivităţii şi salariului real din aceste ţări
erau foarte scăzute în comparaţie cu statele occidentale. Polonia şi Ungaria,
care au trecut la anumite reforme încă din anii '80, înregistrează creşteri relative mai lente ale populaţiei ocupate şi a celorlalţi indicatori sau chiar scăderi.
Reducerea pronunţată a investiţiilor în Polonia a determinat înregistrarea celor
mai mici ritmuri din Europa la creşterea producţiei, productivităţii şi salariului
real şi o creştere foarte mică a populaţiei ocupate (0,16%). Pe fondul unei po-
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pulaţii totale în scădere şi al unor investiţii stagnante, în Ungaria se reduce populaţia ocupată.
Deşi încadrate împreună în cele trei modele sintetice (Figura 12B), între
ţările foste socialiste şi statele occidentale se înregistrează deosebiri de esenţă. Suferind de un decalaj simţitor în ceea ce priveşte nivelul de dezvoltare şi
de eficienţă economică, ele îşi stabileau în mod centralizat anumite obiective,
printre care "ocuparea deplină". Modul de calcul şi de raportare al indicatorilor
suferea şi el de anumite distorsiuni specifice. Direcţiile şi modul concret de alocare a investiţiilor adeseori nu avea corespondent într-o creştere corespunzătoare de eficienţă sau într-o utilitate finală social-economică. Ca urmare, ele
au condus la acumularea unor dezechilibre, manifestate iniţial în datorii împovărătoare şi încetinirea creşterilor.
}n cazul României, creşterea relativă a investiţiilor (locul cinci în Europa)
a făcut posibilă iniţial şi o sporire însemnată a producţiei şi productivităţii, încă
din prima jumătate a deceniului nouă, acestea manifestă însă ritmuri încetinite.
Creşterea salariului real a fost de două ori şi ceva mai mică decât creşterea
productivităţii, ceea ce semnifică tocmai eforturile de redistribuire centralizată a
fondurilor, îndreptate spre investiţii şi producţie pentru a putea asigura creşterea netă de locuri de muncă. Principiu! "garantării" locului de muncă a condus
la o ocupare preponderent extensivă. în plus, creşterea salariului real este rezultatul îngheţării preţurilor şi al creşterii periodice a salariului nominal. Ea nu a
fost însoţită de o creştere corespunzătoare a ofertei de bunuri de consum,
ajungându-se la existenţa unui surplus de mijloace băneşti ia dispoziţia populaţiei.
La perioada respectivă România, alături de Cehoslovacia, a abordat un
modei de dezvoltare (Figura 12B) apropiat de cel al Austriei, Irlandei, Finlandei,
ţări care nu se înscriu în rândul celor mai bogate şi care sunt corespunzător
interesate ta a-şi reduce din unele decalaje pe care le înregistrează faţă de statele cu nivelele de dezvoltare maxime. Nesusţinut însă îndeajuns de eficienţă
şi mai ales de cererea socială anală, acest model de creştere s-a repercutat în
ritmuri decelerate şi ta acumularea unor dezechilibre latente, care au devenit
manifeste după 1989.
În ceea ce priveşte ocuparea, dacă vom analiza raporturile dintre: ritmul
investiţiilor şi ritmul ocupării, ritmul producţiei şi ritmul ocupării, ritmul productivităţii şi ritmul ocupării, vom observa că în România se înregistrează valori ridicate (8,2; 14,5; 13,4). Acestea sunt mai mari nu numai faţă de cele medii calculate pentru Europa de Vest (6,7; 7,7;)1 dar si fată de state ale Europei de Est
ca: Cehoslovacia (2,3; 3,4; 2,4), R.D.G. (3,6; 7,1; 6,1); URSS. (6,5; 5,9; 4,8).
Singura ţară est-europeană în care valorile respective sunt mai mari decât ta
România este Bulgaria (54,1; 48,7; 47,5). Situaţia prezentată ne conduce la
1

Din lipsă de date sub formă de valori absolute la nivel european, nu am calculat ritmul mediu al productivităţii muncii.
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următoarea concluzie: pentru o creştere cu o unitate a ocupării, În România au
fost necesare: un efort investiţional mult mai mare; o creştere mai mare a rezultatelor producţiei şi a productivităţii în comparaţie cu celelalte ţări. Cu alte
cuvinte, crearea netă de locuri de muncă a devenit ta România mai scumpă,
mai dificilă. Această stare, coroborată cu evoluţia descendentă a producţiei,
productivităţii, investiţiilor din cei trei ani de tranziţie ia economia de piaţă agravează şi mai mult dezechilibrele pe piaţa muncii.
Cu un proces al tranziţiei început mai devreme, celelalte ţări foste socialiste se confruntă şi ele din plin cu problema şomajului. Ele prezintă însă situaţii
de fond diferite. Pe termen mediu şi lung asigurarea echilibrului între cererea şi
oferta de muncă pare a fi în România o problema mai dificil de surmontat, ta
condiţiile declinului investiţiilor şi ai producţiei. Este un motiv în plus pentru care se impune ta ţara noastră o politică de ocupare mult mai activă, nu numai in
comparaţie cu statele cu o economie de piaţă dezvoltată, ci chiar faţă de celelalte ţări aflate şi ele în tranziţie.
Prin prisma analizelor noastre, principala concluzie cu valoare de parametru al prognozei de dezvoltare rezidă în aceea că deşi România dispune de
o resursei ta factor efectiv de producţie este supus unor distorsiuni multiple.
Ele vin atât din interiorul pieţei muncii, cât şi, mai ales, din jocul altor fenomene economice, in acest sens, într-un Raport O.N.U. pe probleme de mediu şi resurse umane intitulat "Viitorul nostru comun" se arată: "Populaţia aste o
sursă creatoare pe care societatea trebuie s-o folosească. Dar, pentru a putea
fi folosită trebuie să fie mai bine hrănită, mai bine îngrijită medical etc. Această
populaţie trebuie educată pentru a putea deveni creativa, îndemânatică, productivă şi mai aptă de a se putea ocupa cu problemele zilei de azi. Toate acestea pot fi realizate numai primi-o participare susţinută la procesul de dezvoltare1.

1

Sabur Okita, Cu faţa spre secolul XXI, Editura AGER, Economistul, 1992.
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Capitolul 3
DURATA MUNCII
Durata muncii este o componentă importantă a potenţialului total de
muncă al societăţii. La acelaşi număr de persoane potenţial active, volumul total de muncă diferă în funcţie de durata zilei, a săptămânii, a lunii şi respectiv a
anului de muncă, ca şi. de gradul de utilizare a timpului de lucru.'

3.1. Tipologia duratei muncii
Studierea tipologiei duratei muncii permite clarificarea relaţiei dintre
aceasta şi potenţialul de muncă şi respectiv a deplasărilor ce s-au produs în
procesul dezvoltării.
Durata muncii are o dublă natură: economică şi socială. Sub aspect economic este concomitent factor şi produs al creşterii economice. Mărimea rezultatelor este dependentă de cantitatea muncii depuse. La rândul său aceasta
este funcţie de durata efectivă şi de eficienţa utilizării timpului de lucru. Din
punct de vedere social, timpul de muncă reprezintă o dimensiune a calităţii vieţii. Partajul duratei vieţii pentru muncă şi pentru odihnă, recreere etc. şi tendinţa
de reducere a duratei muncii însoţesc procesul dezvoltării economiei1.
3.1.1. În demersul analizei duratei muncii se impune evidenţierea principalelor criterii după care aceasta se delimitează.
a) Unul ar fi acela al orizontului de timp de muncă. Acesta este în fapt
rezultatul evoluţiilor socio-istorice ale societăţii, astfel că, pe diferite trepte ale
1

Intr-un orizont mai larg, referindu-se la acest aspect, J.Gershuny aprecia că "locurile de
muncă sunt create de timpul liber'. Natura ambivalenţă a individului de consumator de bunuri si servicii şi de ofertant favorizează modificarea structurii timpului Rigiditatea acestei
modificări apare mai ales datorită timpului petrecut în sfera muncii ca atare; ca să accepte
reducerea timpului de lucru şi s-o dorească, individului trebuie să i se ofere perspective de
consumare a timpului liber suplimentar. Totodată, reconsiderarea timpului de lucru atrage
după sine un întreg angrenaj al structurii ocupării timpului în afara muncii Este vorba de
transport, de accesul la servicii, de durata meselor şt a odihnei, de mărimea timpului liber
şi de obligaţiile familiale. Deci, oriunde ne-am situa pe scara locurilor de muncă, durata
muncii unui individ se intersectează permanent cu alte sfere de activitate şi orice ajustare
a regimului de lucru trebuie să ia în considerare structura timpului pentru consumatorii
produsului sau serviciului, cât şi a timpului propriu atunci când apare la rândul său drept
consumator al utilităţii create. Reducerea duratei muncii tn contextul amenajării timpului
total apare ca o problemă deosebit de dificilă şi de complexă pentru zilele noastre, impunând orientarea spre scheme extrem de variate de îmbinare a segmentelor timpului social
(timp de scoată, timp liber, timp pentru cumpărături, timp pentru servicii, timp pentru
transport, timp pentru îngrijirea sănătăţii, timp de lucru).
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evoluţiei economiilor naţionale vom întâlni alte criterii-obiective de exprimare a
muncii depuse. Astfel avem:
− durata zilei de muncă - însumează cantitatea de om-ore muncă depuse de un lucrător într-o zi. Mărimea zilei de lucru a constituit o preocupare majoră a factorilor sociali de la începutul secolului al XIX-lea.
Tendinţa istorică de reducere a duratei timpului de muncă s-a materializat într-o serie de reglementări privind diminuarea zilei de muncă,
mai întâi pentru tineri şi femei şi apoi, pe categorii de lucrători a cuprins majoritatea salariaţilor. Ca rezultat, de la 12-15 ore/zi la începutul secolului s-a ajuns în preajma anului 1900 Ia o durată medie a zilei
de lucru de 10 ore/zi şi respectiv 8 ore în prezent;
− durata săptămânii şi(sau) a lunii de lucru măsoară volumul mediu de
muncă pe o persoană în intervalul considerat. După primul război
mondial a fost Instaurată" săptămâna de lucru de 48 ore (6 zile x 8
ore/zi). După acest moment, accentul a căzut pe numărul de zile lucrătoare dintr-o săptămână. Procesul de reducere a duratei muncii a
continuat, în deceniul 4 al acestui secol alungând la 40
ore/săptămână. Ulterior, preocupările pe această linie s-au diminuat,
la fel şi ritmul reducerii săptămânii de lucru. De exemplu în Franţa1,
abia în 1982 s-a ajuns la săptămâna de 39 ore, in alte state ea
stabilizându-se în jurul a 40 de ore;
− durata anuală a muncii, care rezultă prin deducerea concediului de
odihnă şi a sărbătorilor legale din totalul zilelor calendaristice. în 1870,
în marile ţări industriale se lucrau în medie 3000-3500 ore/an/persoană
ocupată. Tendinţa de reducere a duratei anuale a muncii s-a accentuat
după 1936, când nu s-a mai acţionat asupra săptămânii de lucru, ci
asupra concediilor, a altor zile neefectuate sau plătite etc.2 S-a ajuns
astfel, la sfârşitul anilor '80, la o durată anuală de cea. 1450 ore în Suedia, 1750 ore în S.U.A. şi Canada etc. Dacă considerăm numai munca
cu timp integral, micşorarea duratei anuale a muncii în ultimii 120 de ani
este substanţială, respectiv de 1650 ore în Suedia, 1970 ore în S.U.A.,
2250 ore în Japonia, 1790 ore în Franţa etc.;
− durata vieţii active, ca cel mai cuprinzător indicator de măsurare a
cantităţii de muncă. Aceasta exprimă volumul total de muncă ce poate
fi depus de o persoană potenţial activă în decursul vieţii sale. Mărimea sa este dependentă, pe de o parte, de durata zilei, săptămânii,
anului de mutică şi, pe de altă parte, de limitele de intrare şi de ieşire
din activitate, respectiv vârsta medie de absolvire a şcolii şi vârsta de
1
2

Les politiques de l'emploi, par Genevieve Grangeos et Jean-Marie Le Page, Paris, 1992.
În Franţa, de exemplu, de la 2 săptămâni de concediu plătit în anul 1936 s-a trecut la 3
săptămâni în 1955, 4 săptămâni în 1969 şi 5 în 1982; la acestea s-au adăugat măsuri ce
vizau durata vieţii active, respectiv dă stabilire a vârstei de retragere şi apoi pensionare
anticipată (Sursa: Les politiques de l'emploi, par Genevieve Grangeos et Jean-Marie Le
Page, PUF, Paris, 1992).
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pensionare (Schema I). Mai sunt şt o serie de alţi factori, indirecţi, între care politica de ocupare prin promovarea formelor atipice ale acesteia şi evoluţia "normei sociale" de partajare a -vieţii totale între timp
de muncă şi alte nevoi.
După Fourastie, dezvoltarea industrială a atras după sine schimbări în
mărimea şi structura indicatorilor prezentaţi; astfel, pe fondul creşterii numărului de ani de viaţă, de la cca. 50 la începutul acestui secol la peste 70 în prezent şi prin reducerea duratei săptămânii de lucru are loc o comprimare a ponderii muncii de Sa 34% (150000 ore de muncă) în 1900 la 12% (75000 ore de
munca) in anii *80, tinzând în viitor spre 6%, respectiv 40000 ore de muncă
(Schema 2). Aceasta este posibilă în condiţii de flexibilizare: a programelor de
lucru şi de anualizare a duratei muncii.
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Procesul de reducere a duratei muncii, în diversele sale forme, a însoţit
întreaga evoluţie de până acum. Aceasta reprezintă un produs al unor factori
multipli, intre care progresul tehnologic, creşterea productivităţii muncii, introducerea formelor de ocupare cu timp parţial, modificarea şi perfecţionarea organizării muncii, schimbarea conţinutului muncii etc. Practic, reducerea timpului de muncă, in mod sintetic îşi găseşte exprimarea în sporirea productivităţii
muncii. Pe tot parcursul istoriei producţiei materiale patronii au fost de acord cu
reducerea timpului de muncă sumai dacă aceasta era substituită de creşterea
productivităţii. Astfel, cu acelaşi număr de personal dar care lucrează mai puţin
ca timp de muncă, prin creşterea productivităţii muncii potenţialul productiv rămâne constant sau chiar sporeşte.
Dacă ar fi să ne raportăm ia Europa, în ultimii 20 de ani am putea distinge patra etape: anii 1968-1973, când reducerea timpului de muncă s-a realizat
pe seama creşterilor de productivitate, 1973-1973 - perioadă de încetinire a
procesului reducerii duratei muncii, etapă ce s-a suprapus cu starea de criză a
economiilor naţionale datorată; în principal, şocului petrolului; 1978-1983, când
promovarea şi extinderea formelor de ocupare cu timp parţial a redus durata
medie a timpului de muncă şi, în final, etapa "19834988, caracterizata prin continuarea reducerii săptămânii de lucru îndeosebi ca urmare a fiexibilizării duratei muncii şi a expansiunii formelor atipice de ocupare1.
b) Ai doilea criteriu de clasificare a duratei muncii rezidă în îmbinarea
factorilor economici si social-politici. În acest caz vom avea:
− durata normală2 a muncii, respectiv cea stabilită prin lege şi(sau) convenţii colective, ca rezultat al negocierilor patroni-sindicate. De la 7 zile lucrătoare x 10 ore/zi din primele decenii ale secolului al XX-lea, în
anii '50 s-a ajuns, cu mici excepţii, la o durată legală a muncii de 6 zile
x 8 ore/zi. Această evoluţie a fost susţinută de sindicate, a căror motivaţie avea în subsidiar, iniţial, o durată a zilei de muncă suportabilă
pentru salarii. Ulterior, preocupările concentrându-se asupra stopării
ascendentei ratei şomajului, s-a ajuns, la sfârşitul anilor '80, ca durata
legală (convenită) a muncii să se situeze între limite destul de largi,
1
2

Sursa: Human Resources in Europe at the down of the 21st century; Luxembourg, nov.
1991.
Informaţii complete privind definirea conceptelor şi evoluţia acestora se găsesc în Implicaţiile economice ale reducerii duratei săptămânii de lucru, Studii şi Cercetări Economice nr.
5/1990, elaborat de colectivul sectorului "Economia resurselor umane" din L.E.N.
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respectiv 33,6-37,5 ore/săptămână în Norvegia şi 40-50
ore/săptămână în Elveţia (Tabelul nr.1).
România cu 48
ore/săptămână în 1950, a cunoscut o reducere lentă, de cca. 2
ore/săptămână (în 1987 – 46 ore/săptămână), similară cu evoluţia duratei săptămânale a muncii din Japonia, Bulgaria etc. Se situa însă
mult peste media mondială, care oscila în jurul a 40 de
ore/săptămână. Reduceri mai accentuate s-au înregistrat în ţările Europei de Vest, Canada şi în unele din ţările din Est, respectiv URSS,
Iugoslavia, Polonia, Ungaria;
− durata efectivă a muncii, ca medie, este dependentă, de regulă, de
numărul orelor, inclusiv suplimentare, lucrate şi de gradul de extindere
a muncii cu timp parţial pe tipuri de ocupare, durata efectivă a muncii
este în cele mai multe cazuri superioară celei legale sau stabilite prin
convenţiile colective deoarece orele suplimentare au devenit un element permanent al timpului total de lucru. Fără a atinge ponderi deosebite, aceste ore completează, până la o anumită limită, creşterile
ocazionale sau periodice de muncă, manifestând în timp o tendinţă
lentă de creştere1;
− durata plătită a muncii reprezintă indicatorul ce asigură pasajul spre
problematica integrată politicilor de venituri; este, în fapt, elementul
cauză şi efecte al evoluţiilor duratei muncii. Raportul dintre acest indicator şi cel prezentat anterior cu care se corelează în mod firesc poate fi doar = / < 1; tendinţa spre egalizarea sau, dimpotrivă, de micşorare a raportului este dependentă de cuantumul plăţii unităţii de timp
de muncă prestată. Dacă

Dacă unitatea de timp de muncă efectivă este mai bine renumerată şi
ocupă o pondere însemnată în totalul veniturilor lunare, atunci semnalele în
planul ocupării vor fi mai puternice, înclinând de la un anume plafon (restricţionat de caracteristicile şi evoluţia economiei naţionale) spre formele sale flexibile.
1

În ultimii ani o mare parte din orele suplimentare rămân neplătite. Raportul între timpul suplimentar lucrat ce este plătii şi ce! neplăţii variază destul de mult pe meserii, profesii; se
detaşează însă înclinaţia celor ce sunt angrenaţi în activităţi ce presupun răspundere spre
a desfăşura, în mod regulat, muncă suplimentară neplătită.
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3.1.2. Mărimea şt evoluţia timpului total de muncă, Sa acelaşi număr ai
populaţiei potenţial active diferă funcţie de o serie de factori economici, sociali
etc., precum şi de caracteristicile demografice ale acesteia. Intre aceste elemente de dependenţă amintim:
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a) natura muncii desfăşurate şi ramura de activitate. De regulă, activităţile deosebit de grele are o durată efectivă a muncii mai redusă. în
agricultură, comparativ cu ramurile neagricole, se munceşte mai mult
(Anexa 1). La nivelul CE.E., timpul «ie lucru în această ramură este în
medie mai ridicat cu 7,2 ore facă de industrie şi 8,6 ore decât în servicii, importanţa relativă ce o deţine această ramură în economiile diferitelor state, ca şi gradul de extindere a muncii în firme mici şi pe cont
propriu determină, comparativ, o durată mai mare a timpului de lucru,
de exemplu în Grecia, Portugalia şi Spania faţă de Olanda, Danemarca, Regatul Unit. Diferenţieri mari apar pe tipuri specifice de activitate,
respectiv în transporturi, activităţi hoteliere, restaurante, ca şi în unele
cazuri în construcţii, unde durata efectivă a săptămânii este mai ridicată;
b) structura socio-profesională a populaţiei ocupate. Potrivit Calelor de
care dispunem, cel mai puţin lucrează funcţionarii inferiori şi o parte
din lucrătorii manuali (sub 40 ore/săptămână), urmează lucrătorii manuali calificaţi, controlorii, funcţionarii superiori şi liber profesioniştii cu
o durată medie a săptămânii între 40-46 ore şi spoi fermierii independenţi şi proprietarii de magazine sau companii, al căror timp de lucru
săptămânal depăşeşte 50 de ore (Anexa 1);
c) forţa de muncă feminină, care prezintă un comportament specific pe
piaţa muncii. Ca nivel mediu, femeile muncesc mai puţin decât bărbaţii; pe tipuri de ocupare, ele sunt prezente în special în activităţi cu
timp parţial şi care an la bază programe flexibile de lucru. De exemplu, din lucrătorii cu timp parţial doar 31,8% sunt femei, pe când în
structura pe şese a forţei de muncă ocupate cu timp parţial ele reprezintă 81,8%, din care 63,6% sunt măritate. Totodată, dacă ne raportăm la grupele mari de vârstă de pe piaţa muncii, constatăm şi aici un
comportament specific; astfel, femeile muncesc mai mult în medie
până la vârsta de 24 de ani şi după 50 de ani, comportament firesc
dacă avem În vedere obligaţiile privind creşterea copiilor (Anexa 1).
De regulă, femeile sunt mai puţin dispuse să lucreze pe o perioadă
îndelungată într-o profesie de carieră, optând pentru munci relativ mai
uşoare, cu timp parţial; prestează mai puţine ore suplimentare, iar accesul lor la activităţi pe timp de noapte este de cele mai multe ori restricţionat prin legislaţie1. Din aceste motive şi având în vedere şi rata
1

Acestea conduc spre un venii mediu aferent timpului lucrat mai scăzut pentru femei; astfel,
compararea, de exemplu, a venitului orar mediu brut pentru lucrătorii manuali din industrie
în ţările membre C.E.E. în 1987 relevă un câştig al acestora cuprise între 86% în Danemarca şi 65% în Luxemburg faţă de cel al bărbaţilor. Pe termen lung însă, având în vedere tendinţa istorică de creştere a gradului de continuitate a muncii femeilor şi penetraţia tot
mai puternică a acestora spre activităţi şi ocupaţii înalt calificate din sfera ştiinţei şi tehnicii,
învăţământului, finanţelor, administraţiei, medicinii, a serviciilor de menţinere a sănătăţii şi
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de participare a lor Ia viaţa activă, diferenţierea pe ţări a femeilor ocupate oscilează între 42% !n Olanda şi 92% în Portugalia ta activităţi
ca timp integral şi respectiv 7% în Grecia şi 58% în Olanda în formele
de ocupare cu timp parţial (Anexa 2).
3.1.3. După revoluţia din 1989, în România, sub aspectul duratei muncii,
au apărut o serie de procese care au condus la diminuarea sensibilă a timpului
efectiv lucrat şi deprecierea gradului de utilizare a fondului de timp disponibil, la
micşorarea volumului potenţial de muncă în paralel cu accentuarea subutilizării
resurselor de muncă de care dispunem.
a) Începând cu anul 1990, sub aspectul duratei normale a muncii au avut
loc o serie de modificări legislative, unele fiind rezultatul revendicărilor sindicale. Direcţiile în care s-a acţionat au fost multiple: s-a diminuat săptămâna de
lucru de la cca. 46 ore la 40 ore; a sporit numărul mediu al silelor de concediu
de odihnă plătit, iar durata minimă a crescut de la 15 zile lucrătoare/an la 18; sa majorat numărul zilelor de sărbătoare nelucrate, dar plătite (Anexa 3). Astfel,
dacă ne raportăm la anul 1992, constatăm o durată anuală a muncii de 229 zile
faţă de 276 în 1989. Prin aceasta ajungem să "depăşim" multe din ţările Europei, vârsta minimă de pensionare (şi aceasta printre cale mai reduse) neputând
compensa diferenţele; trebuie să mai adăugăm şi faptul că sindicatele, în cadrul negocierilor, pot modifica aceste limite considerate minime, de cele mai
multe ori în sus. Efectul cumulat s-a concretizat într-o reducere a. fondului de
timp maxim disponibil în 1992 faţă de 1989 cu 14,42%, respectiv 884,954 milioane ore-om. Alinierea bruscă şi automată la media de 40 ore/săptămână, fără
a exista suportul economic strict necesar, "slăbirea" concomitentă a normelor,
diminuarea nivelului productivităţii muncii, ascensiunea costurilor sunt factori
de dezorganizare a economiei, de declin. Numai minusul "legal" de 6
ore/săptămână, potrivit estimărilor noastre, afectează outputul potenţial anual
cu peste 10%. Gradualitatea şi ritmul lent al unui asemenea proces, înregistrate în state cu tradiţie în funcţionarea pe principiile economiei de piaţa, a fost
"cerută" de întrunirea cumulativă a minimului de condiţii economice. O asemenea legitate a fost eludată la noi, prevalând "factorii conjuncturali".
b) Pe fondul disfuncţionalităţilor din economie, durata efectivă a muncii
cade sub nivelul celei normale (legale) cu cea. 13%. Cu toate acestea, practica
orelor suplimentare s-a menţinut, atingând 1,5% din timpul efectiv lucrat, valoare apropiată de cea înregistrată în 1989 (!). În plus, faţă de 1980, de exemplu,
durata efectivă a muncii în România scade în 1991 cu cca. 25%, cel puţin dublu faţă de multe ţări (Tabelul nr. 2). Mai mult, Suedia şi S.U.A; care în 1980
aveau o durată medie de 39,7 şi respectiv 37,7 ore/săptămână, înregistrează
creşteri de 2,5%, respectiv 1,9%.
de petrecere a timpului liber, orientarea mas accentuată spre o carieră profesională poate
conduce spre diminuarea diferenţelor care există in mod curent în structura ocupării si nivelul veniturilor femeilor în raport cu cele ale bărbaţilor.
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Subutilizarea potenţialului de muncă în România, după 1989, se accentuează an de an. Astfel, durata medie efectivă a săptămânii de lucru, de la 44,2
ore în 1989 scade cu 15,4% în 1990, cu încă 4% în 1991-1992, ajungând Ia
35,9 ore în prezent, printre cele mai scăzute din Europa (Grafic nr. 1).

c) Raportul dintre durata efectivă şi durata normală, pe medie, scade în
1992 faţă de 1989 cu circa 6,5%, ceea ce înseamnă o pierdere în aceeaşi proporţie de potenţial de muncă, aceasta nefiind secondată de evoluţii corespunzătoare ale randamentului muncii.
d) Diferenţierile pe tipuri de activităţi ale duratei muncii din 1990 au fost
modificate în mod forţat şi artificial. Pe considerentul recâştigării unor drepturi
deţinute cu 10-15 ani în urmă sau a "reparării" unor nedreptăţi, s-au trecut în
categoria muncilor foarte grele o serie întreagă de activităţi, unele din ele în
mod nejustificat. Printre avantajele includerii în această categorie amintim - un
număr mai mare de zile de concediu, o recalculare a vechimii în muncă, care
permite pensionarea înaintea limitei de vârstă, diminuarea în anumite proporţii
a duratei munca până la 4 zile x 6 ore/an (pentru cei din minerit).
Efectele sunt dificile de cuantificat, totuşi, suntem de părere că în 1990,
când s-au acordat, au afectat volumul potenţial de muncă, care s-a diminuat.
Scăde-rea producţiei şi dezorganizarea activităţii economice au "camuflat"
efectele, apărând mai evidente cele indirecte, de propagare; este vorba, între
altele, de aportul la menţinerea nivelului şomajului la cote relativ reduse.
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3.2. Impactul reducerii duratei muncii asupra mărimii
şi utilizării potenţialului uman
3.2.1. Aprecierea efectelor modificărilor nivelului şi structurii duratei muncii se poate face atât la nivel micro, al firmei, cât şi la nivel macroeconomic. Pe
ambele paliere efectele principale ce apar au în vedere ocuparea şi productivitatea muncii1. Cercetările efectuate de-a lungul timpului au evidenţiat posibilitatea sporită de cuantificare a acestor influenţe la nivelul firmei, chiar dacă separarea lor de cele generate de ceilalţi factori de producţie este uneori extrem
de dificilă. Chiar şi În acele firme în care se înregistrează o creştere a numărului de salariaţi este dificil de estimat cât din aceasta are la bază modificări ale
duratei muncii sau a modalităţilor de lucru. Pe de altă parte, reducerea duratei
"normale" a muncii a determinat creşterea timpului suplimentar, dar nu în aceeaşi proporţie şi(sau) a productivităţii muncii Deci, reducerea ocupării cu timp
integral poate determina o flexibilitate mai mare a celorlalte forme ale sale, fără
însă să fie imediat urmată de crearea de noi locuri de muncă; la nivelul firmei
există, aşadar, mai multe argumente de reducere a timpului de muncă legate
1

În particular, reducerea duratei muncii adesea a fost considerată ca o alternativă la sama},
dar practic rezultatele au fost slabe; ea este med ales o modalitate de flexibilitate internă
în scopul asigurării prelungirii perioadei de folosinţă a utilajelor, acţionând mai ales indirect
împotriva subocupării.
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de productivitate, în special în sfera evoluţiei metodelor de lucru. Dacă reducerea duratei determină practici de muncă mai flexibile şi(sau) creşterea capitalului investit, atunci productivitatea va creşte. Totodată, chiar şi efectele mai puţin
importante pot influenţa pe termen scurt şi mediu nivelul agregat pe economie,
prin reducerea numărului total de ore lucrate.
La nivelul economiei naţionale efectele modificării duratei muncii asupra
ocupării sunt de cele mai multe ori ambigue. Dacă scurtarea duratei muncii nuşi are corespondent în nivelul plăţii acesteia atunci are loc o sporire a costului
orar sau o substituţie a capitalului cu munca ori numai o înlocuire a unei forme
a muncii cu alta. Productivitatea poate creşte ca rezultat al micşorării duratei
muncii, dar, în acelaşi timp, poate determina o reducere a abilităţii economiei
de a menţine eficienţa transformării factorilor de producţie în rezultate. O substituţie forţată muncă-capital, ca rezultat al reducerii duratei muncii şi a creşterii
costului acesteia poate să determine o utilizare ineficientă a resurselor de capital şi să provoace o reorganizare a metodelor de producţie.
Prin urmare, efectele evoluţiei duratei muncii sunt dificil de cuantificat la
ambele nivele; uneori acestea apar în cu totul alte domenii decât în cele aşteptate. Ca toate acestea, considerarea şi evaluarea lor este necesară. Dacă, de
pildă, ne raportam la un număr limitat de indicatori, respectiv producţia, productivitatea muncii şi considerăm o variaţie a fondului de timp maxim disponibil de
+2%/-4% şi a gradului de utilizare a acestuia de +5%, ajungem la 9 variante de
evoluţie a nivelului ocupării (Tabelul nr. 3). Dacă la rândul său productivitatea
muncii oscilează 10%, atunci combinaţiile posibile se multiplică cu 3. Efectul
asupra ocupării variază în limite destul de largi, respectiv între o reducere a
acesteia cu 25% în varianta Ic şi o sporire cu 16,8% în varianta III-a. Situaţiile
prezentate nu epuizează combinaţiile posibile, iar dacă introducem şi alte variabile numărul acestora se multiplică corespunzător.
De regulă se consideră că reducerea duratei muncii are cel puţin una din
următoarele trei consecinţe:
a) pe termen scurt se materializează în importante câştiguri de productivitate care pot deveni durabile, cu condiţia însă a eliminării orelor
marginale cele mai slab productive;
b) o diminuare a capacităţii productive a unor firme, cu consecinţele ce
decurg de aici;
c) pierderi de competitivitate în cazul fa care reducerea timpului de lucru
este compensată integral sub formă salarială.
România a "beneficiat" de ultimele două efecte ale reducerii duratei muncii (şi legale, şi efective), ceea ce sa repercutat nefavorabil asupra celorlalte
variabile economice; prin preluare aceste consecinţe au antrenat şi amplificat
şi celelalte disfuncţionalitaţi, indicatorii de agregare macroeconomică cunoscând evoluţii apropiate sau de tip exponenţial.
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3.2.2. Prin prisma duratei muncii şi a factorilor principali de influenţă România, şi asemeni ei şi celelalte state în tranziţie, prezintă o altă "schemă" de
ocupare, în mare parte rezultat al politicii economice şi sociale promovate anterior. În perioada de tranziţie procesul de profundă transformare «cono-mică, de
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schimbări structurale complexe, asociat cu acţiunile pe linsa asigurării funcţionalităţii mecanismelor şi instrumentelor de piaţă, fac ca indicatorii privind durata
muncii să reflecte în unele momente comportamente chiar perverse, de regulă
necomparabile nici cu cele din economiile stabile de piaţă, şi nici as cele ale
vecinilor aflaţi in tranziţie. Aşa, de pildă, "adaptarea" la conjunctură prin practici
precum şomajul mascat, plata sporită pentru o cantitate mai mică de muncă
etc. fac ca rezultatele să fie irelevante: comensurarea efectului reducerii duratei legale a muncii, a modificării costului orar al prezenţei la lucru, a subutilizării
timpului de lucru, a evoluţiei productivităţii muncii determină "cote" ce irizează
orice logică economică; calitatea şi acurateţea indicatorilor practic a dispărut.
Este extrem de complicat să departajăm cât din căderea producţiei s-a datorat
diminuării duratei efective a muncii şi cât din alte cauze precum recesiunea,
pierderea pieţelor prin prăbuşirea sistemului socialist etc. Dar putem să cuantificăm pierderea de producţie prin reducerea bruscă a duratei legale ori să
apreciem cât se plăteşte azi pentru unitatea de timp de muncă prestată. Din
analiza seriei brute şi a celei corectate a producţiei industriale se constată că
reducerea duratei normale a muncii a antrenat o pierdere brută de potenţial de
muncă, deci şi de producţie, echivalentă în realizările anului 1989 cu 6,4% pentru 1991 şi 4,9% pentru 1992, (raportate la producţia efectivă a anilor respectivi). în condiţiile unei productivităţi de aproximativ 75% din cea a aceluiaşi an
de referinţă, unitatea de timp de muncă prestată a fost remunerată, în medie,
în decembrie 1992 de 6,2 ori mai mult (este vorba de salariul mediu nominal
net neindexat plătit pentru o oră de muncă).
Pentru unele categorii de forţă de muncă, durata timpului efectiv de lucru
a înregistrat creşteri. Astfel, demararea procesului privatizării a fost însoţită de
"demecanizare" a producţiei vegetale, ceea ce s-a repercutat asupra duratei
medii a muncii celor ocupaţi în această activitate. însă sporirea duratei s-a făcut prin revenirea la efectuarea manuală a multora din lucrările agricole, ceea
ce a afectat eficienţa acestora. Demararea cu preponderenţă a micii privatizări
a dezvoltat, în mod implicit, în proporţii destul de ridicate, categoria micilor proprietari şi a liber profesioniştilor. Aceştia, preocupaţi pentru câştigarea credibilităţii economice, a penetrării pe piaţă şi, evident, pentru posturi substanţiale
într-un timp cât mai scurt au muncit mai mult şi mai bine. S-a produs astfel o
expansiune a duratei muncii acestor categorii socio-profesionale. Ponderea
încă redusă a lor în totalul populaţiei ocupate şi lipsa unui sistem informaţional
adecvat nu permit încă aprecierea influenţelor asupra indicatorilor medii.
"Rezerva" de potenţial de muscă creată din utilizarea parţială a fondului
de timp de lucru de care dispune România ar putea, pe o anume perioadă, să
substituie lipsa de capital financiar. Această alternativă este susţinută şi de
avantajul comparativ de care dispunem în ceea ce priveşte costul muncii.
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3.3. Posibile evoluţii ale timpului de muncă în România
Durata timpului de muncă, în evoluţia sa, marchează paşii punctului de
echilibru al intereselor celor doi participanţi: patronii, care optează pentru o mai
mare diversificare prin flexibilizare a duratei muncii şi o moderare a reducerii
acesteia în condiţii de conservare a competitivităţii; sindicatele, care se concentrează spre acţiuni ce vizează timpul "legal" de lucru şi manifestă o mai mare rigiditate în ceea ce priveşte diversificarea formelor de ocupare. Din combinarea în diferite proporţii a unor asemenea tendinţe a rezultat o reducere modestă a mediei duratei efective a muncii şi o modificare structurală mai accentuată sub aspectul dispersiei populaţiei ocupate după numărul orelor efectiv
lucrate. Dacă analizăm acest ultim indicator pentru o serie de state cu economie de piaţă, observăm o diversitate relativ mare.
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În România, reducerea locurilor de muncă cu timp integral, asociată cu
necesitatea crescândă de completare a veniturilor reale familiale va deplasa
cererea şi spre slujbe în timp parţial se va trece astfel de te includerea cvasitotalităţii lucrătorilor pe banda ce corespunde duratei legale a muncii spre o deplasare mai largă sau mai restrânsă în jurul acesteia, lărgindu-se plaja concentrării maxime. Evoluţia pe termen scurt va fi, probabil, similară celei din Spania
sau Luxemburg, care grupează cea mai mare parte a lucrătorilor pe o singură
bandă a duratei muncii. Ulterior, în funcţie de orientarea ce se va da economiei
naţionale, pe un orizont mai îndelungat de timp, se va modifica probabil această repartiţie.
Un alt fenomen care capătă o rapidă şi tot mai largă extindere în ţările
din Est se referă la practicarea celei de-a doua activităţi. de regulă o atare opţiune este invers proporţională cu mărimea duratei muncii în meseria de bază:
cu cât este mai mare ponderea celor al căror timp de lucru în locul principal de
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muncă se situează sub cea acceptată ca durată integrală, cu atât este mai extinsă posibilitatea ca în economia respectivă să se practice a doua meserie,
În România, al doilea loc de muncă a apărut iniţial prin dezvoltarea micilor întreprinzători, a extinderii privatizării. De regulă, principalul loc de muncă
este ca salariat într-o activitate cu capital integral sau preponderent de stat, iar
cel de-al doilea, ca patron sau asociat şi doar în ultimul timp ca salariat în sectorul privat. Estimarea orelor prestate în al doilea loc de muncă este însă în
prezent extrem de dificilă datorită lipsei pârghiilor şi instrumentelor menite să
reglementeze declararea acestor activităţi1, care ar permite şi dezvoltarea unui
sistem informaţional adecvat
În acelaşi context apreciem că în România se conturează oportunitatea
extinderii muncii temporare2). Ca alternativă a patronilor de a reduce costurile
totale cu forţa de muncă şi ca posibilitate pentru muncitori ca, pe o anumită perioadă, să-şi suplimenteze veniturile, această modalitate de lucru va permite
slăbirea presiunii inflaţiei prin costuri: păstrând un nucleu de lucrători ca angajaţi permanenţi şi folosind, în funcţie de necesităţi, muncitorii temporari, firmele
pot produce cu costuri unitare, aferente forţei de muncă, mai scăzute.
Din aceleaşi raţiuni rolul femeii pe piaţa muncii se va menţine sau chiar
va creşte în orizontul imediat de timp. Greutăţile financiare familiale vor stimula
prezenţa acesteia pe piaţa muncii, pe cât posibil în activităţi cu program integral de lucru. Pe măsura redresării economiei şi a obţinerii unor venituri familiale crescute, rata de participare se va diminua prin retragerea temporară sau
definitivă de pe piaţa muncii şi prin acceptarea, pe măsura creării, a unor locuri
de muncă cu timp parţial.
Restructurarea şi modernizarea tehnologică, prezente în programele
economice ale tuturor statelor aflate În tranziţie va conduce la reorganizarea
schemelor de ocupare ale firmelor prin îmbinarea şi combinarea cu forme şi
formule flexibile de ocupare. Reducerea timpului efectiv de lucru al muncitorilor
şi sporirea duratei de funcţionare a utilajelor va permite diminuarea costurilor
medii de producţie şi respectiv a preţurilor de desfacere ale produselor şi serviciilor rezultante. Modalităţile propice de organizare a timpului de lucru pot avea
în vedere construirea unor scheme de ocupare glisante care să permită o flexibilizare a utilizării în cadru! firmei a personalului, potenţând atât dezvoltarea şi
modernizarea acesteia, cât şi continuarea activităţii la un nivel care să permită
supravieţuirea pe timpul modificărilor ce au loc; aceste scheme ar putea rezulta
din îmbinarea, într-o manieră specifică particularităţilor firmei, a diverselor formule de amenajare a timpului de lucru.
1

2

Această stare prelungită de provizorat a favorizat şi o a treia variantă, aceea a şomerului
declarat ce beneficiază de indemnizaţie şi care lucrează cu un venit nu întotdeauna derizoriu la firmele particulare mici, mai ales din sfera comerţului şi a prestărilor de servicii.
Munca temporară, în economia centralizată avea o extindere limitată, practicându-se cu
predilecţie în agricultură (în procesele de industrializare primară a produselor vegetale) şi
in turism
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Amenajarea timpului de muncă se poate constitui într-un element de potenţare a reformei în ţările aflate în tranziţie. În acest scop tendinţelor de modificare a timpului de lucru specifice proceselor ce au loc în aceste state trebuie
să li se asocieze acţiuni de mai largă deschidere, ce au în vedere:
a) disocierea timpului de muncă de timpul de funcţionare a instalaţiilor;
această orientare permite o utilizare mai suplă, continuă şi intensivă a
echipamentelor de producţie, ceea ce contribuie ia reducerea costurilor, permiţând întreprinderii să-şi sporească competitivitatea;
b) asigurarea unei protecţii minimale, respectiv măsuri de prevenire a
îmbolnăvirilor profesionale şi de sporire a securităţii muncii, care se
dovedesc mai economicoase din punct de vedere financiar şi al efici-
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enţei utilizării timpului de muncă decât cele de combatere sau atenuare a efectelor,
c) repartizarea timpului de lucru în funcţie de nevoile personale, sociale
şi culturale ale angajaţilor, cu respectarea criteriilor şi condiţiilor de
rentabilitate ale firmei; flexibilizarea timpului de lucru permite o amenajare a acestuia astfel încât să contribuie la ameliorarea condiţiilor
de muncă şi viaţă, ia repartizarea mai adecvată în timp de muncă,
timp de repaus şi timp liber.
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Capitolul 4
STRUCTURA OCUPĂRII FORŢEI DE MUNCĂ

4.1. Premise conceptual-metodologice
4.1.1. Structura ocupaţională exprimă modul în care este alocat capitalul
uman disponibil în raport cu logica funcţionării sistemului socio-cultural şi tehnologic existent Ia un moment dat. Ea este rezultatul unui proces istoric complex, al interacţiunii unui număr mare de factori diferiţi ca natură, intensitate şi
sens. Deşi la o primă vedere structurile ocupaţionale apar ca o înşiruire de
ponderi procentuale, ele exprimă însă m mod sintetic relaţiile complexe care se
nasc între ramurile economice în ceea ce priveşte utilizarea forţei de muncă.
Structurile ocupaţionale tind în evoluţia lor să aibă atât elemente de sincronism, determinate în primul rând de caracteristicile diferitelor faze ale progresului tehnologic, cât şi elemente care le dau o notă specifică. În acest ultim
caz avem în vedere: condiţiile naturale, tradiţiile, structura demografică, modul
de distribuire a veniturilor, propensiunea spre consum sau spre investiţii, efectele de scara datorate mărimii economiilor naţionale şi nu în ultimul rând racordarea la circuitul economic internaţional.
Structurile ocupaţionale sunt astfel expresia tipurilor reprezentative de
activităţi prestate la un moment dat în economie, a posibilităţilor de dezvoltare
în viitor, dar şi a intereselor de natură economică pe care acestea Ie generează. În consecinţă, structura ocupaţională se constituie drept una dintre constantele structurale importante ale unui complex economic naţional. Ea relevă
atât unele caracteristici ale cererii de forţă de muncă, cât şi unele trăsături calitative ale ofertei de forţă de muncă.
Datorită faptului că forţa de muncă ocupată Ia un moment dat reflecta
concomitent utilizarea unui factor de producţie, raporturi între diferite grupuri
socio-profesionale într-un cadru instituţional mai mult sau mai puţin coerent, ca
şi valorificarea nivelului de cunoştinţe dobândite anterior, analiza structurii ocupaţionale se poate realiza pe cel puţin trei planuri şi anume: a) in plan sectorial
(distribuţia populaţiei ocupate pe sectoare şi ramuri economice) b) în pian instituţional (repartiţia forţei de muncă în funcţie de statusul socio-ocupaţional); c)
în plan ocupaţional (gradul de instruire şi distribuirea populaţiei ocupate pe profesii şi meserii). Intre cele trei planuri ale structurii ocupaţionale există atât interferenţe, cât şi caracteristici ce conferă fiecăreia dintre faţetele menţionate
anterior o relativă autonomie.
Din punct de vedere static analiza interferenţelor din cadrul structurii ocupării forţei de muncă se poate analiza prin intersectarea celor trei planuri menţio-
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nate anterior, rezultând astfel trei variante şi anume; a) sectorial-instituţional; b)
sectorial-calificaţional; c) instituţional-educaţional. În demersul nostru vom insista
cu prioritate asupra structurii sectoriale din punct de vedere static şi dinamic, ca
şi a interferenţelor cu celelalte faţete ale structurii ocupaţionale.
4.1.2. Din multitudinea de construcţii matematice care au drept scop
cuantificarea unor aspecte ale structuralităţii ocupării forţei de muncă vom folosi în cuprinsul prezentului capitol:
a) energia informaţională (Onicescu), respectiv suma pătratelor ponderilor, măsoară gradul de concentrare al părţilor ce compun un sistem;
b) mărimea unghiului (α) dintre vectorii de structură. Unghiul (a) este
egal cu 0° dacă structurile coincid şi atinge 900 dacă nu există nici o
legătură între structurile comparate.
Formula de calcul este:
∑ xz
Arc cos α =
∑ x 2 × ∑ z2
unde: x, z = ponderile părţilor componente al celor două ansambluri comparate
(de exemplu populaţia ocupată);
c) în aprecierea intensităţii modificărilor structurii ocupaţionale în dinamică, un indicator frecvent utilizat este coeficientul schimbărilor structurase (Cms), respectiv rădăcina pătrată a sumei pătratelor diferenţelor de ponderi ale sectoarelor economice în totalul populaţiei ocupate.
Coeficientul este dependent atât de mărimea transferului de ponderi
intersectoriale (T), cât şi de distribuţia respectivelor transferuri. Pentru
un model trisectorial şi o mărime dată a transferului de ponderi, valoarea coeficientului este maximă, respectiv Cms = T 2 dacă transferul
are loc numai între două ramuri şi atinge minimul, respectiv
3
Cms = T ×
, în cazul unui model trisectorial, dacă există modificări
2
de ponderi egale şi de acelaşi sens în două sectoare.
Deci, coeficientul intensităţii schimbărilor structurale se poate scrie:
4
3
Cms = T ×
× c (unde c ia valori cuprinse între 1 şi
).
3
2
Dacă se are în vedere o structură trisectorială a economiei transferul de
pondere defineşte conţinutul proceselor de mobilitate interramuri. În acest fel
se pot distinge, în funcţie de variaţia pozitivă sau negativă a modificărilor sectorului care determină practic transferul de pondere, 6 posibilităţi de evoluţie, respectiv; I) reagrarizare; II) dezagrarizare, III) reindustrializare; IV) dezindustrializare; V) terţializare; VI) deterţializare. Ţinând însă cont de logica transformărilor sistemelor economice, probabilităţile cele mai mari de realizare în practică
sunt pentru variantele II şi V, iar cu totul accidental IV
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Prin intermediul factorului c se determină indirect ierarhia transferurilor
de ponderi între celelalte două sectoare economice aflate în plan secund în
cadrul schimbărilor structurale.
Analiza amplitudinii mutaţiilor structurale ale ocupării forţei de muncă este recomandabil să nu se oprească la nivel macrosectorial, ci să releve, pe cât
posibil, şi unele aspecte ale modificărilor intrasectoriale cu deosebire în sectorul industrial şi cel al serviciilor. În acest sens informaţii utile sunt furnizate de
raportul (R) dintre coeficientul schimbărilor structurale calculat pe baza clasificării frecvent utilizată de statistica internaţională în 9 ramuri (CMS9) şi cel determinat la nivelul celor trei sectoare (CMS3).
Ţinând cont că: R = 1 − I 2 d i − S 2 d s ,
unde:
I2 = raportul dintre pătratul modificării ponderii sectorului industrial şi pătratul Cms3;
di = parametrul ce reflectă distribuţia schimbării ponderilor ramurilor în interiorul sectorului industrial;
S2 = raportul dintre pătratul modificării ponderii sectorului serviciilor şi pătratul Cms3;
ds = parametrul ce reflectă distribuţia schimbării ponderilor ramurilor în
interiorul sectorului serviciilor.
Se observă că:
1. valorile celor doi coeficienţi, respectiv Cms3 şi Cms9 tind să se diferenţieze pe măsură ce sporeşte amplitudinea modificărilor structurale
din sectorul industrial şi de servicii;
2. dacă modificarea ponderilor din cadrul ramurilor sunt de acelaşi sens
cu cele sectoriale R < 1;
3. R tinde să crească pe măsură ce sporeşte gradul de concentrare al
modificării ponderilor intrasectoriale;
4. în cazul când modificarea ponderii unor ramuri are loc în sens invers
tendinţei înregistrate pe ansamblul sectorului există posibilitatea ca
R>1. În acest fel se pune în evidenţă faptul că schimbările structurale
intrasectoriale au o amploare mai mare comparativ cu cele intersectoriale.
d) pentru a spori acurateţea comparaţiei structurilor ocupaţionale ale diferitelor ţări ar fi necesară utilizarea metodei input-output în unităţi de
muncă, punându-se în evidenţă legăturile intersectoriaie. Deoarece
datele statistice pentru realizarea unei astfel de analize nu sunt disponibile, necesitând şi calcule laborioase, ne vom mărgini să "descifrăm" legăturile intersectoriaie într-o formă simplificată, respectiv prin
raporturile dintre populaţia ocupată în diferite ramuri.

4.2. Structura sectorială a populaţiei ocupate
4.2.1. În definirea potenţialului uman al unei ţări din punct de vedere al
structurilor ocupaţionale locul principal revine structurii sectoriale. Repartizarea
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populaţiei pe ramuri de activitate constituie una dintre premisele im-poi tante ale
valorificării potenţialului uman, din cel puţin două motive: a) în funcţie de logica
desfăşurării schimbărilor tehnologice, fiecărei ramuri economice îi este caracteristic un anumit nivel al productivităţii muncii. În consecinţă, productivitatea muncii
pe ansamblul economiei naţionale depinde de ponderile pe care fiecare sector le
deţine în totalul populaţiei ocupate; b) pe lângă nivelul absolut sau relativ al productivităţii muncii, ramurilor şi sectoarelor economice le sunt caracteristice şi capacităţi diferite de a genera feed-back-uri în interiorul sistemului productiv. Structura sectorială nu se defineşte numai prin ponderea ramurilor în totalul populaţiei
ocupate, cât şi prin legăturile pe care o anumită distribuţie a populaţiei ocupate le
creează în interiorul organismului economic al unei ţări.

În anul 1991, în România nu. mult de două treimi din totalul locurilor de
muncă se concentrau în sectorul agricol şi în cel industrial
Din punct de vedere al sectorului agricol România (29%) se situa, în context est şi sud-est european, în grupul ţărilor în care proporţia populaţiei ocupate este cuprinsă între o pătrime şi o treime din total, respectiv Grecia, Polonia,
R. Moldova, fiind pe o poziţie de mijloc între profilul economic preponderent
agricol al Turciei şi grupul celălalt format din Bulgaria, Ungaria şi Cehoslovacia,
unde ponderile sunt mai mici de 20%.
În România, ponderea relativ ridicată a populaţiei agricole, reflectând rolul - însemnat al acestei ramuri în funcţionarea normală a economiei naţionale,
se asociază cu un grad relativ accentuat de îmbătrânire şi feminizare a populaţiei ocupate.
Decalajele sensibile existente în gradul de înzestrare tehnică şi în nivelul
productivităţii muncii constituie o cauză majoră a diferenţelor de ponderi ale
populaţiei agricole dintre România şi ţările din vestul Europei. În aceste staie
agricultura deţine între 2-3% (Regatul Unit, Belgia, Luxemburg, Suedia) şi 1518% (Irlanda, Spania şi Portugalia) din totalul populaţiei ocupate.
Proporţia populaţiei ocupate în sectorul industrial din România (39,7%)
este apropiată de valorile înregistrate în alte ţări aflate în procesul de tranziţie
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la economia de piaţă. Este în fapt un reflex al politicii de industrializare forţată
promovat în ultimele decenii, dar şi urmarea unor caracteristici proprii unei
economii de comandă cum ar fi: supraocuparea forţei de muncă în ramuri considerate a priori ca având un nivel tehnic deosebit, gradul ridicat de integrare a
fabricaţiei şi încadrarea în sectorul industrial a unor activităţi considerate în ţările cu economie de piaţă drept servicii ş.a.
Cu excepţia Austriei şi Germaniei, în celelalte ţări vest-europene proporţiile populaţiei industriale oscilează între o cincime şi o treime din totalul populaţiei ocupate, consecinţă a nivelului ridicat al productivităţii muncii, al realizării
în decursul anilor '80 a unor procese intense de reajustare structurală.
Văzută numai prin prisma ponderii (31,3%), capacitatea de ocupare a
sectorului terţiar în România apare ca fiind insuficient dezvoltată, mai ales dacă
avem în vedere că în Europa de Vest proporţia serviciilor în totalul locurilor de
muncă este, de regulă, cuprinsă între o jumătate şi două treimi.
4.2.2. Gradul de concentrare sectorială a populaţiei ocupate, reflectat de
valoarea energiei informaţionale (Onicescu), este relativ scăzut în România, R.
Moldova şi Polonia (Tabelul nr. 2), ceea ce este de natură să sublinieze rolul însemnat ce' revine fiecăruia dintre cele trei sectoare în utilizarea forţei de muncă.
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În celelalte ţări valorile mai mari ale energiei informaţionale sunt, exceptând Turcia, determinate de ponderea ridicată a serviciilor în totalul populaţiei
ocupate.
4.2.3. Diferenţele dintre structurile sectoriale măsurate prin intermediul
mărimii unghiului dintre vectorii de structură arată că România are o structură
sectorială a ocupării forţei de muncă apropiată de cea a Poloniei, R. Moldova şi
Bulgariei, mult deosebită de cea a Turciei.
În raport cu statele vest-europene, structura sectorială a populaţiei ocupate din ţara noastră este sensibil diferită. Deviaţii mai mici de 20° ale vectorilor de structură există numai în comparaţie cu Germania şi Portugalia, mai ales
datorită ponderilor relativ apropiate ale populaţiei ocupate în sectorul industrial.
Cele mai mari deviaţii (de peste 39°) au fost consemnate în raport cu Norvegia,
Belgia, Regatul Unit şi Olanda, fiind în principal consecinţele diferenţelor de
ponderi din sectorul agricol şi cel de servicii.
4.2.4. Structura ocupaţională este şi rezultatul unui proces de continue
adaptări ale modelului de ocupare a forţei de muncă la diferitele tipuri de şocuri
generate de factorii externi, de caracteristicile mecanismului economic sau de
logica efectuării schimbărilor tehnologice.
Calculul coeficienţilor intensităţii modificărilor structurale pentru populaţia
ocupată în ţările europene în decursul deceniului 9 arată marea diversitate a
evoluţiei repartizării sectoriale a forţei de muncă. În condiţiile unui mediu economic extern deosebit de dinamic, fiecare economie naţională, în încercarea
de depăşire a dezechilibrelor şi de sporire a gradului de adaptabilitate la numeroasele tipuri de jocuri externe, îşi dezvoltă propria sa traiectorie de evoluţie
(Tabelul nr. 3).
Dacă reducerea ponderii populaţiei ocupate în agricultură, concomitent
cu sporirea ponderii serviciilor au constituit tendinţe prezente în toate ţările europene, ponderea sectorului industrial a evoluat diferit.
Astfel, aceasta a scăzut în 4 ţări est-europene (Cehoslovacia, Grecia,
Polonia şi Ungaria), în toate ţările vest-europene şi a sporit în România, R.
Moldova şi Turcia.
În România, în decursul anilor '80, ponderea sectorului de servicii a rămas, practic, neschimbată, transferul de ponderi realizându-se în esenţă între
sectorul agricol şi cel industrial. O tendinţă mai accentuată de dezagrarizare a
structurii ocupaţionale a fost înregistrată în Turcia, dar direcţia principală a
transferului populaţiei agricole a constituit-o sectorul de servicii. În R. Moldova
s-a înregistrat o creştere relativ apropiată a ponderilor sectorului industrial şi a
celui terţiar.
În celelalte ţări din regiune (exceptând Cehoslovacia) tendinţa de terţializare a fost evidenţiată de transferurile de pondere cuprinse între 5,7 şi 5,5%.
În ţările Europei de Vest mobilitatea structurilor ocupaţionale este mult
mai accentuată, transferurile de ponderi oscilând între 3,1% şi 10,5%. Cât priveşte raportul dintre reducerile de ponderi din sectorul agricol şi cel industrial
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se observă mărimi relativ apropiate în: Austria, Franţa, Elveţia, Irlanda, Italia,
Spania, Danemarca, Finlanda, Islanda, Suedia. Diferenţe semnificative între
scăderile ponderilor sectorului agricol şi cel industrial au fost caracteristice pentru Belgia, Regatul Unit şi Norvegia, datorită reducerii locurilor de muncă din
sectorul industrial şi pentru Portugalia datorită reducerii forţei de muncă ocupate în agricultură.

Declanşarea şi accelerarea tranziţiei la economia de piaţă în 5 ţări din
Europa de Est şi Sud-Est au avut în planul mobilităţii structurii ocupaţionale
consecinţe diferite, de Ia ţară la ţară (Tabelul nr. 4).
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Cele mai intense mutaţii structurale au avut loc pe parcursul celor doi
ani, în România şi Bulgaria, fapt relevat atât de mărimea de ansamblu a Cms,
dar şi a transferului de ponderi (5,4% în cazul României şi 3,6% în cel al Bulgariei). Mobilitatea structurilor ocupaţionale a avut un sens diferit de evoluţiile din
ţările dezvoltate. Ea s-a datorat in principal scăderii producţiei industriale şi a
investiţiilor. De asemenea, restructurarea ocupării a avut loc în România şi în
celelalte patru ţări pe fondul unei tendinţe de scădere a numărului de locuri de
muncă, datorate complexelor probleme ale tranziţiei la economia de piaţă. În
consecinţă, în prezent structura ocupaţională oferă doar o imagine parţială
asupra potenţialului uman de care dispun ţările respective.

Implementarea mecanismelor economiei de piaţă, renunţarea Ia dezvoltarea, în condiţii de buget "moale", a industriei, precum şi o serie de factori externi au dus la reducerea ponderii sectorului industrial în totalul forţei de muncă
ocupate. în paralel, a sporit ponderea serviciilor, mai ales în ţările pornite mai
târziu pe calea tranziţiei la economie de piaţă. În aceşti ani, în România sectorul terţiar a depăşit ca pondere în populaţia ocupată în sectorul primar.
Deşi sectorul de servicii a creat un număr de noi locuri de muncă» se
poate aprecia că tendinţa de terţializare a ocupării în acest grup de ţări este
încă ezitantă, datorită stării de dezechilibru accentuat în care se află economiile naţionale respective.
Cât priveşte populaţia ocupată în sectorul agricol, se remarcă două tendinţe: a) pe de o parte în România, Bulgaria şi Polonia s-a înregistrat o sporire
uşoară a ponderii persoanelor care lucrează în sectorul agricol; b) pe de altă
parte, în Cehoslovacia şi Ungaria a continuat tendinţa anterioară anului 1989,
de reducere a ponderii sectorului agricol în totalul populaţiei ocupate.
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4.3. Structura populaţiei ocupate în sectorul industrial
4.3.1. Deoarece nu dispunem de date pentru toate ţările relativ la cele 3
mari ramuri industriale, incluse de regulă în cadrul acestui sector, ne vom desfăşura analiza la nivelul întregii industrii şi al construcţiilor (Tabelul nr. 5).

Structura ocupării forţei de muncă în industria ţărilor est şi sud-est europene se caracterizează printr-o mare diversitate. Pe de o parte în ţări ca România, Bulgaria, Cehoslovacia industria deţine mai mult de 35% din totalul locurilor de muncă, cu circa 7% mai mult decât ponderea maximă înregistrată în
Europa de Vest. Pe de altă parte, ponderea industriei în ocuparea forţei de
muncă în Turcia se situa cu circa 2% sub ponderea minimă înregistrată în vestul continentului. Ponderi ale industriei comparabile cu cele existente în alte ţări
europene se observă în Grecia (20,9%) şi Polonia (263%).
Ponderea populaţiei ocupate în construcţii, exceptând România (43%) şi
Turcia (5,1%), din ţările din Europa de Est şi Sud-Est ating niveluri comparabile
(6-7%) cu cele din Europa de Vest
În România, scăderea bruscă a ponderii construcţiilor în totalul populaţiei
ocupate (de la 7,7% la 43%) este în principal urmarea blocării procesului investiţional, ca şi a unor deficienţe în organizarea activităţii acestei ramuri. Din
aceste motive putem considera că actuala pondere a construcţiilor este rezultatul doar al unor factori conjuncturali şi nu reflectă locul care îi revine în mod
natural într-o stare de echilibru a economiei.
Raportul dintre numărul persoanelor ocupate în industrie şi al celor din
construcţii - care reflectă influenţa combinată â diferenţei de productivitate dintre cele două ramuri, starea în care se află procesul investiţional în legătură cu
cererea de forţă de muncă generată de ramurile industriale - are cea mai mare
valoare în România. În celelalte ţări est şi sud-est europene raporturile sunt de
4,6-5,2 la 1 în Ungaria şi Bulgaria, de 4 la 1 în Cehoslovacia şi de 3-33 la 1 în
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Turcia şi Grecia. Privite in ansamblu, raporturile industrie-construcţii din spaţiul
geografic analizat sunt mai mari comparativ cu ţările din Europa de Vest, unde
oscilează între 2 la 1 în Luxemburg şi 5 la 1 în Germania.
4.3.2. Raporturile cantitative care se stabilesc între populaţia ocupată din
industrie, în ansamblu! său, şi cea din construcţii sunt în mod hotărâtor determinate de structura industriei prelucrătoare, de cererea de forţă de muncă pe
care aceasta o emană deoarece celelalte două ramuri componente ale industriei, respectiv industria extractivă şi producţia de utilităţi deţin, cel puţin pe termen scurt, ponderi relativ constante.
Examinarea structurii ocupaţionale a industriei prelucrătoare din ţările europene relevă configuraţii ale repartizării forţei de muncă foarte diverse.
Comparativ cu statele din Europa de Vest, ţările din Europa de Est şi
Sud-Est deţin ponderi mai mari în subramuri cum ar fi: industria textilă, de confecţii, a pielăriei şi încălţămintei, industria prelucrării lemnului şi industria produselor nemetalice. Ponderi mai scăzute se înregistrează în industria hârtiei şi
tipăriturilor, industria chimică şi industria constructoare de maşini şi prelucrării
metalelor.
Gradul cel mai înalt de concentrare în utilizarea forţei de muncă din zona
de est şi sud-est europeană se înregistra la sfârşitul deceniului 9 în România
(Tabelul nr. 6). Energia informaţională avea valoarea de 24,8%, iar suma ponderilor primelor două ramuri era de 64,7%. Şi în raport cu celelalte state europene, România înregistra un nivel ridicat al concentrării populaţiei ocupate în
industria prelucrătoare. Astfel, valoarea energiei informaţionale era doar în cazul Germaniei, Elveţiei şi Franţei superioară celei calculate pentru ţara noastră,
iar ponderea primelor două subramuri se situa deasupra mărimii înregistrate în
celelalte ţări europene. Gradul înalt de concentrare a populaţiei ocupate în industria prelucrătoare reflectă două coordonate ale economiei româneşti din
perioada anterioară declanşării tranziţiei: a) rolul însemnat pe care subramurile
industriei uşoare îl aveau în susţinerea exportului; b) "foamea" de bunuri de
capital specifică unei economii de comandă.
Construcţiile de maşini şi industria uşoară ocupau în această ordine primele două locuri din punct de vedere al populaţiei ocupate în industria prelucrătoare nu numai în România, ci şi în Bulgaria, Cehoslovacia, Polonia sau
Spania. O rocadă între cele două subramuri se întâlnea în Turcia şi Portugalia.
în Grecia cuplul primelor două subramuri era format din industria uşoară şi industria alimentară, iar în Ungaria de industria constructoare de maşini şi industria alimentară, situaţie întâlnită şi în Austria, Danemarca, Irlanda sau Norvegia
Ierarhiile acestor grupe de subramuri în ocuparea forţei de muncă reflectă parţial tendinţa de alocare a forţei de muncă în funcţie de obiectivele politicii
economice într-o perioadă sau alta, respectiv a orientării resurselor umane
preponderent spre fabricarea de bunuri de consum final (industria alimentară,
uşoară, textilă, de prelucrare a lemnului, a hârtiei şi tipăriturilor), de bunuri intermediare (chimie, produse nemetalifere, metalurgia de bază şi alte ramuri)
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sau de bunuri de investiţii (construcţia de maşini şi prelucrarea metalelor). Potrivit datelor statistice (Grafic nr.l), în 1989, în România, se înregistra egalitate
între populaţia ocupată în subramurile preponderent producătoare de bunuri de
consum şi cele preponderent producătoare de bunuri de investiţii. Populaţia
ocupată în industriile producătoare de bunuri intermediare era ca pondere
(18%) cea mai scăzută atât în raport cu ţările din Europa de Est şi Sud-Est,
unde ponderile depăşesc 20%, cât şi comparativ cu celelalte ţări europene.

Raportul dintre ponderea subramurilor producătoare de bunuri de consum şi cea a bunurilor de investiţii dezvăluie, pe de altă parte, şi o tendinţă de
specializare spre bunurile de consum cu deosebire în Grecia şi în Turcia şi mai
puţin accentuată în Ungaria şi Bulgaria.
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Dimensiunile ponderilor celor trei grupe de subramuri ale industriei prelucrătoare se pot modifica substanţial în timp, sub acţiunea şocurilor exercitate
de caracterul ciclic al dezvoltării, de modificările din comerţul internaţional, dar
şi de transformările operate în interiorul mecanismului economic.

Demararea tranziţiei la economia de piaţă nu numai că a comprimat posibilităţile de ocupare a forţei de muncă, dar a declanşat şi o serie de procese de
modificare a structurii ocupaţionale. În aceste condiţii în ţările aflate în tranziţie pe
termen scurt cele mai multe posibilităţi de dezvoltare şi implicit de ocupare a for-
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ţei de muncă le au subramurile producătoare de bunuri de consum, în timp ce
criza cea mai profunda este resimţită de industria constructoare de maşini.
În România, ponderea acestei subramuri în totalul locurilor de muncă din
industria prelucrătoare a scăzut în 1990 Ia 38,5% şi la 37,4% în 1991.
Schimbările structurii ocupaţionale din interiorul industriei prelucrătoare
este necesar să fie privite atât prin prisma relaţie industrializaredezindustrializare, în care caz reducerea ponderii acestei ramuri în totalul populaţiei ocupate apare ca o consecinţă a unor deficite de performanţă, cât şi
prin cea a relaţiei industrializare-postindustrializare, când scăderea numărului
celor ocupaţi şi transferul unei părţi a forţei de muncă astfel eliberate spre sectorul de servicii are loc ca urmare a realizării unor schimbări tehnologice majore. Este încă prematur să ne pronunţăm în care dintre aceste "modele" se înscriu deplasările ce s-au petrecut în ultimii 3 ani în România înclinăm mai curând să credem că, în fapt, nu se înscriu în nici unul dintre acestea. Sunt doar
mişcări conjuncturale.

4.4. Structuralitatea ocupării forţei de muncă
în sectorul de servicii
Tendinţa de sporire a ponderii serviciilor în totalul populaţiei ocupate s-a
manifestat în ultimele decenii ca un proces obiectiv. Tranziţia unor ţări din Europa de Est şi Sud-Est la economia de piaţă a avut ca efect, aşa cum era previzibil, o sporire a proporţiei serviciilor în ansamblul populaţiei ocupate, dar cu
evoluţii diferite de la o ţară la alta în interiorul acestui sector economic.
Comparativ cu situaţia din 1989, ponderea populaţiei ocupate în 1991 în
domeniul circulaţiei mărfurilor (comerţ, turism) a avut o certă tendinţă de creştere în România (de la 5,9% la 8,1%) şi în Polonia (de la 8,8% la 9,5%) şi a
rămas, practic, staţionară în Bulgaria (8,9% faţă de 9%) şi Cehoslovacia (11%
faţă de 10,9%). Transporturile şi-au redus ponderea în România (de la 6,9% la
6,3%) şi în Polonia (de la 6,9% la 6,2%), dar şi-au sporit-o în Bulgaria (de la
6,6% la, 7,5%) şi în Cehoslovacia (de la 6,2% la 6,6%). Ponderea serviciilor
financiare, precum şi serviciile sociale a crescut în România de la 23,7% la
15,9%, în Bulgaria de la 20,4% la 22,8%, în Cehoslovacia de la 27% la. 29,3%
şi în Polonia de la 23% la 24%.
Dintre cele 4 grupe mari de servicii în Europa ale Sud-Est transporturile
au gradul de dispersie a ponderilor cel mai scăzut.
Cât priveşte celelalte trei grupe de servicii, se constată o diferenţiere
destul de accentuată a ponderilor din ţările aflate în tranziţie spre economia de
piaţă atât faţă de Grecia (mai ales în ce priveşte circulaţia mărfurilor şi serviciile
financiare), cât şi faţă de celelalte ţări europene cu tradiţii în economia de piaţă. Circulaţia mărfurilor deţine în Europa de Est şi Sud-Est, exceptând Grecia
(16,4%), ponderi oscilând între 7,2% şi 11,0%. În România, datorită nivelului
redus al productivităţii muncii din ramurile producţiei materiale, actuala pondere
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a circulaţiei mărfurilor în totalul populaţiei ocupate conduce la o situaţie aparent
paradoxală. Pe de o parte, comparativ cu ţările vest-europene proporţia acestor activităţi comerciale este foarte mică, iar pe de altă parte raportat la gama
prestaţiilor oferite se poate vorbi de o supraocupare.

În celelalte ţări europene aceste ponderi sunt cuprinse între 15 şi 21%.
(Anexa 1).
Serviciile financiare deţin în Europa de Est şi Sud-Est ponderi scăzute,
comparativ cu alte state dezvoltate.
Capacitatea de ocupare a forţei de muncă a serviciilor sociale raportată
la ansamblul întregii economii naţionale se diferenţiază sensibil de la o ţară la
alta în zona Europei de Est. În ţările balcanice, exceptând Bulgaria, serviciile
sociale deţin ponderi relativ scăzute, respectiv 12,6% în Turcia şi 18,7% în
Grecia. Ţările din Europa de Est prezintă ponderi de peste 20% (în Polonia
22,1% şi în Cehoslovacia 28,5%) comparabile cu ţările vest şi nord-europene.
Posibilităţile de sporire a ocupării în cadrul serviciilor sociale vor depinde
în ţara noastră de rapiditatea relansării economiei în ansamblul său. Sporirea
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încasărilor bugetare ar constitui o premisă importantă pentru crearea de noi
locuri de muncă în acest sector.
Asimetriile din structurile sectoriale ale forţei de muncă din ţările europene reprezintă o consecinţă a modului specific de funcţionare a pieţei muncii din
fiecare ţară, dar şi o primă condiţie pentru lărgirea cooperării economice internaţionale. În general, orice proces de intensificare a legăturilor economice cu
alte ţări presupune îndeplinirea concomitentă a două condiţii şi anume: complementaritatea şi compatibilitatea economiilor naţionale care îşi propun aceste
scopuri. Din această perspectivă se remarcă existenţa unor complementarităţi
între economia României şi ţările din Europa de Est şi Sud-Est. Economia României apare ca fiind orientată spre producerea de bunuri de investiţii în raport
cu R. Moldova, Bulgaria, Grecia, Turcia şi Ungaria şi ca una orientată spre fabricarea de bunuri de consum în raport cu Cehoslovacia şi Polonia.
Extinderea cooperării regionale este recomandabil să fie secondată de
intensificarea eforturilor pe plan intern pentru respecializarea ramurilor economice în concordanţă cu vocaţia acestora, cu resursele de care dispunem, cu
noile realităţi generate de extinderea proceselor de integrare europeană, cu
posibilităţile de asimilare a unor noi tehnologii.
Pe termen scurt, în România structura sectorială a populaţiei ocupate va
fi supusă în continuare unor sensibile modificări. Între factorii care vor determina noua configuraţie structurală a populaţiei ocupate un rol însemnat va reveni
ritmului si formelor concrete de realizare a privatizării. Schimbarea naturii proprietăţii va constitui un factor cu o influenţă majoră în funcţionarea pieţei torţei
de muncă şi in stimularea mobilităţii între şi interramuri a capitalului uman.
Schimbările sectoriale ale repartizării forţei de muncă vor fi acompaniate de o
serie de modificări în configuraţia statusului ocupaţional.

4.5. Structurile forţei de muncă după statusul ocupaţional
Perioadele de transformări radicale în mecanismul economic, cum este
şi actualul proces de tranziţie la economia de piaţă, aduc cu sine, în primul
rând prin schimbarea naturii proprietăţii, mutaţii în structura statusului ocupaţional. Acest lucru se poate observa şi din analiza evoluţiei categoriilor de populaţie ocupată în perioada 1990-1992 în România.
La nivelul economiei naţionale se remarcă descreşterea ponderii salariaţilor de la 73,6% la 69,4% şi sporirea substanţială a lucrătorilor pe cont propriu - de la 5,5% la 22,3% - şi a lucrătorilor familiali neremuneraţi - de la 0,2%
la 4,5%. De asemenea, au apărut patronii şi asociaţii, reprezentând 3,8% din
totalul populaţiei ocupate.
Din punct de vedere al ponderii salariaţilor, la nivelul economiei naţionale, România se situa sub cotele înregistrate în ţările vest-europene, dar înaintea Greciei (49,1%) şi Turciei (36,7%) (Grafic nr. 4). Acest fapt îşi găseşte explicaţia în ponderea relativ ridicată a populaţiei ocupate în agricultură, domeniu
de activitate unde munca salariată nu este decât cu titlu de excepţie preponderentă (Ungaria, Regatul Unit şi parţial Italia).
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Structura socio-ocupaţională din agricultura ţărilor europene se caracterizează printr-o remarcabilă diversitate. Este reflectarea faptului că fiecare ţară
îşi are propriul ei model de dezvoltare a agriculturii şi că eficienţa în acest sector economic nu este legată numai de caracterul proprietăţii sau structura demografică, ci şi de alţi factori cum ar fi: condiţiile naturale sau nivelul tehnologiilor utilizate. Structura socio-ocupaţională apare astfel ca un rezultat al unor
mecanisme complexe ce guvernează activitatea acestui important sector economic al îngemănării tradiţiei cu încercările de înnoire şi reformare a proprietăţii
funciare.
În celelalte ramuri, dacă se exceptează circulaţia mărfurilor, proporţia salariaţilor depăşeşte de regulă 80%. Este de remarcat faptul că proporţii ridicate
ale salariaţilor nu sunt specifice doar ţărilor aflate în tranziţie spre economia de
piaţă, ci şi unor state în care reglarea proceselor şi fenomenelor economice
prin intermediul mecanismelor pieţei este larg răspândită. În general, ponderile
ridicate ale muncii salariate indică un grad înalt de concentrare a capitalului
(industria prelucrătoare) sau preponderenţa proprietăţii publice (industria extractivă, producerea de utilităţi). În funcţie de configuraţia distribuţiei diferitelor
categorii de populaţie ocupată se pot identifica în ansamblul ţărilor europene
cu economie de piaţă două tipuri do structuri socio-ocupaţionale respectiv: a) o
structură de tip "nordic" caracterizată printr-un grad ridicat de concentrare a
capitalului şi a muncii salariate; b) o structură de tip "mediteranean" în care patronii şi lucrătorii pe cont propriu deţin ponderi deloc neglijabile, jar dispersia
căprarului este mai mare.
Dihotomia "nordic"- "mediteranean" apare pregnant mai ales în cadrul
industriei (extractive, prelucrătoare sau producerea de utilităţi), dar şi la unele
servicii (circulaţia mărfurilor, transporturi-telecomunicaţii, precum şi servicii-le
sociale). Cât priveşte construcţiile şi serviciile financiare şi pentru întreprideri
se constată că nu se poate stabili un tip de structură legat de o anumită regiune geografică.
Comparativ cu alte ţări est şi sud-est europene, în ramurile neagicole din
România se înregistrează de regulă cele mai ridicate ponderi ale salariaţilor. în
acest fel, actualmente sub raport strict cantitativ structura socio-ocupaţională
din aceste ramuri apare apropiată de tipul "nordic" şî mai puţin de cel "mediteranean".
Analiza evoluţiei structurii socio-ocupaţionale din ultimii 3 ani, precum şi
comparaţiile cu alte ţări europene arată mobilitatea diferenţiată a repartiţiei categoriilor de populaţie ocupată în funcţie de specificul ramurilor. De asemenea,
se constată că nu exista o corelaţie strânsă între nivelul performanţei economice şi configuraţia structurii socio-ocupaţionale. Raporturile dintre categoriile de
populaţie ocupată exprimă atât relaţiile de proprietate, gradul de concentrare a
capitalului, dar şi o serie de cerinţe izvorâte din caracteristicile actualei faze a
progresului tehnologic, necesitatea asigurării stabilităţii sociale, dezvoltării spiri-
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tului antreprenorial, experimentării unor noi forme de ocupare, flexibilizări: funcţionării pieţei muncii.
Aşa cum au arătat studiile de specialitate efectuate în acest domeniu, nu
se poate stabili a priori un raport optim între diferitele statusuri ocupaţionale.
Structura socio-ocupaţională este un rezultat atât al naturii relaţiilor de
proprietate, cât şi unul al valorilor sociale din fiecare ţară, a strategiilor promovate pentru dezvoltarea economică. În consecinţă, pe parcursul derulării procesului de tranziţie În economia de piaţă, statusurile ocupaţionale nu trebuie
opuse unul altuia, fiind recomandabilă căutarea acelor forme de organizare a
activităţii economice şi de ocupare a forţei de muncă apte să asigure atât potenţarea eficienţei, cât şi evitarea unei segmentări accentuate a pieţei forţei de
muncă.

4.6. Nivelul de pregătire profesională - factor de influenţă
a structurilor forţei de muncă
Pentru o cât mai bună evaluare a potenţialului uman de care dispune
economia românească în comparaţie cu alte ţări europene, se cuvine a fi investigată şi calitatea forţei de muncă. Unul dintre indicatorii sintetici ai calităţii
forţei de muncă este stocul de învăţământ exprimat cel mai adesea prin numărul de ani de şcoală ce revine pe o persoană activă sau pentru diferite categorii
ale populaţiei ocupate.
În România, stocul de învăţământ se diferenţia, potrivit unor estimări în
1990, în funcţie de categoriile de populaţie avute în vedere. Astfel, pentru totalul populaţiei reveneau în medie 6,94 ani de şcoală, pentru populaţia activă
8,63 ani de şcoală, pentru salariaţi 10,33 ani de şcoală, pentru muncitori 9,85
ani de şcoală, sar pentru absolvenţii învăţământului post-obligatoriu (liceal, profesional, superior) 11 ani de şcoală.
În anii viitori numărul mediu de ani de şcoală ce revine pe ansamblul populaţiei, ca şi pe diferitele sale categorii, ar putea suferi modificări însemnate.
Ca urmare a transformărilor operate în sistemul de învăţământ, vom asista,
probabil, Ia o accentuare a diferenţierii numărului mediu de ani de şcoală ce
revine pe o persoană în cadrul categoriilor componente ale populaţiei active şi
a celei ocupate.
Comparativ cu numărul mediu de ani de şcoală ce revine pe o persoană
activă înregistrat în unele ţări europene în anii '80, România se află pe o poziţie
medie (Tabelul nr. 7). În cadrul ţărilor sud-est europene mărimea acestui indicator situa România în apropierea Bulgariei, înaintea Greciei şi Turciei, dar în
urma Ungariei şi Poloniei. Extinderea analizei şi la ţări din Europa de Vest arată că stocul de învăţământ şi al forţei de muncă pe o persoană activă era în
România mai mare decât în Italia, Spania, Belgia, practic egal cu cel din Danemarca şi mai mic decât cel din Austria, Elveţia sau Norvegia.
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Stocul de învăţământ este repartizat diferit în cadrul ramurilor economice. în funcţie de specificul activităţilor desfăşurate, structura populaţiei ocupate
după nivelul de pregătire prezintă variaţii sensibile (Grafic nr. 5).
Ponderi sensibil mai ridicate ale cadrelor cu pregătire superioară se înregistrau în învăţământ, cercetare ştiinţifică, finanţe-credit-asigurări şi ocrotirea
sănătăţii. Sub "nivelul mediu (8,8%) se situau ramuri precum: construcţiile, industria, circulaţia mărfurilor, transporturile.
Salariaţii cu studii liceale şi de maiştri reprezentau aproape o pătrime din
total. Sub acest nivel se aflau agricultura, construcţiile, industria, transporturile,
iar ponderi peste medie erau specifice silviculturii, circulaţiei mărfurilor, învăţământului, cercetării ştiinţifice, ocrotirii sănătăţii, serviciilor financiare şi de asigurări.
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Cei care şi-au dobândit calificarea prin şcoală profesională reprezentau
31,4% din total, depăşiri ale acestei proporţii înregistrându-se în industrie şi
transporturi.
Rezultă că unele activităţi din cadrul serviciilor (cu precădere serviciile
sociale şi cele financiare) dispun de o forţă de muncă posedând un nivel de
pregătire relativ mai ridicat, în timp ce circulaţia mărfurilor, transporturile sau
construcţiile dispun de lucrători cu o calificare mai redusă.
În viitorii ani repartizarea salariaţilor după nivelul de pregătire a populaţiei
ocupate pe total economie naţională şi pe ramuri va suferi sensibile modificări.
Factorii determinanţi vor fi restructurarea activităţii economice pe parcursul derulării tranziţiei la economia de piaţă şi transformările care vor avea loc în oferta de forţă de muncă, ca urmare a proceselor şi fenomenelor care se produc în
sistemul de învăţământ. Extinderea pregătirii universitare, coroborată cu tendinţa de scădere în ultimii ani a numărului de locuri în licee ar putea amplifica
diferenţele existente în prezent între ramuri în legătură cu nivelul de pregătire.

4.7. Concluzii
Actuala structurare a forţei de muncă în spaţiu! geografic analizat poartă
amprenta atât a unor evoluţii istorice, inclusiv din deceniile anterioare mai apropiate, dar şi a unor procese şi fenomene derivate din specificul tranziţie; la
economia de piaţă.
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Deşi în prezent în ţara noastră structura populaţiei ocupate are un grad
ridicai de fluiditate, încă prea puţin studiat, ea mai păstrează încă o serie de
caracteristici ale vechiului model de dezvoltare specific economiei de comandă, în care era stimulată ocuparea forţei de muncă în domenii considerate ca
fiind "productive". Privită în raport cu statele europene dezvoltate, repartizarea
populaţiei ocupate pe marile sectoare creează imaginea unei structuri caracteristice ţărilor respective în urmă cu unu-două decenii. Tendinţa de descreştere
a ponderii populaţiei ocupate în industrie, în ultimii 3 ani, este, pe lângă rezultatul unor factori conjuncturali, o expresie a destructurării aparatului productiv, a
vechilor legături economice care asigurau desfăşurarea activităţii într-o economie centralizată. Este greu de apreciat, dacă sporirea uşoară a rolului sectorului primar şi a celui terţiar în ocuparea populaţiei reflectă o tendinţă de dezindustrializare sau mai curând procese de dereglare şi dereglementare intim legate de tranziţia la economia de piaţă. Declanşarea în condiţii de declin economic a procesului de restructurare în economie, înainte de toate în agricultură, a celui de privatizare - chiar dacă în ritm mai lent - au condus în primul rând
la explozia şomajului şi numai în al doilea rând, în proporţii incomparabil mai
reduse, la deplasarea forţei de muncă spre domenii unde anterior existau importante deficite de personal sau unde noile raporturi de preţuri favorizează
expansiunea activităţii.
În aceste condiţii, "polii de atracţie" pentru forţa de muncă s-au dovedit a
fi activităţile legate de comerţ sau cele speculative. Continuarea acestor tendinţe pe termen mediu ar duce la apariţia unor structuri ocupationale care nu ar
mai putea susţine valorificarea potenţialului uman. Evitarea acestei risipe potenţiale de capital uman presupune, alături de diminuarea distorsiunilor din sistemul de preţuri, susţinerea dezvoltării spiritului întreprinzător, adoptarea din
partea statului a unui set de măsuri de stimulare prioritară a producţiei, de susţinere a unei autentice retehnologizări în cadrul unei strategii coerente şi realiste de reajustări structurale.
În modelarea evoluţiei viitoare a structurilor populaţiei ocupate este necesar să se plece de la premisa că problema care va trebui rezolvată nu este
alegerea între menţinerea supraocupării în industrie şi dezvoltarea sectorului
de servicii, ci construirea unor noi legături între industrie şi servicii, apte să asigure punerea în valoare a capitalului uman al cărui nivel de calificare depăşeşte în momentul de faţă nivelul mediu european. În consecinţă, stimulentele
pentru dezvoltarea producţiei şi crearea de noi locuri de muncă vor trebui să
răspundă unei determinaţii multicriteriale relative !a volumul ocupării, calitatea
locurilor de muncă, viabilitatea acestor locuri de muncă pe termen lung, izvorâtă din complementaritatea cu economiile naţionale din zona noastră" geografică, dar şi din afirmarea "personalităţii'' economiei româneşti pe arena internaţională.
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Capitolul 5
ŞOMAJUL SI POTENŢIALUL DE MUNCĂ

5.1. Şomajul - componentă a potenţialului de muncă?
În încercarea de evaluare şi apreciere a potenţialului uman şi a celui de
muncă al României comparativ cu cel al unor ţări din spaţiul est şi sud-est european considerăm necesar să studiem separat, ca un segment aparte al forţei
de muncă virtuale, şomerii, mai precis persoanele în căutarea unui loc de
muncă. Care sunt argumentele care pledează pentru o asemenea abordare?
5.1.1. Numărul de persoane în căutarea unui loc de muncă, înregistrate
sau nu la o agenţie de forţă de muncă, est 2 în orice condiţii parte constitutivă
a ofertei de forţă de muncă, a populaţiei active. Potrivit standardelor Biroului
Internaţional al Muncii (BIT) la care au aderai majoritatea ţărilor lumii, pentru a
fi declarat şomer este necesar să fie întrunite cumulativ trei condiţii: a) persoană în vârstă aptă de muncă fără loc de muncă şi sursă de venit; b) disponibilă
de a munci; c) în căutarea activă a unui loc de muncă (cu statut de salariat sau
nesalariat, cu timp complet şi respectiv parţial, temporar etc.)1. În sfera de cuprindere a acestui concept intră deci: a) persoane sosite pentru prima dată pe
piaţa muncii, recrutate din rândul populaţiei inactive, fie absolvenţi ai învăţământului preuniveritar şi universitar care solicită un loc de muncă, fie persoane
provenite din populaţia neocupată (casnică); b) persoane încadrate deja în populaţia activă, care prin licenţieri, în cazul salariaţilor, pierderea - prin faliment
sau alte căi - a statutului de persoană ocupată devin şomeri (Schema nr. 1).
Dacă la aceste elemente preponderent cantitative adăugăm structurile
educaţional-ocupaţional-profesionale şi de calificare, cele demografice, pe vârste, sexe şi nu în ultimul rând pe cele sectoriale ale populaţiei în şomaj, avem o
imagine cu mult mai completă şi mai nuanţată a locului şi rolului pe care şomerii ar trebui să-I deţină în analiza potenţialului de muncă al unei societăţi.
Populaţia în şomaj reprezintă în prezent, în majoritatea ţărilor - atât în cele dezvoltate cu o economie de piaţă matură, cât şi în cele în curs de dezvoltare şi a celor aflate în tranziţie la economia de piaţă - sub aspect global şi structural-calitativ un segment de neneglijat al populaţiei active, un canal de alimentare a creşterii ofertei de forţă de muncă şi, pe această cale, de tensionare a
celei mai imperfecte dintre pieţe - cea a muncii. Studierea resurselor de muncă
1

Récommandations internationales en vigeur sur les statistiques du travail, Edition 1988,
BIT, Généve, Le 14-ème Conference Internationale des statisticiens du travail, Geneve,
1987, ş.a.
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ale unei economii în afara analizei şomajului este incompletă, mai ales atunci
şi acolo unde proporţiile şomajului şi rata de şomaj sunt mult peste cele considerate normale, suportabile şi acceptabile.

5.1.2. Şomajul este un fenomen cu dimensiuni multiple, individuale şi colective, economice, psiho-sociale şi chiar politice. Este un fenomen cu efecte
cumulative la scară individuală, a unor colectivităţi şi societală. Sub numeroase
aspecte un fenomen traumatizant al cărui cost este mult superior celui care se
ia de regulă în calcul.
În plan individual, pierderea locului de muncă conduce, în egală măsură,
la o pierdere de venit şi de statut social a persoanei respective, cu importante
efecte de antrenare şi însoţire inclusiv la nivel familial; adâncirea sărăciei, reducerea nivelului de trai ai familiei, reducerea posibilităţilor de educaţie a copiilor, înrăutăţirea stării de sănătate1 şi apariţia celor patologice, stres etc., fenomene asociate (alcoolism, vagabondaj, criminalitate) ş.a.
1

Potrivit unui raport medical efectuat asupra unui grup de şomeri din Franţa, starea de sănătate a acestora ca urmare a şomajului a evoluat astfel:
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În plan economic şi social, şomajul, oricum i-am privi, este o risipă de resurse umane şi financiare, urmare a utilizării incomplete, parţiale a unui sau a
unor factori de producţie. Are un cost direct şi indirect, la a cărui formare concură mai multe elemente, între care: a) pierderea de producţie determinată de
neutilizarea unor capacităţi de muncă şi a mijloacelor tehnice din dotare; b) deteriorarea calificării şi capacităţii de muncă, descurajarea mai ales a şomerilor
de lungă durată; c) reducerea surselor de formare a veniturilor bugetare, ştiut
fiind faptul că impozitul pe salariu, cotizaţiile asupra fondului de salarii suportate de firme şi asupra salariilor suportate de salariaţi contribuie la formarea fondurilor necesare sectorului public, inclusiv a celor destinate indemnizării şomajului; d) prestaţiile sociale - sub forma ajutorului de şomaj, dar şi a alocaţiilor
familiale sau alte tipuri de prestaţii plătite şomerilor. Costul direct al şomajului sub forma vărsămintelor financiare către şomeri - este aceia care, de regulă,
se ia în considerare atunci când se estimează cheltuielile antrenate de acest
fenomen. Acesta este un element necesar, dar nu şi suficient pentru aprecierea costului şomajului, printre altele şi datorită faptului că şomajul conduce la o
scădere globală a producţiei şi a veniturilor de care ar putea beneficia întreaga
colectivitate. Aceste costuri indirecte îmbracă forma producţiei nerealizate, a
contribuţiilor fiscale şi sociale neîncasate, a pierderii de venit şi bunăstare colectivă. Cu cât proporţiile şomajului sunt mai mari, cu atât ponderea acestor
costuri creşte. La acestea putem adiţiona efectele care rezultă din adâncirea
inegalităţilor economice şi sociale între indivizi, grupuri sociale, zone defavorizate etc. cu puternic impact economic şi social1.
Privit sub toate aceste aspecte, în planul efectelor induse, şomajul este
nu numai o pierdere de potenţial uman, ci şi un scăzământ în planul bunăstării
sociale, vitezei de creştere economică, al calităţii vieţii nu numai a şomerilor, ci
a întregii societăţi. Evident, aceste pierderi sunt dificil de cuantificat: presupune
în rapt compararea produsului obţinut cu cel potenţial2.
1

În ce priveşte influenţele complexe ale şomajului asupra vieţii, o anchetă a ICCV a ajuns la
următoarele concluzii:

2

Asemenea încercări s-au făcut totuşi. Astfel, P.A. Samuelson şi W. Nordhans, analizând
relaţia dintre şomaj şi pierderea de PNB în trei perioade de puternic şomaj în SUA, ajung
la concluzia că lucrurile se desfăşoară ca şi când "enorme cantităţi de mărfuri sunt aruncate în mare"..., iar aceste pierderi sunt cele mai importante pe care le implică funcţionarea unei economii modeme, egalând adesea câţiva ani de producţie.
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Sigur, un astfel de calcul aproximativ are doar o valoare orientativă cel
puţin din două raţiuni majore: a) perioadele de şomaj puternic sunt însoţite de
dezvoltarea unei pieţe subterane a muncii şi deci costurile negative indirecte
sunt inferioare celor aparente; b) o parte a şomerilor pot efectua munci utile în
cadrul menajului, chiar dacă sunt neremunerate. Ia plus, unele elemente traumatizante nici nu pot fi cuantificate.
5.1.3. Mărimea şi structura şomajului sunt la scară macroeconomică şi
măsură indirectă a capacităţii de ocupare a unei economii, de folosire a potenţialului uman cu care este dotată. Toate celelalte condiţii considerate egale,
numărul de şomeri şi rata de şomaj sunt şi indicatori care caracterizează procesele de ocupare a forţei de muncă, complementare "populaţiei ocupate" şi
respectiv "ratei de participare (activitate)" şi celei de "ocupare". În acest context
general, pentru a ţine sub control o serie de procese din sfera ocupării-folosirii
potenţialului de muncă care pot evolua exploziv cu efecte nu numai imediate,
dar şi de durată dificil de resorbit, rata limită de şomaj într-un interval de timp
determinat, în corelaţie cu alţi indicatori macroeconomici (rata de inflaţie ş.a.)
ar trebui să capete valenţele unui indicator de alertă, ai unui semnal de alarmă
privind starea de sănătate şi funcţionalitate a organismului economic1.
5.1.4. În perioada de tranziţie şi nu numai, studierea mărimii, structurii şi
evoluţiei şomajului oferă jaloane veridice cu privire ia realismul, succesul (sau
insuccesul) politicii macroeconomice de ajustare structurală, al celor de gestionare a forţei de muncă la nivel naţional, sectorial, teritorial, de firmă, la funcţionarea pieţei muncii şi blocajele acesteia. Cu atât mai mult cu cât economiile
din spaţiul sud-est european sunt, sub aspect structural, mai curând convergente decât complementare. O asemenea particularitate nu poate, evident, să
nu influenţeze atât funcţionarea pieţei muncii şi valorizarea potenţialului uman
din fiecare ţară, cât şi procesul de înfiripare a unei pieţe regionale a muncii,
fluxurile de forţa de muscă internări,

1

Evident, stabilirea acesteia, necesită o serie de stadii laborioase, interdisciplinare pentru a
putea lua în considerare marea majoritate a elementelor care concură la definirea "ratei
normale", "suportabile", "acceptabile" şi nu numai pe cele de ordin financiar, al costului
şomajului sub aspectul prestaţiilor şi vărsămintelor pe care le implică, într-o asemenea
ipoteză mai mult ca sigur că rata de şomaj normală, suportabilă şi acceptabilă pentru România anilor '93-'94 nu este de 12-13%, ci cu mult mai redusă, în jurul a 6-7%.
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5.2. Repere, posibilităţi şi limite ale formării unei pieţe regionale
a muncii
Şomajul, ca de altfel oricare alt fenomen şi proces din perimetrul formării
şi utilizării forţei de muncă, nu poate în mod firesc scăpa tendinţei generale,
manifestată însă în valuri, de globalizare şi integrare economică.
5.2.1. În calitate de componentă şi rezultat al evoluţiei demografice şi
funcţionării pieţei muncii, şomajul este un fenomen multidimensional: economic, social, psihologic. În fiecare din aceste ipostaze are o dimensiune naţională şi o alta internaţională, comunitară.
Tranziţia în ţările est-europene a debutat în condiţiile în care economiile
dezvoltate erau confruntate cu o recesiune care s-a prelungit, piaţa muncii din
aceste economii este, de o bună perioadă de timp extrem de tensionată, cunoaşte un accentuat proces de dereglementare. Pe de altă parte, ţările aflate
în tranziţie suportă efectele adâncirii crizei economice, social-morale şi politice.
Ambele grupe de factori conduc la deteriorarea şi preconizarea ocupării în ţările din est, la explozia şomaj ului, la menţinerea acestuia la cote înalte etc. În
plus, factori de ordin politic, la care adăugăm convergenţa structurilor economice, blocajele legislativ-instituţionale, cele de langaj şi comunicare, de convergenţă a sistemelor educaţional-profesionale, recunoaştere a diplomelor etc.
se constituie în dificultăţi majore ale administrării şi funcţionării unei pieţe a
muncii, inclusiv a şomajului la nivel regional.
Pentru a crea cadrul formării şi funcţionării unei atari pieţe a muncii care,
poate, ar avea capacitatea să detensioneze pieţele naţionale, multe alte probleme se cer rezolvate în prealabil.
5.2.2. Ţările din spaţiul est şi sud-est european asupra cărora ne-am
oprit se găsesc în situaţii economico-sociale diferite, ca nivel al dezvoltării, ca
structuri economice şi ale populaţiei active, ocupate şi ale şomerilor. Unele
sunt membre ale unor organisme economice internaţionale, cum sunt: C E E
(Grecia), altele ale O C D E (Grecia şi Turcia), altele ale trilateralei (Ungaria,
Cehia, Slovacia, Polonia), altele nu aparţin unor astfel de instituţii (România,
Bulgaria, Moldova).
Grecia, membră a CEE, deşi se prezintă ca o economie dinamică, face
parte din grupul periferic (mai puţin dezvoltat) ai ţărilor comunitare:
PNB/locuitor în preţuri curente exprimate în puterea de cumpărare - 7253 $, iar
la rata de schimb de 5399 $/pers.; rata brută de economisire -14,7%, iar cea
de investiţii (F.b.c.f.) - 18,5%, cu o creştere medie în perioada 1985-1989 de
1,3%/an; în perioada 1980-1989 a înregistrat o creştere medie anuală a PIB de
2,2%; populaţia ocupată este distribuită astfel: 25,3% în agricultură, 27,5% în
industrie şi 47,1% în servicii; în perioada menţionată salariile au crescut cu
16,1%, iar preţurile de consum cu 17,1%.
Turcia face parte din grupul ţărilor membre OCDE, mai puţin dezvoltate:
PNB/locuitor te preţuri curente ia puterea de cumpărare - 4481 $, iar la rata de
schimb -1432 $; o rată medie anuală de creştere economică de 5,1%; rata bru-
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tă de economisire - 24%, iar cea F.b.cf. - 22,8%; 50,1% din populaţie este ocupată în agricultură, 20,5% în industrie şi 29,5% în servicii.
Ambele ţări, în raport cu media ţărilor Europei de Vest şi îndeosebi cu
cea a ţărilor dezvoltate, se găsesc în situaţii defavorizate: se menţin ecarturile
în ce priveşte: nivelul veniturilor, costul forţei de muncă» posibilităţile de ocupare, creare de noi locuri de muncă şi resorbţie a şomajului; structurile de ocupare au un grad mare de convergenţă; există şi pericolul unor fluxuri haotice de
forţă de muncă cu efect în planul ajustării cererii şi ofertei de forţă de muncă la
nivel regional, al accentuării diferenţelor zonale - regiuni cu excedent şi respectiv cu deficit de forţă de muncă - cu impact asupra nivelului veniturilor etc.
Fostele ţări socialiste - aflate în diferite faze ale tranziţiei la economia de
piaţă - sunt confruntate cu fenomene acute de scădere a PNB, a producţiei, a
investiţiilor, a ocupării forţei de muncă, de cronicizare a şomajului etc. (Anexai).
Un asemenea spectru al nivelului de dezvoltare, al structurilor economice
şi, de ce nu, al apartenenţei sau nonapartenenţei la o grupare sau alta economică va ridica numeroase probleme. Dintre acestea cea mai importantă, care
depăşeşte obiectul capitolului de faţă, este cea a centrului şi direcţiei de gravitaţie a fiecăreia dintre aceste ţări care, fără îndoială, conduc la deschideri sau
opţiuni diferite, nu întotdeauna convergente în timp şi spaţiu: integrare regională şi în ce formulă sau formule? integrare comunitară, europeană? integrare
regională ca etapă intermediară spre cea comunitară?
Nemaiamintind faptul că adesea există interesul manifestat ca fluxurile
de forţă de muncă să se înscrie pe un singur sens, ceea ce, de pe poziţiile
ajustării pieţei muncii, este avantajos doar pentru unul (unii) dintre parteneri.
Toate statele din spaţiul sud-est european sunt confruntate cu dificile
probleme în ce priveşte folosirea potenţialului uman de care dispun, resorbţia
unei părţi a şomajului şi(sau) încetinirea creşterii acestuia. Riscurile sunt legate
de: prelungirea perioadei de recesiune si (sau) de încetinire a ritmului de creştere economică, de limitare a posibilităţilor de creare a noi locuri de muncă
(Grecia, Turcia). Nu trebuie scăpat din vedere faptul că atât Grecia, cât şi Turcia au în raport cu media ţărilor CEE sau OCDE pieţe ale muncii incomparabil
mai tensionate. Cât priveşte fostele ţări socialiste, din cauze bine cunoscute şi
mult discutate, ele apar ca perdante. încercările lor de deschidere, de integrare
în comunităţile europene se izbesc de mari dificultăţi, de sorginte internă, dar şi
externă. Intre acestea, criza bugetară generalizată determinată de scăderea
producţiei şi eficienţei, de inflaţie, de evaziuni fiscale, de dimensiunea şi creşterea costurilor sociale ale tranziţiei; procesele acute de subinvestire şi decapitalizare, blocajele financiare şi arieratele; recrudescenţa inflaţiei prin costuri inclusiv prin cele salariale, dificultăţile şi concurenţa pentru atragerea capitalului
străin, prudenţa investitorilor străini; capacitatea concurenţială redusă a produselor naţionale pe pieţele externe, inclusiv restricţiile impuse pătrunderii produselor provenind din aceste ţări în CEE şi pe alte
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5.2.3. Informaţiile disponibile sunt insuficiente şi, sub anumite aspecte,
necomparabile. Fără a relua sau a anticipa o serie de constatări şi concluzii,
diferenţele privesc: dotarea cu resurse de muncă, mărimea, densitatea şi structura acestora, gradul de tinereţe şi respectiv de îmbătrânire demografică; ratele
de activitate şi şomaj; durata muncii şi utilizarea forţei de muncă şi a timpului
de muncă; nivelul de educaţie şi formare profesională; structurile demografice,
educaţionale, teritoriale, profesionale ale şomerilor. În fine, dar nu în ultimul
rând, diferenţele privesc conceptele cu care se operează, sistemul legislativinstituţional şi informaţional al pieţei muncii (Anexa 2).

5.3. Dimensiunea globala a şomajului
5.3.1- în ţările din spaţiul sud-est european, inclusiv în cele sx socialiste,
şomajul de proporţii a devenit sau tinde să devină o permanenţă a funcţionării
economiei. Şi, pe cale de consecinţă, în egală măsură o componentă însemnată a potenţialului de muncă, dar şi un canal de risipă a acestuia.

Din punctul de vedere al mărimii şomajului, cu un număr de circa 870 mii
şomeri la 12 octombrie 1992, România ocupa poziţia a treia între cele 9 ţări,
după Turcia şi Polonia (2100 mii şi respectiv 1322 mii).
În raport cu datele cuprinse în tabel, situaţia a mai evoluat; după informaţiile pe care le deţinem, în luna mai 1992, în Bulgaria numărul şomerilor ajunsese la 900 mii persoane, în Ungaria la 547 mii în luna iunie, iar în România, în
luna decembrie, la peste 929 mii persoane1. Aceste evoluţii extrem de rapide în
unele cazuri nu schimbă însă ierarhia ţărilor.
1

Economie Européenne, Commission des Communautis Européennes, Supplement A,
Tendances économiques récentes, Nr. 8-9, Août-Sept. 1992, La situation économique et
la reforme economique en Europe Orientale.
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În al doilea rând, este de remarcat faptul că în 4 cazuri - România, Grecia, Polonia şi Turcia - ponderea acestor "ţări în şomajul total al zonei sud-est
europene este superioară ponderilor pe care ţările respective le deţin în populaţia activă şi respectiv ocupată. O asemenea situaţie - în fapt, o măsură relativă' a şomajului - se întâlneşte şi într-o serie de ţări din Europa de Vest, SudVest şi Nord - Belgia, Franţa, Irlanda, Italia, Regatul Unit, Spania, Danemarca
şi Finlanda.
În al treilea rând, facem precizarea - pe care o apreciem ca absolut necesară - că datele se referă numai la şomerii înregistraţi din evidenţa oficiilor
de forţă de muncă. În realitate, în toate aceste ţări există şomaj latent, supraocupare şi subutilizare a forţei de muncă. în ţările din Est, în condiţiile declinului permanent ai producţiei, se păstrează în activitate importante supraefective de personal. Proporţiile acestora, după estimările specialiştilor, oscilează
în limite extrem de largi, între 5-20-25% la nivel global, în anumite ramuri sau
întreprinderi fiind chiar mai mari. Astfel, în Cehoslovacia acestea erau evaluate
Ia circa 6%, în Polonia la 20- 33%, în Bulgaria ia 6-25%1; în România acestea
oscilează, în industrie, în jurul a 15-25-30% din efectiv. La această "suprapopulaţie ocupată" se adaugă o parte a populaţiei inactive sau neocupate - care, din
raţiuni diverse, inclusiv din lipsă de informare sau proastă organizare, nu se
înscriu la oficiile de forţă de muncă. În consecinţă, piaţa muncii din toate aceste
ţări este confruntată cu fenomene paradoxale. Pe de o parte, lipsa de muncă,
de locuri de muncă ("manque à travailier", "labour slack") este mai mare decât
rezultă din proporţiile menţionate şi rata de şomaj. Cu atât mai mult cu cât în
perspectivă formele flexibile, atipice de ocupare de genul partajului locului de
muncă, timpului parţial, muncii temporare etc. vor căpăta extindere. Pe de altă
parte, "lipsa de venit" a populaţiei în şomaj, înregistrată şi(sau) neînregistrată,
este (sau poate fi) mai mică decât cea aparentă, datorită funcţionării pieţei paralele a muncii.
În ce priveşte celelalte ţări, în speţă Grecia şi Turcia, fenomenul predominant pare a fi cel al forţei de muncă latente - măsură a subocupării potenţialului de muncă. Fără îndoială, o asemenea categorie de forţă de muncă există
în toate ţările şi toate zonele. Dar, în timp ce în ţările dezvoltate se apreciază
că aceasta oscilează în jurul a 10-15%: Franţa şi Germania -10%, Italia -15%,
Danemarca - 17%, în ţările mai puţin dezvoltate, inclusiv în cele membre ale
CEE, aceasta pondere este sensibil mai mare, 20-30% (Grecia, Spania, Portugalia) faţă de 13% media comunitară2.
5.3.2. Impactul şomajului cu potenţialul de muncă al societăţii este pus în
evidenţă cu mai multă claritate de studiul şi analiza comparativă a ratei de şomaj
1

2

Guy Standing et György Sziräczki (Redacteurs invites), Les marchés da travail en
transition en Europe de l’est et en URSS, Revue Internationale du travaiî, vol. 130, nr.
2/1991/92.
L'emploi en Europe, Commission des Communautés Européennes, Direction générale de
l’emploi, des relations industrielles et des affaires sociales.
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- indicator sintetic care măsoară intensitatea acestui fenomen în raport cu populaţia activă civilă (în cazul nostru) sau cu cea totală, în alte situaţii. (Tabelul nr. 2).
România, cu o rată de 8,4% în decembrie 1992, ocupă poziţia a şasea,
penultima după Polonia, Bulgaria, Turcia, Grecia, Ungaria. Sigur, rata de şomaj
din ţările est-europene are cel puţin o dublă semnificaţie: furnizează indicii privind rezerva de forţă de muncă şi în această calitate ne interesează din punctul
de vedere al potenţialului uman; este şi un reflex al stadiului reformei economice, al comportamentului agenţilor economici în materie de ocupare.

Aşa de pildă, România avea în trimestrul î o rată de şomaj mai mică cu
aproximativ 2 procente decât Cehoslovacia, dar - potrivit unor estimări - o supraocupare de câteva ori mal mare.
Rata de şomaj din România - care continuă să crească în ritmuri ceva
mai lente decât în 1992 - se situează însă peste media ţărilor din zonă.
În raport cu valorile înregistrate m ţările reţinute în studiul nostru, ratele de
şomaj din alte ţări foste socialiste - care practic intră în spaţiul celor sud-est europene - sunt incomparabil mai mari: Albania - 70%, în luna iunie 1992; Croaţia 17,6% în luna mai. Doar Slovenia este mai aproape de nivelurile înregistrate de
grupul de ţări care fac obiectul investigaţiei noastre - 10,8% în mai 1992.
În ce priveşte ţările estice care au făcut parte din URSS, membre sau nu
ale CSI, acestea raportează rate de şomaj incredibil de mici, de la 0% în
Ucraina, 0,2% în Rusia, 0,7% în Estonia, 1,1% în Lituania şi 1,6% în Letonia în
lunile mai-iunie 19921.
1

Economie Européenne, Commision des Communautés Europeennes: Suppiément A,
Tendances économiques récentes, nr. 8-9, Août-Septembré 1992, La Situation
Economique et la Reforme Economique en Europe Orientale.
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La nivel regional, rata de şomaj din ţările est şi sud-est europene (7,4%)
se situează peste cea realizată în Japonia (23%), ţările nordice (5,7%), America de Nord (6,7%), OCDE total (7,1%) şi respectiv sub nivelul realizat de ţările
OCDE din Europa (9%), a celor din CEE (93%), al Oceaniei (9,9%) şi al Europei de Sud (11,7%), în condiţiile în care în interiorul fiecărui areal geografic
există diferenţe apreciabile pe ţări (Grafic nr. 2).

5.4. Structura populaţiei în şomaj
Potenţialul de muncă al unei populaţii, cantitativ şi calitativ, este dependent de o seamă de caracteristici de ordin demografic, educaţionalocupaţional-profesional, economic al resurselor de muncă, inclusiv al celor
aflate în şomaj. Riscul şomajului, totdeauna un risc major, loveşte în mod diferit
diversele categorii de forţă de muncă, indivizi sau familii. Se înţelege că în măsura în care şomajul tinde să se concentreze la categoriile de forţă de muncă
tinere, cu nivel de educaţie şi pregătire şcolară relativ mai înalt, preponderent
intrată pentru prima dată pe piaţa muncii, la forţa de muncă calificată, şi potenţialul de muncă şi creaţie încorporat în şomaj este mai mare.
Concentrarea şomajului la forţa de muncă feminină are efecte atât sub
aspectul reducerii potenţialului de muncă, cât şi în planul vieţii de familie, fenomenelor demografice, al educaţiei copiilor şi, prin antrenare, asupra calităţii
potenţialului de muncă viitor al unei societăţi.
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Judecata poate fi extinsă la nivel sectorial, teritorial etc. De aceea apreciem necesară, pentru evaluarea potenţialului uman încorporat în şomaj, cercetarea comparativă - în măsura informaţiilor disponibile - a structurii populaţiei
în şomaj1. Deşi caracteristicile menţionate în cele mai multe situaţii se cumulează şi intersectează, vom tăcerea, pe cât posibil, să ne ordonăm analiza în
funcţie de un criteriu pe care-l apreciem esenţial, fără a scăpa din vedere celelalte caracteristici. începem analiza noastră cu criteriile (caracteristicile) demografice, care au calitatea unor "date naturale", exogene, prea puţin modelabile
pe termen mediu şi scurt prin măsuri de politică economică şi socială.
5.4.1. Structura pe sexe a şomajului. După" cum bine se ştie, una din
principalele particularităţi ale evoluţiei pieţei muncii după anii 70 a fost tendinţa
de feminizare, de intrare masivă şi rămânerea pe piaţa muncii - ca persoane
ocupate sau în şomaj - a femeilor, proces şi tendinţă care au condus la modificarea modelului şi curbei de activitate a femeilor, apropiindu-le de cele ale bărbaţilor2. În plus, pe acest fond generai, cu explicaţii multiple de natură economică, educaţională, socială, psiho-comportamentală, piaţa muncii din fostele
ţări socialiste suportă încă consecinţele modelului de ocupare a femeilor promovat cu consecvenţă pe parcursul a 45 de ani - o rată înaltă de participare şi
1
2

Din păcate, în multe situaţii vom fi obligaţi să părăsim analiza pe grupe de ţări recurgând la
analize comparative între România şi ţările pentru care am găsit informaţii.
Piaţa muncii în România în perioada de tranziţie. Mecanisme şi politici de ocupare a forţei
de muncă şi combatere a şomajului (coordonator dr. Steliana Perţ), Academia Română,
INCE, IEN, Bucureşti 1992, cap. VI.
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respectiv de ocupare - mult superioară ponderii pe care femeile o deţin în cadrul resurselor de muncă1. Superioară, de asemenea, ratelor de activitate şi
celor de ocupare ale forţei de muncă feminină din ţările dezvoltate. După cum,
ratele de activitate ale forţei de muncă feminine din Grecia şi Turcia - din raţiuni
diverse, inclusiv religioase în cazul Turciei - sunt inferioare mediei europene şi
nivelelor realizate în ţările est-europene2, în aceste condiţii generale, cu pondere diferită în ţările care au intrat în sfera investigaţiei noastre, forţa de muncă
feminină este, poate, categoria cea mai puţin protejată în faţa riscului de şomaj. Deşi nivelul de educaţie şi formare profesională al femeilor este în creştere, deteriorarea ocupării forţei de muncă feminine - şi din raţiuni care ţin de particularităţile acesteia, dar şi din raţiuni economice şi al comportamentului întreprinzătorilor - se degradează cu o viteză mai mare decât cea a bărbaţilor. Altfel
spus, sub aspect economic risipa de potenţial productiv, creativ şi participativ
al forţei de muncă feminine prin şomaj este mai mare comparativ cu cea a bărbaţilor, cu efecte induse în viaţa de familie, asigurării echilibrului demografic
generaţional, al pregătirii generaţiilor viitoare etc.3
Ratele de şomaj al femeilor - cu puţine excepţii, care pot fi considerate
întâmplătoare - sunt mai mari decât cele totale şi cele ale bărbaţilor.
Cu precizarea că - pe fondul unei rate totale de şomaj mai mică în România decât în celelalte ţări, cu excepţia R. Cehe şi Slovace - diferenţele cele
mai mari în "favoarea" forţei de muncă feminine se constată în România: în
trim. I 1992, +2,5 procente faţă de rata de şomaj a bărbaţilor şi -1,1 procente
faţă de cea totală. Diferenţele se majorează spre sfârşitul anului la 4,9 procente, în raport cu bărbaţii şi respectiv 2,9 procente. În termeni comparabili - trim. I
1992 - abaterile din celelalte ţări erau: în Bulgaria, 0,8 şi 0,5 procente; Republica Cehă şi Slovacă - 0,6 şi 0,3 procente; Polonia - 2,1 şi 1,7 procente.
Vulnerabilitatea mai pronunţată a forţei de muncă feminine în faţa şomajului este însă o caracteristică generală a funcţionării pieţei muncii. Altfel spus,
fenomenul este prezent, poate chiar cu o intensitate mai puternică, în ţările cu
economie de piaţă matură. Diferenţele dintre cele 3 rate de şomaj - a forţei de
1

Gabriela Predoşanu, L'emploi de la main d'oeuvre feminine pendant la periode de
transition à l’economîe de marché en Roumanie, Rapport conclusif redigé dans le cadre
d'un Programme de Recherche avec l’aide de la CEE (contrat ACE), 1992; Monica S.
Fong (regional Wid Coordinator), A Statistical Profile, Women's Employment Under Economic Restructuring in Eastern Europe, Women in ECA and MENA, January 1992, april
1992.
2
Vezi şi cap. II din lucrarea de faţă.
3
Evident, problematica modelului de ocupare-utilizare-valorifîcare-protejare a potenţialului
de muncă a femeilor este complexă. Ea se cere abordată multidimensional, astfel încât să
fie garantate condiţiile de exercitare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale femeilor în
calitate de membre ale societăţii, să fie asigurată egalitatea de şanse şi eliminată discriminarea, sase concerteze în mod benefic pentru toate părţile interesate sarcinile sociale şi
economice ale femeii în societate, aspiraţiile rezultate dintr-un nivel de educaţie iot mai
înalt cu statutul economic si social al femeii etc.
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muncă feminine, a bărbaţilor şi totale – sunt, de regulă, considerabil mai mari
(Grafic nr. 4). Sub acest aspect, ţările asupra cărora ne-am oprit pot fi clasificate în 3 grupe.

Un prim eşalon, cel mai numeros, al ţărilor în care ecartul dintre rata de
şomaj a femeilor şi celelalte două este mare, înscriindu-se între 4,5 procente
(Olanda) şi 10,8 (Spania) faţă de rata de şomaj a bărbaţilor, respectiv 2,7 până
la 7 puncte faţă de cea totală. Această grupă, în afară de cele două ţări situate
la limita inferioară (Olanda) şi cea superioară (Spania) include Belgia (6,5 şi 4
puncte), Grecia (7,4; 4,7), Franţa (4,6; 2,7), Italia (9,3; 5,8).
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Al doilea eşalon este format din ţări în care diferenţele menţionate, deşi
incomparabil mai mici, se situează peste cotele celor din majoritatea ţărilor foste socialiste: Irlanda - 2,6; 1,7 puncte; Luxemburg -1,3; 0,1; Portugalia - 2,7 şi
1,5; Regatul Unit - 2,9 şi 0,3 puncte. în acest context mai este de reţinut o particularitate. Ţările din această grupă - judecate din punctul de vedere al ratei de
şomaj - se află în poziţii diverse: Irlanda şi Regatul Unit înregistrează rate de
şomaj printre cele mai înalte (17,4% rată totală de şomaj în Irlanda, practic cea
mai mare); 10,7% în Regatul Unit, depăşit doar de Italia şi Spania; Luxemburg,
cea mai mică rată de şomaj (1,8), oricum sub cea considerată în teoria economică drept rată naturală şi mai târziu normală; în fine, Portugalia, cu o rată de
şomaj situată aproximativ la jumătatea mediei comunităţii.
Al treilea eşalon este format din ţări în care rata de şomaj a femeilor este
mai mică decât cea a bărbaţilor şi cea totală (Germania, SUA) sau în care diferenţele dintre cele trei rate sunt insignifiante (Japonia).
La o analiză superficială a diferenţelor menţionate între cele trei rate de
şomaj din ţările membre ale CEE şi (sau) OCDE, există tentaţia de a le explica
- în afara motivaţiilor avansate deja - prin gradul de liberalizare şi "promptitudinea" mai mare a mecanismelor de funcţionare a pieţei muncii în cele două
spaţii geografice. Explicaţia se poate dovedi fundamentală, atâta timp cât condiţiile economice, socio-psihologice, comportamentale între cele două grupe de
ţări sunt diferite, atâta timp cât crearea posibilităţilor de exercitare a dreptului la
muncă şi educaţie, alegere şi exercitare a profesiei în spaţiile sud-est europene
este în egală măsură o problemă economică şi una de protecţie socială, de
securitate a venitului individual şi al familiei. Cei puţin în perioada de tranziţie,
sub acest aspect, modelul occidental de ocupare a femeii s-ar putea să fie nu
numai neatractiv, dar în bună măsură şi neadecvat. Cu atât mai mult cu cât
forţa de muncă feminină din ţările est-europene este im eşalon cu nivel de
educaţie şi formare profesională relativ ridicat comparabil cu cel al forţei de
muncă masculine, competitiv1. Deşi - şi poate în acelaşi segment găsim unele
din explicaţiile vulnerabilităţii lor în faţa riscului de şomaj - sunt, cu puţine excepţii, concentrate în sectoare până nu demult considerate periferice, cu excepţia învăţământului, sănătăţii şi cercetării ştiinţifice, prost remunerate şi cu
prestigiu social mai redus (Anexa 3); sunt, de asemenea, mai ales de la începutul tranziţiei, slab reprezentate în structurile manageriale ia toate nivelurile.
În plus, diferenţele dintre cele două grupe de ţări, cel puţin parţial, se explică şi prin fenomenele, destul de alerte începând din anii '84-'85, de dereglementare şi flexibilizare a pieţei muncii în ţările dezvoltare, care, în ciuda unor
obiective, principii şi reglementări comunitare, au afectat în măsură mai mare
forţa de muncă feminină.
Rata mai înaltă de şomaj a femeilor se coroborează cu ponderea femeilor în numărul total al şomerilor, apreciabil superioară celei a bărbaţilor. Deşi
1

Vezi şi cap. II şi IV din lucrarea de faţă.
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nu dispunem de date sistematice, detaliate pentru ţările din est, această pondere se înscrie între graniţe relativ largi - aproximativ 40% în Ungaria şi peste
60% în Bulgaria.

România, în care la sfârşitul anului 1992 aproximativ 61% din numărul
şomerilor erau femei, se situează în „frunte”, având, după informaţiile pe care
le deţinem, dacă nu cea mai mare pondere, una dintre cele mai înalte.

Cu puţine excepţii, ponderea femeilor în şomaj în ţările est-europene este superioară faţă de cea înregistrată în vestul Europei. În acest din urmă areal
geografic şi economic, aceste ponderi oscilează între 23% (Regatul Vini) şi
58,5% (Spania). O singură excepţie pare a se contura: Portugalia cu 63,5%
înregistrează cea mai ridicată pondere. Nu trebuie uitat că o lungă perioadă de
timp aceasta a fost o ţară de emigraţie a forţei de muncă, iar emigranţii sunt
preponderent bărbaţi. Dintre cele 12 ţări membre ale CEE, în 6 pondere a femeilor în şomajul total este sub 50%, în 5 între 50-59% şi numai o ţară - aşa
cum am menţionat - depăşeşte 60%.
5.4.2. Şomajul tinerilor. în ţările est-europene, sub numeroase aspecte,
inclusiv al existenţei condiţiilor minim necesare de exercitare a dreptului la
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muncă, tinerii sunt una dintre categoriile cele mai defavorizate. Păstrându-ne în
limitele pieţei muncii şi, evident, ale legăturilor acesteia cu alte subsisteme - cel
educaţional în speţă, care modelează oferta de forţă de muncă sau cu celelalte
pieţe care dimensionează cererea de forţă de muncă, tinerii suferă cel puţin un
dublu "handicap". Unul în momentul când intra pentru prima dată pe piaţa
muncit şi sunt confruntaţi cu lipsa de locuri de muncă, cu dezacorduri între
structura cererii şi ofertei de forţă de muncă, între aspiraţii, aşteptări şi realităţi.
De aici până la descurajare, demotivare şi debusolare nu există decât un pas,
un prag peste care se trece uşor. Tinerii, dar şi societatea apar ca perdanţi. Un
imens potenţial de muncă, creştere şi dezvoltare durabilă se risipeşte. Al doilea
handicap rezultă din faptul că într-o economie în recesiune, tranziţie şi restructurare tinerii, cu deosebire cei cu nivel de educaţie şi formare profesională ridicat, pe de o parte, dar şi cei fără calificare, pe de alta, sunt, pe drept sau mai
mult pe nedrept, dezavantajaţi în raport cu categoriile de vârstă adultă. Aceste
dezavantaje apar într-un moment în care potenţialul de muncă, creaţie, participare, ca şi nevoile acestui segment al forţei de muncă sunt mari. Sigur, explicaţii se găsesc, sunt generale şi speciale, nu numai numeroase, dar unele din
ele greu de depăşit pe termen scurt, atâta vreme cât nu există o politică coerentă în domeniul formării, ocupării şi utilizării potenţialului uman în general, al
celui al tineretului cu deosebire.
Pentru România, aflată În tranziţie, îndrăznim să sugerăm că acesta întruneşte atributele unui program de urgenţa Mai mult, credem că ar trebui să
fie o parte a unui program antirecesionist, de redresare a economiei. De ce?
Cel mai puternic argument ni de pare a fi acela că ponderea şomerilor în vârstă
până la 25 ani şi respectiv până la 30 de ani (pentru a surprinde şi influenţa
absolvenţilor de învăţământ superior) este de departe mai mare decât în cea
mai mare parte a ţărilor europene, inclusiv foste socialiste.
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Dacă avem în vedere şomerii până la 25 de ani, în România aceştia reprezintă: 41% din total, 41,8% din muncitori, 34,3% din cei cu studii medii superioare. Lărgind sfera de cuprindere cu încă o grupă de vârstă, 25-29 ani,
ponderile şomerilor până la 30 ani, la sfârşitul anului 1992, erau: 55,5% din total, 56,2% muncitori, 47,8% studii medii şi respectiv 41,4% cu studii superioare,
în ambele situaţii ponderile femeilor în şomaj în vârstă de până la 25 de ani şi
(sau) până Ia 30 de ani este superioară celei pe total:
- total şomeri: din care,
- muncitori
- medii
- studii superioare

554%
56,2%
47,8%
41,4%

şi
şi
şi
si

58,4%
59,1%
53,1%
45,9%

În al doilea rând, este de remarcat faptul că în ţările membre ale CEE deşi şi aici specialiştii consideră că şomajul loveşte puternic în tineret - nivelul
acestuia, cu câteva excepţii, se situează sub cel din România (Anexa 4).
Dacă ne raportăm la prima grupă de vârstă, până la 25 ani, faţă de 41%
nivelul înregistrat în România în decembrie 1992, în Suna aprilie 1992 în Germania era de 14,7%, în Danemarca - 18,7%, Franţa - 20,9%, Olanda -22,7%;
chiar şi în Grecia, şomajul în rândul acestei grupe de vârstă tânără era de
27%; numai Italia avea un nivel apropiat celui din România - 40,2%, Credem
că şomajul sensibil redus al tineretului în ţările vest-europene îşi are, printre
altele, explicaţia şi în faptul că în toate aceste ţări au fost puse în operă şi funcţionează, cu corecturile care s-au impus pe parcursul aplicării, numeroase programe de formare, recalificare şi reconversie, ocupare şi reocupare vizând forţa de muncă tânără.
Pe de altă parte, nu putem să nu aducem în discuţie un factor care în
perspectivă ar putea modifica aceste structuri în sensul apropierii de cea din
ţările dezvoltate. Deocamdată orice s-ar spune, şomajul din România este unul
de recesiune; a rezultat mai puţin din restructurarea economiei, retehnologiza-
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re etc. Atâta vreme cât numărul locurilor de muncă este în scădere, cât în multe întreprinderi, în ciuda reducerii de activitate, supraefectivele de forţă de
muncă s-au conservat, tinerii intraţi pentru prima dată pe piaţa muncii erau
dezavantajaţi. în consecinţă, în anii 1990-1992, absolvenţii învăţământului preuniversitar şi a celui superior au fost unul din principalele canale de alimentare
a şomajului: din promoţiile anilor 1991 şi 1992, de cea. 260 mii persoane, au
fost angajaţi mai puţin de 10% (9,6%), restul intrând direct în şomaj sau în populaţia inactivă. Deja în semestrul II 1992 au apărut semnale ale unor schimbări în acest domeniu datorate fie incapacităţii întreprinderilor de a mai suporta
efectivele supranumerice de forţă de muncă, fie restructurării şi eficientizării
altora. Ca urmare, disponibilizările forţei de muncă ocupate ca sursă de alimentare a şomajului încep să aibă pondere. Acest fenomen poate fi evidenţiat
din modificarea ponderii diferitelor grupe de vârstă în şomajul total: scade ponderea şomerilor în vârstă până la 25 ani şi creşte la celelalte grupe de vârstă,
la cele mature.

5.4.3. Structura ocupaţional-profesională şi de calificare a şomerilor.
Dintr-o analiză a potenţialului de muncă al şomerilor în mod firesc nu poate
lipsi structura ocupaţional-profesională a acestora. Dacă nu pentru altceva,
atunci pentru simplu fapt că diversele ocupaţii, profesii, profile de calificare etc.
reacţionează diferit în faţa şomajul, că acesta din urmă loveşte mai puternic
anumite categorii, iar pierderile de potenţial sunt, totuşi, dependente şi de categoriile la care există un grad mai mare de concentrare a şomajului. Din păcate, informaţiile statistice nu ne ajută să facem o analiză pertinentă, completă.
Vom folosi puţinele date de care am beneficiat pentru România cu intenţia declarată de a atrage atenţia asupra. necesităţii studierii fenomenului, a colectării
şi prelucrării informaţiei necesare şi mai puţin a măsurii şi calificării ca atare a
acestuia. Şi aceasta şi pentru motivul că informaţiile care circulă sunt no numai
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prea puţine, dar şi relativ ambigue. În fapt, este un melanj al unor criterii ocupaţionale ai altele de ordin educaţional-formativ, într-o anchetă asupra ocupării pe care C.N.S. o are în vedere - aceste criterii se cer mai bine definite şi departajate.
Graficul nr. 8

Şomajul - care cuprinde toate categoriile de forţă de muncă - se concentrează la muncitori - peste 87%, pondere superioară celei pe care o deţin în
cadrul populaţiei ocupate. Cea mai mare parte a acestora provin din industrie,
din toate sectoarele acesteia, din ramuri de vârf - electronică, electrotehnică,
aeronautică, construcţii de maşini etc. în bună măsură este vorba de o forţă de
muncă cu nivelul de formare şi calificare ridicat. Dar şi din ramuri a căror producţie, dacă s-ar fi bucurat de protecţia necesară şi normală în orice economie,
ar fi susţinut oferta pe piaţă internă şi pentru export - în genere ramurile industriei uşoare şi alimentare.
Există mari diferenţe pe meserii, niveluri de instruire, între numărul se
şomeri şi locurile de muncă vacante în structurile respective.
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Peste 92 mii persoane - circa 11% - din numărul şomerilor aveau studii
medii iar 16500, respectiv 1,9% din total, aveau studii superioare. Deşi aceste
ponderi sunt inferioare celor ocupate de aceste categorii în structura forţei de
muncă, reţinem un singur aspect care ni se pare semnificativ şi periculos sub
aspectul managementului resurselor umane, "ştiinţe!" de a folosi zestrea intelectuală a ţării: cea mai mare a şomerilor cu studii superioare provine din sectorul de proiectare-cercetare, din institute specialitate sau din cadrul firmelor.
De altfel, potrivit datelor din balanţa forţei de muncă, numărul de personal din
ramura cercetare ştiinţifică s-a redus.

5.5. Şomajul de lungă durată
5.5.1. Şomajul de lungă durată se detaşează ca un fenomen cu trăsături
şi evoluţii proprii, cu impact asupra potenţialului de muncă, nu numai imediat,
dar mai ales a la longue.
Sigur, este un fenomen speciile, un efect direct al crizei ocupării, modelelor şi politicilor de gestionare şi management a resurselor umane promovate
de diversele ţări sau organisme în diferite perioade, în ţările est-europene aflate în tranziţie, confruntate pentru prima dată cu acest fenomen la o asemenea
scară, este în mod direct un efect al adâncirii crizei economice şi socialemorale, al celei a ocupării şi cererii de forţă de muncă în special. în ţările cu o
economie de piaţă matură, în care până nu demult se părea că mecanismele
pieţei muncii sunt rodate, că regulile jocului pe această piaţă, consolidate pe
parcursul a zeci de ani, sunt bine cunoscute şi respectate de partenerii sociali,
au apărut o serie de blocaje, de modificări care, în opinia mea, au, de asemenea, un caracter tranziţional. Numai că geneza, natura şi formele acestor tranziţii sunt altele decât în ţările est-europene.
Şomajul de lungă durată, instalat ca o realitate greu de minimalizat, dar
mai ales de evitat, are un impact multidimensional asupra individului, familiei,
colectivităţii, cel mai adesea dificil de măsurat riguros şi, de ce să nu o spunem, şi de recuperat: descurajarea, stresul, morbiditatea prin diferite tipuri de
boli, sinuciderile, delicventa etc. îşi aleg cel mai adesea potenţialele victime din
rândul şomerilor de lungă durată. Acestea sunt şi argumente pentru care autoritatea publică ar trebui să iniţieze şi (sau) să sprijine programele de evitare a
acestei forme de şomaj extrem de nocive.
Informaţiile statistice privind şomajul de lungă durată au în general un
grad mai redus de comparabilitate, chiar dacă la nivelul unor organisme internaţionale, în special al CEE, din perspectiva creării pieţei unice, s-au făcut
eforturi în această direcţie.
Nu există o definiţie clară a şomajului de lungă durată. De regulă, se ia
ca limită perioadă pentru care se plăteşte ajutor de şomaj (nu şi alocaţia socială). în cele mai multe cazuri aceasta acoperă 12 luni. Există însă diferenţe între
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ţări. Aşa, de pildă, în România această perioadă a fost la început 180 de zile,
în prezent 270 de zile, sub nivelul a 12 luni (Anexa 2.).
Pentru a evita complicaţiile ce ar putea rezulta din asemenea ambiguităţi, pentru România am considerat şomeri de lungă durată pe cei ce au ieşit
de sub incidenţa regimului de indemnizare (270 de zile), iar pentru celelalte ţări
am folosit datele aşa cum sunt prezentate în diverse publicaţii statistice.
Indiferent însă de criteriul adoptat pentru definirea şomajului de lungă durată, disfuncţionalităţile pieţei muncii, alături de noii intraţi pe piaţa muncii, conduc Ia o structurare, ierarhizare a acesteia după durata perioadei de şomaj.
Aceasta agravează criza ocupării, dacă ţinem seama că eventualele reangajări
nu au nici o legătură cu durata perioadei de şomaj. Dimpotrivă, am putea spune că dă naştere unui fenomen de autosusţinere, de antrenare.
Rămân în discuţie, de elucidat cel puţin două probleme:
a) persoanele în căutarea unui Ioc de muncă, suspendate de la plata
ajutorului de şomaj din alte motive decât depăşirea celor 9(12) luni de
plată şi care nu beneficiază de nici un fel de sprijin material, respectiv
persoanele în căutarea unui loc de muncă care nu îndeplinesc condiţiile de indemnizare, dar sunt înregistrate de o perioadă îndelungată la
oficiile de forţă de muncă;
b) persoanele care au depăşit 270 de zile de şomaj, dar după expirarea
acestora nu s-au prezentat pentru a solicita alocaţia de sprijin. în luna
decembrie 1992, în raport cu noiembrie, acestea reprezentau în România peste 115 mii persoane, în ianuarie 1993 peste 125 mii persoane.
5.5.2. În ce priveşte proporţiile şomajul de lungă durată, cu rezervele
menţionate, este de remarcat că aceasta, în măsură mai mică sau mai mare,
este prezent în toate zonele (Grafic nr. 10).
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În anul 1989, faţă de media OCDE de 33,7%, diferitele zone şi respectiv
ţări se întind pe o plajă ale cărei limite oscilează între 5,9% în America de Nord
şi 62,9% în Europa de Sud, cu diferenţe apreciabile pe diferite grupe de ţări:
ţările nordice -16,5%; Japonia -18,7%; Europa Centrală şi de Vest - 46,9;
OCDE - Europa - 52,8%; CEE - 53,7% (Anexa 5). A doua constatare se leagă
de faptul că pe parcursul a 10 ani, cu excepţia ţărilor nordice, în toate celelalte
grupe de ţări şomajul de lungă durată a crescut, mai ales în ţările membre ale
CEE, de la 32,7% la 53,7%, în Europa Centrală şi de Vest - de la 32,6% la
46,9%.
Cât priveşte România, respectând criteriul durata perioadei de indemnizare (270 zile), remarcăm mai întâi fenomenul de sporire accelerată a proporţiilor şomerilor suspendaţi de ia regimul de asistenţă ca urmare a depăşirii
celor 270 zile de şomaj indemnizat.

Potrivit criteriul adoptat, în luna decembrie 1992 numărul şomerilor suspendaţi de la plata ajutorului de şomaj reprezentau 34,5% din cel al persoanelor în căutarea unui loc de muncă şi 46,4% din numărul total al şomerilor înregistraţi; pe parcursul unui trimestru şomajul de lungă durată a crescut cu 3,1
procente în primul caz (de la 43,1% la 46,4%) şi cu 7,8 procente în cel de ai
doilea (34,5% faţă de 26,7%). în cazul în care restrângem sfera de cuprindere
a noţiunii de şomaj de lungă durată, incluzând doar persoanele suspendate de
la plata ajutorului de şomaj care au trecut pe regimul de asistenţă socială - ajutor de sprijin - la sfârşitul anului 1992 şomerii de lungă durată reprezentau cca.
35% din numărul persoanelor în căutarea unui ioc de muncă şi 26% din cel al
şomerilor înregistraţi.
Privit în perspectivă, şomajul de lungă durată va creşte; această tendinţă
se va menţine chiar dacă am adopta propunerea optimistă că declinul se stopează. Ceea ce nu înseamnă şi reducerea automată şi proporţională a şomajului. Deja la sfârşitul lunii decembrie 1992 peste 83 mii persoane aflate în plată
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erau la limita celor 270 de zile de indemnizare. Dacă lărgim puţin evantaiul,
aceştia ajung fără dificultate la aproximativ 20% sau chiar mai mult. Evident,
sporirea numărului de şomeri de lungă durată - pe care o vedem ca certă - nu
însemnă automat şi sporirea în aceeaşi măsură a ponderii acestora. Dacă rata
de disponibilizare a forţei de muncă ocupate şi respectiv de intrare în şomaj va
creşte, este evident că aceasta va conduce la modificarea structurii şomerilor
în favoarea grupelor cu o durată mai mică (1-3); acelaşi efect poate să-l aibă şi
intrarea pe piaţa muncii a absolvenţilor din promoţia 1993. Facem aceste sublinieri nu pentru a minimaliza pericolul şi împac ui economic şi social al şomajul
de lungă durată. Dimpotrivă, am dori să atragem atenţia că în situaţia economică în care a ajuns România nu-şi mai poate permite - fără riscul imposibilităţii recuperării - să irosească cea mai importantă resursă de care dispune. O
politică raţională de ocupare şi utilizare a forţei de muncă devine şi din perspectiva şomajului de lungă durata unul din pilonii redresării economice a ţării.

5.6. Distribuţia teritorială a şomajului
Piaţa muncii, după cum bine se ştie, este o piaţă segmentată.
Deşi, privită la nivel global, are dimensiune naţională, ea este formată
dintr-un mănunchi de pieţe locale care comunică mai mult sau mai puţin între ele.
Altfel spus, dimensiunea naţională se realizează prin intermediul celor locale, fără a fi suma acestora, ci rezultatul interacţiunii funcţionării şi interconectării lor.
Dimensiunea fiecărei pieţe locale şi interconectarea acestora sunt dependente de acţiunea combinată şi cumulată a unor factori diferiţi: demografici,
climatici, economici, educaţionali, psihosociali şi comportamentali, religioşi,
tradiţii şi obiceiuri etc., în mod firesc, trăsăturile menţionate ale pieţei muncii se
regăsesc în distribuţia teritorială inegală a potenţialului de muncă al societăţii,
inclusiv a şomajului. Diverse zone, regiuni, unităţi teritorial-administrative sunt
diferit dotate cu resurse de muncă, iar raportul dintre cererea şi oferta de forţă
de muncă la nivel local este de asemenea diferit. în consecinţă, şi impactul
şomajul la nivel zonal este divers. De starea ca atare a cererii şi ofertei de forţă
de muncă pe una sau alta din pieţele locale ale muncii, de capacitatea şi îndemânarea managerială a angajaţilor economici şi (sau ale partenerilor sociali,
ca şi de stăpânire şi mânuirea mecanismelor de ajustare a pieţei muncii, de
raportul de forţe dintre partenerii sociali, corelaţia dintre ocupare şi utilizarea
eficientă a forţei de muncă se menţine sau nu în zona de compatibilitate, iar
impactul şomajului poate fi mai mare sau mai mic
5.6.1. Disparităţi teritoriale ale şomajului în unde ţări est-europene. Distribuţia inegală a şomajului pe zone teritoriale este o caracteristică generaluniversală a funcţionării pieţei muncii în toate ţările lumii. Ne va opri numai
asupra dimensiunilor şi tendinţelor acestui fenomen în unele ţări est-europene
aflate în tranziţie. Atât datorită faptului că dimensiunile fenomenului sunt mari,
cât şi a aceluia că pieţele muncii din aceste ţări - în plin proces de liberalizare,
formare şi aşezare - sunt mai puţin fluide. în plus, ele însele, sunt confruntate
cu fluxuri migratorii provenind din C.S.I., dintr-o serie de ţări asiatice, ca şi din
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unele din aceste ţări În drumul acestor persoane migratoare spre Europa de
Vest. În fine, la scară internaţională libera circulaţie a forţei de muncă spre ţările dezvoltate este limitată, mult îngrădită. Aceasta înseamnă, la urma urmelor,
că soluţiile de reechilibrare a pieţei muncii se cer căutate şi aplicate cu precădere în interiorul fiecărei ţări. Diferitele iniţiative, acorduri de integrarecooperare în acest domeniu având deocamdată rezultate modeste.

În lumina datelor din tabel, trei constatări relevante se impun atenţiei.
Prima, raportul dintre nivelul minim şi cel maxim al ratei de şomaj oscilează, de regulă, de ta 1:2-2,5, cu unele diferenţe (+/-) pe ţari (Bulgaria, Ungaria, R. Cehă şi Slovacă in 1990, Slovacia etc.).
A doua, sub aspect evolutiv, pe fondul creşterii ratei de şomaj, observăm
trei tendinţe: a) de menţinere a raportului aproximativ în acelaşi nivel (Bulgaria
şi Slovacia 1:2, respectiv 1:1-1,2; b) de creştere a valorii raportului (R. Cehă şi
Slovacia şi respectiv Cehia, de la 1:3,5 la 1:6 şi 1:2 la 1:2,5); c) de reducere a
acestui raport (Polonia şi Ungaria -1:2,4 la 1:1,9 şi de Ia 1:6 la 1:2,6),
A treia, de regulă nivelul minim şi cel maxim al ratei de şomaj se "realizează" în aceleaşi zone: Sofia şi Plovdiv în Bulgaria, Boemia de Sud şi Slovacia de Est în R. Cehă şi Slovacă, Boemia de Sud - Moravia de Nord în Cehia,
Slovacia de Vest - Slovacia de Est în Slovacia, Polodniowy - Polocno Wschodni în Polonia, regiunea Nord-Vest şi regiunea Transdanubiană în Ungaria (Anexa 6).
5.6.2. Cazul României. Dintre diferitele modalităţi de studiere a distribuţiei teritoriale a şomerilor, din raţiuni operaţionale ne-am oprit asupra celei pe
judeţe. Sigur, pentru a surprinde unele particularităţi, studiul s-ar fi putut realiza
şi pe provincii istorice, pe medii, pe mari şi mici aglomerări urbane, etc.1).
1

În legătură cu acestea vezi: Piaţa muncii (în România în perioada de tranziţie. Mecanisme
si politici de ocupare a forţei de muncă şi combatere a şomajului, cap. V, IEN, CIDE,
1992); Piaţa muncii în România (Studiu pentru "Strategia dezvoltării economiei României”), cap. IV, Bucureşti, 1992; Dr. Steliana Perţ, Piaţa muncii, Semestrul I, 1992, în Economia României, Evoluţii pe termen scurt, Anul I, vol. I, nr. 1/1992.
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Cele peste 929 mii persoane în căutarea unui loc de muncă înregistrate
la oficiile de forţă de muncă la sfârşitul anului 1992 se distribuiau extrem de
inegal în teritoriu. Dispersia acestora se situa în limite extrem de largi, între 6
mii persoane în judeţul Gorj şi peste 60 mii persoane în municipiul Bucureşti.

Dacă acceptăm în mod convenţional ca medie a unităţilor teritorial-administrative un număr de cea 23 mii şomeri, atunci 14 judeţe (inclusiv M. Bucureşti) - cea mai mare parte a acestora din Moldova - se situează peste media
pe ţară, cu un număr de şomeri cuprins între 24,8 mii în judeţul Brăila şi 60,5
mii în Mun. Bucureşti. Număr mare de şomeri se înregistrează in judeţele Iaşi,
Neamţ, Suceava, Buzău, Vaslui, Bacău, Dolj şi Cluj. Trei judeţe au un număr
de şomeri ce oscilează uşor în jurul mediei convenţional stabilite (Argeş, Constanţa, Prahova), iar 24 de judeţe au un număr de şomeri sub această medie,
între acestea se regăsesc judeţe cum sunt: Gorj, Covasna, Alba, Arad, Harghita, Timiş, Sibiu, Braşov, în genere cu un profil economic mai complex, dar şi
câteva judeţe din sudul ţării, cu profil preponderent agrar - Giurgiu, Călăraşi,
Teleorman, Deci, sub aspect cantitativ-numeric există zone ceva mai relaxare,
ceea ce implică, la nivel local şi după caz, naţional, în funcţie şi de alţi parametri, şi politici de ocupare şi combatere a şomajului diversificate, diferenţiate.
Rata de şomaj - ca fiind indicatorul cel mai sintetic al exprimării intensităţii acestui fenomen - nu numai că variază în limite extrem de largi pe judeţe, de
la 1:6,3 între nivelul minim şi maxim, dar corectează în bună măsură imaginea
anterioară.
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În raport cu rata medie de şomaj pe ţară, de 8,4% în dec. 1992,17 judeţe
au rate de şomaj superioare. Cea mai puternică zonă de concentrare a şomajului este Moldova; practic, în toate judeţele din Moldova rata de şomaj este
sensibil mai mare decât media naţională. Rate de asemenea ridicate se înregistrează şi în judeţele din partea de nord-est a Munteniei (Buzău, Brăila), în
Dobrogea (Tulcea), în sudul Olteniei (Dolj, Olt), precum şi în două judeţe din
nordul Transilvaniei (Sălaj, Bistriţa-Năsăud).
În 5 judeţe, răspândite pe întreg teritoriul - Ialomiţa, Giurgiu, Vâlcea, Cluj,
Satu-Mare - rata de şomaj oscilează, cu mici abateri faţă de cea medie (0,0-0,3
puncte procentuale).
în fine, în 19 judeţe din partea de vest a ţării (Banat, Crişana), din Transilvania, dar şi din Oltenia, Muntenia şi Dobrogea rata de şomaj este inferioară
mediei. Am reţinut în acest context judeţele: Gorj - 2,8%, Timiş - 4,5%, Braşov
şi Municipiul Bucureşti - 4,9%, Arad - 5,9%, Dâmboviţa -5,7%, Prahova -5,9%,
Alba - 6%, Constanţa - 6,4%, Argeş - 6,7%, Sibiu - 7,6%, Mureş - 7,3%, Covasna - 7,9% ş.a.
Dacă raportul dintre nivelul minim al ratei de şomaj (2,8% în judeţul Gorj)
şi cel maxim (Bistriţa Năsăud - 17,8%) a fost de 6:3, raportul dintre media naţională a ratei de şomaj şi cea din fiecare judeţ, evident cu mult mai mic, are valori supra şi subunitare şi respectiv egale cu 1. În 19 cazuri raportul are valori
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subunitare, mediile judeţene fiind mai mici decât cea naţională, raportul cel mai
mic fiind de 1:0,33; în 20 de cazuri valorile sunt supraunitare, raportul cel mai
mare fiind de 1:2; în fine, în două cazuri ratele judeţene sunt egale cu media
naţională. (Grafic nr. 12)

5.7. Scurte concluzii
În conturarea celor câteva concluzii, din punctul de vedere al capitolului
de faţă, pe care dorim să le supunem atenţiei cititorului ţinem seama de câteva
coordonate: a) perspectivele concrete (reale) ale formării unei pieţe integrate în
zona sud-est europeană rămân încă destul de incerte, de nebuloase; b) situaţia conflictuală din zonă, în speţă războiul din Iugoslavia, complică şi mai mult
lucrurile; c) pe de altă parte, credem că în zonă au apărut deja embrioni ai unei
pieţe regionale a muncii. E drept, adesea haotică, complicând mai mult decât
rezolvând probleme stringente ale funcţionării pieţei muncii.
Care sunt din perspectiva studiului de faţă principalele concluzii?
a) Şomajul de proporţii, cronic este o realitate care nu poate fi neglijată
în studierea potenţialului uman şi a celui economic al zonei.
b) Deşi există diferenţe pe ţări - sub aspectul mărimii, structurilor, ratelor
de şomaj etc. - în întreaga zonă populaţia în vârstă aptă de muncă în
căutarea unui loc de muncă reprezintă un segment important al populaţiei active. Este relevantă relaţia dintre proporţiile şi structura şomajului
şi nivelul dezvoltării, ca şi dintre acestea, pe de o parte, criza şi (sau)
recesiunea economică, tranziţia şi restructurarea, pe de altă parte.
c) În toate ţările perspectivele imediate de resorbţie a unei părţi a şomajului sunt reduse. În ţările est-europene, aflate în tranziţie, s-ar putea
chiar să continue să crească.
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d) Oricum l-am privi, şi ca proporţii, şi ca structuri, şi ca durată, şomajul
reprezintă o apreciabilă risipă de potenţial uman, economic şi financiar. Tocmai de aceea costul acestuia se cere definit şi estimat multidimensional.
e) Dincolo de consecinţele economice vizibile cu ochiul liber, ia care se
raportează de regulă practicienii, şomajul are efecte destructive si degradante de durată asupra numărului şi calităţii resurselor umane şi a
celor de muncă ale societăţii.
Adânceşte starea de sărăcie şi inegalităţile, afectează starea de sănătate fizică, psihică şi morală, conduce la fenomene sociale, la delicventă etc.
Aceste fenomene, care ar trebui să intre şi în sfera de preocupări a economistului, sunt prea puţin studiate.
în România, chiar dacă aparent, în mod relativ rata de şomaj se situează
sub nivelul celei a marii majorităţi a ţărilor din zonă, mai ales în 1992 şomajul,
asociat cu supraocuparea vizibilă şi invizibilă, este un canal de risipă a potenţialului uman. Unde să se cronicizeze. Nu a condus practic nici măcar la
asanarea parţială a unor tensiuni de pe piaţa muncii. Dimpotrivă. De unde concluzia că valorificarea importantului şi valorosului potenţial de muncă al societăţii impune cu necesitate schimbări de optică în politica de ocupare a forţei de
muncă. Este nevoie de măsuri coerente, consecvente şi ferme, de promovare
cu preponderenţă a unei politici active de susţinere a ocupării forţei de muncă
şi mai puţin a uneia reactive.
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Capitolul 6
COSTUL FORŢEI DE MUNCĂ
Studierea potenţialului de muncă implică şi analiza costului forţei de
muncă, din cel puţin câteva raţiuni: a) este un mecanism esenţial al ajustării
cererii şi ofertei de forţă de muncă. Reprezintă o parte importantă a PIB, în ţările dezvoltate cu economie de piaţă situându-se, de regulă, în jur de 55-65%; b)
diferenţele de cost, uneori însemnate, între diverse categorii de forţă de muncă
generează fluxuri migratorii-teritoriale, inclusiv interţări - spre anumite meserii,
profesii, domenii de activitate; c) în ţara noastră, costul scăzut al forţei de muncă constituie un avantaj relativ în raport cu alte ţări sub aspectul utilizării mai
largi a potenţialului uman, al sporirii competitivităţii produselor şi serviciilor şi
stimulării exportului; d) în fino, ca element al preţurilor, incluzând o parte a veniturilor, respectiv câştigul din munca salariată, ca şi componente de asigurări
sociale, influenţează nivelul şi evoluţia calităţii vieţii.

6.1. Precizări conceptuale
6.1.1. În literatura de specialitate circulă mai multe concepte privind costul forţei de muncă. Din aceste motive, în ciuda sferei lor de cuprindere, mai
mult sau mai puţin distincte, există o oarecare ambiguitate în folosirea practică.
a) Costul total (global) al forţei de muncă sau costul cu munca vie reprezintă totalitatea cheltuielilor în bani şi natură efectuate de firmă cu forţa de
muncă pentru asigurarea realizării obiectului său de activitate. Poate fi cost total şi respectiv cost unitar pe produs sau prestaţie (serviciu). Elementele componente principale sunt: costul salarial şi alte cheltuieli cu munca vie, respectiv
cheltuieli cu delegaţii etc. (Schema 1).
b) Costul salariat deţine partea covârşitoare a costului cu muncă vie, respectiv cca. 95%, în medie, cu variaţii relativ mari pe ţări. Cuprinde totalitatea
cheltuielilor pentru ocuparea unui lucrător în producţia de bunuri materiale şi de
servicii. Este format din: câştigul salarial; cheltuieli cu securitatea socială etc.;
costul formării profesionale suportat de patron; costul serviciilor sociale; impozite asupra utilizării mâinii de lucru: alte elemente de cost cu forţa de muncă ce
cad în sarcina patronului.
c) Câştigul salarial1 reprezintă partea principală a costului salarial, incluzând plăţile efectuate de patron în contul angajaţilor săi (în bani şi în natură),
inclusiv impozitele şi taxele de asigurări sociale care, potrivit legii, cad în sarcina persoanei ocupate.
1
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Câştigul salarial are ca principale componente: salariile şi plăţile "directe,
remuneraţia pentru orele neefectuate (concedii, zile libere, indemnizaţii de
concediere etc.), prime şi gratificaţii, plăţi în natură (hrană, băutură, combustibil
etc.) şi indemnizaţii pentru chirii şi asistenţă judiciară. Sub aspectul greutăţii
specifice, primul loc îl ocupă "salariile şi plăţile directe". Acestea cuprind sumele în bani sau serviciile în natură cuantificabile valoric de care beneficiază o
persoană ocupată potrivit timpului lucrat şi rezultatelor obţinute.
Derivate din câştigul salarial, se mai întâlnesc două concepte: venitul salarial şi remuneraţia salariaţilor. Intre acestea există o similitudine în privinţa
elementelor componente, respectiv se constituie din câştigul salarial şi componente de securitate socială. Diferenţa priveşte ultimul element. Astfel, venitul
salarial include plăţile lucrătorilor către sistemele de securitate socială organizate pentru salariaţi, iar remuneraţia cuprinde obligaţiile de aceeaşi natură, dar
care cad în sarcina patronului. Prin urmare, venitul salarial reprezintă totalitatea prestaţiilor în bani şi(sau) în natură de care beneficiază persoana angajată,
în mod individual, din partea patronului şi a sistemelor de securitate socială şi
de la asigurări private sau de stat. Remuneraţia salariaţilor, potrivit sistemului
conturilor naţionale, înglobează plăţile efectuate de patron în beneficiul angajaţilor săi, inclusiv vărsămintele pentru securitate socială, pensii, asigurări de viaţă sau de accidente etc.
6.1.2. Costul forţei de muncă are o dublă, natură. Pe de o parte, pentru
salariaţi reprezintă venit, sub formă bănească sau ca servicii sociale, diverse
facilităţi şi avantaje etc. Ca sursă a consumului individual, plata pentru munca
prestată dimensionează - în plan macroeconomic - cererea de bunuri şi servicii, necesarul de investiţii, instrumentând evoluţia economiei în ansamblul ei1.
Din unghiul de interes al celui ce-şi oferă capacitatea de muncă, veniturile băneşti şi în natură obţinute pentru activitatea depusă reprezintă principalul
mijloc de existenţă pentru el şi familie. Prima sa reacţie este de maximizare a
acestora pe toate căile, inclusiv prin presiuni sociale. Funcţie de nivelul veniturilor în raport de consum, de necesarul pentru minima rezistenţă şi de un anume standard de viaţă (în permanentă ascensiune), angajaţii se vor preocupa şi
de păstrarea în viitor a locului de muncă. De aceea, revendicările lor privind
plata pentru munca depusă, în mod normal, nu vor depăşi limita superioară de
suportabilitate a firmei (productivitatea marginală), dar se vor preocupa de a se
apropia cât mai mult de acest plafon acceptat
Pe de altă parte, costul forţei de muncă este un element important al
cheltuielilor ocazionate de producţie, deci pentru firmă reprezintă consum de
resurse financiare, element de cost.
1

Cererea solvabilă de bunuri şi servicii de consum dimensionează în ultimă instanţă producţia aferentă, dar şi investiţiile necesare acoperim volumului consumurilor solicitate. La rândul lor, acestea atrag un complex de activităţi de producţie şi prestaţii care să permită o
ofertă echivalentă.
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Pentru întreprinzător, asigurarea continuităţii şi ritmului producţiei şi circulaţiei de bunuri şi servicii condiţionează un anume nivel şi evoluţie a costului
total. Menţinerea competitivităţii firmei şi, mai ales, câştigarea de noi segmente
de piaţă, ca şi menţinerea sau chiar sporirea profitului, impun reducerea costurilor unitare, a elementelor sale componente. Opţiunea "firească" vizează reducerea costului cu forţa de muncă, deoarece aceasta se poate face relativ imediat. "Ieftinirea" costului material, deşi cu efecte mai importante şi de durată,
solicită cheltuieli suplimentare pentru cercetări şi studii pe linia reducerii consumurilor, pentru marketing în aprovizionare etc., eforturi ce prezintă anumite
riscuri pentru patron. În plus, scurtarea duratei de viată a produselor şi serviciilor împinge şi mai mult spre reducerea cheltuielilor cu munca vie. Acceptarea
de către patron a unui anume nivel al costului cu forţa de muncă este funcţie
de trei elemente-restricţii; interesul acestuia de a-şi asigura un anume volum al
producţiei, nevoia de a face faţă concurenţei prin practicarea unor preţuri convenabile şi dorinţa firească de a obţine un minimum de profit. Deci, ceea ce-l
interesează nu este atât nivelul absolut al costului cu forţa de muncă, ci mai
ales evoluţia acestuia în raport de randamentul în muncă şi costul final al produselor şi serviciilor.
De aici şi contradicţiile dintre cele două forţe, respectiv dintre cei doi parteneri sociali în ce priveşte dimensionarea şi evoluţia costului salarial, ca şi dificultăţile ce apar, din aceste cauze, în valorizarea corespunzătoare a muncii
prestate. Din punctul de vedere al stabilizării macroeconomice, costul forţei de
muncă trebuie să fie stimulativ atât pentru beneficiarul său, respectiv angajatul,
câţ şi pentru cel ce investeşte, pentru agentul economic, deci să reflecte şi să
stimuleze creşterea eficienţei. Altfel devine instrument de dezechilibra.
În prezent, costul forţei de muncă se îndepărtează tot mai mult de semnificaţia sa de contravaloare a unei munci prestate1. Statul, prin intervenţia sa directă sau indirectă, asociaţiile patronale şi organizaţiile sindicale, prin negocieri,
convin asupra nivelului plăţii muncii şi al costului salarial. Astfel, nivelul va reflecta valoric forţa rezultantă a presiunilor relative exercitate de partenerii sociali,
respectiv punctul de echilibru între nevoile şi aspiraţiile angajaţilor, pe de o parte
şi posibilităţile financiare şi dorinţa de câştig a întreprinzătorului, pe de altă parte.

6.2. Aspecte ale evoluţiei costului forţei de muncă
Analiză comparativă a costului forţei de muncă este extrem de dificilă şi
complicată. Dificultăţile sunt de natură diversă:
a) metodologică; există diferenţe în ceea ce priveşte sfera de cuprindere
a costului forţei de muncă. În unele ţări anumite elemente de cost sa1

Salariul, ca element principal şi determinant al costului forţei de muncă, reflectă tot mai
puţin preţul muncii. Formarea sa pe piaţa muncii, ca raport între cererea şi oferta de forţă
de muncă este tot mai alterată O serie de forţe sau factori sociali fac ca această "lege" a
pieţei muncii să acţioneze tot mai des ca tendinţă sau orientare.
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larial, cum ar fi cotizaţiile pentru securitate socială sau cheltuielile
pentru formarea profesională sunt suportate de patron în totalitate; în
altele, numai parţial, la acoperirea acestora contribuind şi statul sau
diferite organisme neguvernamentale. Diferenţele în sfera de cuprindere a costului salarial între ţări pot să provină şi din faptul că un
segment din cheltuielile sociale poate fi finanţat nu prin contribuţiile
patronale, ci prin intermediul sistemului general de impozite. Totodată, structura costului salarial pe principalele elemente diferă şi între
ramuri şi subramuri de activitate. Astfel, costurile directe au, de regulă, o pondere mai mare în industria prelucrătoare decât în cea extractivă, în activităţile industriale faţă de construcţii etc.;
b) informaţională; diversitatea surselor de date folosite şi implicit mărimea eşantionului considerat fac ca rezultatele să difere, după cum ele
au la bază anchete, recensăminte sau estimări oficiale;
c) legislativ-instituţională;
d) sistemele de formare a veniturilor practicate de diferite state.
La acestea se mai adaugă, în ţările est-europene, stadiul de formare şi
funcţionare a pieţei muncii. Crearea cadrului legislativ şi instituţional nu presupune automat şi o funcţionare corespunzătoare a pieţei. Majoritatea acestor
ţări sunt încă în faza de formare a pieţei forţei de muncă. Funcţionarea sa este
imperfectă, distorsionată mai ales de acţiunea diverşilor factori exogeni (inflaţie
etc.). Salariul, venitul din muncă şi costul forţei de muncă includ şi elemente ce
nu au legătură directă cu remunerarea activităţii desfăşurate. Inflaţia provoacă
presiuni asupra creşterii salariilor. Preţul muncii capătă astfel o încărcătură socială tot mai mare, iar economicul propriu-zis pierde relativ din teren.
Având în vedere "restricţiile" prezentate anterior şi în limita posibilităţilor
oferite de informaţia statistică din domeniu, în paragraful de faţă ne vom opri
numai asupra câtorva probleme şi anume: salariul ca principală componentă a
costului salarial, accesoriile costului salarial şi pârghiile utilizate în instrumentarea evoluţiei costului salarial.
6.2.1. Ca principal element ai costului forţei de muncă, salariul reflectă
contravaloarea muncii prestate, mărimea şi evoluţia sa influenţând celelalte
segmente ale costului. Fiind legat de muncă, înseamnă că depinde direct de
nivelul producţiei şi de randamentul individual în procesele de fabricaţie, în perioade de instabilitate economică, de inflaţie şi şomaj, salariul se transformă
într-un factor de gestionare a dezechilibrelor. Creşterea salariilor - fără susţinere într-un spor de productivitate - reprezintă unul din factorii cheie ai dereglării
corelaţiilor de la micro spre macroeconomie. Creşterea preţurilor, ca răspuns la
politica de liberalizare şi devalorizare a cursului monedei, va antrena presiuni
pentru menţinerea salariului real Dar, în perioade de criză, menţinerea pentru
toţi a salariului rea; este incompatibilă cu stabilitatea macroeconomică.
Reforma salariilor în ţările est-europene a reprezentat o componentă a
programelor de tranziţie. Formarea şi controlul centralizat al salariilor au fost
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înlocuite cu corelarea la nivel naţional a raporturilor de salarii pe categorii profesionale, între salariul minim şi cel mediu etc., politica salariată "coborând"
practic la nivel de firmă. Pe de altă parte, s-a procedat la indexarea repetată a
salariului în raport de evoluţia inflaţiei. În acest fel, corelaţia dintre salariu si
producţie s-a rupt. Pentru un volum mai mic de produse şi servicii s-au plătit
salarii mai mari (Tabelul nr. 1).
Comportamentul este similar pentru toate ţările aflate în tranziţie, diferind
doar proporţiile. În raport de mărimea indicelui salariului faţă de cel al producţiei industriale, România şi Bulgaria se detaşează de celelalte ţări, printr-o creştere mai accentuată a primului indicator. La aceeaşi cădere de producţie de 23
procente în 1991/1990, de exemplu, salariul creşte în România de 2 ori mai
repede decât în Ungaria.

Pentru România, nivelul şi evoluţia salariului are o conotaţie aparte. În
primul rând, plata muncii a suferit o serie de transformări, mai ales de structură, care erau inerente, chiar obligatorii În contextul tranziţiei spre o economie
bazată pe principiile pieţei. în al doilea rând, datorită problemelor apărute şi a
acuitizării disfuncţionalităţilor din economie, nivelul salariilor este dat mai ales
de factori indirecţi sau exogeni producţiei, iar evoluţia acestora a fost determinată, în principal, de inflaţie. Indexările repetate, respectiv 10 în 26 de luni, au
urmărit atenuarea parţială a unora din costurile tranziţiei, statul „dirijând” căderea salariului real. Legătura firească, intrinsecă, dintre evoluţia salariului şi a
productivităţii muncii se mai păstrează doar sporadic Ia nivel microeconomic
Această eludare a unor principii economice fundamentale, care, mai devreme
sau mai târziu, vor trebui totuşi respectate, mu face altceva decât să transfere
în viitor unele din costurile tranziţiei.
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Ruptura dintre randamentul şi plata muncii este pusă în evidenţă cu claritate de evoluţia raportului dintre productivitate şi salariul mediu, în industria republicană.
Salariul mediu nominal creşte, iar producţia scade. S-a ajuns astfel ca în
luna octombrie 1992, faţă de prima etapă a "liberalizării" preţurilor (oct 1990), o
producţie reprezentând cca. 2/3 din cea iniţială să "necesite" o plată pentru
muncă de peste 7 ori mai ridicată (!) în condiţii de diminuare cu cca. 1/4 a productivităţii muncii. în timp ce raportul dintre creşterea productivităţii muncii şi
cea a salariului nominal se deteriorează constant - de la 0,706 în ianuarie 1991
ia 0,077 în decembrie 1992 - cel dintre randamentul muncii şi salarlul real oscilează între 1,503 în februarie 1992 şi 0,970 în luna iulie a aceluiaşi an.

O analiză similară pe date medii anuale nuanţează concluziile. Faţă de
media anului 1989, cele două rapoarte, în Secare din cei 3 ani au fost subunitare, însă cu evoluţie de sens contrar. De la cca. 0,7 fer ambele situaţii în 1990,
s-a ajuns în 1992 la o scădere până la 0,094 în cazul comparării evoluţiei productivităţii muncii cu cea a salariului nominal şi o creştere te 0,815 în cazul celui real.
Aceste comportamente sunt rezultatul politicii guvernamentale de moderare a salariilor. Efectele au fost însă modeste - rata lunară de creştere a preţurilor de consum menţinându-se la aproximativ 10% după cca. 18 luni de la liberalizarea acestora. Nefuncţionarea corespunzătoare a pieţelor produselor şi a
muncii şi suprimarea cererii prin preţ au rupt legătura dintre nivelul contravalorii
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factorilor de producţie şi conţinutul lor economic Compararea evoluţiei câştigului şi respectiv a salariului real reliefează că în timp ce în ţările OCDE raportul
este constant sau evoluează în acelaşi sens, în ţările aflate în tranziţie fluctuaţiile anuale sunt mai mari şi uneori contrare (Cehoslovacia). Ca tendinţă comună
pentru acestea din urmă, câştigul real scade mai încet decât salariul, pe când
în ţările est-europene creste, de regulă, direct proporţional (Anexa 1).
6.2.2. În ceea ce priveşte factorii de influenţă ii costului salarial, în statele
est-europene, remarcăm, pe de o parte, mărirea în termeni absoluţi a fiecărui
element component iar, pe de altă parte, adiţionarea unora noi. Viteza, amploarea şi gradul de extindere a acestora sunt diferite pe ţări. Un element nou
ce s-a adiţionat cheltuielilor cu forţa de muncă I-a constituit contribuţia pentru
ajutorul de şomaj ce a apărut ca urmare a instituţionalizării sistemului de protecţie socială a şomerilor.
Creşterea nivelului fiecărei componente a costului salarial s-a făcut atât
prin modificarea proporţiei legal stabilite în raport de totalul câştigurilor, cât şi
prin creşterea mărimii bazei de calcul. Este cazul impozitului pe salarii şi a contribuţiei pentru asigurările sociale al căror procent în România, de exemplu, în
medie s-a dublat în 1992 faţă de 1989; tot astfel a crescut şi cota aferentă calculării contribuţiei pentru ajutorul de şomaj, de la 1% iniţial (suportat de întreprinzător) la 6% în prezent (5% suportat de patron şi 1% de salariaţi).
În România - sub aspect structural - se constată o creştere de 11,74 ori
în decembrie 1992 faţă de octombrie 1990 a costului salarial. Nivelul fiecăruia
din elementele costului salarial a evoluat astfel: salariul act a-crescut de 9,6 ori,
impozitul de 16,4 ori, CAS-ul de 20 de ori, te fel şl contribuţia pentru ajutorul de
şomaj.

Ca urmare, in 1992 fată de 1989 se înregistrează, în medie, o diminuare
a greutăţii specifice a câştigului net cu cea. 15% (Grafic nr. 3). Celelalte părţi

240
componente câştigă teren în raport de salariul net; creşterile sunt de aproximativ 7 puncte procentuale pentru CAS, 3 pentru impozit, la care se adaugă
încă 4 aferente contribuţiei pentru ajutorul de şomaj (Grafic nr. 4).

Comparativ cu alte ţâri, România înregistrează o dinamică mult mai accelerată a salariului nominal şi a costului unitar. Dacă ritmul anual al acestor
indicatori pentru ţările OCDE se situează între 2,9% (SUA) şi 8,8% (Regatul
Unit) în 1989/1988 pentru salariul nominal şi -1,5% (Norvegia) şi 7,7% (Italia)
în aceeaşi perioadă, în România în cazul primului indicator creşterea este de
2,3 ori în 1992/1991 şi 2,7 ori în 1991/1990, iar pentru cel de-al doilea de 2,3
ori, respectiv 3,2 ori. Dacă în celelalte ţări, cu excepţia Italiei, salariul nominal
net creşte mai repede decât costul unitar, în România raportul este invers, ceea ce înseamnă că majorarea costului muncii se face pe seama "accesoriilor
salariate", respectiv a impozitelor, cotizaţiilor pentru asistentă socială, ajutor
social, şomaj etc., care induc impulsuri inflaţioniste şi, indirect, sociale.
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Ca urmare a unor asemenea evoluţii, structura rezultativă a costului unitar al forţei de muncă în România, în ceea ce priveşte raportul dintre cheltuielile directe şi indirecte, se apropie de cea a Belgiei, Franţei, Italiei, Olandei şi
Portugaliei (Grafic nr. 5). Aceste structuri "însoţesc" niveluri diferite ale costului
unitar1 raportul de mărime între ţări ajungând 1 la 6 (Anexa 2).

6.2.3. în aceste condiţii tensionate de funcţionare £ pieţelor muncii din ţările aflate în tranziţie, moderarea creşterii salariilor s-a impas ca un instrument
în mâna autorităţilor publice de atenuare a ratei de creştere a inflaţiei. Metodele au fost variate, funcţie de sistemele de salarizare practicate în aceste ţări. În
evoluţie au cunoscut o serie de modificări.
În România, ca şi în Ungaria, Polonia şi Cehoslovacia, s-a aplicat la început impozitarea suplimentară, prin penalizarea creşterii salariate peste UD
anumit nivel predeterminat. Plafonul maxim admis pentru majorarea salariilor
era, de regulă, inferior creşterii preturilor anticipând c reducere a salariului real.
Tehnica efectivă de aplicare a fost diferită pe ţări Impozitarea suplimentară a
creşterii peste o anumită limită a salariilor individuale (practicată într-o fază anterioară şi în România) a descurajat procesul de diferenţiere salarială, de stimulare prin venit a celor mai calificaţi lucrători, alimentând scăderea interesului
pentru muncă şi performanţă. Al doilea pas a fost trecerea la restricţionarea
creşterii fondului de salarii aşa numit de referinţă. Dar şi acesta are limite, a
1

Analiza costului orar al muncii pentru economiile de piaţă relevă două aspecte: în primul
rând nivelul diferă în limite foarte largi, respectiv între 3,98 ECU în Portugalia şi 18,27 în
Danemarca, funcţie de specificitatea economiilor ţărilor respective; în al doilea rând, structura cunoaşte în general următoarea ierarhizare a greutăţii specifice a elementelor sale
componente: câştigul direct - peste 50%; asigurările sociale - până la 30%; alte venituri peste 10% şi alte cheltuieli - sub 5%. Excepţie între ţările membre CEE face Danemarca,
unde costul direct depăşeşte 90% din costul mediu orar.
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conservat supraocuparea şi a descurajat schimbările structurale atât de necesare pentru firme.
Faţă de aceste metode sistemul impozitării creşterii salariului mediu orar
sau pe muncitor pare a fi mai "profitabil", permite o flexibilitate mai mare, putând întreţine interesul pentru eficienţă. Dar toate sistemele utilizate, inclusiv în
ţările dezvoltate, în perioade de recesiune pot avea efecte asupra atenuării inflaţiei doar pe termen scurt. Practica prelungirii unor asemenea metode de
Mostre a impozitării suplimentare ca instrument de stabilizare macroeconomică, pe fondul reducerii permanente a producţiei materiale, a dovedit că nu dă
rezultatele scontate şi, în plus, conduce la efecte nefavorabile în plan social.
În fapt, politica aplicată de ţările est-europene de suportare de către populaţie a costului tranziţiei prin scăderea salariilor reale s-a dovedit sub aspect
economic contraproductivă, neadecvată din punct de vedere social si periculoasă în plan politic. Scăderea salariului real a redus posibilităţile de reinvestire
a lucrătorilor, a menţinut supraocuparea şi activităţile ineficiente şi a inhibat interesul pentru creşterea productivităţii. Efectele de redistribuire prin controlul
salariilor în favoarea lucrătorilor mai slab remuneraţi au fost pro-inflaţioniste,
operându-se numai asupra salariului real în sensul reducerii acestuia. în replică, costul forţei de muncă creşte, sporesc preţurile şi se anihilează (respectiv
se amână) cererea de produse şi servicii; se va presa astfel asupra ocupării,
forţând reducerea acesteia. Susţinerea forţei de muncă disponibilizate, ca şi a
celorlalte persoane inactive va determina presiuni pentru creşterea salariilor
nominale, a CAS- ului şi contribuţiei pentru ajutorul de şomaj, deci a tuturor
elementelor costului. Prin urmare, opţiune? pentru moderare nu rezolvă problema, d o amână şi agravează, solicitând, firesc alte. măsuri antiinflaţioniste
decât cele adoptate iniţial, respectiv acţiuni de contracarare a costurilor cauzate de reducerea producţiei şi a ocupării

6.3. Incidenţe ale evoluţiei preţului forţei de muncă
6.3.1. Una din problemele esenţiale care se pune în perioada actuală, cu
predilecţie în unele din ţările est-europene aflate în tranziţie, este dacă şi în ce
măsură costul forţei de muncă, a devenit un element generator şi susţinător a!
inflaţiei.
a) Ca element de cost şi respectiv de preţ, cheltuielile cu forţa de muncă.
prin creşteri repetate şi fără "susţinere" în planul producţiei şi eficienţei, provoacă presiuni inflaţioniste. Partajul rezultatelor între profit şi salarii şi ponderea
cheltuielilor cu factorul uman în total costuri sunt cele două repere funcţie de
care se poate aprecia amploarea efectelor creşterii elementelor de natură salarială asupra inflaţiei. Analiza unor indicatori derivaţi privind piaţa muncii, pentru
perioada 1980-1992, în România, permit o apreciere, globală în acest sens.
PIB pe o persoană ocupată în economie a crescut de la 72,9 mii lei în
1989 la 534 mii lei în 1992. În preţuri comparabile, în 1992 faţă de 1989, produsul intern brut ce revine unei persoane ocupate a fost de 72,6%, deci s-a
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redus cu 27,4%. Salariile nete plătite pentru crearea unei unităţi de PIB au
scăzut doar cu 21,1%, respectiv de la cca. 40 bani la 1 leu PIB la 30 bani. În
schimb, salariul ce revine la 1 leu profit a oscilat de la 1,35 lei în 1989 la 2,29
lei în 1991 şi apoi la 232 Iei. Dacă ne referim la "aportul" ultimului an, respectiv
1992/1991, asupra modificărilor din întreaga perioadă, concluziile se nuanţează. Astfel, datorită scăderii raportului dintre salarii şi PIB de Ia 0,41 iei în 1990
la 0,25 lei în 1991, creşterea din ultimul an de 0,05 lei a "contribuit" cu +62,1%:
PIB pe o persoană ocupată s-a redus în continuare, iar salariul aferent unei
unităţi de profit a crescut, dar într-un ritm mai lent

Este necesar să adăugăm şi faptul că ponderea salariilor nete în PIB a
scăzut în 1992 faţă de 1989 cu 20,5% în condiţiile în care fondul de salarii net
a fost de 4,43 ori mai mare. De asemenea, căderea PIB pe o persoană ocupată a fost de 29,6%, pe când cea a PIB total de "numai" -22,4%. Aceste evoluţii
au fost însoţite de o producţie industrială pe un salariat al ramurii cu cca. 30%
mai redusă şi de deprecierea cursului mediu de schimb în proporţie de 93%.
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b) Un asemenea demers se cere continuat prin analiza ritmurilor lunare
în 1992 faţă de 1991 la indicatorii ce determină direct mărimea costului forţei
de muncă, respectiv productivitatea muncii şi salariul (Tabelul nr. 4).

Pe ansamblul indicatorilor analizaţi se constată o încetinire a ritmului de
degradare, aceasta manifestându-se în mc« diferit: ritmai de evoluţie a productivităţii muncii s-a apreciat în proporţie de 80%, iar cei al preţurilor de consum a continuat să crească, dar cu 6,3% mai lent Biţă de 1991, când rata cea
mai mică de cădere a fost cea a salariului real (-1,0%), în 1992 ritmul cel mai
redus de depreciere 1-a deţinut productivitatea muncii (-0,6%). Aceasta a permis şi o atenuare a "căderii" producţiei industriale, respectiv în proporţie de
65,9%. Din compararea ritmurilor salariului nominal net şi a preţurilor de consum se remarcă o aplatizare mai mare a curbei de creştere a preţurilor în raport de salarii; rata de creştere este mai mică cu 6,3% pentru preţuri şi cu 3,3%
pentru salariul nominal net. Prin aceasta căderea salariului real s-a încetinit cu
cca. 30%; şi o ultimă constatare este legată de aceea că, spre deosebire de
1991 când ritmul deprecierii cursului de schimb îl depăşeşte pe cel al preţurilor
de consum, în 1992 situaţia se inversează, rata de devalorizare a leului fiind
mai mică cu 52%. Această evoluţie defavorabilă a cursului de schimb, deşi
uşor atenuată în ultimul an, prin efectele sale va continua să preseze asupra
ritmului ulterior al salariului real, în sens negativ.
c) Pentru a completa imaginea privind rolul costului forţei de muncă în
susţinerea procesului inflaţionist se impune şi o succintă analiză a dinamicii şi
structurii elementelor costului de producţie.
Pornind de la aceste evoluţii şi de la proporţia cheltuielilor cu munca vie
în total costuri de producţie de cea. 27%, înregistrată în 1989, rezultă că sporirea cu 74,2% a acestora a făcut ca ponderea lor în costurile anului 1992 să
reprezinte, în medie, aproximativ 23-24%. Prin urmare, din această optică "responsabilitatea" costurilor privind fenomenul inflaţionist se "împarte” astfel:
cca.4 7% pe seama cheltuielilor cu munca vie şi 53% datorită modificărilor de
preţ la componentele materiale ale producţiei.
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d) Această apreciere globală suferă impactul schimbărilor in structura
costului cu munca vie. O creştere de salariu net atrage după sine o majorare a
sumei "accesoriilor salariate" (impozit, CAS, contribuţia pentru ajutorul de şomaj). Acestea, pe de o parte sporesc costul total, dar, pe de altă parte, contribuie la alimentarea unor surse de susţinere a activităţilor de administraţie publica, de asistenţă şi ajutor social. Potrivit estimărilor noastre, o creştere a salariului mediu nominal net cu 1% faţă de cel din luna decembrie 1992 permite, de
exemplu, un aport suplimentar ia veniturile bugetului de stat, din impozit, de
cea 490 milioane lei lunar. Aceasta ar asigura creşterea, tot cu 1%, a salariilor
pentru cca. 1069 mii persoane remunerate de la buget; calcule similare pot releva măsura în care, printr-o creştere de salariu se poate "închide cercul", respectiv pot fi susţinute financiar, prin sistemele instituţionalizate, şi celelalte categorii de forţă de muncă şi de populaţie. Un asemenea demers relevă capacitatea
sistemului creat de autosusţinere, delimitând în fiecare caz şi sarcina suplimentară ce cade în responsabilitatea statului sau a celorlalte organisme de profil.

246
În anul 1992, la suma de 0,41 lei suportată de patron se mai adaugă
0,38 lei reprezentând impozitul pe salarii; deci, în costuri se va adiţiona 0,41 +
0,38 = 0,79 lei pentru 1 leu salariu net, iar angajatul va putea să cheltuie din
leul primit cca. 94%.
Creşterea totală a costului salarial se repartizează pe elementele sale
componente astfel: salariul mediu net, cca. 60% din creştere, impozitul 16%,
CAS-ul 10%, iar contribuţia pentru ajutorul de şomaj 4%.

De menţionat că din salariul mediu net 67% în decembrie 1991 şi 48% în
decembrie 1992 a reprezentat indexare în raport de evoluţia preţurilor. La consideraţiile de până acum am putea adăuga două. Prima se referă la evoluţia
structurii sarcinii fiscale la nivelul agenţilor economici. În ultimul an, impozitele
şi contribuţiile aferente muncii vii au crescut doar cu 3,8 procente.

Din această creştere 0,9 procente, respectiv cca. 1/4 se constituie sursă
de venit la bugetul de stat şi 2,9 procente, adică aproximativ 3/4 Ia bugetul asigurărilor sociale.
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A doua are în vedere influenţele din măsurile de reformă asupra nivelului
costurilor totale. Potrivit unor estimări privind structura acestora, majorarea salariilor a contribuit la creşterea costurilor în 1992, comparativ cu 1989, doar cu
14,9%; acţiunea de corelarea preţurilor materiilor prime şi energiei cu cele
mondiale deţine 55,4% din total (Tabelul nr. 9).

Deci, costul forţei de muncă, prin evoluţia sa, a susţinut în limitele a cca.
15% procesul inflaţionist. Creşterea salariilor, fără legătură directă cu un câştig
de productivitate, a avut ca "argumente" elemente obiective şi subiective. Impulsul iniţial al sporirii costurilor s-a dat prin "reparaţiile" acordate, apoi au urmat o serie de măsuri menite să asigure cadrul necesar funcţionării pieţei
muncii. Este cazul introducerii contribuţiei pentru ajutorul de şomaj şi majorării
CAS-ului Aceste acţiuni, cumulate cu evoluţia costurilor materiale, au produs
creşteri de preţ care, prin amploarea lor, au făcut necesare acţiuni repetate de
indexare ce s-au inclus În costul muncii vii. Dar ponderea redusă a cheltuielilor
cu forţa de muncă în total cost şi politica executivului de moderare a creşterii
salariale au făcut ca partea aferentă plăţii pentru munca prestată să evolueze
mai încet Prin aceasta ea a frânat creşterea preţului direct proporţional cu majorarea contravalorii capitalului material şi financiar.
6.3.2. Deşi creşte, costul forţei de muncă rămâne totuşi subevaluat, şi în
mod cert nealiniat evoluţiei preţurilor celorlalţi factori ai producţiei Desigur că,
în condiţii de declin al producţiei şi de reducere a eficienţei muncii, o evaluare
corectă ar fi fost dificil de realizat Dar, o asemenea orientare a remunerării
muncii, din punct de vedere al valorificării potenţialului uman, are efecte negative, de durată şi care se vor răsfrânge şi propaga în întreaga activitate economico-socială. Intre aceste efecte se numără:
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− migraţia din motive economice a unei părţi a potenţialului de muncă,
cu predilecţie a celui mai valoros, cu pregătire (tineri, personal calificat şi înalt specializat). Căutarea în afara graniţelor a unui loc de
muncă care asigură în mod cert mai mult decât cei 50% salariu real
faţă de 1989, reduce numărul populaţiei active apte de muncă. Mai
mult, se iroseşte din avuţia naţională, respectiv investiţia anterioară
făcută de statul român pentru şcolarizare, pregătire profesională, perfecţionare etc. Penetrarea pe piaţa muncii din alte ţări, de cele mai
multe ori, se face prin acceptarea unui statut inferior, inclusiv o salarizare sub cea a forţei de muncă autohtone, dar superioară celei practicate în ţările de provenienţă;
− scăderea eficienţei utilizării forţei de muncă ocupate. Plata neremunerativă a muncii prestate, asociată cu celelalte efecte indirecte din
disfuncţiorialităţile procesului de producţie şi din viaţa socială amplifică demotivarea muncii. Apar astfel fenomene de reducere a productivităţii muncii, diminuare a gradului de utilizare a timpului de muncă în
meseria de bază. Paralel se amplifică înclinaţia spre activităţi în economia paralelă. Salariul, respectiv preţul muncii, se limitează astfel
doar la funcţia de protecţie socială, atrofiindu-se tot mai mult rolul său
de ferment al unei munci obiectivate şi de calitate.
Slaba capacitate de autoorganizare a agenţilor economici şi intervenţia
cu roi de paleativ a statului în materie de nivel, structură si evoluţie a costului
forţei de muncă au accentuat deficienţele din politica de salarii.

6.4. În loc de concluzii
Analizele noastre abordează doar secvenţial problematica complexă a
costului forţei de muncă. Chiar şi incompletă, această imagine permite, în final,
schiţarea unor direcţii de valorificare mai bună a potenţialului uman.
6.4.1. Judecate prin prisma rezultatelor, politicile de până acum în domeniul folosirii şi evaluării forţei de muncă-au avut efecte limitate. Deşi preţul forţei
de muncă a crescut, acesta rămâne încă subevaluat, creşterea sa fiind mai
ales legată de contracararea efectelor inflaţiei în planul veniturilor reale. În
plus, politica de venituri şi cea de salarii practicată ia nivel de firmă conservă
multe din condiţiile şi raporturile de muncă anterioare lui 1989. Costul forţei de
muncă, respectiv salariul ca preţ al muncii acţionează limitat şi fragmentar pe
piaţa muncii, cu eficienţă redusă.
Din perspectiva gestionării potenţialului uman, costul forţei de muncă,
subevaluat sau nu, se cere a fi abordat în legătură cu alţi factori endogeni
sau/şi exogeni pieţei muncii.
O acţiune directă şi complexă asupra mărimii şi evoluţiei costului forţei
de muncă şi implicit asupra evaluării potenţialului uman o are îmbătrânirea populaţiei active, apte de muncă. Acest factor atrage după sine: reducerea relati-
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vă a creşterii productivităţii medii a muncii, sporirea ratei de evoluţie a salariilor
categoriilor mai mici de vârstă, accentuarea procesului de devalorizare a stocului de capital uman.
În al doilea rând, o influenţă puternică o va avea prelungirea duratei medii de reintegrare în activitate a şomerilor, cu impact în devalorizarea calificării,
pierderi de potenţial uman, fenomene sociale traumatizante.
Al treilea vizează comportamentul agenţilor economici, de multe ori aberant, contraproductiv. Astfel, contrar oricărei logici a funcţionării economiei de
piaţă, aceştia au redus producţia, au sporit preţurile, apoi salariile, au suspendat plăţile către parteneri, au apelat la şomajul tehnic etc.
Şi, în fine, politica guvernamentală de comprimare a cererii prin preţ, care s-a dovedit neviabilă şi susţinătoare a inflaţiei Producţia pe stoc, încetinirea
procesului de realizare a producţiei, au generat costuri suplimentare, inclusiv
cu forţa de muncă, majorând preţul unitar final
Dacă avem în vedere chiar şi numai aceste fenomene, apar ca necesare
o serie de ajustări ale programelor din sfera veniturilor care să soluţioneze problemele legate de modificările ce apar pe piaţa muncii şi să evite costurile prea
mari. Acestea s-ar cantona pe următoarele direcţii:
− o schimbare esenţială în concepţia şi în aplicarea unor mecanisme
care să transforme salariul într-o veritabilă placă turnantă a aşezării
structurii economice pe criterii de piaţă. Aceasta ar permite salariului
să devină o pârghie reală a stimulării muncii de calitate, care să poată
asigura remunerarea după dificultatea, randamentul şi eficienţa unor
variate activităţi. Politica cheltuielilor cu forţa de muncă se cere orientată astfel încât cele două funcţii - de venit şi de cost - să se armonizeze şi să se susţină reciproc;
− orientarea evoluţiei salariilor în raport de creşterea intensităţii productive a capitalului şi, de aici, a productivităţii muncii în condiţii de menţinere a ofertei de forţă de muncă;
− dezvoltarea la nivelul firmelor a unor sisteme de planificare a necesarului de forţă de muncă şi construirea unor modalităţi de plată care să
promoveze formele de ocupare bazate pe carieră, să stabilizeze nucleul lucrătorilor de bază, permiţând astfel menţinerea unui echilibru
optimal între locurile de muncă şi angajaţi, între munca desfăşurată şi
preţul acesteia;
− asigurarea unor structuri de negociere clare şi reprezentative cere să
permită o conlucrare reală, fundamentată pe rezultate economice,
aprecierea corectă a costului forţei de muncă;
− alegerea unor formule de impozitare a veniturilor care să stimuleze
participarea la muncă, calitatea şi performanţa şi care să încetinească
afluxul de muncă spre economia nestructurată;
− crearea unei concepţii largi asupra remunerării muncii care să includă
atât evaluarea muncii salariate din diversele sectoare ale economiei,

250
cât şi a activităţii desfăşurate de ţărani şi persoanele ce lucrează pe
cont propriu, a patronilor etc. O politică globală a veniturilor tuturor categoriilor de populaţie ocupată presupune şi o anume viziune asupra
repartizării profitului şi dividendelor, impozitării salariilor şi a celorlalte
categorii de venituri, stabilităţii şi mobilităţii preţurilor etc.
6.4.2. Valorizarea corespunzătoare a muncii şi recompensarea pe diferite căi a efortului individual stimulează laturile de calitate şi eficienţă ale forţei
de muncă, permiţând creşterea totală a potenţialului uman. Acest deziderat nu
poate fi realizat decât concomitent cu crearea şi dezvoltarea bazei de susţinere, economice. Aceasta presupune în fapt valorificarea pe toate căile a avantajului relativ de care dispune poporul român - nivelul plăţii muncii. Practic, folosirea completă şi eficientă a capacităţii de muncă la nivelul actual al preţului forţei de muncă va permite creşterea producţiei, acoperirea cererii de produse şi
servicii la preţuri relativ mai scăzute, penetrarea mai largă a mărfurilor în exterior etc., permiţând crearea resurselor necesare sporirii valorii recompensării
muncii. Continuarea augmentării salariilor, în principal funcţie de factori exogeni (inflaţie, curs de schimb etc.) va duce doar la scăderea valorii reale a
acestuia şi implicit la mărirea ecartului dintre preţul muncii şi celelalte preţuri.
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1. ASPECTE AVUTE ÎN VEDERE
• Declinul economiei româneşti, început în anii 80 şi accentuat în deceniul actual1 , a provocat mari dezechilibre între cerere şi ofertă, a generat o rată
ridicată a inflaţiei şi în consecinţă a determinat creşterea costului vieţii şi înrăutăţirea condiţiilor de trai ale unei părţi foarte mari din populaţia ţării.
• Pentru multe familii a devenit anevoioasă întreţinerea copiilor şi deosebit
de costisitoare susţinerea lor în învăţământ, mai ales în cel superior, care,
comparativ cu cel elementar şi mediu, implică eforturi financiare mult mai mari.
Cheltuielile ce se fac cu pregătirea suplimentară (meditaţii) pentru examenul de
bacalaureat şi de admitere (acestea ajungând, în 1993, la circa 2000 lei şedinţa2, deci pentru mai puţin de 2 ore), cheltuieli ce grefează bugetul mai tuturor
părinţilor cu copii care candidează la admiterea în învăţământul superior, constituie doar preludiul unui şir întreg de eforturi financiare. Introducerea unor taxe, ca cea care se plăteşte pentru susţinerea examenului de admitere (fără a
mai aminti taxele care se aplică unui procent ce variază între 15-30%, în funcţie de facultate, din studenţii admişi în învăţământul de stat şi de 100% în cel
particular) a contribuit la îngreunarea condiţiilor.
• Cu dificultăţi foarte mari se confruntă familiile care locuiesc în alte localităţi decât cea în care îşi are sediul instituţia de învăţământ superior ale cărei
cursuri sunt frecventate de fii sau fiicele lor. Aceste familii sunt nevoite să facă,
în plus, cheltuieli pentru călătorii interurbane cu mijloace de transport în comun, cel puţin la începutul şi sfârşitul vacanţelor, pentru cazare (în cămine sau
în locuinţe particulare3) şi chiar pentru alimentaţie4. Într-o asemenea situaţie se
află un procent mare de familii din România. Potrivit unor estimări, pe ansamblu, peste 50% din studenţi sunt proveniţi din familii care îşi au domiciliul în alte
localităţi decât cea în care se află instituţia de învăţământ superior; procentul
1

Acest declin este consecinţa unor cauze obiective (între care: lipsa de resurse financiare,
procesul de înlocuire a mecanismelor specifice economiei supercentralizate cu cele ale
economiei de piaţă, dificultăţile apărute în relaţiile economice externe ale României ca urmare a destrămării CAER, războiului din Golf, embargoului aplicat de comunitatea mondială faţă de Iugoslavia, recesiunii din economiile multor ţări dezvoltate etc.) şi subiective
(lipsa de comportament managerial la mulţi conducători din întreprinderile de stat, ritmul
lent de transpunere în practică a unor prevederi ale legislaţiei cu privire la reformă, tergiversarea în adoptarea unor legi menite să perfecţioneze cadrul legislativ de manifestare a
mecanismelor economiei de piaţă, mişcările greviste ş-a.).
2
Numărul unor asemenea şedinţe, la o singură disciplină, variază între 20-50.
3
La această formă de cazare apelează, în prezent, aproximativ 40% din numărul studenţilor
care nu au domiciliul în centrul universitar ales pentru studii.
4
Este cunoscut că cheltuielile pentru alimentaţie pe care le face o persoană sunt mal mari
alunei când aceasta nu ia masa în familie sau, şi mai exact, în condiţiile când toţi membrii
unei familii servesc masa acasă, cheltuielile acestora pentru asigurarea hranei nu cresc
proporţional cu numărul membrilor săi.
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diferă de la o facultate la alta (între altele şi în funcţie de gradul de răspândire,
în teritoriu, a facultăţilor cu acelaşi profil).
Pentru estimarea cât mai realistă a cheltuielilor lunare1 impuse puse de
întreţinerea unui tânăr la facultate, colectivul de autori ai materialului de faţă a
luat în considerare toate variantele posibile în care se poate afla acesta,
avându-se în vedere diferenţele de cerinţe dintre studenţi şi studente. Variantele posibile sunt:
− cea care are în vedere situaţia când studentul (studenta) locuieşte cu
părinţii săi;
− cea care porneşte de la presupunerea că studentul (studenta) locuieşte în cămin şi mănâncă la cantină, consumând produse culinare ce
fac parte din meniul fix;
− cea care presupune că studentul (studenta) locuieşte în cămin, ia
masa la cantină, dar consumă produse culinare din meniul a la carte;
− cea care este concepută pe ideea că studentul (studenta) locuieşte în
cameră închiriată şi serveşte masa â la carte (într-o cantină studenţească sau într-un restaurant modest).
• În total cheltuieli sunt incluse, pe lângă cheltuielile specifice (ca, de exemplu, cursuri, rechizite, cheltuieli pentru multiplicare), cheltuieli pentru alimentaţie, pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, pentru articole de igienă personală,
pentru diverse servicii (transport, igienă, estetică personală, reparaţii ale unor
articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte2 ş.a.) care intră în consumul oricărui
tânăr (tinere), precum şi cheltuieli pentru ridicarea nivelului cultural şi pentru
agrement - divertisment. în cazul studentului (studentei) căminist, ţinându-se
seama de situaţia în care se află căminele şi cantinele, precum şi de ceea ce
s-a observat în anii anteriori, au fost incluse şi cheltuieli implicate de procurarea unor bunuri care, în mod normal, n-ar trebui să le aibă studentul (lenjerie
de pat, sac de dormit, pernă, veselă ş.a.).
• "Coşul" de bunuri şi servicii luate în considerare pentru determinarea
cheltuielilor, cantităţile şi duratele de folosire au rezultat din observaţiile proprii
ale autorilor dar şi din consultarea unui număr de foşti (nu demult) şi actuali
studenţi.
• Pentru anumite cheltuieli, în principal cele referitoare la masă şi cazare
(valabile în luna de început a noului an de învăţământ, 1993/1994, respectiv în
1

2

Cota lunară de cheltuieli cuprinde, pe lângă cheltuielile clar delimitate În timp (cheltuielile
pentru masă, cazare, diverse servicii la care se recurge periodic etc.), toate celelalte cheltuieli ce se convertesc În produse cu o durată de folosire de două şi mai multe luni, dar care se regăsesc în această cotă cu partea ce rezultă prin raportarea la numărul de luni estimate a fi utilizate; nu trebuie uitat că o serie de articole de îmbrăcăminte, încălţăminte
ş.a. se folosesc alternativ în decurs de mai multe luni şi chiar ani, fapt ce decurge din nevoia de diversitate, de igienă, de mărire a duratei de utilizare a fiecărui obiect.
Cheltuieli ca cele de transport (mai ales interurban) şi cele care au în vedere estetica personală sunt frecvente la vârsta studenţiei.
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octombrie 1993) au fost consultaţi factori de răspundere din instituţii de învăţământ superior şi s-a discutat cu un număr însemnat de studenţi.
• În lista de bunuri şi servicii luate în calcul şi deci la estimarea fiecărei
grupe de cheltuieli şi a cheltuielilor totale s-a avut în vedere statutul studentului, poziţia sa socială, necesitatea asigurării de condiţii care să-i permită să evite situaţiile jenante pentru el sub aspectul ţinutei, să facă faţă - fără dificultăţi eforturilor intelectuale solicitate de pregătirea sa cât mai temeinică, să aibă acces la manifestările culturale şi ştiinţifice caracteristice nivelului actual de civilizaţie. Mai mult, într-o variantă a cheltuielilor necesari, au fost luate în considerare bunuri şi servicii care depăşesc consumul apreciat ca normal şi pe care
autorii le-au denumit "articole suplimentare". în legătura cu "articolele suplimentare", ca de altfel cu întreaga gamă de bunuri şi servicii luate în calcul, este necesar să facem precizarea că atât în ceea ce priveşte varietatea produselor (sortimentelor) cât şi în privinţa cantităţilor şi duratelor de utilizare au fost
avute în vedere consumuri rezonabile. Daca la o seric de produse (în special la
cele de îmbrăcăminte) s-a mers pe doua sau mai multe sortimente, aceasta se
justifică nu numai prin aceea ca varietatea se înscrie în conceptul de viaţă
normală, dar şi prin cerinţele fiziologice ce decurg din condiţiile climatice specifice celor patru anotimpuri şi de asigurare a igienei organismului uman.
• Un aspect ce se impune atenţiei în mod deosebit este acela al efortului
financiar foarte mare pe care părinţii (tutorii) studentului (studentei) sunt nevoiţi
să-l suporte la începutul primului an de învăţământ superior. Deşi o parte din
bunurile pe care le foloseşte studentul (studenta) poate fi achiziţie din perioada
anterioară, viaţa pe care o va duce acesta, în special când familia locuieşte în
altă localitate, obligă la completări substanţiale de bunuri, unele din acestea
urmând a fi utilizate în toată perioada studenţiei (respectiv 5 sau 6 ani), altele
numai în primul an. Şi la începutul anilor de studenţie următori apar cheltuieli
mai mari decât în cursul anului dar acestea sunt, în general, mai mici faţă de
cele de la începutul studenţiei.
• Calculele pentru determinarea cheltuielilor (mai puţin tariful la cămin sau
chiria pentru camera închiriată de la particulari, costul mesei la cantină şi diversele taxe şcolare) au fost făcute utilizându-se preţurile şi tarifele medii valabile în luna iulie 19931 şi care sunt prezentate în anexe. Aducerea acestora la
nivelul lunii octombrie 1993, lună de început a anului universitar 1993/1994 şi
pentru care au fost obţinute datele referitoare la tarifele cantinelor şi căminelor
studenţeşti, precum şi informaţii cu privire la taxele anuale (pentru studenţii care plătesc aceste taxe în învăţământul de stat şi pentru cei din învăţământul
particular), s-a făcut cu ajutorul indicelui preţurilor de consum al populaţiei pentru perioada august-octombrie a.c., luându-se în considerare o creştere medie

1

Preţurile şi tarifele au fost obţinute de la Comisia Naţională pentru Statistică, aceasta
utilizându-le în calculul indicilor preţurilor de consum al populaţiei.
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lunară de 10%1. Creşterea a fost aplicată totalului şi nu fiecărei grupe de produse şi servicii.
• Ţinând seama de particularităţile unor cheltuieli, autorii au considerat necesar să determine cota lunară a acestora, deşi - aşa cum reiese şi din anexe o parte însemnată din bunurile pe care le utilizează studentul (studenta) nu
sunt cumpărate în fiecare lună. Cota lunară a cheltuielilor s-a impus şi din necesitatea de a confrunta, cheltuielile cu veniturile familiilor (de salariaţi mai
ales), precum şi cu veniturile potenţiale ale studenţilor (burse, în special, meditaţii, alte venituri).

1

Această medie a rezultat din datele pentru luna august şi din aproximările pentru luna septembrie 1993.

2. ELEMENTE DE CALCUL
• Calculele efectuate arată că, în luna octombrie 1993, în majoritatea facultăţilor, cheltuielile necesare pentru întreţinerea unui student (studente) din
anul I se prezintă astfel1:
A. În învăţământul superior de stat
1. în cazul când părinţii îşi au domiciliul în oraşul în care funcţionează instituţia de învăţământ ale cărei cursuri sunt frecventate de student (studentă) şi
acesta nu plăteşte taxă:
student
Cheltuieli pentru procurarea de bunuri şi servicii
folosite de majoritatea studenţilor2
Consum alimentar în cadrul familiei
Total

66990
38300
105290

- în lei studentă
74873
29700
104573

2. În cazul când părinţii îşi au domiciliul în localitatea în care funcţionează instituţia de învăţământ ale cărei cursuri sunt frecventate de student (studentă) şi acesta plăteşte o taxă:
student
Cheltuieli pentru procurarea de bunuri şi servicii
folosite de majoritatea studenţilor
Consum alimentar în cadrul familiei
Taxă3
Total

66990
38300
13334
118624

- în lei studentă
74873
29700
13334
117907

3. În cazul în care studentul (studenta) provine din altă localitate decât
cea în care funcţionează instituţia de învăţământ superior ale cărei cursuri le
1

Pentru studenţii din ceilalţi ani, presupunând că o parte importantă din bunurile cu o durată
de folosire mai mare de un an au fost procurate în 1992 sau chiar în anii anteriori acestuia, când preţurile de vânzare cu amănuntul erau de câteva ori mai mici, cotele lunare pot
fi diminuate cu circa 30%.
2
Inclusiv gustări şi răcoritoare consumate între mesele principale, precum şi ţigări.
3
Exceptând Academia de Teatru şi Film şi Academia Naţională de Arte, taxele stabilite în
învăţământul superior de stat variază între 97000 (învăţământul economic) şi 213000
(Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport); În materialul de faţă s-a luat în calcul
suma de 120000 de lei (foarte apropiată de taxa stabilită în învăţământul superior tehnic şi
medical - 113000, respectiv 117000 de lei); cota lunară a fost calculată prin împărţirea
sumei menţionate la 9 şi nu la 12 luni, cum s-a procedat cu alte cheltuieli.
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frecventează, cazarea este asigurată într-un cămin, iar masa este servită Ia o
cantină studenţească, apelându-se la meniu fix; nu se plăteşte taxă:
- în lei student
studentă
Cheltuieli pentru procurare de articole şi servicii
folosite de majoritatea studenţilor
66990
74873
Tarif masă la cantină - meniu fix1
22700
22700
Tarif cămin2
3000
3000
Cheltuieli pentru articole gospodăreşti
1200
1200
Cheltuieli de transport şi telefon interurban
670
670
Total
94560
102443
3*. Dacă studentul (studenta) consumă produse culinare din meniul â la
carte, cheltuielile cresc, în lunile de cursuri, cu 31300 de lei (socotind 1500 de
lei masa zilnică şi 20% regia generală a cantinei), ajungând la 125860 de lei şi
respectiv 133743 de lei.
3**. Când studentul (studenta) provenit(ă) din alte localităţi plăteşte şi taxă, cheltuielile lunare menţionate la punctul 3* se majorează cu 13334 lei.
4. Costul lunar al vieţii unui(ei) student (studente) provenit(ă) din altă localitate creşte foarte mult în condiţiile în care acesta (aceasta) recurge la cameră închiriată: variantele posibile, întâlnite de altfel în realitate, sunt: a. să locuiască la o rudă sau la o cunoştinţă plătind o chirie lunară de 10000-15000 de
lei; b. să închirieze o garsonieră mobilată contra unei chirii lunare de 25000 30000 de lei; c. să închirieze o cameră mobilată într-un apartament plătind o
chirie de 15000 - 20000 de lei.
Într-un asemenea caz, cheltuielile totale ajung la cel puţin 100360 de lei
pentru un student şi 108243 de lei pentru o studentă dacă mănâncă la cantină
(meniu fix) şi nu plătesc taxă şi la 164994 de lei pentru un student şi 172877 de
lei pentru o studentă dacă consumă produse culinare din meniu â la carte şi
plătesc taxa şcolară.
B. În învăţământul superior particular sunt valabile, cu creşteri de circa
50% la taxă, cheltuielile menţionate la varianta maximă de la punctul 4.
C. Cheltuielile totale specifice la flecare situaţie se majorează cu 17836
lei pentru un student şi cu 23590 de lei pentru o studentă dacă se includ şi
cheltuielile pentru articole considerate suplimentare. .
Comparând totalurile de mai sus cu veniturile salariale medii lunare nominale nete estimate pentru luna octombrie 1993 (estimare făcută pornind de
1

Suma a fost stabilită pornind de la tariful de 690 lei/zi plus 10% cheltuieli de regie; comparată cu cheltuielile pentru alimentaţie în cazul când studentul (studenta) ia masa în familie
(cazul 1), această sumă reprezintă 593% şi respectiv 81,4% dar presupune completări cu
produse pe care studentul (studenta) le procură de la alte unităţi de alimentaţie publică.
2
Acest tarif este valabil pentru o cameră cu trei paturi, grupul sanitar fiind comun.
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la datele statistice valabile pentru luna august 1993, cărora li s-a aplicat o majorare medie lunară de 10%) rezultă că acestea sunt cu mult inferioare cheltuielilor estimate pentru un student (studentă)1.
• Bursa acordată2, în cazul când studentul (studenta) beneficiază de un
asemenea venit, reprezintă, în cel mai bun caz (cel menţionat la punctul 1) circa 1/5 din cheltuielile estimate.
• Aceste ultime date referitoare la venituri arată că familiei de salariaţi ale
cărei venituri se găsesc sub o anumită limită, având de făcut faţă la multe alte
cheltuieli, îi este imposibil să susţină un copil Ia facultate. Posibilităţi în acest
sens există Ia familiile în care ambii părinţi au salarii şi veniturile salariale nete
lunare (dintr-o activitate sau prin cumul) se situează deasupra mediei pe ţară,
la patroni, la întreprinzători, la ţăranii cu gospodării bine întemeiate, cu animale
şi culturi intensive.

1

La nivelul economiei naţionale, în luna octombrie 1993, veniturile salariale medii lunare
nominale nete sunt de aproximativ 90800 de lei.
2
S-a avut în vedere bursa socială (20000 lei lunar).

3. O VARIANTĂ ECONOMICOASĂ DE CHELTUIELI
• În scopul de a vedea până unde s-ar putea ajusta cheltuielile impuse de
întreţinerea unui (unei) student (studente), ţinând seama de situaţia veniturilor
celei mai mari părţi din familiile autohtone, autorii au reexaminat fiecare grupă
de bunuri şi servicii principalele (respectiv cele considerate ca tăcând parte din
"coşul" normal de consum) şi au apreciat că se mai pot face unele diminuări fără a aduce persoanele în cauză într-o situaţie jenanta - la: îmbrăcăminte, încălţăminte, alte articole de uz personal, articole de igienă personală, articole
destinate asigurării esteticii personale, articole pentru întreţinerea curăţeniei,
bunuri alimentare ce se consumă în afara meselor de bază (plus ţigări), servicii
comune, servicii de agrement - divertisment şi achiziţii de cărţi de literatură beletristică.
Sintetic, în preţurile din luna iulie 1993, diminuarea cotelor de cheltuieli
lunare, faţă de sumele prezentate în anexe, la articolele şi serviciile principale,
pe capitole de cheltuieli, se prezintă astfel:
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• În preţurile din iulie 1993, suma totală a cheltuielilor lunare care rezultă
după deducerea diminuărilor menţionate reprezintă 42790 de lei pentru un student şi 46890 lei pentru o studentă. în condiţiile creşterii medii lunare cu 10% a
acestor cheltuieli (ca urmare a urcării preţurilor în ritmul menţionat) se ajunge
ca, în octombrie 1993, costul lunar al unui student, luând în considerare articolele şi serviciile comune majorităţii studenţilor (căminişti şi necăminişti) să fie
de 56950 şi respectiv de 62410 lei (faţă de 66990 şi 74873 de lei, în varianta
prezentată în textul anterior).
Luând fiecare situaţie ipotetică menţionată mai în faţă, suma totala a
cheltuielilor lunare se reduce cu 10040 lei în cazul studenţilor şi cu 12463 de lei
în cel al studentelor.
• O imagine aproximativă a problemelor care apar în legătură cu întreţinerea unui băiat la facultate poate rezulta luând, spre exemplificare, o familie
constituită din 4 persoane: părinţi şi doi copii, din care unul este la facultate, iar
celălalt la liceu, acesta fiind o fată:
1. Dacă fiecare din părinţi a încasat, în luna octombrie 1993, venituri
egale cu veniturile salariale medii nete estimate la 90800 lei (estimarea s-a făcut prin aplicarea unui procent mediu de creştere de 10% la veniturile salariale
medii nete din luna august 1993, când acestea au fost de 75026 lei), rezultă că
- eliminând contribuţia de 3% pentru pensia suplimentară şi 1 % pentru şomaj familia a avut încasări de circa 174 mii de lei, la care poate fi adăugată alocaţia
de stat pentru copii de 3500 de lei, pentru fată. Presupunând că familia respectivă a avut şi alte venituri (băneşti şi în natură) de aproximativ 17-20000 de lei
(această sumă a fost estimată pornind de la bugetele de familie pe semestrul I
1993), înseamnă că suma totală a veniturilor lunare în luna octombrie 1993 s-a
ridicat la maximum 197500 de lei.
Dacă, potrivit unor calcule, sumele minime lunare necesare existenţei
părinţilor şi sorei (elevă) în luna menţionată se ridicau la aproximativ 1500001
de lei, pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere a băiatului la facultate mai
rămâneau mai puţin de 50000 de lei. Această sumă a reprezentat, în cazul învăţământului de stat:
a) mai puţin de 50% din necesarul de întreţinere, când părinţii îşi au domiciliul în oraşul în care funcţionează instituţia de învăţământ superior
şi nu plătesc taxă: dacă plătesc taxă, proporţia scade sub 44%;
b) aproximativ 56% când părinţii domiciliază în altă localitate, studentul
este căminist, ia masa la cantină şi nu plăteşte taxă; dacă, dimpotrivă,
plăteşte taxă şi serveşte meniuri â la carte, gradul de acoperire a
cheltuielilor este de aproximativ 37%.
Obţinerea unei burse ca, de exemplu, cea socială, permite uşurarea situaţiei dar nu evită dificultăţile. Grafic, în cazul beneficierii de aceasta, situaţia
1

Când părinţii îşi au domiciliul în oraşul în care se află instituţia de învăţământ superior, la
cei 150000 de lei trebuie adăugaţi încă 3000 de lei, cota de întreţinere pentru o persoană.
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acoperirii cheltuielilor implicate de satisfacerea nevoilor de consum ale familiei
menţionate se prezenta, în octombrie 1993, conform figurilor de la pagina 18.
• Din aceste figuri rezultă clar discrepanţa dintre veniturile familiei de salariaţi avută în vedere şi cheltuielile cărora trebuie să-i facă faţa aceasta. Dacă
veniturile salariale luate în calcul ar fi sub media pe economia naţională, diferenţa ar fi mai mare. Efecte inverse, de diminuare a diferenţei, ar rezulta în
condiţiile în care veniturile salariale ale fiecăruia din părinţi (sau alte venituri) ar
fi superioare veniturilor saîariale medii nete pe economia naţională.

4. CREŞTERI POSIBILE ÎN VIITORUL APROPIAT
Perpetuarea, în economia româneasca, a unor realităţi care au generat
creşterea de preţuri în anii anteriori (în 1991 rata lunara a fost de 10,3%, în
1992 - de 9,6% iar în perioada ianuarie - august 1993 de 12,1%), va antrena
modificarea acestora şi în viitor. Pentru estimarea cheltuielilor probabile din
luna octombrie 1994, autorii au recurs Ia mai multe variante, respectiv au avut
în vedere, ca posibile, câteva rate de creştere a preţurilor:
− în varianta optimista, care are în vedere o rată lunară de creştere a
preţurilor de 5%, cheltuielile pentru bunurile şi serviciile considerate
ca normale (cele care în variantele anterioare însumează 66990 şi
74873 de lei) vor ajunge la circa 120400 şi respectiv 134500 de lei;
cheltuielile pentru "articolele suplimentare" (estimate pentru octombrie
1993 la 17836 şi 23590 de lei) vor fi de 32000 şi respectiv 42400 de
lei. Aceasta înseamnă că se va tinde spre o dublare a cheltuielilor care sunt determinate de cerinţele vieţii de student;
− o variantă mai apropiată de realitate este cea care presupune o creştere lunară a preţurilor de 8,5%; în aceste condiţii, cheltuielile pentru
bunurile şi serviciile care au fost incluse în consumul normal (articole
principale) ar ajunge la 178300 şi respectiv 199300 de lei, iar cele
pentru "articole suplimentare" la 47500 şi 62800 de lei;
− varianta care se suprapune pe anumite realităţi este cea care are în
vedere o rată lunară de creştere a preţurilor de 10%; efectul unei astfel de creşteri ar fi majorarea primeia din grupele de cheltuieli menţionată la 210300 şi respectiv la 235000 de lei, iar a celeilalte la 46000 şi
74000 de lei;
− varianta cea mai nefavorabilă ar fi aceea a creşterii preţurilor de desfacere cu amănuntul într-un ritm lunar de 12%. Efectul unei asemenea rate ar fi sporirea cheltuielilor într-o proporţie foarte mare; pentru
prima grupă de articole şi servicii, aceste cheltuieli ar ajunge la
aproape 261000 şi la aproximativ 292000, iar pentru a doua - la
69500 şi 91900 de lei; ar avea loc o creştere de aproape 4 ori;
− tariful la cantină - meniu fix - se va majora, după toate probabilităţile,
cu circa 50%, ajungând astfel la circa 34000 de lei.
Problemele care se pun în prezent şi care se vor amplifica în viitor sunt
cele referitoare la resursele financiare de acoperire a cheltuielilor ce se cer a fi
făcute pentru a asigura unui student (studente) condiţii normale de viaţă şi de
studiu.
În afară de sprijinul părinţilor şi al societăţii (prin diverse forme de burse)
este necesar să fie avute în vedere sponsorizarea din partea unor societăţi
comerciale şi mai ales intensificarea eforturilor proprii ale fiecărui student pen-

270
tru obţinerea devenituri. în funcţie de particularităţile facultăţilor frecventate,
poate fi extinsă activitatea de meditaţii (la matematică, fizică, limbi străine ş.a.),
de ghizi de turism, în timpul vacanţelor şi mai ales în vacanţa mare, de personal de servire în unităţi de turism, de lucrător în construcţii, la spaţii verzi, în
agricultură ş.a.
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Dacă unele din activităţile menţionate, cum ar fi cea de meditator sau
cea de ghid turistic se bucură de atenţie în rândul studenţimii din ţara noastră,
celelalte sunt încă neluate în seamă, ignorate. Includerea acestora în sfera de
preocupări a studenţimii române presupune, desigur, interes şi din partea diverşilor agenţi economici, a societăţilor comerciale şi un oarecare timp.
Într-o perspectivă mai îndepărtată, ca efect al unor schimbări pozitive
prezibile în mersul economiei naţionale, este posibil ca dificultăţile pe care le
au, în prezent, familiile cu venituri modeste în susţinerea copiilor lor la facultate
să fie atenuate.
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STRUCTURA BUNURILOR ŞI SERVICIILOR NECESARE UNUI STUDENT
(STUDENTE) ŞI EVALUAREA CHELTUIELILOR IMPLICATE
DE PROCURAREA ACESTORA (în luna iulie 1993)
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INTRODUCERE
Studiul "Tendinţe ale evoluţiei cererii şi ofertei bunurilor de consum de folosinţă îndelungată" a fost elaborat în cadrul programului "Strategia înfăptuirii
economiei de piaţă, în România".
Având ca obiectiv studierea evoluţiei posibile a gradului de dotare cu bunuri de consum de folosinţă îndelungată a populaţiei, lucrarea a fost astfel
structurată, încât în urma unor precizări de ordin teoretic, conceptual, a analizelor privind dotarea existentă în prezent, să poată fi relevate caracteristicile
specifice şi factorii de influenţă ai cererii şi ofertei acestor bunuri, previzionând
modul lor de manifestare într-o perspectivă pe termen mediu.
În prima parte lucrarea încearcă o prezentare a câtorva aspecte teoretiee
generale privind piaţa bunurilor de consum de folosinţă îndelungată, principalii factori ce influenţează cele două elemente corelative ale acesteia, cererea şi oferta.
Sunt prezentate aspecte ale pieţei sub incidenţa conjuncturii economice
actuale şi a unor factori de influenţă specifici, evidenţiindu-se elementele caracteristice, fiind relevate de asemeni şi principalele tendinţe posibile de evoluţie in viitor.
Studiul continuă cu analiza pieţei bunurilor de consum de uz casnic fiind
prezentate caracteristicile generale ale cererii pentru bunurile menajere, analiza ierarhică a cererii, comportamentul consumatorului în luarea deciziilor de
cumpărare a acestor bunuri, structura ofertei, toate acestea constituind fundamentul elaborării proiecţiilor cererii şi ofertei.
Lucrarea evidenţiază - în limita surselor de date existente - nivelul atins
în înzestrarea gospodăriilor cu bunuri de uz casnic. Pornind de te gradul actual
al dotării sunt generale unele alternative ale tendinţei evoluţiei bunurilor menajere printr-un model de proiecţie pe termen mediu.
Problematica pieţei bunurilor de consum de folosinţă îndelungată de uz
cultural, abordată în contextul tranziţiei la economia de piaţă este tratată - prin
prisma incidenţei factorilor de influenţă asupra cererii, ofertei şi înzestrării populaţiei eu unele bunuri incluse în această categorie, evidenţiind, totodată, pe
baza unei analize succinte, nivelul actual de satisfacere a nevoilor populaţiei.
Folosind ea punct de pornire datele disponibile, referitoare la Înzestrarea
populaţiei cu unele bunuri de uz cultural, particularităţile şi tendinţele logice ale
evoluţiei consumului acestora, s-a elaborat un model de proiecţie, pe baza căruia au fost generate alternative ale cererii şi înzestrării populaţiei cu bunurile
respective, în perspectivă, pe termen mediu.
În ultima parte a lucrării, analizându-se tendinţele evoluţiei industriei române de automobile şi înzestrarea populaţiei cu aceste bunuri sa ajunge la
concluzii ca: reducerea ciclului producţie transformarea automobilului într-un
bun de consum rar pentru cetăţeanul de rând şi îmbătrânirea parcului naţional
de automobile. În final se schiţează motivele pentru care redefinirea doctrinei
tranziţiei reprezintă o necesitate actuală.

Capitolul 1
CONSIDERENTE PRIVIND PIAŢA BUNURILOR
DE CONSUM DE FOLOSINŢĂ ÎNDELUNGATĂ
Bunurile de folosinţă îndelungată sau bunurile durabile cum sunt cunoscute m studiile de specialitate, constituia elemente componente indispensabile
calităţii vieţii, ale modului de viaţă.
Bunurile din dotarea unei gospodării constituie alături de locuinţă indicatorul standardului de viaţă al familiei. Bunăstarea unei lamilii presupune dotarea gospodăriei cu mobilă, produse de uz casnic, menajere, produse de uz cultural - sportiv, toate acestea contribuind la satisfacerea unui întreg complex de
nevoi menit să contribuie atât la sporirea confortului cât şi la dezvoltarea personalităţii umane.
Comportamentul consumatorului vizavi de aceste bunuri de folosinţă îndelungată, transformarea aspiraţiilor efective ale consumatorului în decizii de
cumpărare presupune:
− crearea puterii de cumpărare prin repartizarea veniturilor (solvabilizarea nevoilor);
− oferta acestor produse pe piaţă.

1.1. Cererea si oferta, elemente corelative ale pieţei
Obiectivul principal al studiului fiind proiecţia cererii şi ofertei bunurilor de
folosinţă îndelungată, a evoluţiei viitoare a pieţei, s-au luat în considerare ca
punct de plecare caracteristicile distinctive ale cererii pentru aceste bunuri şi
anume:
− cele mai multe bunuri durabile sunt utilizate în comun de către membrii unei familii sau a unei gospodării, deci m majoritatea cazurilor,
unitatea de analiză trebuie să o reprezinte familia sau gospodăria şi
nu individul;
− bunurile de folosinţă îndelungată, nu sunt produse de primă necesitate şi cererea, în acest caz, este foarte sensibilă (elastică) la influenţele unor factori eu acţiune specifică asupra diverselor segmente
ale pieţei;
− bunurile de folosinţă îndelungată, cum o spune însăşi denumirea oferă servicii de-a lungul unor perioade îndelungate, cererea pentru ele,
în cazul fiecărei unităţi de consum, manifestându-se la intervale relativ mari. În aceste condiţii este important să se ţină seama de cele
două componente ale cererii totale (cererea pentru prima dotare şi ce-
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rerea de înlocuire), de raporturile dintre ele, precum şi de raportul între acestea şi gradul de înzestrare al populaţiei cu bunul respectiv;
− aceste produse au în general o valoare mare şi un rol important în
procurarea lor îl joacă în afara veniturilor perioadei curente, economiile băneşti, precum şi condiţiile de credit utilizate;
− bunurile de folosinţă îndelungată sunt bunuri "flexibile" în timp, în sensul că odată aflate în folosinţa populaţiei, ele pot fi deseori reparate,
în loc să fie înlocuite cu altele noi; de aceea trebuie să se aibă în vedere şi strânsa interdependenţă între cererea de reînnoire şi condiţiile
de reparaţii şi întreţinere a bunurilor existente în uzul populaţiei.
În ideea realizării proiecţiei cererii este necesar de avut m vedere, alături
de caracteristicile menţionate şi principalele elemente caracteristice comportamentului consumatorului
− neprevăzutul şi inerţia, surse de deviaţie între realitate şi teorie; consumatorul nu-şi poate cunoaşte întotdeauna propriile nevoi - fiind departe de a fi realist - şi de asemeni se adaptează cu întârziere la noutăţi, necunoscându-şi suficient propria scară de preferinţe (preferinţe
pe termen scurt şl preferinţe pe termen lung).
− nevoile imaginare, nevoi ce nu au legătură cu filozofia personală a individului. Este foarte dificil de stabilit pragul între nevoile reale şi nevoile imaginare.
Comportamentul consumatorului îşi are originea în organizarea societăţii
în general şi a producţiei în special.
Influenţa nevoilor asupra sistemului productiv conduce la obţinerea bunăstării dorite cu cât condiţiile unei economii de piaţă vor fi realizate, funcţionarea ei permiţând rezolvarea problemei alocaţiei optime a resurselor atunci când
există o anumită repartiţie a veniturilor.
Oferta bunurilor de consum de folosinţă îndelungată, categorie corelativă
a pieţei, cuprinde totalitatea mărfurilor existente pe o piaţă, produsele oferite
conducând la posibilitatea de transformare a unei nevoi potenţiale în cerere
efectiv satisfăcută. Situaţia ofertei de pe piaţa bunurilor de consum de folosinţa
îndelungată, determină comportamentul consumatorului. Consumatorul are
dreptul de veto asupra bunului oferit de producţie, dar, ca el să-şi exercite atest
drept, trebuie să-i fie oferit bunul.
Oferta nu este numai o cantitate pur şi simplu de bunuri care se găsesc
pe piaţă, ci defineşte şi un proces economic, cu importante schimbări structurale ale produselor, a căror investigaţie este. realizată prin studii şi prognoze tehnologice, prealabile, corelate posibilităţilor de producţie ce implică organizarea
ei şi alocarea factorilor de producţie - aspecte ce nu constituie obiectul studiului
de faţă.
Importante în cunoaşterea structurii ofertei sunt informaţiile referitoare la
criteriile tehnice şi de prezentare a ofertei, caracterele funcţionale, care trebuie
să se găsească într-o diversitate de sortimente.

294
Consumatorii sunt exigenţi în alegerea produselor şi se informează cât
mai bine, fiind mai ales sensibili, la diferenţierile calitative ale produselor. Sporul de venit pe care-l deţin două persoane se cheltuie diferit în funcţie de nevoile, exigenţele, gusturile şi preferinţele fiecăruia.
Numai o ofertă-diversificată poate conduce la modificări în comportamental consumatori lor deoarece.
− o anumită nevoie poate fi satisfăcută de mai multe produse;
− un produs poate satisface mai multe nevoi;
− în alegerea produsului se ţine seama na numai de utilitatea obiectivă
ci şi de utilitatea subiectivă;
− la produsele de folosinţă îndelungată cumpărarea este determinată
într-o măsură tot mai mare de nevoia de înlocuire.
Ciclul de viaţă al ofertei este o problemă dificilă şi importantă mai ales
din punct de vedere practic, deoarece permite o cunoaştere a speranţei de viaţă a produsului, a şanselor sale de a supravieţui pe piaţă.
Ciclul de viaţă al produselor are 5 faze distincte:
− lansarea sau introducerea pe piaţă, când produsul este introdus pe
piaţă dar nu este încă acceptat;
− creşterea - produsul începe să se vândă din ce În ce mai mult;
− maturitatea - desfacerea produsului continuă, dar într-un ritm de creştere în scădere, din cauza micşorării interesului consumatorilor;
− saturarea - desfacerea produselor atinge şi rămâne la un nivel caracterizat prin volumul cererii de înlocuire?
− declinul - vânzările încep să scadă în mod absolut pe măsură ce produsul este concurat prin produse mai bune sau produsa de substituţie.
Problema care trebuie clarificată este de a stabili în ce stadiu se află produsele şi care este următoarea fază.
Recunoaşterea pe piaţă a vârstei ofertei se realizează prin comportamentul consumatorului care acceptă sau nu produsele, informaţii în acest sens
obţinându-se din examinarea curbei vânzărilor, care descrie evoluţia, din momentul lansării pe piaţă a produsului până în momentul retragerii lui de pe piaţă.
Curba vânzărilor ia forme diferita în funcţie de natura produselor a pieţei
pe care sunt lansate, a politicii de lansare şi de staţionare pe piaţă. În cazul
bunurilor de folosinţă îndelungată, faza de creştere este mai mare, fiind funcţie
de venituri şi preţuri, iar faza de maturitate se caracterizează printr-o fază de
relansare realizată prin:
− eliminarea produselor învechite cu deficienţe de calitate;
− lansarea unor produse noi prin folosirea unor licenţe de fabricaţie sau
a unei concepţii proprii.
În prezent, în condiţiile existenţei unei situaţii de monopol a producătorilor, a lipsei condiţiilor de concurenţă şi a interesului consumatorilor pentru
aceste produse, folosirea unei licenţe prezintă unele avantaje, deloc de neglijat:
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− reducerea timpului de asimilare a produsului;
− asigurarea unui grad mai mare de certitudine în reuşita asimilării şi
realizării unui produs care are o probabilitate mai mare să fie acceptat
de consumatori.

1.2. Factorii cererii şi ofertei bunurilor de consum
de folosinţă îndelungată
Principalii factori care influenţează atât cererea eât şî oferta de bunuri de
folosinţa îndelungată sunt, în principal, veniturile, preţurile, factorii demografiei,
locuinţa şi condiţiile de locuit.
Mărimea veniturilor băneşti şi modul lor de utilizare determină transformarea aspiraţiilor într-o cerere efectivă: determină decizia de cumpărarea unui
bun "de folosinţă îndelungată.
Nivelul venitului unei familii şi mărimea cheltuielilor obligatorii determină
existenţa şi mărimea unui fond discreţionar care permite unei familii să economisească pentru a cumpăra bunuri de folosinţă îndelungată. Economiile au o
influenţă dublă asupra deciziei de cumpărare: pot constitui baza deciziei de
cumpărare şi in acelaşi timp se economiseşte pentru alte scopuri, limitându-se
cheltuielile pentru achiziţionarea diferitelor bunuri de folosinţă îndelungată.
În cadrul pieţei majorităţii bunurilor de consum de folosinţă îndelungată
un rol deosebit de important revine şi sistemului de vânzări cu plata în rate. Utilizarea acestui sistem a demonstrat flexibilitatea modului de manifestare a cererii din partea unităţii de consum.
Politica vânzărilor în rate alături de o politică de repartizare a veniturilor
în favoarea creşterii economisirilor consumatorilor vor influenţa pozitiv atât manifestarea cererii pentru bunuri de folosinţă îndelungată cât şi oferta acestor
bunuri.
În perioada anilor 1990-1992 veniturile populaţiei au fost puternic influenţate de fenomenele de recesiune economică, de creşterea costurilor de producţie datorită majorării preţurilor cu ridicata la materii prime de bază. Liberalizarea preţurilor, indexarea periodică a salariilor negociate în funcţie de rata inflaţiei, noi reglementări în sistemul de salarizare, creşterea continuă a preţurilor
de consum au condus la scăderea nivelului de trai al populaţiei.
Veniturile au înregistrat o rată descendentă1, salariul real a scăzut în
1991 faţă de 1990 cu 17,2%, veniturile reale ale ţărănimii provenite din munca
în agricultură au scăzut cu circa 7%, iar pensia reală a pensionarilor de asigurări sociale a scăzut cu 17,4% faţă de anul 1990. la acest contest potrivit datelor din cercetarea selectivă a bugetelor de familie, se înregistrează creşterea
ponderii cheltuielilor alimentare în totalul cheltuielilor de consum, la toate cele
trei categorii de familii, în detrimentul cheltuielilor pentru mărfurile nealimentare.
1

Starea socială şi economică a României în anul 1991, p.38, CNS.
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Deci, evoluţia veniturilor populaţiei în 1991 într-un ritm inferior sporirii
preţurilor mărfurilor şi al tarifelor serviciilor a condus la schimbări semnificative
în structura cheltuielilor de consum şi la manifestarea următoarelor tendinţe:
− tendinţa de creştere a cheltuielilor pentru produse alimentare, în defavoarea cheltuielilor pentru mărfuri nealimentare;
− tendinţa de creştere a cheltuielilor pentru mărfuri nealimentare în defavoarea cheltuielilor pentru servicii.
Preţul intervine în dialogul dintre producător şi consumator, fiind hotărâtor în comportamentul consumatorului, aceasta conducând la modificarea puterii de cumpărare, la regruparea cheltuielilor şi la schimbarea structurii de utilizare a veniturilor.
Preţul se modifică în funcţie de traiectoria ciclului de viaţa al produselor,
la oscilaţiile sezoniere, la modificarea condiţiilor de viaţă, a condiţiilor de producţie (raritatea factorilor de producţie). Prin preţ se pot cuantifica modificările
intervenite în raportul cerere-oferta pe tot întreg parcursul ciclului de viaţii
Importante sunt atât relaţia cerere-preţ - cu implicaţiile sale imediate şi
de perspectivă asupra diferitelor procese sau fenomene economice— cât şi
incidenţa ei asupra corelaţiei producţie-ofertă de bunuri de consum şi putere de
cumpărare a populaţiei.
Liberalizarea preţurilor şi tarifelor începută la 1 noiembrie 1990 şi desfăşurată în trei etape succesive în cadrul anului 1991 continuată în 1992 a declanşat un proces inflaţionist accelerat.
Preţurile bunurilor de consum ale populaţiei şi tarifele au înregistrat o
creştere continuă, rata medie lunară a inflaţiei fiind de 3.0,3%. Spre exemplu,
la frigidere, congelatoare, maşini de spălat rufe, creşterile de preţuri au fost între 7-9 ori, iar la maşini de gătit-aragaz, autoturisme, televizoare alb-negru între
5-7 ori.'
Eliminarea subvenţiilor în mai 1993 va conduce în continuare la creşteri
de presuri şi tarife, la diminuarea puterii de cumpărare a populaţiei, datorită
inflaţiei. Apare ca o prioritate de urmărit raportul dintre indicele de creştere a
salariilor şi indicele de creştere a preţurilor, fiind important ca primul să nu-l devanseze pe cel de-al doilea.
Intercorelaţia multiplă care există între cerere, venit şi preţ este foarte bine pusă în evidenţă de coeficientul de elasticitate, coeficient ce stabileşte tendinţele generale ale modificării cererii. În lipsa cunoaşterii suficiente a preţurilor, a modificărilor care intervin, se poate urmări corelaţia prin cheltuielile de
consum ştiut fiind că cererea pentru un produs este sensibilă la ridicarea venitului şi scăderea preţului. Situaţia în care venitul scade şi cresc preţurile, constituie o problemă mai delicata pe care nu ne-am propus s-o analizăm mai în
detaliu.
Factorii demografici, locuinţa şi condiţiile de locuit au o influenţă de necontestat asupra cererii şi ofertei de bunuri de folosinţa îndelungată. Compo-
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nenta familiei şi mărimea, categoria socio-profesională, mediul, determină dimensiunile cantitative şi calitative ale pieţei bunurilor de folosinţă îndelungată.
Evoluţia dinamică a populaţiei a influenţat în general piaţa bunurilor de
folosinţă îndelungată, dar ţinând seama de principala caracteristică a bunurilor
durabile - folosirea în comun de către membrii unei gospodării, este necesară
cunoaşterea evoluţiei acelor indicatori care caracterizează gospodăria.
La recensământul1 populaţiei din 7 ianuarie 1992, s-a înregistrat comparativ cu 5 ianuarie 1977 o creştere a numărului populaţiei de 5,6%. Numărul
gospodăriilor a crescut cu 9,8%. Din totalul gospodăriilor circa 55%- sunt situate în municipii şi oraşe. Mărimea unei gospodării, din punct de vedere al numărului mediu de membrii s-a redus în 1992 faţă de 1977 de la 3,21 persoane la
3,05 în 1992. în mediul urban mărimea medie a unei gospodării este mai mică
(3, 0 persoane) decât cea din mediul rural (3,1 persoane).
Din punct de vedere al repartizării populaţiei pe medii urban şi rural se
constată că populaţia urbană reprezintă. 54,4% din total, înregistrând o creştere faţă de recensământul anterior de 31,7%, pe seama reducerii populaţiei din
mediul rural cu 14,6%.
Alături de procesul de urbanizare, ce s-a manifestat în perioada ultimilor
20 ani, proces pus în evidenţă de schimbarea structurii populaţiei, pe medii, în
favoarea mediului urban (ponderea populaţiei urbane a crescut de la 38, 2% în
1966, la 46,9% în 1977, ajungând la peste 50% în 1992), îmbunătăţirea dotării
locuinţei, a creşterii gradului de confort a influenţat în mod favorabil sporirea
cererii pentru bunurile de consum de folosinţă îndelungată.
Evoluţia fondului de locuinţe a înregistrat p creştere de 20%, creştere însoţită, şi de îmbunătăţirea structurii locuinţelor, (creşterea suprafeţei locuibile
ce revine în medie pe o locuinţă şi pe o persoană) şi a dotării cu principalele
instalaţii.
Astfel, 53,7% din locuinţe au în dotare instalaţie de alimentare cu apă,
preponderent în mediul urban, peste 96% din locuinţe au instalaţie electrică,
doar 38,6% au încălzire centrală şi numai 4,8% au încălzire prin sobe cu gaze.
Rezultă un disconfort în ceea ce priveşte instalaţia de alimentare cu apă şi la
instalaţia de încălzit.
O sursă suplimentară de informaţii asupra locuinţei şi condiţiilor de locuit
oferă ancheta privind locuinţa şi condiţia de locuit ale familiilor de salariaţi, ţărani şi pensionari cuprinse în eşantionul bugetelor de familie organizată pa
această, temă la sfârşitul anului 1990.

1

Date din recensământul populaţiei şl locuinţelor din 7 ian. 1992 - rezultate preliminare Bucureşti 1982 - CNS.

Capitolul 2
REPERE ALE EVOLUŢIEI PIEŢEI
MOBILEI ÎN ROMÂNIA
Răspunzând necesitaţilor umane de prim ordin (odihnă, prepararea alimentelor, servitul mesei), cât şi cerinţelor omului modem (studiu, destindere şi
primire, depozitare) mobila constituie astăzi, alături de locuinţă an bun indispensabil vieţii. Analiza pieţei mobilei este în măsură să furnizeze o serie de
elemente de apreciere a calităţii vieţii, a tendinţelor ce se manifestă, în evoluţia
raportului cerere-ofertă pe acest important segment al pieţei bunurilor de folosinţa îndelungată.

2.1. Situaţia - pieţei mobilei sub, incidenţa conjuncturii
economice actuale, şi a unor factori de influenţa specifici
Numeroşi factori de natură economică şi politică, interna şi internaţională, care au afectat naţiunea română în ultimii ani şi-au pus amprenta şi asupra
echilibrului şi evoluţiei pieţei mobilei. Imposibilitatea comensurării amplitudinii şi
intensităţii efectelor acestor factori nu se rezumă la dificultatea obţinerii unor
date oficiale, ci ea rezidă din însuşi modul de exprimare a cererii şi ofertei de
mobilă. Fiind un bun heterogen, mobila cuprinde o multitudine de articole diferenţiate, nu numai după caracteristicile funcţionale (dormitoare, sufragerii, bucătării, garnituri hol, articole de birou etc.) ci şi în funcţie de calitatea lor (grad
de prelucrare), în aceste condiţii, singura modalitate de urmărire a nivelului
producţiei şi consumului de mobilă este valoare acesteia, care este cu atât mai
puţin relevantă cu cât evoluţia preţurilor este mai dinamică. Înclinaţia cumpărătorului spre multifuncţionalitatea mobilierului, durata mare deviată a acestui
produs (care sporeşte odată cu creşterea calităţii ), ca şi capacitatea acestuia
de a satisface în acelaşi timp utilitatea mai multor persoane, fac imposibil de
urmărit numeric gradul de dotare al populaţiei cu acest bun, ca şi evoluţia cererii sale potenţiale. În aceste condiţii, aprecierea situaţiei pieţei mobilei şi a tendinţelor sale de perspectivă pe baza calculelor econometrice îşi pierde relevanţa, ea putându-se baza doar pe estimarea efectelor previzibile ale factorilor ce
influenţează de obicei această piaţă.
Fiind un bun de folosinţă îndelungată, mobila reprezintă pentru consumator o adevărată investiţie ps care nu o poate efectua, de regulă, din venitul lunar curent, ci doar apelând la economiile băneşti făcute anterior. În mod evident, consumul de mobilă sporeşte pe măsura ridicării nivelului venitului disponibil, care permite o rată mai înaltă de economisire.
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În structura consumului populaţiei, mobila ocupă un ioc prioritar (după locuinţă) în cadrul bunurilor nealimentare: ponderea sa sporeşte, pe măsură ce
scade ponderea bunurilor alimentare, ca urmare a creşterii venitului disponibil
permanent.

Aşa cum se poate constata din datele tabelului nr. 1 în anii J80 în ţara
noastră s-a manifestat tendinţa de reducere continuă a ponderii cheltuielilor cu
bunuri nealimentare, în medie pe o familie, la toate cele trei categorii de venituri realizate de populaţie; după o uşoară redresare în anul 1990 procesul îşi
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reia trendul descrescător. Sporirea cheltuielilor efectuate cu bunuri indispensabile vieţii (ponderea cheltuielilor pentru procurarea bunurilor alimentare în total
cheltuieli de consum ale populaţiei a fost în ţara noastră, în aceeaşi perioadă
de timp de 2 ori mai mare decât cea înregistrată în ţările dezvoltate economic)
reduc în mod absolut posibilităţile financiare ale populaţiei de procurare a bunurilor de folosinţă îndelungată Se constată, de altfel, tendinţa, de reducere în
aceeaşi perioadă a cheltuielilor efectuate cu locuinţa şi înzestrarea cu bunuri
durabile (cu aproximativ 4 puncte procentuale). Ponderea relativ mică (cea.
50%) a cheltuielilor cu bunuri nealimentare în consumul populaţiei (în ţările
dezvoltate economic aceasta reprezenta în anii '80 între 75% şi peste 80%)
denotă capacitatea redusă a populaţiei ţării noastre de procurare a bunurilor de
folosinţă îndelungată.
Cheltuielile anuale pentru achiziţia mobilei s-au înscris şi în 1990-1991 în
tendinţa de scădere, manifestata în anii ' 80, la toate bunurile durabile.

Datele prezentate mai sus relevă accentuarea, în ultimii ani, a tendinţei
de reducere a ponderii cheltuielilor pentru achiziţionarea mobilierului în cheltuielile medii lunare ale unei familii la principalele 3 categorii sociale» În sumă
absolută, aceste cheltuieli au fost atât de mici, încât putem conchide că în perioada 1990-1991 doar puţine familii au achiziţionat mobilier {sumele cheltuite
în medie pe o familie în ambii ani s-au aflat sub preţul cel mai mic al unui articol de mobilă).
Raportul venit disponibil permanent - consum de mobilă se modifică substanţial de-a lungul ciclului vieţii, ponderea mobilei în consumul diferitelor grupe
de vârstă variind sensibil.
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Factorul demografie afectează cererea de mobilă nu numai prin structura, ei şi prin dimensiunea sa. în condiţiile în care ceilalţi factori de influenţă rămân consistaţi, este de aşteptat ca, odată cu sporirea populaţiei, să crească şi
cheltuielile pentru cumpărarea mobilei.
Astfel, în perioada 1985 - începutul anului 1992, deşi indicele de creştere
anuală a populaţiei a fost de 100, 5% cererea populaţiei pentru acest bun de
folosinţă îndelungată s-a redus, ca urmare a acţiunii conjugate a mai multor
factori de influenţă principali:
a) Reducerea puterii de cumpărarea populaţiei. Ca urmare a accelerării
procesului inflaţionist, preţul mobilei înscriindu-se în tendinţa generală
de creştere a preţurilor şi în contextul devansării indicelui de creştere
a bunurilor nealimentare de către cel a bunurilor alimentare, a descurajat comparatorii potenţiali.
b) Creşterea în ritm alert a şomajului începând cu anul 1991 a redus în
mod absolut capacitatea cererii potenţiale de ase transforma în cerere
solvabilă.
c) Scăderea ofertei de locuinţe. Numărului tot mai des redus de locuinţe
date anual în folosinţă după anii '80 în contextul în care numărul populaţiei a sporit, a influenţat, de asemenea, în sens negativ cererea
de mobilă.
d) Evoluţia comportamentului uman. Chiar dacă puterea de cumpărare
nu a susţinut nevoia socială de mobilă, ea a fost în continuă creştere
ca urmare a sporirii în perioada 1980-1991 atât a numărului de căsătorii (100,39% în 1991/1980), cât şi a numărului de divorţuri (108,
50% în 1991/1980)
Acţiunea factorilor de influenţă menţionaţi s-a accentuat în anii 19911992, determinând transformarea doar parţială a nevoii sociale în cerere solvabilă.
Datele tabelului evidenţiază evoluţia dinamică din ultimii doi ani a indicelui preţului mobilei (evoluţie apropiată de cea a grupei de produse din care face
parte), în ultima lună a anului 1992, indicele de creştere al preţului acestui produs devansând chiar pe cel al grupei (116, 3%) 113,5%).
Sporirea rapidă a preţului mobilei înregistraţi în ultima perioadă de timp a
avut drept cauză principala creşterea costurilor de producţie ca urmare a sporirii salariilor (fără reflectare în productivitatea muncii) şi preţurilor materiilor prime (în special lemn), combustibilului şi energiei.
Creşterea preţului mobilei a afectat, în mod direct, şi nivelul ofertei acestui produs, care a scăzut în termeni reali în ultima perioadă de timp, tocmai
pentru a se adapta cererii solvabile în descreştere. Lipsa indicelui de creşterea
a preţului mobilei din datele furnizate oficial de Comisia Naţională de Statistică
face imposibil de recalculat valoarea reală, atât a producţiei de mobilă, cât şi a
consumului acesteia pentru întreaga perioadă de timp analizată.
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În linii generale, raportul cerere-ofertă de mobilă în ţara noastră poate fi
apreciat pe baza datelor furnizate de tabelul nr. 4. Se observă reducerea continuă a ponderii vânzărilor de mobilă către populaţie in total producţie (cu 27,2
puncte procentuale în perioada 1980-1991). Redresarea din anul 1990 s-a datorat, pe de o parte sporirii neaşteptate a veniturilor populaţiei ca urmare a măsurilor de returnare a sumelor reţinute drept "părţi sociale" şi a altor măsuri de
creştere a salariilor în condiţiile în care preţurile bunurilor indigene nu suferiseră încă nici o modificare, iar pe de altă parte, creşterii calităţii mobilei ofertate,
deoarece începând din acel an, nu s-au mai făcut diferenţieri (din punct de vedere calitativ, grad de prelucrare, diversitate, materii prime superioare folosite),
între mobila destinată vânzării pe piaţa interna şi cea exportată.
În anul 1991, cererea populaţiei s-a situat sub 1/3 din nivelul ofertei de
mobila, în condiţiile în care exportul acestui produs a suferit influenţa negativă
a conjuncturii economice şi politicii internaţionale. Conform specialiştilor din
Departamentul Industriei Lemnului din Ministerul Industriei1, reducerea comenzilor din C.A.E.R. cu cca. 25-30% din volumul desfacerilor a constituit cauza
principală a declinului producţiei, afectând în egală măsură şi exportul mobilei
româneşti.
Conform opiniei aceloraşi specialişti, reducerea ofertei de mobilă a mai
avut drept cauză majoră scăderea masei lemnoase disponibile cu 38% la începutul anilor '90 faţă de deceniul trecut.
1

În articolul "O ramură sănătoasă în hăţişul tranziţiei", Capital nr. 14/1993.
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În anul 1992 piaţa mobilei a fost mai echilibrată. Deşi producţia, a continuat să scadă reprezentând doar 82,6%1 din nivelul obţinut în 1991 exportul de
mobila s-a ridicat la cea. 70% din valoarea producţiei. Totuşi nivelul cererii interne de mobilă a fost modest (aproximativ 30% din valoarea producţiei), iar
vânzările la fondul pieţei au continuat să scadă (reprezentând cca 27% din valoarea producţiei) ca urmare a menţinerii inflaţiei (rata medie lunară de 9,6%),
creşterii şomajului (8,4% din populaţia activă civila) şi continuării procesului de
reducere a puterii de cumpărare a populaţiei (indicele preţurilor bunurilor de
consum ale populaţiei a fost superior indicelui de creştere a salariului mediu
lunar net pe principalele activităţi2: 299,2% > 275,8%),

2.2. Tendinţe previzibile în evoluţia pieţei mobilei
Începând cu anii '90 economia românească a fost marcată de modificări
adesea contradictorii în evoluţia factorilor de influenţă, de discontinuitate a
trendului conjuncturii economice internaţionale, de decizii de natura economică
şi politică în măsura să modifice în mod radical comportamentul agenţilor economici (deci, inclusiv al populaţiei). În aceste condiţii prognozele macroecono1
2

Conform Buletinului statistic de informare publică, nr. 12/1992.
Conform Buletinului Statistic de informare publică nr. 12/1992
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mice se confruntă cu riscul de a fi infirmate de realitate, datorită gradului înalt
de probabilitate pe care îl implică evoluţia factorilor de influenţa.
Aprecierea evoluţiei pieţei mobilei din lucrarea de faţă se bazează pe
tendinţele manifestate în ultima perioadă de timp sub acţiunea principalilor factori de influenţă şi a celor previzibile în viitor.
Datorită politicii economice promovate până în anul 1989, de dezvoltare
prioritară a industriei grele, producţia ramurii prelucrarea lemnului (în cadrul
căreia, mobila a reprezentat 75% în anul 1992) deţine o pondere mică în valoarea producţiei industriale (2,3% în anul 19911). Potenţialul industriei mobilei
poate asigura creşterea ofertei acestui bun căci posibilităţile tehnice(dotare,
tehnologii de fabricaţie) şi de calificare superioară a forţei de muncă de care
dispune, precum şi de baza bună de materii prime (valorificată superior pe
această cale) permit acest lucru. Faptul că productivitatea muncii în industria
mobilei a sporit în 19912 faţă de anul precedent cu 1,4% dovedeşte capacitatea sa de redresare.
În măsura în care industria mobilei va rezolva problema masei lemnoase3 cu care s-a confruntat la începutul anilor '90, îşi va diversifica baza de materii prime prin contactarea furnizorilor ce practică preţuri mai mici şi/sau oferă
materiale calitativ superioare şi îşi va reproicţia produsele astfel încât lemnul sa
poată fi înlocuit parţial cu alte materiale (de exemplu metal) care asigura o mai
mare durată de viaţă produselor, producţia de mobilă va spori rapid. Capacităţile de producţie existente în prezent permit acest lucru în viitorul apropiat căci
pentru anul 1993 indicele de utilizare al acestora va fi de 84,9%.
Modificarea structurii producţiei în sensul orientării ofertei de mobilă în
direcţia satisfacerii în mai mare măsură a cererii actuale va fi în măsură să asigure creşterea producţiei reducând riscul de a nu fi vândută. Conform specialiştilor din Departamentul Industriei Lemnului din Ministerul Industriilor4 oferta
de mobilă pe pian intern se va orienta în viitor spre mobilier multifuncţional,
piese separate, mobilier adecvat suprafeţelor de locuit şi posibilităţilor financiare ale cumpărătorilor. Pe plan extern se are în vedere orientarea producţiei
spre acea "structură, care a valorificat mai bine resursa de masă lemnoasă,
exportul urmând să deţină în 1993 o pondere de 69% din volumul producţiei
programate.
Efectuarea unor studii de marketing aprofundate şi a unor sondaje în
rândul cumpărătorilor interni şi externi ar asigura producătorilor datele necesare programării producţiei astfel încât oferta să satisfacă şi structural cererea de
mobilă.

1

Conform Anuarului Statistic al României pe anul 1992, p. 407 şi respectiv, p. 458.
Conform Buletinului Statistic de informare publică, nr. 12/1992.
3
Articolul "O ramură sănătoasă în hăţişul tranziţiei", în Capital, nr. 14/93.
4
Articolul "O ramură sănătoasă în hăţişul tranziţiei", în Capital, nr. 14/93.
2
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Sporirea reclamei publicitare pentru mobila românească prin participarea
la târguri şi expoziţii, prin deschiderea unor reprezentanţe (birouri) permanente
în ţările principate importatoare de mobilă, prin cooperarea cu firmele de comerţ din ţară şi străinătate şi asigurarea unor spaţii publicitare în mass-media,
sunt tot atâţia factori ce pot determina creşterea în viitor a ofertei de mobilă
prin asigurarea cu anticipaţie a desfacerii acesteia.
Orientarea ofertei de mobilă, cu predilecţie spre exterior va fi în măsură
să asigure sporirea producţiei, într-un moment în care posibilităţile desfacerii
acesteia pe piaţa internă se vor menţine la nivel scăzut.
Liberalizarea finală a preţurilor preconizată pentru 1 mai 1993 va fi în
măsură să accelereze cursa salarii-preţuri, afectând din nou puterea de cumpărare; a populaţiei şi determinând restructurarea consumului acesteia În aceste condiţii evoluţia cererii de mobilă, va fi în mare măsură dependentă de nivelul general al preţurilor precum şi de raportul dintre indicele de creştere al preţurilor bunurilor alimentare şi cel al bunurilor nealimentare.
În măsura în care piaţa bunurilor agroalimentare va înregistra o evoluţie
pozitivă rapidă care va permite populaţiei reducerea ponderii cheltuielilor cu
aceste produse în total cheltuieli de consum, este posibil să sporească cererea
(solvabilă) de mobilă.
Având în vedere că populaţia în vârstă de 20-40 ani, căreia i se adresează în special produsul "mobilă" reprezintă cca. 30% din populaţia totală şi peste 40% din numărul cumpărătorilor potenţiali, informaţiile referitoare la ponderea veniturilor acestei grupe de populaţie în total venituri ar furniza informaţii
preţioase asupra gradului în care nevoia socială se poate transforma în cerere
solvabilă.
Şomajul, care va continua să se manifeste în viitorul apropiat în societatea românească, va afecta în special pe tineri, adică acea grupă de vârstă, care-şi întemeiază noi familii, lipsa veniturilor personale ale acestora diminuând
în mod absolut şi în proporţie considerabilă cererea (solvabilă) de mobilă.
Grupa de vârstă care realizează cele mai mari venituri asigură şi numărul
cel mai mare de cumpărători potenţiali de mobilă. Dacă această grupă nu corespunde grupei de vârstă la care de regulă se întemeiază noi gospodării, necesarul de mobilă al populaţiei nu se transformă în cerere solvabilă, iar consumul acestui bun rămâne la nivel redus, favorizând dezvoltarea în paralel a pieţei de mobilă veche.
Pe măsură ce ritmul trecerii la economia de piaţă se va accelera şi fabricile de mobilă din ţara noastră vor deveni producători independenţi, intrând în
competiţie unii cu alţii pentru cucerirea pieţei, preţul mobilei se va reduce determinând creşterea gradului de satisfacere a cererii. Menţinerea privilegiilor
preţurilor de monopol de care beneficiază în prezent industria mobilei va determina stagnarea şi chiar reducerea cererii pentru acest bun şi, deci scăderea
în mod relativ şi/sau absolut a volumului vânzărilor, eu efecte directe asupra
nivelului ofertei de mobilă.
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Posibilitatea practicării unor preţuri ale mobilei compatibile cu analul veniturilor populaţiei va crea posibilitatea sporirii în viitor a nivelului cererii populaţiei având în vedere tendinţa de creştere în perioada 1977-1992 a suprafeţei
locuibile (în medie cu 4 m2 pe o locuinţă, 0,2 m2 pe o cameră şi 2,6 m2 pe o
persoană).
Semnificativ în aprecierea nivelului cererii de mobilă este tendinţa manifestată în evoluţia numărului de "gospodării" şi a numărului mediu de persoane
pe o gospodărie. Este de aşteptat în viitor menţinerea tendinţei manifestate în
perioada 1977-1992 de creştere an numărului de gospodării (creştere de 10,
21% în perioada menţionată1) şi de reducere a numărului mediu de persoane
pe o gospodărie (de la 3,2 în 1977 la 3,1 în 1992) în special ca efect ai sporirii
anuale a numărului de căsătorii şi de divorţuri. Toţi aceşti factori vor acţiona
asupra cererii potenţiale de mobilă în sensul creşterii sale în viitor. De asemenea, tendinţe noi manifestate în modul de viaţă (gospodării cu o singură persoană, gospodar ii deţinute de cupluri necăsătorite sau de familii cu un singur
părinte) sunt în măsură să determine sporirea de mobilă, deşi influenţa acestor
factori este dificil de cuantificat.
Un alt factor a cărui influenţă asupra cererii de mobilă este dificil de apreciat, îl constituie aşteptările populaţiei privind nivelul viitor al venitului lor. De
regulă, în perioadele de recesiune economică înclinaţia populaţiei spre consum
se reduce în favoarea creşterii înclinaţiei spre economisire ca o măsură de asigurare în caz de şomaj a unui venit minim necesar traiului. Pe măsură ce economia românească se va redresa şi rata inflaţiei va putea îi stăpânită, numărul
locurilor de muncă va spori odată cu aşteptările populaţiei privind nivelul veniturilor sale în viitorul apropiat, fapt ce se va reflecta şi în creşterea cererii de mobilă. Accentuarea recesiunii economice şi/sau a inflaţiei determină însă reducerea cererii de mobilă pe termen scurt.
Deşi ocupă în prezent o pondere relativ redusă în consumul de mobilă,
necesităţile instituţiilor publice şi private pentru dotarea cu mobilier de birotică,
hotelier, spitale vor determina în viitorul apropiat sporirea cererii interne de mobilă.
Înlăturarea efectelor blocajului economic şi ale restricţiilor energetice,
asigurarea cu materii prime şi cu lichidităţi valutare va crea producătorilor posibilitatea de a-şi dimensiona şi structura oferta de mobilă la nivelul cererii externe şi interne. Pe măsură ce veniturile populaţiei vor spori în termeni reali şi
economia naţională se va echilibra, cererea de mobilă va tinde spre nivelul
ofertei de mobilă.

1

Conform Recensământului populaţiei şi locuinţelor - rezultate preliminare 7.01.1992, Bucureşti, iunie 1992, p. 32.
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Capitolul 3
PI AŢA BUNURILOR DE UZ CASNIC, MENAJERE

3.1. Caracteristici generale ale bunurilor menajere
Din multitudinea bunurilor care alcătuiesc piaţa bunurilor de folosinţă îndelungată ne-am oprit asupra segmentului de piaţă referitor la bunuri te de uz
casnic şi anume: aragaz, frigider, maşină de spălat rufe şi aspirator.
Aceste aparate menajere pot fi grupate în trei mari categorii;
− categoria bunurilor simple de "confort" care asigură funcţionarea "frigului" - frigider, congelator;
− categoria bunurilor legate de producţia domestică; maşina de gătitaragaz
− bunuri care constituie un ajutor în muncile menajere: maşina de spălat rufe, aspiratorul.
Frigiderul a devenit un bun indispensabil oricărei gospodării, indiferent de
modul în care îşi organizează gospodăria acoperirea nevoitor alimentare.
Congelatorul şi combina frigorifică cumulează numeroase utilizări permiţând o mai bună gestionare a timpului.
În mod obişnuit toate gospodăriile sunt echipate cu un frigider cu congelator: continuă să crească echiparea cu congelator simplu, acesta permiţând
cei mai bine administrarea surselor alimentare(stocarea autoconsumului în cazul gospodăriilor agricultorilor).
Indicatorul care caracterizează viteza de penetrare a acestui bun în consumul gospodăriilor este gradul de înzestrare la 1000 locuitori şi la 100 gospodării.
Gradul de înzestrare cu frigidere la 1000 loca urmat o evoluţie în general
crescătoare, fără a fi o evoluţie de tip logistic: gradul de înzestrare la 1000 locuitori de la nivelul anului 1975, de 95,5 buc./1000 locuitori aproape s-a dublat
la nivelul anului 1985 -186,6 buc./1000 locuitori, după 1987 începând să scadă
lent an de an, fiind de 173,3 buc./1000 locuitori în 1991.
Gradul de înzestrare cu frigidere la 100 gospodării urmează aceeaşi evoluţie, înzestrarea fiind departe de o dotare cât de cât raţională pentru acest
produs-fiecare gospodărie să aibă în posesie cel puţin un frigider cu congelator, iar în varianta optimistă, ideală, un frigider şi un congelator independent.
Faţă de media pe ţară la înzestrarea cu frigidere Ia 100 gospodării, la
eşantionul de 9000 familii1 supuse unei anchete1 privind înzestrarea cu bunuri
1

Indicatorul la 100 gospodării şi la 100 familii are aceeaşi sferă de cuprindere, numai sursele de informare diferă: - primul este din serii statistice, al doilea din bugete de familie se
deosebesc prin modul de calcul-primul este o medie ponderată, al doilea o medie simplă.
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de folosinţă îndelungată la sfârşitul anului 1990, reiese, pe categorii de familii,
O înzestrare superioară cu frigidere, la familiile de salariaţi (foarte aproape de
o dotare raţională - 99, 3%) şi de pensionari de asigurări sociale de stat (87, 9
frigidere la 100 de familii în 1991) şi inferioară, la familiile de ţărani 42,6 bucăţi
faţă de 54,5 buc. media pe ţară la 100 gospodării.
Maşini de gătit - aragazul. De importanta acestui bun de folosinţă îndelungată din dotarea oricărei familii este inutil de vorbit, acest bun putând fi socotit un bun banal, de strictă necesitate în orice gospodărie, familie. Dacă în
1985 la poziţia frigider, înzestrarea era 0,4 bucăţi la 1000 locuitori, la aragaze
înzestrarea era de 8,4 buc. la 1000 locuitori (producţia a fost de 20582 bucăţi).
Până la nivelul anului 1975 gradul de înzestrare cu aragaze a fost net superior
celorlalte bunuri, după acest an ocupând locul II după frigidere. Dotarea cu
aragaze nu s-a dublat după. anul 1975, creşterea fiind progresivă, dar într-un
ritm moderat. Greutăţile legate de posibilitatea cumpărării buteliei de aragaz
(sunt două produse complementare şi exista încă un număr mare de familii,
care nu au locuinţă racordată la reţeaua de gaze) au influenţat gradul de înzestrare.
Gradul de înzestrare de 141,2 aragaze la 1000 locuitori şi 43.9 bucla 100
gospodării este departe de a fi considerat satisfăcător, din mai multe considerente;
− concepţia despre bucătărie, în general., şi alimentaţie în special a populaţiei din ţara noastră;
− specificul cererii populaţiei determinat de condiţiile de climă, de particularităţile consumului alimentar din mediul urban şi rural, din diferitele zone ale ţării.
Maşina de spălat rufe. Pentru acest bun problema se pune în mod deosebit faţă de celelalte. Cererea pentru acest bun se manifesta în legătură cu
nevoile legate de tratamentul rufelor, al lenjeriei (spălat, uscat, călcat) de igiena
rufăriei. Sunt nevoi care pot fi satisfăcute prin dotarea individuală a menajelor
cu astfel de maşini, dar în acelaşi timp pot fi satisfăcute şi prin utilizarea serviciilor prestate de unităţile specializate - spălătorii-curăţătorii. Apelul la astfel de
servicii conduce la uşurarea muncii în gospodărie, are ca efect economia de
timp a femeii, cea care este pe drept cuvânt "administratorii; consumului unei
familii".
Gradul de înzestrare cu maşini de spălat rufe era la nivelul anului 1975
de 67, 9 bucăţi la 1000 locuitori, dublarea gradului de înzestrare realizându-se
abia la nivelul anului 1985; crescând în continuare până la 150, 8 bucăţi la
1000 locuitori în anul 1091. Se remarcă că dintre bunurile luate în studiu, este
produsul la care înzestrarea creşte an de an, începând cu 1990,
1

Ancheta înzestrarea cu bunuri de folosinţă îndelungată a familiilor de salariaţi, ţărani şi
pensionari, cuprinse în eşantionul bugetelor de familie organizată la sfârşitul anului 1990
de C.N.S.
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Aspiratorul de praf. Este un produs de care ar trebui să dispună fiecare
gospodărie, deoarece asigură un grad ridicat de igienă a locuinţei. Dotarea este destul de scăzută în prezent, 79,1 bucăţi la 1000 locuitori, respectiv 24,6 bucăţi la 100 gospodării. Faţă de media pe ţară în 1990, la familiile cercetate se
constată o dotare cu mult peste media familiilor de salariaţi (59,4 buc. la 100
familii) şi pensionari de asigurări sociale de stat (45,5 bucăţi la 100 familii) pe
când dotarea familiilor de ţărani cu acest bun este aproape inexistentă (2,6 bucăţi ia 100 familii în 1990). Valoarea relativ mică, în comparaţie cu celelalte bunuri, nu reprezintă un factor important în ierarhizarea cumpăraturilor în bugetul
unei gospodării. Condiţia esenţială de creştere a dotării cu acest bun este îmbunătăţirea structurii şi calităţii ofertei ia nivelul exigenţelor actuale.

3.2. Analiza ierarhică, şi ordinea de cumpărare a bunurilor
de folosinţă îndelungată
În proiecţia consumului o problemă dificilă, o constituie ierarhizarea trebuinţelor şi a consumului, ceea ce se traduce prin stabilirea în primul rând a
unui echilibru între mijloacele destinate satisfacerii nevoilor elementare şi mijloacele necesare satisfacerii nevoilor de ordin superior.
În general, dacă mijloacele destinate satisfacerii nevoilor elementare au
o elasticitate relativ redusă, şi corespund unor cerinţe concrete neputând fi înlocuite, mijloacele destinate satisfacerii nevoilor de ordin superior se caracterizează printr-un înalt grad de substituţie.
Dezvoltarea societăţii are efecte asupra transformării tipurilor de nevoi,
asupra naturii bunurilor consumate cât şi asupra evoluţiei mijloacelor de satisfacere a nevoilor: când creşte gradul de civilizaţie aî unei ţări creşte şi ponderea grupei mijloacelor destinate satisfacerii nevoilor de ordin superior.
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Legile lui Engel se verifică şi astăzi - pe măsura creşterii venitului scade
ponderea cheltuielilor pentru consumul alimentar. Deci timpul nu anulează tendinţele esenţiale ale consumului, dar modelele trebuie reconsiderate în condiţiile de azi (luxul de ieri a devenit necesitate; limita de saturaţie din trecut azi a
dispărut şi a apărut la limită). Indicele dezvoltării umane în secolul prezent presupune o alfa dotare cu bunuri de folosinţă îndelungată, net diferită de cea din
trecut.
Scale de comensurare a nevoilor pentru bunuri de folosinţă îndelungată
sunt mai greu de stabilit. Nevoile de bunuri nealimentare au o elasticitate mai
mare şi de aici apar dificultăţi în stabilirea unor norme raţionale. Intervin de
asemeni deosebirile însemnate de gusturi, obiceiuri, variaţiile mari în durata de
întrebuinţare, posibilităţile de înlocuire a lor, de reparare, apariţia uzurii morale
a acestor bunuri.
Pentru bunurile de folosinţă îndelungată se porneşte de la un nivel raţional de confort, de viaţă, ţinându-se seama în acelaşi timp de mărimea familiilor,
de spaţiul de locuit, de structura acestuia, de uzura fizică şi morala a produselor.
Trebuie de asemenea avute în vedere şi priorităţile acordate de către
familii în timp şi pe măsură ce se avansează în ciclul de viaţă al produselor.
Ordinea procurării produselor sugerează locul atribuit nevoilor în cadrul
unui clasament inevitabil limitat de puterea de cumpărare.
Analiza ierarhică şi ordinea de cumpărare a bunurilor de folosinţă. îndelungată este legată de posibilităţile de satisfacere a nevoilor materiale şi spirituale, corespunzătoare unui nivel de viaţă.
Nevoia trebuie tratată ca un sistem de nevoi. Satisfacerea diferitelor categorii de nevoi este privită în mod unitar de fiecare individ în parte, de fiecare
gospodărie. De aici ideea existenţei unei legităţi în cumpărarea diferitelor bunuri de folosinţă îndelungată. Nu se cumpără produse ci grupe de produse
destinate satisfacerii cât mai depline a diferitelor clase de nevoi; structura nevoilor determină, în mod obiectiv comportamentul de consum.
Este deci necesară studierea nu atât a cererii specifice pentru fiecare
bun în parte, ci cererea pentru un ansamblu de produse. Îmbinarea ambelor
modalităţi, subordonarea, comportamentului de consum pentru un bun, comportamentului faţade întreaga gamă de bunuri este cea mai corectă abordare.
Ierarhizarea bunuri de, uz casnic, menajere
Ierarhizarea în funcţie de gradul de înzestrare cu bunuri de uz casnic
menajere, evidenţiază următoarele:
Situarea pe primul loc, în decursul unei perioade foarte îndelungate, a
înzestrării cu frigidere (cu excepţia anului 1970 când pe primul loc se afla maşina de gătit), pe locul doi, până în 1987 a înzestrării cu maşina de gătit, loc
preluat din 1988 de înzestrarea cu maşini de spălat (programul de alimentaţie
ştiinţifică raţională, lipsa buteliilor de aragaz, a gasului pentru butelii, programul
de sistematizare teritorială).
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Ierarhizarea în funcţie de vânzările cu amănuntul (bucăţi) ne arată că ordinea de cumpărare depinde mai puţin de gradul de înzestrare şi este mai legată de posibilitatea de transformare a unor aspiraţii cerere efectivă.
Ordinea de înzestrare a gospodăriilor cu bunurile de folosinţă îndelungată necesare, este determinată de supoziţia că gospodăriile au posibilităţi care nu permit, de regulă, cumpărarea simultană sau la perioade scurte a celui
de-al doilea bun.
Această legitate are la bază:
− o anumită ordine în dotarea cu diferite bunuri de uz îndelungat (mobilă, aparat de radio, TV, aragaz, frigider etc.);
− o anumită ordine de exprimare a preferinţelor, a intenţiilor de cumpărare.
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Pentru perioada 1970-1975 ordinea de cumpărare a bunurilor de uz casnic, menajere a fost: frigider, maşină de gătit, maşină de spălat, aspirator.
Perioada 1980-1886 schimbă ordinea de cumpărare în favoarea maşinii
de spălat rufe, cumpărările de maşini de gătit trec pe tocul trei (aceasta este şi
o consecinţă a ciclului de viaţă a celor două produse: maşina de spălat rufe
este în faza de difuziune rapidă, corespunzătoare consumului de masă, pe
când maşina de gătit-aragazul a intrat în faza de maturitate).
În 1986 primul loc în ordinea de cumpărare revine maşinii de spălat rufe,
loc pe care-l păstrează până în 1989 inclusiv. Maşina de gătit-aragazul, în
aceeaşi perioadă, ocupă locul 4, locurile 2 şi 3 disputându-se între frigider şi
aspirator.
Din 1990 frigiderul apare din nou pe primul loc în ordinea de cumpărare
şi aspiratorul revine pe locul 4.
Ordinea de cumpărare a bunurilor în această perioadă a fost determinată
de mai mulţi factori dintre care amintim: apariţia maşinilor de spălat automate
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cu program şi a congelatoarelor, concomitent cu a televizorului color şi introducerea listelor de aşteptare pentru cumpărarea acestor bunuri de folosinţă îndelungată. Pentru bunurile respective se poate vorbi de o cerere pentru prima
dotare, cererea de înlocuire pentru maşinile de gătit putând fi amânata,
prelungindu-se durata de funcţionare a bunului existent.
Intenţiile de cumpărare
Analiza ierarhică a ordinii de cumpărare se poate realiza şi prin cunoaşterea intenţiilor de cumpărare ale populaţiei pentru bunurile de folosinţă îndelungată.
Intenţiile de cumpărare completează fondul de informaţii necesare studierii cererii populaţiei pentru bunuri de uz îndelungat, oferă informaţii care se
referă la depistarea cauzelor care fac ca intenţiile (aspiraţiile) să nu devină realitate.
Pentru stabilirea gradului de intensitate a nevoilor, a ierarhiei tor. pentru
depistarea intenţiilor de cumpărare a diferitelor produse se organizează periodic anchete, sondaje statistice.
Persistenţa nevoii poate fi apreciată după proporţia celor care au declarat intenţia de a cumpăra în anul următor un anumit bun, sau un grup de bunuri
de uz îndelungata
Ancheta dezvăluie în principal nevoile solvabile (câţi pot cumpăra) din
solvabilitatea potenţială (aspiraţiile).
La sfârşitul anului 1990, Comisia Naţională de Statistică organiza o anchetă privind înzestrarea cu bunuri de folosinţă îndelungată a familiilor de salariaţi, ţărani şi pensionari cuprinşi în eşantionul bugetelor de familie.
Rezultatele anchetei se pot grupa:
− rezultate care permit caracterizarea înzestrării cu bunuri de folosinţă
îndelungată la sfârşitul anului 1990 comparativ cu 1980;
− rezultate care permit o analiză a intenţiilor de cumpărare, în cursul
anului 1991, de bunuri de folosinţă îndelungată.
În legătură cu primul aspect, se constată că, în general, familiile de salariaţi, dispun de o dotare superioară comparativ cu familiile Ce ţărani şi de pensionari, aceştia din urmă având o dotare mai bună cu aragaz şi aparate de radio. Familiile de ţărani au o dotare mai bună la televizoare şi aparate de radio,
la aparatele menajere dotarea fiind total necorespunzătoare. Faţă de sfârşitul
anului 1980, la toate familiile a crescut gradul de dotare cu: aragaze, frigidere,
maşini de spălat rufe, aspiratoare, televizoare, autoturisme.
După modalităţile de înzestrare cu bunuri de folosinţă îndelungată toate
categoriile de familii cercetate au obţinut aceste bunuri preponderent prin cumpărare; dintre bunurile cumpărate, congelatoarele, maşinile de spălat rufe cu
program, TV color şi autoturismele, toate familiile şi le-au procurat în perioada
1981-1990.
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Dotarea cu bunuri de folosinţă îndelungată după anul înzestrării scoate
în evidenţă ponderea mai mare a bunurilor cumpărate înainte de 1980, şi care
au un grad mai mare de uzură.

Caracteristica generală este preponderenţa bunurilor de folosinţă îndelungată mai vechi de 10 ani, în totalul bunurilor existente la sfârşitul anului
1990 în dotarea tuturor familiilor, de unde apare ca evidentă o cerere pentru
înlocuire la aceste bunuri de care trebuie să se ţină seama în proiecţia consumului de astfel de bunuri, corelată cu cererea pentru prima dotare la unele produse nou apărute după 1980 şi la care se manifestă o cerere susţinută:congelatoare, maşini de spălat automate cu program şi TV color.
În ceea ce priveşte al doilea aspect, cel referitor la intenţiile de cumpărare în anul 1991 a unor bunuri de folosinţă îndelungată, a celor care doresc să
cumpere unele bunuri în 1991 pe categorii sociale se prezintă astfel:
− proporţia familiilor care doresc să cumpere bunuri de folosinţă îndelungată din eşantionul cercetat, este pe total de 66, 7%, proporţiile cele mai ridicate fiind la familiile de salariaţi (75,7% familiile de salariaţi
cu stadii superioare 81,2%);
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− intenţii de cumpărare, într-o proporţie mai mică, manifestă familiile de
pensionari CAP (27, 0%) şi pensionari de asigurări sociale de stat
(37, 0%).
În general familiile de salariaţi doresc să cumpere într-o proporţie mai ridicată două bunuri, dar marea majoritate a salariaţilor optează într-o proporţie
mai mare pentru cumpărarea unui singur bun. Mai mult de cinci bunuri doresc
să cumpere într-o proporţie mai ridicată familiile de salariaţi cu studii superioare (intenţionalitatea cumpărării simultane a mai multor bunuri).
Din totalul de 9000 familii cercetate, 2799, adică 31,1% doresc să cumpere frigider-congelator, 2479, adică 27,5% doresc să cumpere TV color, 1515
(16,4%) maşină de spălat rufe, 1023 (11, 3%) autoturism, 754(8,4%), aragaz,
691 (7,7%) aspirator, 640(7,1%) TV alb-negru şi pe ultimul toc, 457 (5, 5%)
aparat de radio.
Ordinea de cumpărare pentru patru din cele 8 bunuri, în funcţie de nevoi
şi de posibilităţile de plată ale celor care doresc să cumpere este următoarea:

Proporţia de realizare a intenţiilor diferă de la un bun la altul, în funcţie de
pretai bunului şi de veniturile disponibile. Toţi cei chestionaţi, atât familii Ie de
salariaţi cât şi cele de ţărani vor să cumpere bunuri în 1991, doresc înlocuirea
parcului uzat din dotare şi intensificarea dotării la unele bunuri congelatoare,
maşini de spălat rufe cu program, TV color, autoturisme. Aceste bunuri nu mai
constituie o noutate la noi în ţară, dar posibilităţile de cumpărare a acestor bunuri rămâne în continuare o problemă. Familiile cercetate (în proporţie de
43,2%) îşi pot permite să cumpere cu suma integrală numai aspiratoarele (au
un preţ mai mic comparativ cu celelalte) şi numai în proporţie de 6,7% deţin
suma integrală necesară pentru a cumpăra un autoturism. Cea mai mare parte
nu dispun de suma necesară solvabilizării aspiraţiilor.
Familiile de salariaţi care doresc să cumpere în anul 1991:
− aragaz 67,1%
− frigider în proporţie de 69,7%
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− congelator 54,5%
− maşină de spălat rufe simplă 45, 5%
− maşină de spălat rufe automată 28,1%
− aspirator 29,6%
Familiile de ţărani doresc cu prioritate:
− aragaz - 72,1%
− frigider - 61,9%
− congelator - 61,9%
− maşină de spălat rufe 43,0%
− aspirator - 24,7%.
Cercetarea bunurilor de uz casnic, menajere prezintă avantaje deosebite
în condiţiile în care se ţine seama şi de studierea intenţiitor de cumpărare pentru întreaga grupă a bunurilor de folosinţă îndelungată.
Analiza ierarhică a ordinii de cumpărare permite obţinerea unei segmentări reale şi operaţionale a gospodăriilor, cu implicaţii deosebite asupra politicii
de producţie şi comercializare a bunurilor de uz casnic, menajere.

3.3. Oferta de bunuri de consum de uz casnic, menajere
Indicatorii caracteristici ai ofertei sunt multipli şi despre ei deţinem foarte
puţine informaţii (din volumul mărfurilor produse, volumul mărfurilor trimise pe
piaţă, durata de staţionare a produselor în aşteptarea vânzării, competitivitatea
produselor).
Sistemul de evidenţă statistic nu oferă decât o sursă limitată de informaţie. Se urmăreşte produsul ca atare-frigiderul, maşina de gătit, maşina de spălat aspiratorul - ignorându-se individualităţile (sortotipurile). Elementele calitative ale ofertei sunt de asemeni greu de obţinut, ele fiind mai mult deduse, sau
se obţin în mod indirect, prin studiul comportamentului consumatorilor (imaginea produsului, testarea acceptabilităţii).
Structura ofertei
Oferta de bunuri de folosinţă îndelungată de uz casnic, cuprinde în componenţa ei şi bunuri de folosinţă menajeră dintre care fac obiectul studiului:
− frigiderul
− maşina de gătit
− maşina de spălat rufe
− aspiratorul de praf
Pentru noi importante sunt investigaţiile care ne pot oferi informaţii privitoare Sa momentul realizării, materializării ofertei sub forma vânzărilor cu
amănuntul.
*
*
*
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Evoluţia vânzărilor la bunurile durabile, evoluţia globală are în general, în
cursul timpului aceleaşi faze, având forma unui trend logistic. Trendul logistic ia
în consideraţie atât creşterea cât şi saturaţia pieţei, îndeosebi în cazul perioadelor mai târzii ale ciclului de viaţă al unui produs.
Vânzările de produse de uz îndelungat descris după lansarea pe piaţă a
produselor, o evoluţie iniţială lentă, ca după scurt timp, ele să înregistreze creşteri din ce în ce mai mari, după care ritmul vânzărilor descreşte, cererea urmând să se stabilizeze, piaţa să se satureze. După o perioadă de stagnare, se
înregistrează descreşteri periodice sau continue.
în general este important de ştiut nivelul cererii în perioadele critice din
viaţa produselor, deoarece apare posibilitatea luării din timp a măsurilor în vederea relansării cererii şi evitării perioadei de stagnare - scădere a vânzărilor.
În cazul produselor ce constituie obiectul studiului - frigidere, maşini de
gătit, maşini de spălat, aspiratoare, din studiul evoluţiei vânzărilor se constată
abateri de la această evoluţie de tip trend logistic, motivele fiind legate de specificul unei economii în care regimurile autoritare nu se preocupă să satisfacă
nevoile populaţiei cu bunuri de consum.
Pentru că la majoritatea produselor, scăderea volumului vânzărilor nu
are legătură cu faza de declin din ciclul de viaţă al produselor, putem concluziona că la noi aceste produse sunt încă departe de faza de saturaţie, sunt
poate în faza de relansare a cererii.
Plecând de la ipoteza că în domeniul cererii de bunuri de folosinţă îndelungată o creştere exponenţială nu poate dura la nesfârşit, şi că ea reprezintă
în condiţii normale de desfăşurate, doar începutul unei evoluţii de tip logistic
reţinem pentru proiecţia consumului bunurilor de folosinţă îndelungată funcţia
logistică.
Premisele teoretice care stau la baza metodei sunt generate de particularităţile funcţiei logistice:
a) partea centrală a curbei logistice se extinde în mod necesar de ambele parţiale punctului de inflexiune, de-a lungul unui interval de timp
egal cu trei perioade de derulare a creşterii exponenţiale;
b) forma curbei, asemănătoare literei S, presupune o simetrie în evoluţie, avânt ca pivot punctul de inflexiune.

3.4. Proiecţii ale cererii de bunuri de uz casnic, menajere
Analiza efectuată în capitolul precedent pe baza surselor de informaţii
posibil de obţinut a încercat să evidenţieze abordarea existentă până în 1991
pe piaţa bunurilor de uz casnic, menajere caracterizată prin:
− problematica specifica cererii pentru bunuri de uz casnic, menajere:
frigider, maşină de gătit-aragaz, maşină de spălat rufe, aspirator;
− comportamentul consumatorului în luarea deciziei de procurare a bunurilor de uz casnic, menajere;
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− condiţiile specifice ale stadiului atins de înzestrarea gospodăriilor.
Ancheta efectuată în 1990 de Comisia Naţională de Statistică privind înzestrarea cu bunuri de folosinţă îndelungată a completat foarte bine situaţia
exis tentă, punând încă o dată în plus, în evidenţă:
− uzura morală şi fizică a parcului de bunuri aflate în dotarea gospodăriilor;
− aspiraţia normală, justificată pentru dotarea cu astfel de bunuri, pentru
acumularea în patrimoniul gospodăriilor a bunurilor de uz casnic, menajere;
− lipsa veniturilor necesare transformării aspiraţiilor în certitudine.
Recesiunea economică, creşterea costurilor de producţie datorită majorării preţurilor cu ridicata la materiile prime de bază, liberalizarea preţurilor,
indexările periodice, creşterea continuă a preţurilor la bunurile de consum, nu
au condus în final decât la scăderea nivelului de trai al populaţiei şi cu atât mai
mult la nerealizarea intenţiilor exprimate de familiile cercetate prin ancheta de
la sfârşitul anului 1990.
Situaţia socială şi economică a fost dominată de fenomene negative, fenomene ce influenţează stagnarea procesului tranziţiei spre economia de piaţă.
Producţia industrială a scăzut, fiind cu 21,8% mai mică faţă de anul precedent şi cu 54% faţă de 1889. Ca urmare, oferta de bunuri din cele două ramuri prioritare, industria şi agricultura, a scăzut. Şomajul a fost în creştere iar
rata inflaţiei s-a situat peste nivelul anului precedent. Indicele preţurilor de consum al populaţiei a crescut cu 199,2%. Comparativ cu luna octombrie 1990
preţurile de consum au crescut în decembrie 1991 de 13,3 ori pe total, de 15,7
ori !a produsele alimentare, de 12,1 ori la produsele nealimentare, de 10,5 ori
Sa servicii.
Veniturile salariale medii nominale lunare nete pe economie au fost de
19.756 lei pe întregul an, cu 63,8% mai mari faţă de 1991; dar nivelul ridicat al
indicelui. preţurilor de consum valoarea reală a veniturilor salariale s-ă diminuat
cu 15%, iar pensia reală a scăzut cu 15,4%. Raportul dintre acesta şi veniturile
salariale medii anuale a fost de 54,7%.
Comparativ cu decembrie 1990, decembrie 1992 arată că degradarea
puterii de cumpărare este şi mai evidentă: 28,6% la veniturile salariale şi
37,2% la veniturile pensionarilor.
Deteriorarea puterii de cumpărare a afectat şi comportamentul său de
economisire. Depozitele băneşti s-au caracterizat prin stabilitate relativă, car»
corelată cu creşterea preţurilor pune în evidenţă tendinţa de diminuare.
Eliminarea subvenţiilor, în mai 1993, la producţie, pentru produsele de
bază de consum curent (pâine, lapte, carne şi preparate din carne), la chirii curent electric, gaze, combustibil şi transport vor conduce fără îndoială la o degradare accentuată a puterii de cumpărare a populaţiei, a nivelului de trai.
Incertitudini ale proiecţiilor consumului bunurilor de CE casnic, menajere
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Proiecţiile consumului, în general, se caracterizează prin incertitudine,
incertitudine ce poate afecta perspectivele detaliate ale consumului. Incertitudinea în cazul nostru are mai multe izvoare:
− sursele de date existente nu reflectă cerinţele reale ci consumul, cererea sau valoarea cumpărăturilor realizate în limite impuse de variabile endogene (venituri, preţuri, ofertă) şi exogene(obişnuinţe, deprinderi, tradiţii, motivaţii);
− seriile dinamice privind circulaţia mărfurilor nu cuprind decât grupe de
mărfuri sau unele articole, nu, cuprind decât vânzările din fondul pieţei
organizate şi nu reflecta decât cerere satisfăcutei;
− legile de consum obţinute prin serii de date sau anchetele din bugetele de familii nu sunt întotdeauna identice şi nici întotdeauna foarte
precise;
− bugetele de familie oferă, informaţii care permit urmărirea dependenţei cheltuielilor. şi consumului faţă de principalele variabile explicative
(îndeosebi mărimea venitului pe un membru de familie) dar caracterul
lor reprezentativ poate fi pus sub semnul întrebării îndeosebi când se
compara cu reprezentativitatea microrecensămintelor;
− structura preţurilor relative este foarte diferită de la o perioadă la altă;
de aceea influent sa asupra compoziţiei consumului este foarte delicată în aprecieri. Preţul este indicele gusturilor indivizilor şi deci caracterizează principiul libertăţii de alegere şi decizie al individului. în
momentul în care preţul devine regulator al veniturilor şi nu al pieţei
este suprimat însuşi mecanismul economiei de piaţă. Echilibrul într-o
economie de piaţă este fondat pe un sistem ele preţuri adevărate.
Lipsa unor informaţii pertinente nu ne permite să analizăm aspectele
semnalate şi care sunt foarte importante pentru activitatea de proiectare a evoluţiei viitoare a pieţei bunurilor de uz casnic în general şi a
pieţei bunurilor de consum în special.
Anchetele selective organizate pentru cercetarea preferinţelor consumatorilor, a intenţiilor de cumpărare, a ierarhiei în satisfacerea nevoilor, a motivaţiilor şi atitudinilor de cumpărare şi consum, au ca scop imediat diagnosticul
privind: comportamentul consumatorului în trecut, modul în care percepe prezentul şi care-i atitudinea cu privire la viitor, care-i vor fi manifestările viitoare.
Limitarea posibilităţilor de ierarhizare a nevoilor este una din problemelecheie în elaborarea proiecţiilor. Proiecţiile se elaborează în condiţiile unor informaţii limitate şi puţin certe. Aprecierile asupra sensului sau amplorii pot fi
inexacte. Mulţi dintre indicatori sunt subordonaţi unor legi probabilistice subiective. (Intenţiile de cumpărare reprezintă o probabilitate subiectivă condiţională
de achiziţionare într-o perioadă mai mult sau mai puţin determinată).
Anumiţi factori: descentralizarea, distorsiunile în repartiţia veniturilor, îmbunătăţirea calităţii produselor sau apariţia de produse noi au o incidenţă care
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nu poate fi luată în calcul decât ca un material imperfect (influenţa acestor factori nu se poate măsură).
Plecând de la aceste consideraţii este evident că în proiecţiile privind
piaţa bunurilor de uz casnic, menajere, vom căuta să cuprindem pe cât posibil,
la un nivel acceptabil, complexitatea şi particularităţile cererii pentru bunuri de
folosinţă îndelungată în general.
Desfacerile de bunuri de folosinţă îndelungată în general descriu de cele
mai multe ori o evoluţie de tip S; după lansarea pe piaţă a produsului vânzările
evoluează iniţial lent, pentru ca după scurt timp să. înregistreze creşteri din ce
în ce mai mari; piaţa devine apoi saturată, ritmul vânzărilor descreşte cererea
tinde să se stabilizeze urmând după o perioadă de stagnare să înregistreze
descreşteri periodice sau continue.
La bunurile de folosinţă îndelungată în special nu există declin absolut
(numai dacă ar fi preluate integral de alte sfere - serviciile - ori tradiţiile de la
noi nu sunt compatibile cu o astfel de abordare) şi este exclusă substituirea
absolută dintre produse.
Funcţia logistică ia în considerare atât creşterea cât şi saturarea pieţei şi
de aceea am considerat că poate fi aplicată în proiecţia cererii pentru bunurile
de uz casnic, menajere şi anume pentru cerere de prima dotare.
Cererea pentru un bun de folosinţă îndelungată într-un anumit an (Ct) se
compune din cererea pentru prima dotare (Cpt) şi cererea pentru înlocuirea dotării I(t) datorită uzurii morale şi fizice a bunurilor. Modelul de proiecţie a cererii
populaţiei pentru bunuri de uz casnic, menajere este deci:
Ct = Cpt + I(t)
Model de proiecţie a cererii populaţiei pentru bunuri
de uz casnic, menajere
Cererea pentru prima dotare se estimează, de regulă, prin proiecţia gradului de dotare cu bunul respectiv, folosind pentru acest scop funcţia logistică
de forma:
a
y t′ =
1 + b ⋅ e − ct
unde:
y ′t = gradul de dotare a populaţiei la sfârşitul anului t
a = limita (nivelul) de saturaţie (exogenă)
b, c = parametrii funcţiei logistice, care se calculează astfel:
a − y t′−1
b=
y t′−1
a
a
şi c din egalitatea =
2 1 + b ⋅ e − ct
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Cealaltă componentă - cumpărările pentru înlocuire-presupune cunoaşterea duratei medii de funcţionare a bunurilor respective. Plecând de la posibilitatea de înlocuire a bunului la atingerea duratei maxime de funcţionare şi numărul de bunuri de dotare obţinute prin funcţia logistică, modelul de înlocuire şi
de dotare se poate scrie:
k
k
i
⎛
⎞
I t = ∑ n t −1 ⋅ pi
D t = ∑ m t −1 ⎜⎜1 − ∑ p j ⎟⎟
i =0
i =0
j =0
⎝
⎠
unde:
D = numărul de bunuri existent la populaţie la sfârşitul anului t
k = durata maximă de funcţionare
nt = numărul bunurilor vândute în anul t
pi = posibilitatea scoaterii din uz a unui bun după i ani de folosinţă
j = anul de viaţă al lotului nt-i în anul t.
Modelul general de previziune, în condiţiile cunoaşterii numărului populaţiei (P.) va deveni:
k

C t = (y t′ − y t′−1 )Pt + ∑ n i −1 ⋅ p i
i =0

În construcţia modelului de proiecţie a tendinţei de evoluţie a cererii pentru dotarea cu bunuri de uz casnic menajere, variabila exogenă - cererea s-a
înlocuit cu cea care reprezintă gradul de dotare la un moment dat, exprimat
prin numărul de bunuri Ia 1000 locuitori, ţinând seama de următoarele considerente:
− seriile de date care descriu procesul de acumulare (vânzările, stocurile la populaţie) atenuează perturbaţiile, pe când dotarea evidenţiază
mai bine tendinţa în evoluţia procesului studiat;
− permite separarea cu uşurinţă din model a cererii pentru dotare când
există numai vânzările anuale şi se manifestă pregnant procesul de
înlocuire.
În legătură cu scoaterile din uz am plecat de la ipoteza că populaţia procedează la scoaterea din uz în fracţiuni egale cu inversele duratele de utilizare.
Prezenţa în model a variabilei independente care descria evoluţia populaţiei şi a variabilei deterministe, durata normată de serviciu care nu este egală
cu durata reală de utilizare, afectează modelul de erori, care pot fi destul de
mari.
În funcţie de nivelul de dotare atins, de informaţiile oferite de anchetă, de
sursele studiate am considerat că:
− la frigider şi maşina de gătit este necesară proiecţia atât pentru prima
dotare cât şi pentru înlocuire cu tendinţă de atingere a unei limite de
saturare între 270 şi 310 la frigider şi 255 şi 310 la maşina de gătit;
− la maşina de spălat rufe, evidenţierea în primul rând a cererii pentru
prima dotare şi mai puţin pentru înlocuire cu o limită de saturare situată între 180 şi 210;
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− pentru aspirator, dată fiind oferta insuficient de diversificată pe piaţă şi
preţul re ia tiv mic în comparaţie cu celelalte bunuri, am considerata
că se va manifesta numai cererea pentru prima dotare.
Alternative ale evoluţiei cererii de bunuri de uz casnic, menajere
Modelul de proiecţie prezentat a fost aplicat pentru frigider, maşină de
gătit şi maşină de spălat. S-a plecat de la 10 variante de evoluţie, diferenţiate
în funcţie de viteza de variaţie a gradului de înzestrare (depinde de nivelul înregistrat al înzestrării la un moment dat şi diferenţa dintre acest nivel şi nivelul de
saturaţie.
Pentru fiecare produs s-au folosit două variante, în funcţie de limita de
saturare propusă de atins, o limită considerată ca moderată (pornind de la declinul economic ce caracterizează perioada anterioară şi perspectiva până în
anul 2000) şi o limită, dorită etalon pe considerentul că. o familie până în anul
2000 să-şi poată dota gospodăria în primul rând cu un frigider şi un aragaz, şi
într-o proporţie mai mică cu o maşină de spălat rufe.
La rândul ei fiecare dintre aceste două variante, în funcţie de ritmul de
creştere prezintă trei alternative pesimistă, lentă şi optimistă.
Frigidere
Varianta moderată are ca limită de saturare 270 buc./1000 locuitori, limită ce nu se realizează până în anul 2000. în alternativa pesimistă, pe total interval 1992-2000 se obţine o cerere totală de 2848,6 mii buc, nivelul cel mai
bun fiind realizat în 1997 când se obţine din proiecţie o cerere de 338, 5 mii
buc. frigidere. Dinamica este cuprinsă între 161,5% în 1993 şi 172,8% în 2000.
Alternativa optimistă evidenţiază o cerere sporită de 4781, 7 mii buc.
Varianta etalon are ca limită de saturaţie - 310 buc./1000 locuitori, cea
mai favorabilă fiind alternativa lentă, cererea în anul 2000 situându-se la 512,2
mii buc.
Maşini de gătit
Varianta moderată are ca limită de saturaţie 285 buc./ 1000 locuitori, În
alternativa pesimistă se proiectează în final o cerere de 367,2 mii bucăţi, cu o
dinamică de 218,3% faţă de 1991. În alternativa lentă, faţă de 1991, se proiectează o creştere a cererii de 243,9% la nivelul anului 2000. în alternativa optimistă, cererea globală în perioada 1992-2000 se cifrează la aproximativ 4123,
0 mii buc, în anul cu o cerere mai mare fiind 1996 (478,3 mii buc).
Varianta etalon îşi propune ca limită de saturaţie 310 bucăţi la 1000 locuitori; dintre variante, favorabilă fiind şi-n acest caz alternativa etalon lentă care
proiectează o creştere a cererii pentru maşini de gătit de la 376, 8 mii bucăţi în
1993 la 412,8 mii bucăţi în 1996 şi 433,0 mii bucăţi în anul 2000. Alternativa
etalon optimistă evidenţiază o manifestare, a cererii mai pronunţată până în
1997 când proiecţia este de 585, 5 mii bucăţi, ca apoi să scadă, în anul 2000 la
543, 7 mii bucăţi.
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Maşină de spălat rufe
Varianta moderată are ca limită de saturare nivelul de 180 bucăţi la 1000
locuitori. Alternativa pesimistă evoluează de la o cerere de 242,5 mii bucăţi în
1993, la 254,6 mii bucăţi în 2000, cu niveluri, mai mari în 1997 şi 1999. Alternativa lentă de la 289,7 mii bucăţi în 1993 ajunge la 309,0 mii bucăţi în 1996 ca
apoi să ajungă la 295,4 mii bucăţi în anul 2000. Alternativa optimistă de la o
cerere de 338,3 mii bucăţi în anul 1993, oscilează la nivelul anului 2000 la o
proiecţie a cererii de 306, 9 mii bucăţi.
Varianta etalon are ca limită de saturare nivelul de 210 bucăţi la 1000 locuitori, presupunând o pondere mai mare la cererea pentru prima dotare la alternativele moderate şi optimiste. La alternativa lentă, cererea creşte într-un
ritm aproape constant an de an, ajungând în anul 2000 la nivelul 373, 7 mii
buc. superior alternativei optimiste. în alternativa optimistă se presupune o cerere susţinută în primii ani, cu o încetinire spre finalul perioadei luate în calcul,
de la 412, 7 mii bucăţi în anul 1993 la 365, 7 mii bucăţi în anul 2000.
Atât cele două variante moderată şi ideală, cât şi alternativele pentru fiecare dintre ele: pesimistă, lentă şi optimistă, sunt numai proiecţii care evidenţiază nişte posibile tendinţe. După cum se observă şi din datele prezentate, gradul de incertitudine este evidenţiat şi de rupturile ce apar la toate alternativele:
după o perioadă de creştere, urmează o perioadă de scădere, iarăşi creşte şi
iarăşi scade, erorile putând îi destul de mari. proiecţia estimează o evoluţie
probabilă a comportamentului consumatorilor, fără a conduce la considerarea
rezultatelor ca optime.
Aceste erori sunt determinate atât de prezenţa în model a variabilei independente care descrie evoluţia populaţiei cât şi de variabila deterministă,
durata normală de serviciu, care nu este egală cu durata reală de utilizare
efectivă a bunurilor.
Pentru eliminarea erorilor ar trebui realizată o proiecţie corespunzătoare
a populaţiei, în special pe grupe de vârste şi sexe pentru a se proiecta o evoluţie a gospodăriilor (corelată cu o proiecţie a numărului mediu de membri ai
unor familii) şi un studiu mai argumentat ştiinţific al probabilităţii înlocuirii bunurilor uzate (fie, pornind de la determinarea unei distribuţii teoretice, fie de la repetarea anchetei efectuate în 1990 pentru a se vedea câţi si-au realizat intenţia, şi chiar repetarea unor astfel de sondaje statistice mai complexe).
Esenţa problemei rămâne tot găsirea modalităţii de evidenţiere a raportului dintre gradul de dotare luat drept plafon de saturaţie şi gradul de dotare
efectiv (plafonul se modifică în timp) şi găsirea punctului de inflexiune caracteristic trendului logistic.
Bineînţeles că o lipsă a modelului care este mai mult descriptiv, o constituie tocmai necuprinderea explicită a factorilor de influenţă: preţ şi venit.
Repartiţia veniturilor este o problemă foarte dificilă. Este greu de comensurat dacă din punct de vedere teoretic acest deziderat este realizat sau nu
(dificil de măsurat şi comparat pentru diferite persoane).
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Din punct de vedere practic, redistribuirea veniturilor, ca să fie optimă
trebuie să aibă un caracter forfetar (să nu schimbe dispoziţiile cheltuielilor marginale ale consumatorilor) ceea ce este greu de realizat în condiţiile actuale.
Distribuirea veniturilor rămâne o problemă foarte importantă; este instrumentul cel mai puternic pentru ameliorarea bunăstării generale, a nivelului
de trai, la un anumit nivel al producţiei.
Tot la fel de importante sunt şi condiţiile realizării optimului prin minimalizarea costurilor de producţie şi echilibrarea cererii şi ofertei prin preţ.
Într-o economie de piaţă, diferiţi agenţi economici sunt autonomi, au totală libertate de decizie. Fiecare bun face obiectul unei pieţe sau jocul mecanismului ofertei şi cererii, în condiţii de concurenţă. Fiecare vânzător doreşte să
vândă la preţul cel mai ridicat, fiecare cumpărător să cumpere la preţul cel mai
scăzut. Principiul este deci că flecare întreprindere caută să realizeze maxim
de profit.
În economia de piaţă, sistemul proprietăţii private are avantajul de a face
să ia în sarcină un cost mai redus, ştiut fiind că, costurile corespunzând noilor
tehnici, au o înclinaţie marcată spre risc Cu cât numărul celor care-şi asumă
riscurile şi costul riscului este mai mare, cu atât înclinaţia spre risc este mai
răspândită şi suficient de puternică.
Într-o economie în care proprietatea privată este mai puţin răspândită,
riscurile corespunzătoare noilor tehnici de producţie sunt încorporate în preţuri,
sarcina riscurilor este uniform repartizată asupra consumatorilor fără a ţine
cont de preferinţele lor particulare pentru risc. în acest caz randamentul social
este mult diminuat; el arată care este rolul regulilor economiei de piaţă.

Capitolul 4
ANALIZA EVOLUŢIEI ŞI PROIECŢIA ÎNZESTRĂRII
POPULAŢIEI CU UNELE BUNURI DE FOLOSINŢĂ
ÎNDELUNGATĂ DE UZ CULTURAL

4.1. Incidenţe ale unor factori de influentă pe piaţa televizoarelor
şi radioreceptoarelor
În paleta bunurilor de folosinţă îndelungată o categorie distinctă o reprezintă cea a bunurilor destinate ridicării gradului de instruire, cultură şi petrecere
a timpului liber. Importanţa şi locul ocupat de această categorie de bunuri în
ansamblul satisfacerii nevoilor umane sunt determinate atât de gradul de civilizaţie materială şi spirituală atins într-o anumită etapă cât şi de aspiraţia spre
ridicarea nivelului general de cultură şi cunoaştere, de ridicare continuă a calităţii vieţii.
Ca urmare a progresului continuu al economiei şi societăţii sistemul nevoilor populaţiei devine tot mai complex. Pe măsura satisfacerii nevoilor considerate fundamentale, cele legate de ridicarea gradului de instruire şi cultură, de
petrecere a timpului liber se amplifică, fiind inclus treptat în categoria celor fundamentate.
Evoluţia lor şi sfera de cuprindere sunt strâns legate de nivelul dezvoltării
economice, de veniturile populaţiei şi desigur de gradul general de cultură şi
civilizaţie, de dimensiunea timpului liber, de aspiraţiile individuale.
Situate în grupa bunurilor de folosinţă îndelungată, radioreceptoarele,
radio-casetofoanele, televizoare, magnetofoanele etc reprezintă actualmente o
componentă esenţială a consumului populaţiei. Nivelul şi dinamica înzestrării
populaţiei cu această aparatură prezintă o importanţă deosebită pentru orizontul general de cultură şi cunoaştere, pentru ridicarea calităţii vieţii sociale şi a
individului, având totodată implicaţii directe asupra formării şi modificării ansamblului de nevoi al populaţiei.
Referitor la evoluţia înzestrării populaţiei din ţara noastră cu bunurilor de
folosinţă îndelungată, de uz cultural amintite, se poate constata că în perioada
1970-1991 a avut loc o creştere semnificativă, Gradul de înzestrare la 1000
locuitori a crescut de cea 1,7 ori la radioreceptoare, iar la televizoare de cea
2,4 ori, în condiţiile în care gama sortimentală a acestor bunuri a cunoscut o
răspândire relativ rapidă.
Cu toate că se poate constata, în general, o evoluţie pozitivă a gradului
de înzestrare la 1000 locuitori cu aceste aparate, aşa cum se prezintă în tabe-
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lul următor, ţara noastră continuă să se afle în categoria ţârilor europene cu
cele mai reduse nivele de dotare1.

Evident că nivelele de înzestrare atinse în anul 1991 la aparatura radio,
de 198,9 buc./16o0 locuitori şi respectiv la televizoare de 195,9 buc./ l000 locuitori nu reprezintă praguri ale saturaţiei care să satisfacă nevoia de instruire,
cultură şi distracţie a personalităţii umane concordant cu cerinţele actualei etape. Ele pot fi explicate doar ca limite (în contextul socio-economic al ţării noastre) atât ale ofertei cât şi ale cererii solvabile a populaţiei.
Urmărind gradul de înzestrare cu radioreceptoare şi televizoare dintr-un
alt unghi, cel al dotării familiilor cu aceste bunuri, se poate constata aceeaşi
evoluţie pozitivă, dar într-un mod care nu a permis totuşi atingerea unui nivel
satisfăcător. Aprecierea este justificată de informaţiile furnizate de ancheta realizată la sfârşitul anului 1990 de CNS privind înzestrarea cu bunuri de folosinţă
îndelungată (pe un eşantion de 9000 familii care a făcut obiectul cercetării selective a bugetelor de familie) din care rezultă că deşi a crescut dotarea cu
aceste aparate la toate categoriile de familii, comparativ cu anul 1990, există
un număr însemnat al acestora care nu dispun încă de radioreceptoare sau
televizoare.
Aceste date din bugetele de familie reflectă într-o mare măsură in-fluenţa
nivelului venitului asupra comportamentului în consum al gospodăriilor, remarcându-se că bunurile de folosinţă îndelungată cu valoare relativ mai mare, (respectiv televizoarele comparativ cu radioreceptoarele) sunt mai puţin accesibile
familiilor cu venituri mai mici.

1

Potrivit Raportului mondial al dezvoltării populaţiei din 1992 al P. N. U. D. în anul 1989 nivelul înzestrării cu radioreceptoare la 1000 locuitori era de 436 buc. în Bulgaria, 592 buc.
în Ungaria, 428 buc în Polonia, 583 buc. în Cehoslovacia, 622 buc. în Austria, 859 buc. în
Franţa. La televizoare situaţia era asemănătoare, 409 buc./1000 loc. în Ungaria, 292 buc
în Polonia, 249 buc. în Bulgaria, 475 buc. în Austria, 423 buc în Italia.
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În acest context se înscriu şi datele din tabelul ce reprezintă numărul
mediu al radioreceptoarelor şi televizoarelor la 100 familii, după anul înzestrării.

Din datele prezentate se poate constata că radioreceptoarele şi televizoarele au fost procurate într-o proporţie însemnată înainte de anul 1980,
cu excepţia televizoarelor color (produse relativ nou apărute pe piaţa românească achiziţionate în principal între anii 1980-1990). Consecinţă a unui complex de factori această situaţie indică o îmbătrânire sensibilă a stocului aparatelor cu care sunt înzestrate familiile şi deci probabilitatea ca o parte semnificativă a creşterii cererii în viitorul apropiat să fie determinate nu atât de satisfacerea cererii pentru prima dotare cât de cererea de înlocuire.
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Evoluţia şi nivelul înzestrării actuale a populaţiei cu radioreceptoare şi televizoare reprezintă în esenţă rezultatul interacţiunii complexului de factori ce
s-au manifestat pe piaţa bunurilor de folosinţă îndelungată atât până în anul
1990 (o piaţă a căror caracteristici corespundeau unui sistem economic ce a
limitat şi distorsionat modul specific de funcţionare a ei) cât şi în ultimii trei ani
ai economiei de tranziţie pe o piaţă prezentând sectoare bulversări (de o altă
natură) ale modului de funcţionare. Evidenţierea evoluţiei cererii şi ofertei, a
incidenţei factorilor de influenţă asupra pieţei radioreceptoarelor şi televizoarelor din perioada anterioară va da posibilitatea reliefării unor caracteristici şi tendinţe pe care le considerăm necesare în realizarea proiecţiilor pentru orizontul
anilor 2000.
Referitor la dimensiunea şi diversificarea ofertei de radioreceptoare şi televizoare se poate aprecia că nivelul la care s-a situat precum şi numărul sortimentelor existente pe piaţă au fost practic limitate până în anul 1990 la volumul producţiei interne realizate (ea acoperind cea 90-95% din întreaga ofertă)
din care o parte, apreciabilă în unele perioade, a fost exportată. în ce priveşte
importul, acesta a avut până în anul 1970 o anumită contribuţie la formarea
ofertei (semnificativă la televizoare, cea 39% în perioada 1965- 1970) ponderea lui diminuându-se continuu, datorită politicii comerciale restrictive - până în
anul 1990 - de limitare şi chiar de eliminare a importului acestor bunuri.
Baza lărgirii ofertei a constituit-o astfel doar dezvoltarea producţiei interne, ea acoperind cca. 90-95% din întreaga ofertă pentru consum de radioreceptoare şi televizoare, în condiţiile în care politica restrictivă a importurilor a
limitat la cote nesemnificative importul acestor bunuri până în anul 1990.
În contextul unei producţii interne fluctuante, modestă ca volum şi diversificare, oferta nu a reuşit satisfacerea cererii solvabile a populaţiei mai ales la
televizoare în perioada 1980-1990, când pe piaţa internă s-a manifestat accentuat lipsa acestor bunuri.
În ultimii trei ani situaţia ofertei la radioreceptoare şi televizoare s-a ameliorat simţitor şi aceasta nu datorită bunurilor de fabricaţie autohtonă (a căror
producţie a scăzut după anul 1989), ci importurilor masive realizate de agenţii
comerciali particulari şi penetrării pe piaţa românească a unor firme renumite
(Panasonic, Goldstar, Samsung etc.). Oferta substanţială şi diversificată a stimulat creşterea sensibilă a volumului vânzărilor cu amănuntul a acestor bunuri.
Este semnificativă urmărirea evoluţiei producţiei în ultimii 20 de ani la radioreceptoare şi televizoare în paralel cu vânzările cu amănuntul a acestor
produse şi cu exporturile realizate în acest timp.
Corelarea acestor date cu cele prezentând înzestrarea populaţiei cu radioreceptoare şi televizoare în ultimii 20 de ani evidenţiază că oferta nu a fost
satisfăcătoare chiar şi numai din punct de vedere cantitativ. Dacă se iau în
considerare şi aspectele calitative intrinseci ale produselor şi diversificarea lor
sortimentală se poate concluziona că în această perioadă" oferta, bunurilor
analizate nu s-a situat la un nivel corespunzător.
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În privinţa cererii, elementul cel mai dinamic al pieţei bunurilor de uz cultural analizate, se poate aprecia că a evoluat sub influenţa unui complex de
factori a căror mod de manifestare (cu intensităţi şi direcţii de acţiune diferenţiate) vor determina schimbări cantitative şi structurale ale cererii, accentuarea
mobilităţii acesteia,
Veniturile băneşti ale populaţiei constituind un factor de primă importanţă
în transformarea cererii potenţiale într-o cerere efectivă, trebuie privit sub aspectele: (1) modului de utilizare a veniturilor băneşti de către fiecare familie; (2)
existenţei şi mărimii fondului discreţionar; (3) fenomenului de economisire, care
poate avea o dublă influenţă asupra deciziei de cumpărare; (4) existenţa unui
sistem de vânzare cu plata în rate etc.
Având în vedere aceste aspecte, se poate aprecia că în perspectiva pe
termen mediu influenţa factorului veniturilor băneşti ale populaţiei asupra cererii solvabile de radioreceptoare şi televizoare în contextul economiei de tranziţie va fi marcată sensibil de fenomenele inflaţiei şi şomajului. Trecerea spre
economia de piaţă a generat o "explozie" a preţurilor pe care nu o apreciem ca
fiind caracteristică funcţionării normale a mecanismelor specifice pieţei, ci ca
fenomen al perioadei de tranziţie, determinat de un întreg complex de factori
(potenţial economic scăzut al ţării, limitele mecanismului de reglare a cererii şi
ofertei etc.). în mod paradoxal ea nu a afectat în sens negativ cererea populaţiei pentru radioreceptoare şi televizoare, care a crescut în anii 1990 şi 1991,
aceasta însă datorită unor fenomene ca cel al deschiderii pieţei pentru importul
unor aparate de o mare diversitate şi calitate ridicată, precum şi momentului
conjunctural al creşterii substanţiale a veniturilor băneşti ale populaţiei în anul
1990 şi chiar 1991.
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Nivelul ridicat la care preţurile acestor bunuri continuă să se menţină în
anul 1992 şi prefigurarea tendinţelor de creştere a lor ne îndreptăţesc să apreciem că în viitorul apropiat factorul preţ va avea un rol de limitare a cererii populaţiei pentru radioreceptoare şi televizoare.
Populaţia reprezintă un factor de primă importanţă având un rol deosebit
în determinarea dimensiunilor cantitative şi calitative ale pieţei bunurilor. Creşterea ei, privită ca expresie a amplificării volumului nevoilor totale precum şi a
celor individuale va influenţa sporirea, în general a cererii de mărfuri. Dar dinamica şi numărul total al populaţiei constituie un factor de influenţă asupra
cererii bunurilor menţionate (a căror utilitate se manifestă nu atât la nivelul individului cât şi la cel al familiei) mai ales prin prisma evoluţiei numărului gospodăriilor existente într-o anumită perioadă. Dacă la recensământul din ianuarie
1977 numărul gospodăriilor înregistrate era de 6777,8 mii (cu 13% mai multe
faţă de recensământul din 1966) la recensământul din 1992 numărul gospodăriilor înregistrate a fost de 7316,8 mii, sporirea numărului lor reprezentând un
stimul potenţial al creşterii cererii de radioreceptoare şi televizoare.
Procesul de urbanizare manifestat în ultimii 20 de ani, concretizat în modificări ale structurii populaţiei, prin creşterea ponderii celei urbane (de la
38,2% în anul 1966, la 46,9% în anul 1977 ajungând la 54,3% în anul 1990) a
influenţat sensibil creşterea cererii bunurilor de uz cultural. Această sporire a
cererii a fost accentuată şi prin apariţia tendinţei de reducere a decalajului existent între dotarea familiilor din mediul urban şi rural, prin adoptarea în proporţii
crescânde de către familiile de ţărani a modului de viaţă urban şi deci dotarea
în mai mare măsură cu radioreceptoare şi televizoare (tabel nr. 2).
Continuarea în viitor a procesului de urbanizare, sub cele două aspecte
menţionate indică posibilitatea dezvoltării unei pieţe capabile să influenţeze în
mod favorabil cererea.

4.2. Proiecţii ale evoluţiei cererii, ofertei si înzestrării populaţiei
cu televizoare şi radioreceptoare
Pentru realizarea obiectivului studiului - proiecţiile înzestrării populaţiei cu
aparate radio şi televizoare la orizontul anilor 2000, am considerat necesară
efectuarea succintei analize a factorilor şi fenomenelor ce au influenţat, asupra
ofertei, cererii şi înzestrării populaţiei cu aceste bunuri de folosinţă îndelungată
de uz cultural, în ideea de a fi desprinse tendinţele logice ale evoluţiei consumului, incidenţele factorilor de influenţă asupra pieţei respective precum şi nivelul actual de satisfacere a nevoilor populaţiei, toate acestea constituind un
complex de informaţii ce pot fi folosite ca punct de plecare,
În noul context al trecerii la economia de piaţă, al transformărilor ce au
loc în toate domeniile economico-sociale, când se prefigurează apariţia şi dezvoltarea unor fenomene şi factori noi cu acţiune specifică economiei capitaliste
este cert că atât oferta cât şi consumul de bunuri de folosinţă îndelungată pot
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suferi impactul acestor modificări, cu consecinţe nemijlocite asupra consumului
în perspectivă a populaţiei.
Realizarea unor previziuni în acest sens,(pe termen lung sau mediu) este
în actualul context al tranziţiei, al rupturii produse în ansamblul relaţiilor economico-sociale după anul 1989, cu mult mai dificilă, cu atât mai mult cu cât se
poate aprecia că la orizontul anului 2000 nu va fi încă creată o adevărată piaţă
a bunurilor de consum a căror legi şi mecanisme specifice să fie capabile a
asigura reglementarea cererii şi ofertei acestora.
Având în vederea aspectele de mai sus, am apreciat ca fiind puţin semnificativă eventuala utilizare a seriilor de date disponibile (din ultimele decenii) pentru estimarea tendinţelor ulterioare - prin extrapolarea analitica a fenomenelor
descrise de valorile seriei - dar totodată util să se ia în considerare trăsăturile şi
caracteristicile globale ale procesului Înzestrării cu radioreceptoare şi televizoare.
Într-o primă etapă, pentru a putea determina particularităţile evoluţiei înzestrării populaţiei cu bunurile de folosinţă îndelungată amintite, s-a realizat o
analiză a gradului de înzestrare cu aparate radio şi televizoare, corelat cu indicatori ai nivelului de dezvoltare macroeconomică pentru un număr de ţări pe
care le-am considerat având o serie de caracteristici asemănătoare cu cele din
ţara noastră în ce priveşte gradul de cultură, civilizaţie, obiceiuri de consum.
Dintre factori s-a preferat P.I.B., calculat în.statistica internaţională pornind de
la standardul puterii de cumpărare a monedelor naţionale (pentru a se asigura
comparabilitatea datelor).
Analizând datele disponibile pentru 17 ţări1 s-a constatat că pentru realizarea unor proiecţii nu poate fi luat în considerare un nivel mediu al acestor
grade de înzestrare deoarece indicatorii de medie, atât în ce priveşte gradul
înzestrării cu aparate radio, televizoare cât şi al P.I.B./loc. Nu sunt semnificativi
din punct de vedere statistic, coeficienţii de variaţie" depăşind pragul de admisibilitate. Având în vedere acest lucru şi pentru asigurarea omogenităţii informaţiilor, datele au fost separate în trei grupe, în funcţie de P.I.B. reail. Pentru
grupele astfel determinate de coeficienţii de variaţie pot fi consideraţi reprezentativi, iar mediile obţinute, semnificative din punct de vedere statistic.
Reprezentarea grafică a datelor medii pentru grupele formate confirmă faptul cunoscut din teorie că pe măsură ce veniturile cresc, funcţia care reprezintă
gradul de înzestrare cu bunuri de folosinţă îndelungată - din care fac parte şi aparatele de radio şi televizoarele - se plafonează tinzând spre un anumit nivel.
Curba de evoluţie rezultată confirmă că seria de date luate în considerare se încadrează în clasa funcţiilor de creştere încetinită de tip Törnquist
x +a⎞
⎛
II ⎜Y = K −
⎟, reprezentând cazul bunurilor al căror consum se apropie de
x +b⎠
⎝
Urnita de saturaţie, elasticitatea consumului Ia venit fund descrescătoare.
1

Austria, Belgia, Danemarca, Elveţia, Franţa, Finlanda, Grecia, Germania, Italia, Irlanda,
Norvegia, Olanda, Portugalia, Regatul Unit, Spania, Suedia, Turcia.
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În încercarea de a realiza proiecţia gradului de înzestrare a populaţiei din
ţara noastră cu aparate de radio şi televizoare la orizontul anilor 2000, s-a
apreciat necesar ca pornind de la nivelul de înzestrare existent (respectiv (latele disponibile din anul 19911 şi ţinând seama de considerentele de mai sus în
ce priveşte traiectul evoluţiei posibile a înzestrării şi a nivelului plafonării acesteia, să se ia în consideraţie un număr de trei ipoteze:
1. Există un nivel de saturaţie a gradului de înzestrare a populaţiei cu radioreceptoare şi televizoare. Aceste nivele plafon, pentru calcule, s-au stabilit
(prin luarea în considerare a unor elemente de ordin calitativ) la 1000 de radioreceptoare/1000 locuitori şi respectiv 600 televizoare/1000 locuitori. Pragurile
au fost stabilite prin analogie cu valorile şi tendinţele observate în urma analizei
datelor disponibile pentru o serie de ţări dezvoltate, ţinând totodată seama de
posibilitatea atingerii în ţara noastră a unui grad de înzestrare care să satisfacă
nevoile populaţiei.
2. Viteza de variaţie a gradului de înzestrare a populaţiei cu aceste bunuri depinde de nivelul înregistrat al înzestrării la un moment dat şi de diferenţa
dintre acest nivel şi valoarea de saturaţie.
3. Variantele sunt diferenţiate între ele, pornindu-se de la momentul la
care se va atinge nivelul din anul 1989 al înzestrării medii a celei de a doua
grupe, adică cea 800 bucăţi radioreceptoare/1000 locuitori, respectiv' cea 430
buc televizoare/1000 locuitori.
Particularităţile evoluţiei înzestrării populaţiei cu principalele bunuri de uz
cultural indică posibilitatea ca modelul utilizat pentru a desemna comportarea
unor mărimi care evoluează în modul prezentat la ipotezele (1) şi (2) să fie cele
ale funcţiei logistice.
K
y =
1 + A ⋅ e − bt
1

În anul 1991 înzestrarea cu aparate radio la 1000 locuitori a fost de 298,9 bucăţi, respectiv
de 159,9 bucăţi la televizoare.
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Luând în considerare ipoteza (3) au fost simulate 10 variante de evoluţie
(diferenţiate în funcţie de viteza de creştere) pentru grade de înzestrare a populaţiei cu radio-receptoare şi televizoare.
Dintre acestea s-au selectat 3 variante pe care le-am considerat semnificative. Condiţia de diferenţiere între ele a vizat momentul în care se poate presupune că sunt îndeplinite toate cerinţele care să permită atingerea nivelului de
înzestrare menţionat. Astfel, nivelurile din ipoteza (3) sunt posibil a fi atinse în:
- varianta (1) - într-o perspectivă mai îndepărtată, după anul 2010; - varianta
(2) - între anii 2007 - 2020; - varianta (3) - în jurul anului 2000.
Atingerea în perspectiva anului 2000 a gradelor de înzestrare acu bunurile menţionate - în variantele prezentate nu constituie desigur praguri ale saturaţiei consumului populaţiei ci doar etape previzibile în tendinţa de satisfacere
la un nivel cât mai ridicat a nevoilor de informare, instruire şi petrecere a timpului liber.
Elaborarea previziunilor pentru cererea de radioreceptoare şi televizoare
la nivelul anului 2000 s-a făcut pornind de la cele trei variante ale gradului de
înzestrare a populaţiei cu bunurile respective şi de la estimarea evoluţiei populaţiei. Pe baza acestor elemente s-a calculat numărul total de aparate existente
în funcţiune în momentul t.
At = g t × Pt

(gt - gradul de înzestrare cu aparate Pt - total populaţie).
În ce priveşte evoluţia populaţiei s-a luat în considerare ipoteza potrivit
căreia tendinţele actuale ale declinului demografic, vor mai continua un timp
după care se va produce o redresare (având în vedere un complex de factori
economico-sociali se apreciază ca posibilă stoparea acestui declin în jurul anului 1996) astfel ca, în anul 2000 numărul populaţiei ar putea să ajungă la nivelul
celui existent înanul 1991.
Pentru proiecţia cererii totale (incluzând cererea pentru prima dotare şi
cererea de înlocuire) s-a utilizat formula:
C t = At − At −1 + S t −1

(At - aparate în funcţiune în momentul t; St-1 - scoaterile din funcţie; d durata medie de funcţionare).
Scoaterile din funcţiune (echivalate cu cererea de înlocuire) a bunurilor sau calculat luând în considerare ipoteza duratei de funcţionare a bunurilor
apreciată (potrivit opiniilor specialiştilor, a datelor furnizate de anchetele statistice, a rezultatelor anchetei bugetelor de familie) în medie la 14 ani pentru radioreceptoare şi 13 ani la televizoare.
În final, proiecţia cererii totale la nivelul anului 2000 va prezenta o creştere, în fiecare din cele trei variante corespunzătoare gradului de înzestrare previzionat cu radioreceptoare şi televizoare a populaţiei, pe ansamblul perioadei
1992-2000 cererea totală indicând aproape o dublare (cca. 1,8 ori) în cazul va-
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riantei (3) optimistă faţă de varianta (1) la radioreceptoare şi de cca. 2 ori la
televizoare.
Pentru elaborarea previziunilor evoluţiei ofertei cel de al doilea factor important al pieţei cu influenţă hotărâtoare asupra înzestrării cu bunuri a populaţiei, s-a considerat necesar să se aibă în vedere, ca şi în cazul cererii, alături
de aspectele de ordin cantitativ şi multitudinea de caracteristici calitative referitoare la nivelul tehnic, duratele medii de funcţionare, diversificarea sortimentală
etc.
Dacă în cazul proiecţiilor cererii pentru radioreceptoare şi televizoare s-a
putut realiza o estimare a evoluţiei acesteia în funcţie de previziunile gradului
de înzestrare a populaţiei, a cererii de înlocuire şi a numărului populaţiei, estimarea cantitativă a previziunilor ofertei 's-a dovedit deosebit de dificilă, datorită
posibilităţilor limitate de apreciere a evoluţiei producţiei, importului §i exportului,
determinate de deficienţele îndeobşte cunoscute ale sistemului informaţional şi
lipsei de date, de modificările structurale ale producţiei interne intervenite în
actuala perioadă de tranziţie, a căror influenţă asupra ofertei de radioreceptoare şi televizoare este greu de cuantificat.
Aprecierile asupra evoluţiei producţiei acestor bunuri în perspectiva anului 2000 trebuie făcute având în vedere contextul economic general în care se
desfăşoară. Ţinând seama de faptul că în prezent se manifestă un declin puternic al întregii industrii, îndeosebi al sectoarelor sale de vârf, producţia de televizoare şi radioreceptoare încadrându-se în această tendinţa (anii 1990, 1991
şi 1992 evidenţiind o scădere apreciabilă), este posibil ca ea să se manifeste şi
în perspectiva pe termen mediu, desigur în condiţiile menţinerii unui ritm lent
de realizare a reformei şi de restructurare economică,
O astfel de previziune a continuării declinului economic, incluzând şi ramurile industriei electronice, ar presupune o scădere a producţiei, o cotă tot
mai scăzută a participării produselor autohtone la formarea ofertei de televizoare şi radioreceptoare pe piaţa internă,
O variantă mai puţin pesimistă ar constitui-o cea referitoare la o posibilă
redresare a situaţiei din ramura industriei electronice şi electrotehnice în contextul general al măsurilor preconizate pentru relansarea economică şi a generalizării funcţionării mecanismelor economiei de piaţă. În mod concret relansarea procesului restructurării şi retehnologizării acestei ramuri.
Instituirea de taxe vamale şi aplicarea unor reglementări în scopul protejării produselor autohtone (mai puţin pregătite sa facă faţă unei concurenţe puternice reprezentate de produsele unor firme de renume mondial etc.) ar putea
stimula o evoluţie pozitiva a producţiei în a doua parte a orizontului previzional
cărei cuantificare este însă dificil de realizat în prezent.
Referitor la influenţa importului asupra ofertei în perspectivă, apreciem
că se va menţine la cote ridicate, taxele vamale instituite din mul 1992 constituind un impediment serios în limitarea sa. Creşterea ponderii lui în oferta de radioreceptoare şi televizoare va fi stimulată în continuare de existenţa unei ca-
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pacităţi de absorbţie relativ ridicate pieţei româneşti - importul realizându-se
atât prin produse de renume, de înalt nivel tehnic calitativ dar cu preţ ridicat,
cât şi prin produsele "second hands" cu un grad mai mare de accesibilitate prin
preţ. Posibilitatea ca impactul mai» puţin benefic al importului într-o prima perioadă - asupra producţiei autohtone să aibă un efect pozitiv în perspectivă, se
va concretiza în colaborările pe scară mai largă în domeniul producţiei cu unele
firme de renume, ceea ce va contribui şi mai mult la sporirea ofertei.
În perspectiva pe termen mediu se poate aprecia că evoluţia previzibilă
exportului românesc nu va afecta în sens negativ oferta pe piaţa
Încercând o privire de ansamblu asupra evoluţiei ofertei - în condiţiile
prefigurării proceselor şi fenomenelor anterior amintite - se poate anticipa in
perspectiva pe termen mediu o creştere a ei care va devansa cererea solvabilă
a populaţiei.
Abordarea problematicii tendinţelor evoluţiei pe termen mediu a cererii şi
ofertei bunurilor de folosinţă îndelungată. în speţă radioreceptoare şi televizoare, în maniera prezentată corespunde stadiului cercetării în condiţiile actuale,
ea lăsând loc reflecţiilor pe mai departe asupra diferitelor aspecte. Considerăm
că în perspectivă, pe măsură ce procesul reformei se adânceşte şi fenomenele
socio-economice se vor înscrie pe o traiectorie mai clară de comportament vor
exista posibilităţi de dezvoltare a studiului cel puţin în următoarele direcţii:
− integrarea şi corelarea proiecţiilor cererii şi ofertei bunurilor de folosinţă îndelungată de uz cultural cu proiecţiile elaborate la nivel macroeconomic care permit o viziune de ansamblu a economiei;
− analiza corelaţiilor dintre venitul mediu al populaţiei şi modificările ce
intervin în structura cheltuielilor de consum;
− realizarea de anchete pentru determinarea vârstei medii a stocului de
aparate în funcţiune şi durata de folosire medie, astfel ea pornind de
la volumul vânzărilor şi distribuţia probabilităţilor de scoatere din uz,
cererea de înlocuire să poată fi determinată cu o mai mare acurateţe;
− obţinerea prin cercetări selective de informaţii privind tendinţele, intenţiile de cumpărare a consumatorilor pe baza cărora să poată fi estimat
comportamentul, preferinţele consumatorilor faţă de anumite bunuri;
− rafinarea metodelor şi tehnicilor de realizare a previziunilor privind bunurile de folosinţă îndelungată de uz cultural.
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CUVÂNT INTRODUCTIV
Lucrarea urmăreşte relevarea coordonatelor esenţiale ale dezvoltării pieţei bunurilor de producţie, segment al pieţei bunurilor şi serviciilor, hotărâtor
pentru mersul reformei în România.
Pornind de la unele precizări conceptuale privind sfera de cuprindere şi
trăsăturile specifice segmentului de piaţă luat în studiu, principalii factori care
influenţează cererea şi oferta de bunuri de producţie şi problemele metodologice privind comensurarea acestora din urmă, sunt prezentate o serie de caracteristici ale evoluţiei pieţei bunurilor de producţie din România.
Urmărind o cât mai corectă înţelegere a proceselor şi fenomenelor ce au
loc în prezent, în vederea creării şi funcţionării unei reale pieţe a bunurilor de
producţie, sunt evidente efectele interferenţelor între vechile mecanisme şi
structuri ale economiei excesiv centralizate, în curs de destrămare, dar încă
prezentă, cu elementele noi ale mecanismului economiei de piaţă. În acest
context, sunt efectuate analize cifrice referitoare la unele produse sau segmente ale pieţei bunurilor de producţie, privite într-o perspectivă evolutivă şi interdependentă cu piaţa bunurilor de consum, fiind prezentate şi diferite aspecte
privind mecanismele de reglare a proceselor specifice segmentului de piaţă
studiat, în vederea creării condiţiilor necesare pentru asigurarea funcţionării
sale în condiţiile tranziţiei la economia de piaţă.

Capitolul 1
PIAŢA BUNURILOR DE PRODUCŢIE, SFERĂ
DE CUPRINDERE, FACTORI DETERMINANŢI,
POSIBILITĂŢI DE COMENSURARE

1.1. Conceptul, sfera de cuprindere şi trăsăturile specifice
pieţei bunurilor de producţie
Adâncirea diviziunii muncii şi specializarea în producţie, ca şi diversificarea necesităţilor sociale şi nuanţarea preferinţelor cumpărătorilor, au făcut ca
piaţa să capete un caracter deosebit de complex. Parte componentă a pieţei
mondiale, în continuă amplificare datorită intensificării schimburilor economice
internaţionale, piaţa mondială ne oferă o imagine de ansamblu prin informaţiile
referitoare la capacitatea economiei naţionale, la întinderea în spaţiu şi evoluţia
sa în timp. Realizarea unei imagini mai clare a pieţei implică, însă, studierea
structurii sale interne, a capacităţii sale, respectiv a cererii şi ofertei şi a factorilor ce o influenţează, şi analiza posibilităţilor de realizare a echilibrului optim pe
această piaţă.
Natura diferită a bunurilor care formează obiectul actelor de vânzarecumpărare a determinat divizarea pieţei în două mari segmente: piaţa bunurilor
materiale (sau a activelor fizice) şi piaţa financiară (sau a activelor financiare).
Piaţa bunurilor materiale este structurată, la rândul său, în piaţa bunurilor şi
serviciilor de consum şi piaţa bunurilor de producţie (cunoscute în literatura
economică îşi sub denumirea de "bunuri industriale" sau "bunuri de utilizare
productivă"). Răspunzând unei necesităţi individuale sau colective imediate,
bunurile din primul segment de piaţă sunt destinate consumului neproductiv, în
timp ce bunurile din cel de-al doilea segment de piaţă se vând şi se cumpără în
scopul consumării lor productive în procesul de producţie.
Piaţa bunurilor de producţie cuprinde:
a) materii prime şi energie:
− bunuri ce au parcurs un prim stadiu de prelucrare şi vor fi încorporate integral în bunurile la producerea cărora participă;
− bunuri ce rezultă din exploatarea pământului, respectiv, a resurselor naturale atrase în circuitul economic, aduse în faza de a putea
fi utilizate în producţie (minereuri, cărbune, petrol, gaze naturale
etc.) şi bunurile obţinute în procesul de producţie agricol (lână pură, cereale, fructe etc.) ce vor intra în consumul productiv;
b) semifabricate:
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− bunuri cu un grad de prelucrare mai avansat care devin, de asemenea, parte integrantă a viitoarelor bunuri;
c) echipament industrial:
− bunuri care participă ia producerea altor bunuri, consumându-se în
mai multe procese de producţie, fără a fi încorporate fizic, cuprinzând: instalaţii de baza şi echipament de instalaţii (maşini, utilaje şi
linii tehnologice, roboţi industriali);
− mijloace de transport a bunurilor industriale;
− clădiri utilizate în scop industrial;
− amenajări ale pământului şi de exploatare a resurselor naturale;
− furnituri;
− piese de schimb, unelte mărunte;
− orice alt bun utilizat productiv;
d) serviciile efectuate de alte întreprinderi în scopul producerii bunurilor
(inginerie know-how, studii de marketing şi cercetare-dezvoltare) sau desfacerii
acestora (publicitate). Bunurile care circulă pe această piaţă sunt dorite doar
pentru capacitatea lor de a asigura prin propriul consum producerea în viitor a
altor bunuri care fie răspund unor necesitaţi curente ale oamenilor, fie înlocuiesc bunurile de producţie consumate1.
Bunurile de producţie achiziţionate de agenţii economici reprezintă deci
input-uri în producţie care asigură obţinerea într-o perioadă de timp a outputurilor de bunuri şi servicii, regăsindu-se, adesea, sub termenul generic de "capital". Cele mai multe definiţii de capitaluri, includ pe lângă maşinile, instalaţiile
şi construcţiile industriale - capital fix - şi bunurile intermediare (semifabricate),
stocurile de bunuri finite şi semifabricate, precum şi stocurile de materii prime,
materiale, combustibili etc. - capital circulant. Trebuie subliniat că piaţa bunurilor de producţie ("capital fizic") este complet diferita de "piaţa capitalului" ("capitalul financiar"); în timp ce prima reprezintă sfera realizării celei mai mari părţi
din bunurile de producţie prin actul vânzării-cumpărării, cea de-a doua delimitează acea parte a pieţei financiare în care fondurile băneşti sunt împrumutate
pentru perioade lungi de timp (mai mari de 1 an); în timp ce "capital fizic" se
prezintă sub forma activelor fizice ("tangibile" sau "reale"), "capitalul financiar"
se prezintă sub forma "activelor financiare" (acţiuni, obligaţiuni, ipoteci etc.).
Bunurile de utilizare productivă prezintă o serie de caracteristici care le
particularizează de bonurile de larg consum, şi-anume:
− au formă, compoziţie şi caracteristici strict definite din punct de vedere tehnic, ceea ce face ca randamentul lor în utilizare să constituie,
alături de preţul lor, criteriul principal în achiziţionarea lor de către utilizator;
1

Excepţie fac bunurile şi serviciile achiziţionate de guvern, în scop militar; de pe piaţa bunurilor de producţie.
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− condiţionează întreaga activitate a utilizatorilor, respectiv, regularitatea şi calitatea producţiei, ca şi nivelul preţului de vânzare al produselor finite sau ale serviciilor prestate;
− îşi transmit valoarea asupra produselor sau serviciilor create, fie dintro dată, ca m cazul materiilor prime, energiei şi semifabricatelor, fie
treptat, ca în cazul echipamentului industrial, regăsindu-se în cheltuielile de producţie (de exploatare) şi, respectiv, în cheltuielile de investiţii;
− nivelul consumului acestor bunuri este condiţionat de nivelul dotării
tehnice a producţiei şi de politica de optimizare adoptată de utilizatori.
Cu toate acestea, există o serie de bunuri ce pot fi întâlnite simultan atât
pe piaţa bunurilor de producţie, cât şi pe piaţa bunurilor de consum (de exemplu, materiale de construcţii, unele produse agricole etc). Diferenţierea între
cele două pieţe are la bază, în principal, regimul de circulaţie a produselor pe
piaţă şi destinaţia finală a acestora (consum productiv sau neproductiv), iar
proporţiile acestora în cadrul pieţei interne reflectă în bună parte (trebuie avute
în vedere şi volumul şi structura comerţului exterior) structura producţiei materiale naţionale într-o perioadă dată.
Delimitarea pieţei bunurilor de producţie reclamă luarea în consideraţie a
unui ansamblu de elemente specifice ale cererii şi ofertei, precum şi ale relaţiilor economice ce apar pe această piaţă.
1.1.1. Particularităţile cererii de bunuri de producţie
Cererea de bunuri de producţie reprezintă materializarea unei nevoi solvabile foarte complexe, cu un grad de tehnicitate şi specializare adesea foarte
ridicat. Ea este mai bine definita ca volum, structură şi teritoriu, ceea ce face
posibilă segmentarea ei pe purtători ai cererii şi dimensionarea ei mai exactă.
Spre deosebire de bunurile de larg consum, a căror cerere este simţitor influenţată de motivaţii subiective, factorii psihologici au doar un rol secundar asupra cererii de bunuri de producţie.
Asigurând obţinerea bunurilor de larg consum, orice modificare a nivelului cererii acestora se. repercutează în acelaşi sens asupra nivelului cererii de
bunuri de producţie (aceasta din urmă apărând ca o cerere derivată din prima).
Cererea pentru resurse are un caracter permanent (şi relativ ascendent),
în timp ce pentru echipamentul industrial, cererea poate prezenta unele discontinuităţi. Se remarcă, însă. în ultima vreme, tendinţa de uniformizare a cererii
celei de a doua categorii de bunuri de producţie datorita, pe de o parte, necesităţii accelerării ritmului de înnoire a capacităţilor de producţie, cât şi faptului că
aceste bunuri sunt din ce în ce mai des însoţite de bunuri complementare şi
servicii de întreţinere.
Purtătorii cererii interne sunt agenţii economici - întreprinderi industriale
de prelucrare şi extracţie, de construcţii şi de transport de deservire, întreprinderi comerciale şi prestatoare de servicii - unităţi specializate de cercetare şti-
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inţifică, învăţământ şi asistenţă medicală, organizaţii obşteşti, şi guvernul - unităţi ale administraţiei de stat, armata, rezerva de stat, unităţi de asistenţă socială.
Cererea externă poate fi un factor dinamizator al producţiei şi serviciilor,
lărgind sfera schimburilor economice internaţionale şi contribuind la asigurarea
echilibrului balanţei de plăţi externe. Satisfacerea cererii externe de materii
prime şi energie şi chiar de semifabricate care înglobează un consum mare din
aceste resurse (ex.: aluminiu, oţel etc.) are însă o influenţă negativă asupra
pieţei bunurilor şi serviciilor în ansamblul său datorită, pe de o parte, caracterului limitat al resurselor neregenerabile, iar pe de aită parte, volumului redus de
valoare nou creată pe care aceste bunuri o încorporează şi care determină
cumpărarea lor la preţuri mici comparativ cu bunurile de echipament.
1.1.2. Particularităţile ofertei de bunuri de producţie
Producţia bunurilor de producţie are o dublă finalitate: autoconsumul în
cadrul unităţii producătoare şi satisfacerea nevoilor de consum productiv ale
altor agenţi economici sau neeconomici. De aceea, oferta pe piaţă materializează doar acele bunuri de producţie care sunt destinate vânzării. Ea se adresează unui cerc precis de nevoi, fapt pentru care apare în special ca ofertă activă (efectivă) şi mai rar ca ofertă pasivă (sub forma stocurilor).
Caracteristicile tehnico-funcţionale ale acestor bunuri fac ca oferta să se
manifeste pe piaţă în forme specifice: cataloage, documentaţii tehnice, târguri
şi expoziţii. Pentru a fi formativă de cerere, oferta bunurilor de producţie trebuie
să răspundă din punct de vedere tehnic cererii în continuă creştere, diversificare şi exigenţa, noutatea tehnică apărând ca un factor accelerator al ritmului de
înlocuire ai mijloacelor de producţie. Produsele nou apărute pe această piaţă
trebuie să asigure sporirea fie a productivităţii (muncii şi/sau capitalului), fie a
producţiei (cantitativ sau/şi valoric) pentru a asigura în fina! sporirea competitivităţii utilizatorului. O nouă exigenţă căreia trebuie să-i facă faţă în special
echipamentul industrial este asigurarea protecţiei mediului înconjurător prin
reducerea poluării şi sporirea gradului de valorificare a resurselor naturale. Caracterul limitat şi neregenerabil al multor resurse naturale, ca şi nivelul tehnic al
mijloacelor de exploatare a acestora îşi pun pregnant amprenta asupra volumului şi structurii sortimentale ale ofertei de bunuri de producţie. Posibilitatea
sporirii capacităţii pieţei bunurilor de producţie prin creşterea şi diversificarea
ofertei depinde în mod deosebit de nivelul cercetării ştiinţifico-tehnice.
Spre deosebire de piaţa bunurilor de larg consum în care oferta urmăreşte adesea crearea de cerere, adresându-se consumatorilor potenţiali, pe piaţa
bunurilor de producţie, oferta răspunde în general unei cereri de consum bine
definite.
Oferta externă are menirea de a asigura, pe de o parte, creşterea eficienţei pieţei mijloacelor de producţie prin posibilităţile sporite de acoperire a cererii şi, pe de altă parte, economisirea resurselor naţionale.
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1.1.3. Particularităţile relaţiilor economice pe piaţa
bunurilor de producţie
Contrar bunurilor de larg consum, bunurile industriale conturează o piaţă
cu o structură rigidă şi modificări lente1. O parte din bunurile de pe această piaţă - materii prime, energie - generează, prin actele de vânzare-cumpărare al
căror subiect sunt, relaţii economice permanente şi directe, cumpărătorii fiind
cel mai adesea şi consumatori finali ai bunurilor respective. Alte bunuri - instalaţii şi echipamentul aferent, clădiri, amenajări pentru exploatări agricole sau
miniere - se caracterizează printr-o frecvenţă neregulată a actelor de vânzarecumpărare, precedate de o perioadă de documentare şi negociere între specialiştii tehnici şi economici. Decizia de cumpărare se fundamentează pe calcule
de eficienţă şi studii comparative şi este adesea generatoare de cumpărări
multiple prin bunurile auxiliare şi serviciile ce însoţesc bunul de producţie.
Dinamica bunurilor de producţie este direct dependentă de raportul cerere-ofertă pe piaţa bunurilor de larg consum. în condiţiile unor schimburi economice internaţionale restrânse (economie naţională închisă) şi al insuficienţei
resurselor, capacitatea pieţei bunurilor de larg consum este mult influenţată de
nivelul ofertei de bunuri de producţie.
Aşa cum remarca Michel Didier2 "tehnica de producţie şi natura produsului au o influenţa directă asupra formei pieţei". Caracterul productiv al consumului acestor bunuri imprimă adesea o tendinţă de reciprocitate în relaţiile dintre agenţii economici, fiecare constituind un segment de piaţă pentru produsele
celuilalt. De asemenea, schimburile economice internaţionale, al căror obiect îl
constituie bunurile de producţie, sunt mai constante şi mai de durată, îmbrăcând adesea forma cooperării ta producţie.
"Piaţa este de fapt o instituţie socială, şi organizarea sa este legată de
alte instituţii, de mentalităţile şi comportamentul fiecărei populaţii"3. în economiile planificate centralizat, principala caracteristică a pieţei bunurilor de producţie o constituie circulaţia acestora pe baza repartiţiilor fundamentate, în
principal, pe echilibrul dintre sarcinile de producţie şi normele de consum ale
cumpărătorului, pe de-o parte, şi capacitatea de producţie a vânzătorului şi nivelul resurselor disponibile în economie, pe de altă parte.
Relaţiile economice ce se nasc pe acest tip de piaţă sunt indirecte, mijlocite de organul de planificare care stabileşte atât proporţiile în cadrul raportului
cerere-ofertă, cât şi nivelul preţului. în economia de piaţă concurenţială, cumpărătorii şi vânzătorii bunurilor de producţie vin în contact direct unii cu alţii
pentru realizarea tranzacţiilor comerciale între ei, preţul pieţei fiind rezultatul
confruntării cererii cu oferta acelor bunuri.
1

I. Dessinges - La Vente des biens d'équipements, Entreprise Moderne d'Edition, Paris,
1966.
2
Michel Didier - Economie, les règles du jeu, Economica, Paris, 1989.
3
Idem (2).
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1.2. Factorii ce influenţează echilibrul pieţei bunurilor
de producţie
Realizarea echilibrului general implică existenţa echilibrului pe piaţă pentru toate mărfurile şi resursele (materiale şi umane) din sistemul economic.
Pieţele sunt interdependente, şi decizia de a schimba destinaţia resurselor dintr-o ramură în alta, pentru a răspunde cererii sporite de bunuri de consum, implică reducerea volumului de resurse utilizate la producerea bunurilor
de producţie, concomitent cu scăderea ofertei acestor bunuri. Stocul de resurse (ta special energetice şi de materii prime) fiind limitat, utilizarea lui prioritară
pentru producerea de bunuri de producţie va determina scăderea producţiei de
bunuri de consum şi, implicit, a ofertei acestor bunuri pe piaţă. Modul în care
trebuie combinate producţiile diferitelor ramuri ale economiei, astfel încât să se
asigure utilizarea eficientă a resurselor, constituie "problema maximizării bunăstării sociale".
Criteriul de eficienţă economică poate fi însă diferit de criteriul echităţii
sociale, ceea ce face ca în practică, decizia de a realiza o mai bună echitate să
implice renunţarea ia o parte din eficienţă. Orice societate se confrunta cu problema renunţării în o parte din eficienţă în scopul obţinerii unei echităţi sociale
sporite indiferent de complexitatea politică şi stadiul de dezvoltare a economiei.
Metodele de alocare a resurselor, astfel încât cantităţile disponibile pentru consum şi distribuţia bunurilor să asigure deopotrivă eficienţa economica şi
echitatea socială, diferă însă în raport cu modul de funcţionare a pieţei.
În economiile de piaţă liberă, principalul instrument de alocare a resurselor este mecanismul preţurilor, prin informaţiile pe care le oferă producătorilor
asupra necesităţilor şi combinaţiilor de bunuri şi servicii preferate de consumatori. Existenta concurenţei pe această piaţă determină apariţia unei game foarte largi de bunuri şi servicii capabile să satisfacă într-un grad înalt necesităţile
sporite ale consumatorilor. Profitul este mai expus influenţelor modificărilor ce
se produc în economia mondială, iar riscul pe care producătorii şi-l asumă în
procesul deciziei de producţie şi de preţ determină accelerarea ratei reînnoirii
tehnologice.
Fără semnalele preţurilor, este dificilă o estimare corectă a cererii. în
economiile planificate centralizat, ea este cel mai adesea forţată să se suprapună ofertei de bunuri pe piaţă; producţia având un caracter limitat şi bunurile
fiind standardizate, posibilităţile consumatorului de a alege se restrâng fără a
mai reflecta preferinţele sale, iar producătorul de bunuri nu mai este stimulat în
asumarea riscului şi sporirea beneficiului.
Economia de piaţă este capabilă să răspundă în mare măsură cerinţelor
economice, producând ce se cere printr-o alocare a resurselor care ignoră însă
obiectivele echităţii sociale, provocând şomaj şi inflaţie. O serie de imperfecţiuni ale pieţei libere ca, de exemplu, costul informativ, puterea monopolurilor,
necesităţi sociale generale ce trebuie satisfăcute (sănătate, cultură, învăţă-
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mânt, protecţie socială, poluare etc.), existenţa sectorului public (armată, poliţie, administraţie comunală), îngreunează satisfacerea condiţiilor de eficienţă
economică, făcând ca mecanismul preţurilor să nu mai-reflecte adevăratul cost
de oportunitate ai resurselor.
Indiferent de forma de organizare a pieţei (liberă sau planificată centralizat), realizarea bunurilor de piaţă prin actul vânzării-cumpărării. este condiţionată de posibilitatea echilibrului cererii cu oferta de bunuri şi servicii. Oferta totală1 reprezintă producţia pe care producătorii sunt hotărâţi s-o obţină Sa nivelul general al salariilor şi preţurilor într-o perioadă de timp şi ea este absorbita
prin cererea totală formată din: consum productiv, consum neproductiv, cerere
de export netă (când exportul depăşeşte importul) şi cererea (consumul) guvernamentala. "Curba cererii agregate reuneşte toate combinaţiile dintre nivelul
preţului şi nivelul venitului real la care atât piaţa bunurilor şi serviciilor, cât şi
piaţa monetară se află în echilibru"2.
Posibilitatea realizării echilibrului în economie este condiţionată de echilibrul existent pe piaţa bunurilor de producţie. Nevoile de consum îmbrăcând
forma cererii solvabile, iar producţia exprimându-se sub forma ofertei de bunuri, preţul de echilibru este cei la care cantitatea dintr-un bun pe care producătorii doresc şi pot. s-o furnizeze pieţei egalează cantitatea din acel bun pe
care cumpărătorii doresc şi pot s-o cumpere.
Modalitatea de formare a acestuia este însă diferită. În economiile de piaţă concurenţială, preţul este rezultatul confruntării libere a cererii cu oferta de
piaţă, în timp ce în economiile planificate centralizat, dorinţa de a realiza o mai
bună echitate socială a făcut ca el să fie determinat în funcţie de costul mediu
pe ramură şi nivelul mediu al venitului net în economia naţională. În fapt, s-a
realizat doar egalizarea performanţelor economice şi a veniturilor întreprinderilor, fiind însă frânată dorinţa de economisire a resurselor şi de sporire a venitului net. în economia de piaţă, costurile nu-şi exercită influenţa directă asupra
preţurilor, relaţia cost-preţ fiind o relaţie indirectă. Relaţia directa se stabileşte
între oferta de producţie şi costurile de ofertă, punctul de intersecţie al acestora
fiind timpul economic al costurilor. Fiind o coordonată a echilibrului dintre cererea şi oferta de piaţă, preţurile nu integrează întotdeauna munca şi înregistrează abateri în recunoaşterea cheltuielilor de producţie, ca fiind necesare din
punct de vedere economic (timpul social al costului). Piaţa liberă sancţionează
prompt orice îndepărtare a timpului economic (producţie maximă obţinută cu
minimum de cheltuieli) de timpul social (producţia este necesară), determinând
modificarea preţului. Semnalele transmise prin mecanismul preţurilor oferă o
bună orientare asupra producţiei viitoare. Astfel, când scopul producţiei este
1
2

Echivalentul acestor termeni din literatura de specialitate străină este "cererea agregată" şi
"oferta agregată".
Khan, Bakadur, Langmead, John - An introduction to modem economics, Longman Group
Limited, New York, 1986.
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maximizarea profitului, deşi pe termen scurt se înregistrează o irosire a muncii
sociale, pe termen lung se asigură o utilizare mai eficientă a resurselor decât în
cazul în care raţiuni de echitate socială impun manifestarea pe piaţă a unor
oferte de produse pentru care cererea nu este reală şi menţinerea fixă a preţurilor pe perioade lungi de timp.
"Orice blocaj al preţului introduce în economie dezechilibre multiple şi
crescătoare care, dacă se prelungesc, dezarticulează chiar funcţionarea ei1.
Orice guvern, indiferent de orientarea sa politică, îşi stabileşte drept obiectiv prioritar maximizarea bunăstării sociale, influenţând, în special prin politica fiscală şi bugetul statului, atât modul de alocare a resurselor în economie,
cât şi modul de redistribuire a veniturilor. Posibilităţile de realizare practică a
acestui obiectiv fiind însă condiţionate de volumul venitului naţional creat, gradul de satisfacere a nevoilor sociale prin crearea de venituri bugetare va fi cu
atât mai înalt, cu cât eficienţa economică va fi mai înalta.
Posibilitatea ca sistemul de preţuri să conducă la utilizarea eficientă a
resurselor materiale şi umane depinde în mod esenţial de existenţa concurenţei atât pe piaţa bunurilor de consum, cât şi pe piaţa bunurilor de producţie.
"Concurenţa este, mai întâi de toate, libertatea preţurilor care permite consumatorilor să repereze furnizorul cel mai ieftin şi care încurajează producătorii
să recâştige clientela comprimând preţurile"2.
În condiţiile perfecte ale pieţei libere, caracterizată prin libera intrareieşire a agenţilor economici în activitate, prin libera circulaţie a resurselor (materiale şi umane) dintr-o ramură economică în alta, prin existenţa mai multor
agenţi economici aflaţi în concurenţă şi perfecta informare asupra pieţei (astfel
încât să se poată stabili un singur preţ pentru bunuri identice), mecanismul preţurilor realizează automat alocarea eficientă a resurselor, modificarea preţurilor, motivaţia profitului şi propriului interes al consumatorului interacţionând şi
canalizând resursele dinspre bunurile nerentabile spre cele rentabile.
Monopolurile şi proprietatea de stat generalizate limitează sau chiar desfiinţează concurenţa şi fac inoperant mecanismul liber al preţurilor. Alocarea
resurselor în aceste condiţii nu va mai avea la bază criteriul eficienţei economice, ci criterii de ordin subiectiv. E suficient ca una clin aceste doua forme de
proprietate asupra mijloacelor de producţie să se manifeste pe piaţa bunurilor
de producţie, prin determinarea arbitrara a preţurilor acestor bunuri, pentru ca
şi sistemul de funcţionare liberă a pieţei bunurilor de consum şi serviciilor să se
perturbeze şi mecanismul preţurilor să devină ineficient şi pe această piaţă.
Forma de proprietate asupra mijloacelor de producţie, regimul actelor de
vânzare-cumpărare reglementat de stat, modalitatea de formare a preţului,
sursele şi modalităţile de acoperire (recuperare) a cheltuielilor ocazionate de
achiziţionarea bunurilor industriale sunt tot atâţia factori care-şi pun amprenta
asupra modului de funcţionare şi de echilibrare a pieţei bunurilor de producţie.
1
2

Michel Didier - Economie, Ies rigles du jeu, Economica, Paris, 1989.
Ibidem.
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Dimensiunea pieţei interne a unui bun de producţie este dată de volumul de
producţie obţinut în economia naţională, la care se adaugă importul acelui bun.
Piaţa unui bun de producţie reprezintă spaţiul în care consumatorii şi
producătorii acelui bun vin în contact pentru realizarea tranzacţiei acelui bun.
Limitele pieţei unui bun nu sunt în mod necesar determinate de graniţe naţionale sau geografice. De aceea, cererea unui bun pe piaţă reprezintă gradul de
solicitare de către consumatori a bunului, iar oferta este nivelul desfacerii acelui bun de către producători.
în cadru! pieţei interne, "cererea de piaţă a mărfii x" este suma cererilor
individuale din economie", iar "oferta de piaţă a unui bun" este suma cantităţilor
pe care furnizorii individuali ai acelui bon vor si sunt capabili să le ofere spre
vânzare într-o perioadă de timp"1.
Cererea şi oferta de bunuri de producţie se găsesc în relaţii de independenţă, fiecare reprezentând, în raport cu cealaltă, deopotrivă cauză şi efect.
Sporirea cererii ca-urmare a creşterii veniturilor agenţilor economici constituie o
importantă premisă, în sporirea volumului ofertei. Creşterea ofertei antrenează
reducerea preţurilor care, la rândul său, determină sporirea cererii. "Raportul
cerere-ofertă depinde de roiul pe care aceste două elemente ale pieţei îl au şi
de căile specifice de orientare a pieţei spre echilibru".
Cererea individuală pentru un bun de producţie reprezintă cantitatea din
acel bun pe care consumatorul doreşte şi poate să o achiziţioneze la preţul zilei, într-o perioadă de timp, în vreme ce oferta individuală a aceluiaşi bun reprezintă cantitatea din acel bun pe care furnizorul poate şi doreşte s-o furnizeze la acel preţ
Cererea pentru un bun de producţie este o cerere derivată din cererea
consumatorului pentru bunurile la a căror producere participă productiv. Când
ceilalţi factori de influenţă rămân constanţi, cererea individuală pentru bunuri
de producţie va fi cu atât mai mare cu cât volumul producţiei la fabricarea căreia vor participa va fi mai mare.
În condiţiile utilizării metodelor de producţie eficiente din punct de vedere
tehnologic, nivelul producţiei ia a cărei fabricaţie participă bunul de producţie
va determina modificări de acelaşi sens în cererea consumatorului pentru bunul de producţie respectiv. Limita creşterii individuale pentru un bun de producţie, ce constituie un factor variabil în procesul de producţie, este dată de "legea
veniturilor descrescătoare", care spune că cu cât consumul acelui bun creşte,
utilitatea sa marginală (rezultatul ce derivă din utilizarea suplimentară a unei
unităţi de factori de producţie variabili, în condiţiile în care ceilalţi factori rămân
constanţi) în final va scădea.
Se poate conchide că manifestarea cererii individuale pentru un bun de
producţie este rezultatul procesului decizional ce are la bază calcule de eficien1

Khan Bahadur, Langmead, John - An intoduction to modem economics, Longman Group
Limited, New York, 1986.
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ţă şi oportunitate a costurilor. Consumatorul, fiind la rândul său producător de
bunuri, va opta pentru achiziţionarea acelui bun de producţie care, în limitele
venitului de care dispune şi în combinaţie cu forţa de muncă necesară, îi va
aduce maximum de utilitate (eficienţă).
Factorul cu cea mai mare influenţa asupra nivelului cererii individuale
pentru un bun de producţie este preţul acelui bun. Dacă ceilalţi factori ar rămâne constanţi, cererea consumatorului pentru un bun - "naţional" (care are caracteristici tehnico-funcţionale acceptabile din punct de vedere al calităţii) ar fi
cu atât mai mare, cu cât preţul respectivului bun ar fi mai mic. Când venitul
consumatorului rămâne constant, reducerea preţului unui bun de producţie
normal poate antrena atât un "efect de substituire" (sporirea cererii pentru bunul de producţie al cărui preţ s-a redus prin micşorarea cererii pentru bunuri
similare, utilizate anterior, ale căror preţuri au rămas constante), cât şi un
"efect al sporirii venitului" (venitul consumatorului devine relativ mai mare în
comparaţie cu volumul cheltuielilor sale de achiziţie, permiţând creşterea cererii pentru bunurile de producţie ale căror preţuri nu s-au redus). Creşterea preţului unui bun de producţie normal, în condiţiile în care ceilalţi factori nu se modifică, antrenează reducerea cererii pentru acei bun.
Preţurile bunurilor şi/sau serviciilor complementare influenţează, de asemenea, cererea individuala pentru un bun de producţie în funcţie de utilitatea
pe care o asigură consumatorului în procesul productiv.
Volumul limitat ai venitului consumatorului operează trieri în necesităţile
sale de consum şi amânări în satisfacerea unora dintre ele. Structura venitului
are, de asemenea, un rol important; cu cât costurile de producţie vor fi mai
mici, cu atât mai mari vor fi posibilităţile de dezvoltare ale propriei activităţi, ceea ce va determina creşterea cererii pentru bunurile de. producţie. Cererea
pentru bunuri de producţie la materii prime, energie, combustibil va fi cu atât
mai mare cu cât dotarea tehnică şi tehnologică de fabricaţie folosita de consumator sunt mai învechite. Dacă bunul de producţie este un echipament industrial, cererea consumatorului va fi cu atât mai mare cu cât performanţele tehnico-economice ale acestuia (care să asigure creşterea productivităţii muncii
şi/sau a capitalului sau/şi reducerea consumului de resurse) vor fi mai ridicate.
Atât politica de investiţii a statului (politica fiscală, subvenţii de la bugetul
statului, măsuri de stimulare a investiţiilor etc.), cât şi propria politică de dezvoltare (cotele de amortizare a activelor fixe, cota de profit destinată investiţiilor,
programul de dezvoltare) influenţează nivelul cererii pentru bunul de producţie
din categoria "capital".
Nivelul resurselor disponibile în economie, ca şi modalitatea în care
acestea sunt distribuite pe ramuri şi subramuri influenţează, de asemenea, cererea consumatorului pentru bunul de producţie din această categorie.
Pentru bunurile de producţie din categoria capitalului fix, rata dobânzii
are o mare influenţă asupra nivelului cererii ce se manifestă pe piaţă. Agenţii
economici care urmăresc maximizarea profitului în condiţii de siguranţă adoptă
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decizia de investiţii doar dacă eficienţa economică a investiţiilor depăşeşte rata
dobânzii de pe piaţă monetară. Dobânda ce s-ar fi obţinut dacă banii ar fi fost
împrumutaţi, şi nu investiţi, reprezintă "costul de oportunitate al capitalului".
Reducerea ratei dobânzii pe piaţa monetară poate face profitabilă o investiţie
care înainte era ineficientă, şi invers. Menţinerea investiţiei la un nivel constant
implică creşterea în ritm constant a cererii pentru bunurile la a căror fabricare
participa capitalul fix. Dacă cererea acestor bunuri se menţine constantă sau
scade, investiţia se reduce până la zero.
Cererea de bunuri de producţie poate depinde şi de gradul de concentrare a producţiei, în sensul că necesarul de consum tinde să fie satisfăcut în
acest caz prin autoconsum. Cu cât gradul de concentrare a producţiei este mai
mare, cu atât nevoia de consum care se concretizează pe piaţă sub forma cererii de bunuri de producţie va fi mai mică.
Un alt posibil factor determinant al cererii de piaţă pentru unele bunuri
industriale (în special pentru cele ce fac parte din echipamentul industrial) este
stadiul atins de produs în ciclul său de viaţă: cererea creşte de la introducerea
pe piaţă a noului bun până la maturitate sa şi la apariţia de produse similare cu
caracteristici tehnico-funcţionale superioare şi scade în faza de declin, când
începe să fie substituit de acestea.
Reclama este şi ea în măsură să influenţeze cererea consumatorului
pentru un bun de producţie, prin informaţiile pe care le furnizează asupra preţului, a performanţelor tehnico-funcţionale ale bunului şi a condiţiilor de procurare.
În ciuda unor probleme, cărora firmele trebuie să le facă faţă în procesul
deciziei de producţie şi de preţ, se pot desprinde câţiva factori care pot influenţa oferta totală a unui bun pe piaţă.
Principalul scop urmărit de agentul economic fiind sporirea profitului,
acesta îşi concentrează atenţia asupra veniturilor sale obţinute din vânzarea
producţiei, atât prin maximizarea producţiei, cât şi prin minimizarea costurilor.
Pe termen scurt, producţia obţinută cu o anumită capacitate de producţie poate
spori doar prin angajarea suplimentară a factorilor de producţie variabili şi doar
până la punctul în care întâlneşte legea veniturilor descrescătoare (venitul scade pe măsură ce factorii variabili utilizaţi sporesc). De aceea, oferta individuală
va reprezenta acea cantitate de bunuri ce se obţine în condiţiile în care venitul
marginal (modificarea venitului total ca urmare a modificării cu o unitate a producţiei) este egal cu costul marginal (modificarea costului total a! producţiei ca
urmare a modificării cu o unitate a producţiei). Pe termen lung, toţi factorii de
producţie fiind variabili, combinaţia dintre aceştia, adoptată de producător, va
influenţa într-o bună măsură nivelul ofertei individuale.
Preţul bunului ce face obiectul ofertei individuale fiind un factor esenţial
al profitului agentului economic, modificarea acestuia va determina modificări
m acelaşi sens ale cantităţii oferite pe piaţă.
Modificările preţurilor altor bunuri influenţează în mod diferit oferta unui
bun de producţie, în funcţie de relaţia în care acestea' se află. Astfel, modifica-
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rea preţurilor bunurilor substituibile determină modificarea în sens contrar a
ofertei bunului de producţie respectiv, în timp ce variaţia preţurilor bunurilor
aflate în relaţie de complementaritate cu acesta influenţează în acelaşi sens
preţul bunului în cauză.
Deoarece orice bun de producţie este rezultatul consumului productiv al
factorilor de producţie, preţul care influenţează nivelul ofertei acestuia pe piaţă
este dependent de preţul factorilor antrenaţi. Oferta bunurilor de producţie materii prime, materiale, combustibil - va fi mult influenţată de bogăţia zăcămintelor şi de costul ocazionat de exploatarea lor. Oferta bunurilor de producţie din
categoria "capital fix" depinde de preţul bunurilor de producţie - materii prime,
energie, combustibil - şi de nivelul general al preţului forţei de muncă necesare
la producerea respectivului bun.
Reducerea nivelului salariilor permite ofertantului şi obţinerea la nivelul
aceluiaşi cost, care îi asigură profitul, a unei cantităţi sporite de producţie şi, în
final, creşterea ofertei de bunuri. Orice creştere a salariilor care nu este determinată de sporirea productivităţii muncii va încărca artificial costul producţiei,
determinând producătorul să-şi reducă oferta dejunuri până la nivelul care îi
asigură profitul. Alte elemente ale costurilor, cum ar fi impozitele sau rata dobânzii, influenţează nivelul ofertei bunului de producţie în sens invers cu nivelul
modificărilor lor.
Dotarea tehnică şi tehnologia de fabricaţie sunt în măsură să influenţează nivelul ofertei de bunuri de producţie atât prin costuri, cât şi prin nivelul productivităţii pe care o asigură. O îmbunătăţire tehnologică poate determina creşterea ofertei dacă sporul valoric al producţiei este superior costului suplimentar
pe care îl antrenează, în timp ce menţinerea în producţie a instalaţiilor şi tehnologiilor învechite determină reducerea ofertei, ca urmarea a costurilor ridicate la
care se obţine producţia oferită.
Producătorii bunurilor de producţie fiind ei înşişi mari consumatori ai
acestor bunuri, oferta de piaţă depinde, invers proporţional, şi de nivelul autoconsumului.

1.3. Probleme metodologice privind comensurarea
cererii şi ofertei de bunuri de producţie
"Piaţa bunurilor industriale reprezintă un complex de segmente individuale, cu necesităţi şi probleme care variază considerabil de la unul la altul, făcând
necesare, în multe cazuri, procese speciale de fabricaţie"1.
Evoluţia acestei pieţe se apreciază având în vedere atât date generale
privind conjunctura, economică în ansamblul său, cât şi unele date speciale
referitoare la evoluţia tehnologică a produselor şi stocurilor, previziuni privind
consumul fina! şi intermediar din economie şi aspectele comercializării, precum
1

D. Porter, Successful criteria in industrial marketing, in International Advertising and Marketing, nr. 9/1970.
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şi unele date ale evoluţiei viitoare a resurselor primare de materii prime, combustibil şi energie (surse de aprovizionare şi preţuri). în aceste condiţii, stabilirea situaţiei pieţei bunurilor de producţie impune studierea evoluţiei cererii şi
ofertei fiecărui bun (sau categorii de bunuri) în parte, într-un proces constant
de analiză şi evaluări.
Metodele" utilizate pentru cercetarea fenomenelor din cadrul pieţei au în
vedere construirea unor variante posibile ale evoluţiei viitoare a cererii şi ofertei
de bunuri pe baza modelelor.
Diferenţiate în funcţie de domeniul de aplicabilitate, de gradul de precizie, de perioada la care se referă, de avantajele şi limitele de folosire, modelele
utilizate în procesul de previziune reprezintă un sistem de relaţii matematice
care exprimă legăturile fenomenului cercetat cu alte fenomene. Când în sistemul de relaţii folosit în cadrul modelului de calcul evoluţia unui fenomen este
descrisă în funcţie de evoluţia altuia, considerat ca fundamental (de exemplu,
în cadrul pieţei bunurilor de producţie, evoluţia cererii de utilaje de precizie în
funcţie de ritmul dezvoltării ramurilor în care acestea sunt utilizate), previziunile
sunt condiţionate, iar când evoluţia viitoare a fenomenului este apreciată în
funcţie de propria evoluţie anterioară (de exemplu, previzionarea ofertei de bunuri de producţie în funcţie de evoluţia anterioara a acestora), previzionările
sunt independente (necondiţionate).
Ipostazele privind principalele modificări cantitative şi structurale ale cererii şi ofertei de bunuri de producţie ce sunt formulate în momentul previziunii
marchează punctele de inflexiune ale cererii şi ofertei care, coroborate cu variantele constituite prin relaţiile statistico-matematice ale modelului, asigură cadrul de ansamblu al modelului utilizat în previziunea fenomenului pieţei.
În cadrul metodelor de cuantificare a tendinţelor ta evoluţia pieţei, modelarea statistico-matematică ocupă o poziţie determinantă:
a) Modelele macroeconomice apreciază evoluţia viitoare a fenomenului
(sau domeniului) studiat, estimată pe baza modificării variabilelor endogene
(factori rezultaţi din relaţiile de calcul ale modelului) în condiţiile precizate de
variabilele exogene ale modelului (determinate de factori care nu sunt dimensionaţi prin model), cum ar fi structura pieţei, scopul producţiei, politica economică şi conjunctura internaţională. Utilizarea modelelor matematice determinate
sau formale (în care variabilele sunt legate între ele numai prin relaţii funcţionale) şi a modelelor probabilistice sau stocastice (în care intervin variabile aleatoare), în practica economică, implică o activitate laborioasă (informaţiile se
modifică zilnic) şi de intervenţie a responsabililor de modele, astfel încât previziunea să se bazeze pe maximum de date reale. Modelele mai lejere (cu un
număr de variabile mai mic) oferă mai multă supleţe în exerciţiu, dar furnizează
previziuni la un nivel de agregare redus, în timp ce modelele mai complexe
asigură un grad de agregare ridicat sau sunt dificil de actualizat în funcţie de
modificările recente ale variabilelor. Pentru aprecierea evoluţiei viitoare a pieţei
bunurilor de producţie se pot utiliza următoarele modele macroeconomice:
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a.1. modelul conceptual este alcătuit în procesul de observare a fenomenului sub forma unei imagini sau prezentări a mecanismului de
funcţionare a acesteia; el fixează legăturile cu caracter legic dintre
variabile ce influenţează fenomenul şi a căror cunoaştere oferă posibilitatea aprecierii modificărilor posibile în starea fenomenului. Modelul conceptual stă la baza estimării valorii variabilelor şi a determinării structurii modelului informaţional;
a.2. modelul informaţional reprezintă un set de variabile ce caracterizează fenomenul studiat şi ale căror valori concrete sunt studiate de
observator;
a.3. modelele dinamicii economice au drept scop alegerea dintre traiectoriile admisibile din punct de vedere teoretic a traiectoriei pe care
se plasează economia şi descrierea proprietăţilor acestei traiectorii;
a.4. modelul matriceal reflectă relaţiile interdependente dintre diferitele
părţi ale unui ansamblu. La nivelul economiei naţionale, modelul matriceal este cunoscut sub denumirea de balanţa legăturilor dintre
ramuri şi reflectă nivelul ieşirilor din sistem în funcţie de nivelul intrărilor, precum şi schimburile ce au loc între diferitele verigi ale sistemului (a se vedea şi capitolul 2, pct. 2.4).
Spre deosebire de modelele macroeconomice ce reprezintă concepţia
formalizată matematic privind funcţionarea economiei naţionale, modelele microeconomice reflectă sectoare, verigi sau procese din economie, elementele
locale ale unui sistem economic, examinate relativ izolat de mediul de realizare.
Alegerea modelului de calcul presupune cunoaşterea detaliata atât a fenomenului ce urmează a fi modelat (cerere, ofertă, preţuri, vânzări, comercializare etc.), cât şi a fenomenelor generale din cadrul pieţei a cărei evoluţie viitoare se urmăreşte de fapt, şi care ridică două tipuri de probleme: alegerea şi
stabilirea variabilelor exogene (care depind de tipul variabilelor endogene şi de
natura variabilelor ce urmează a fi explicate) şi cercetarea relaţiilor matematice
care cuantifică intensitatea legăturilor între variabilele exogene şi cele endogene şi stabilirea structurii modelului (pornind de la cunoaşterea mecanismelor de
piaţă).
b) Metoda de analiză şi previziune a seriilor temporale utilizate în ţările
anglo-saxone în cursul anilor '60. Acestea se bazează în special pe modele de
tip "cutia neagră", fără a da note explicative, şi prezintă performanţe echivalente celor din machetele macroeconometrice de talie mult superioară, datorită
bunei stăpâniri a înlănţuirilor dinamice. în cadrul acestora, modelele vectoriale
autoregresive sunt cele mai reprezentative. Ele se bazează pe extrapolarea
valorilor trecute ale unui ansamblu de variabile. Limitele acestui model sunt
legate de nivelul insuficient agregat (modelul ţine cont de evoluţia concomitentă a unui număr limitat de variabile mai puţin de 10) şi faptul că, în forma lui
cea mai bună, plasează pe planul al II-lea legăturile explicative între variabilele
care susţin cea mai mare parte a presupunerilor.
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c) Metoda indicilor industriali se bazează pe faptul că utilizatorii bunurilor
de producţie sunt relativ uşor de identificat, iar mărimea şi puterea economică
a acestora pot furniza datele necesare stabilirii cererii viitoare pentru aceste
bunuri.
Utilizarea indicilor volumetrici permite stabilirea utilizatorilor şi a necesarului de consum productiv al acestora, în funcţie de volumul forţei de muncă
utilizate, prin gruparea lor în câteva categorii: mici, mijlocii, mari, foarte mari,
cărora li se afectează coeficienţii corespunzători: 0,5; 1; 3; 5. însumând numărul, se poate obţine o cifră pe regiune sau zonă administrativa, care este corectată apoi cu un coeficient mai mare, egal sau mai mic decât 1, în funcţie de importanţa agenţilor economici din zona geografică (sau administrativă), care reprezintă un interes deosebit pe piaţa produsului cercetat. Imaginea de ansamblu privind structura pieţei de producţie analizate se obţine întocmind un tablou
în care sunt înscrise în ordinea descrescătoare a indicelui volumetric zonelor
analizate.
O altă modalitate de calcul a indicilor industriali o oferă coeficienţii de
consum, calculaţi ca raport între cantitatea de bun de producţie analizata şi forţa de muncă utilizată, în baza datelor statistice existente şi a informaţiilor oferite de anchetele industriale. Această metodă încearcă să ţină seama de greutatea specifică a primei echipări şi de structura dotării (procentul de înlocuire legat de tipul şi structura dotării). Introducându-se un coeficient de consum etalon, sex obţin indici industriali ai consumului în valori relative, care pot fi avuţi în
vedere la stabilirea volumului producţiei bunului respectiv şi al evoluţiei sale
viitoare.
d) O a patra metodă de estimare a evoluţiei pieţei unui bun de producţie
vizează utilizarea mai bună a numeroaselor surse de informaţii disponibile cu
ajutorul anchetelor. Anchetele constituie mijloace de studiere directă a cererii
unui bun de producţie şi pot fi:
− anchete nedirecţionate, organizate în rândul utilizatorilor bunului, prin
convorbiri libere de 2-3 ore referitoare la parametrii tehnico-economici
ai produsului, la servicii însoţitoare, la opiniile şi/sau obiecţiile utilizatorului referitoare la bun. Aceste anchete nu oferă informaţii cantitative şi nici nu pot fi generalizate pentru alte bunuri;
− anchete direcţionate, bazate pe un chestionar precis completat de un
grup reprezentativ de utilizatori, care oferă informaţii privind direcţiile
generale de orientare a pieţei produsului;
− anchete sistematice, realizate în rândul tuturor utilizatorilor, în special
în cazul lansării de produse noi;
− anchete psihologice sau de motivaţie, stabilind elementele
subconstitutive ale procesului de alegere a unui produs, evidenţiind
influenţa exercitată de factorii exogeni şi de modul comportamental al
factorilor endogeni;
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− anchete de conjunctură prezentate sub forma "soldului de opinii" (rezultatul algebric dintre utilizatorii care preconizează sporirea consumului şi cei ce prevăd descreşterea acestuia), rezultat în baza informaţiilor furnizate de carnetele de comenzi, evoluţia previzibilă a preţurilor şi stocurilor de bunuri. Acest tip de anchete a fost utilizat cu succes
pentru
prevederea
preţului
consumului
produselor
nemanufacturiere în Franţa, la sfârşitul anilor '80. Ancheta de conjunctură se bazează pe un chestionar completat de un eşantion de
2500 de vânzători cu amănuntul şi furnizează date referitoare la cererea finală (consum casnic) sila 70% din produsele industriale (sunt
excluse automobilele şi bunurile farmaceutice). Soldul de opinii rezultat în urma completării chestionarelor poate fi utilizat ca un indice al
nivelului consumului viitor, interpretat în funcţie de nivelul anului precedent, şi poate semnala o accelerare sau încetinire a consumului.
Aşa cum a rezultat din acest experiment, se impune însă recurgerea
la econometrie pentru a se evita o interpretare naivă a rezultatelor anchetei. în Franţa s-au obţinut rezultate bune în prevederea producţiei
manufacturiere, pe baza glisării care apare când ţinem cont de soldul
opiniilor, pe de-o parte, şi de nivelul realizat al producţiei şi de restanţele sale, ecuaţia obţinută prezentând erori de calcul acceptabile.
e) Unul din rezultatele încercărilor de determinare a modificării cererii şi
ofertei de bunuri sub influenţa diferiţilor factori s-a concretizat în calculul elasticităţii. Elasticitatea cererii/ofertei unui bun exprimă măsura în care cererea,
respectiv oferta, răspunde modificării unui factor de influenţă, presupunând
constanţi pe toţi ceilalţi. Ea se calculează ca raport între modificarea procentuală a cantităţii cerute, respectiv ofertate, şi modificarea procentuală a factorului de influenţă, motiv pentru care valoarea ei este independentă atât de preţ,
cât şi de unităţile de măsură.
e.l. Elasticitatea cererii se referă la o mărime medie (încasările medii) a
cărei valoare comparată cu unitatea ne permite să determinăm dacă mărimea
totală corespunzătoare (încasările totale) creşte sau descreşte.
Elasticitatea cererii în funcţie de preţ exprimă cantitatea suplimentară cerută ca urmare a modificării preţului. Ea variază de la un punct la altul şi "măsoară întotdeauna viteza descreşterii relative a cererii în funcţie de creşterea
relativă a preţului pornind de la valori date ale preţului şi cererii"1.
Dacă cererea este elastică, vânzările totale (determinate ca produs între
preţ şi cantităţile vândute) vor creşte deoarece scăderea preţului într-o anumită
proporţie a determinat sporirea cantităţilor vândute într-o proporţie mai mare.
Vânzările totale vor rămâne constante când elasticitatea cererii este unitară,
deoarece cantitatea vândută va spori în aceeaşi proporţie în care se reduce
preţul. Dacă cererea pentru un bun este inelastică, valoarea vânzărilor totale
1

R. Guillen - Mathematical analysis for economists, McMillan and Co., Ltd. London, 1969.
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va scădea când preţul va scădea. Când cererea pentru un bun este inelastică,
modificarea preţului bunului respectiv nu va produce nici o schimbare în cantitatea cerută. Cererea este perfect elastică când orice cantitate va putea fi
cumpărată la preţul cunoscut, dar orice creştere de preţ va determina scăderea
la zero a cantităţii cerute.
Elasticitatea cererii în funcţie de venit exprimă cantitatea din acel bun cerută suplimentar ca urmare a modificării venitului cumpărătorului. Când este
supraunitară, arată că un anumit procent de sporire a venitului va determina o
creştere proporţională a cantităţii cerute (exemplu: bunurile de capital).
Elasticitatea "încrucişată" a cererii unui bun evidenţiază modificarea cantitativă ce se produce datorită schimbării preţului altor bunuri. Acest indicator
are valoare pozitivă, dacă bunurile se află în relaţie de substituire cu bunul respectiv, şi valoare negativă, dacă sunt bunuri complementare.
Cunoaşterea cererii şi a elasticităţii are o mare importanţa atât pentru
agenţii economici, în planificarea producţiei şi stabilirea preţurilor, cât şi pentru
guvern, în stabilirea politicii de impozitare şi în corectarea deficitului balanţei
comerciale, prin estimarea modificării efective a ratei de schimb.
e.2. Măsura în care oferta unui bun răspunde la modificarea unuia dintre
factorii de influenţă poate fi de asemenea calculată cu ajutorul elasticităţii.
Oferta este elastică când modificarea procentuală a cantităţii oferite este mai
mare decât procentul modificării preţului unui bun, şi inelastică în situaţia inversă.
Elasticitatea ofertei unui bun de producţie mai poate fi influenţată de următorii factori: timpul, volumul factorilor de producţie neutralizaţi şi stocurilor de
bunuri nevândute, uşurinţa cu care resursele pot fi alocate în alte ramuri ale
industriei.
Oferta va fi cu atât mai elastică cu cât perioada de timp luată în considerare va fi mai mare. Cantitatea de producţie ofertată fiind determinată de volumul factorilor de producţie angajaţi, oferta poate fi inelastică într-un moment,
mai elastică pe termen scurt şi foarte elastică pe termen lung.
Oferta va fi, de asemenea, elastică dacă există în economie stocuri de
bunuri nevândute şi inelastică dacă acestea lipsesc. Factorii de producţie fiind
limitaţi cantitativ, sporirea ofertei de bunuri va fi determinată de gradul de mobilitate a acestora dintr-o ramură de producţie în alta. Elasticitatea ofertei unui
bun va fi cu atât mai mare, cu cât sunt mai mobili factorii de producţie necesari
fabricării lui. în mod special, elasticitatea ofertei anumitor bunuri de producţie
va fi determinată de volumul resurselor naturale ce pot fi atrase în economie la
un moment dat.
Acest subcapitol reprezintă doar o primă încercare de identificare în literatura de specialitate a metodelor de comensurare a cererii şi ofertei de bunuri
de producţie. Dată fiind importanţa acestei probleme, apreciem că ea ar trebui
să constituie obiectul unui studiu aparte.

Capitolul 2
CARACTERISTICI ALE EVOLUŢIEI PIEŢEI BUNURILOR
DE UTILIZARE PRODUCTIVĂ DIN TARA NOASTRĂ
2.1. Circulaţia bunurilor de utilizare productivă în ţara noastră, din ultimii
peste 40 de ani, se caracterizează printr-o serie de trăsături proprii mecanismului de realizare a schimbului de mărfuri în cadrul economiei socialiste. Prezentarea acestora, a modului lor de manifestare, considerăm a fi necesară
pentru o mai bună descifrare a proceselor ce au loc - în actuala etapă de tranziţie -, în direcţia creării unei reale pieţe a bunurilor productive, a asigurării
funcţionării normale a mecanismelor proprii acesteia şi, desigur, a găsirii căilor
şi măsurilor ce se impun pe termen scurt sau mediu în acest scop.
Centralismul excesiv manifestat în perioada anterioară în ansamblul
economiei, dirijismul întregii activităţi a întreprinderilor şi instituţiilor, a impus un
regim aparte al circulaţiei acestor bunuri, destinate a fi folosite în procesul de
producţie a altor bunuri sau servicii. Având o serie de elemente comune cu cele ale circulaţiei bunurilor de consum, desfăşurate în cadrul aceluiaşi tip de
economie planificată, piaţa mărfurilor de utilizare productivă prezintă, însă, şi
unele caracteristici specifice care o definesc, delimitând-o de prima.
Referitor la modul de realizare a circulaţiei bunurilor de utilizare productivă în contextul economiei socialiste planificate de la noi, considerăm că datorită caracteristicilor sale, evidenţiind abateri sau distorsiuni severe de la funcţionarea unui real mecanism de piaţă, este improprie folosirea noţiunii de "piaţă a
bunurilor de producţie" (pe care vom continua să o utilizăm, totuşi, în lipsa unei
noţiuni adecvate, şi pentru facilitarea expunerii).
2.1.1. Ca prim element definitoriu al pieţei bunurilor de utilizare productivă în condiţiile economiei centralizate, unde atât ofertanţii cât şi purtătorii cererii erau întreprinderi şi instituţii socialiste, poate fi menţionat caracterul ei închis,
excesiv centralizat, având un regim aparte, specific. Urmărind o corelare strânsă a cererii şi ofertei pe această piaţă s-a recurs la o planificare excesivă vizând nu numai dimensionările globale, ci şi structura pe produse, locul, căile
de dirijare a produselor.
Activităţile de echilibrare rigidă a cererii şi ofertei, efectuate prin intermediul sistemului de comandă administrativ, au determinat în timp distorsionarea
şi deteriorarea severă a raporturilor de schimb dintre întreprinderile furnizoare
şi cele beneficiare, în sensul depărtării de realitate, prin crearea şi menţinerea
unui echilibru artificial între producţie şi consum.
Relaţia dintre cererea şi oferta bunurilor de utilizare productivă se realizează la nivelul întregii economii naţionale, pe baza planului de aprovizionare
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tehnico-materială (prestabilind obligativitatea a numeroşi indici şi indicatori de
producţie, norme şi normative de consum), printr-o procedură greoaie ce implică o succesiune de etape, pe parcursul cărora, în final, se producea, în fapt,
rigidizarea raportului cerere-ofertă.
Contrar intenţiilor declarative referitoare ia promovarea principiilor autogestiunii, autonomiei şi autoconducerii unităţilor economice, sistemul de conducere dirijată a impus astfel eliminarea, până la anihilare, a iniţiativei acestora, a posibilităţilor de a hotărî asupra modului de folosire a resurselor de care
dispun, de a adopta operativ măsuri privind dezvoltarea curentă şi, mai ales de
perspectivă.
Existenţa a numeroase verigi intermediare (coordonator de balanţe materiale, centrale, organe locale, ministeriale, C.S.P. etc.) şi ingerinţele acestora
prin intervenţiile şi corecturile făcute pe parcurs, determinau în final diferenţieri
semnificative în ceea ce priveşte propunerile iniţiale ale ofertei producătorilor
sau cererii beneficiarilor. Practic, se anula, în mare parte, efortul întreprinderilor
de a fundamenta oferta sau cerinţele pe baza criteriilor de eficienţă economică
corespunzător intereselor lor şi, desigur, resurselor disponibile. În consecinţă,
atât producătorii cât şi consumatorii erau mai puţin interesaţi în evidenţierea şi
mobilizarea resurselor de care dispuneau, fiind preocupaţi de crearea unor rezerve proprii, ca elemente de manevră, în cazul stabilirii de către organele ierarhic-administrative a unor sarcini de plan ce îi depăşeau sau îi solicitau prea
mult. în acest fel, lipsa de realism a planurilor se concretizează şi în crearea şi
menţinerea unor raporturi - în mare parte artificiale - între cererea şi oferta bunurilor de utilizare productivă.
Centralismul excesiv al economiei dirijate se evidenţia în actele legislative1 ce impuneau întreprinderilor şi instituţiilor socialiste încheierea de contracte
economice pentru aprovizionarea tehnico-materială şi desfacerea produselor,
realizarea obiectivelor de investiţii etc., care nu aveau întotdeauna fundamentarea temeinică necesară în ceea ce priveşte eficienţa economică a părţilor.
Obligativitatea încheierii contractelor - pe baza repartiţiilor care nominalizau atât furnizorul cât şi beneficiarul, precum şi cantităţile, caracteristicile tehnico-economice ale produselor, anul, trimestrul de realizare a lor etc. - era stipulată expres în lege. Mai mult, în cazul unor neînţelegeri precontractuale, hotărârea prin care ele erau rezolvate de organul competent se substituia voinţei
părţilor, fiind considerată ca făcând parte din contract din chiar momentul încheierii sale şi având efecte retroactive. Tot astfel, în cazul refuzului de a contracta, data încheierii contractului era considerată data hotărârii de obligare la
contractare, indiferent de atitudinea părţilor2.
Ingerinţa administrativ-birocratică în raporturile de schimb între unităţile
furnizoare şi beneficiare a determinat, practic, anihilarea liberei voinţe şi iniţiati1
2

Legea nr. 71/1969 şi nr. 3/1979.
Legea nr. 71/1969, art. 26.

363
ve a acestora în gospodărirea şi valorificarea cu maximă eficienţă a resurselor
de care dispuneau şi, desigur, o tot mai accentuată lipsă de interes ta acest
sens.
Limitarea autonomiei de decizie a unităţilor economice, a posibilităţilor de
stabilire a raporturilor de schimb directe, corespunzătoare intereselor lor imediate sau de perspectivă, a generat dese neînţelegeri sau nerespectări ale contractelor în privinţa calităţii, cantităţii, termenelor de livrare etc., influenţând negativ activitatea acestora.
Se poate sublinia, deci, că absolutizarea rolului planului şi pârghiilor economico-financiare, concomitent cu lipsa de realism a acestuia şi defalcarea sa
rigidă, în timp şi pe sortimente, precum şi pe unităţi economice, a generat disfuncţionalităţi şi perturbări în desfăşurarea activităţii economice, deplasarea
accentului către laturile cantitative, în detrimentul celor calitative şi de eficienţă,
imposibilitatea adaptării flexibile a întreprinderilor la modificările conjuncturale
apărute pe piaţă.
2.1.2. Lipsa mediului concurenţial, a mecanismelor acestuia, care prin intermediul preţurilor să poată determina reglarea, alocarea şi utilizarea eficientă
a resurselor, constituie o altă caracteristică a circulaţiei bunurilor de utilizare
existente în perioada anterioară.
Înscrierea economiei noastre în sistemul de conducere excesiv centralizat, de tip administrativ, concomitent cu desfăşurarea procesului de monopolizarea manifestat prin concentrarea producţiei în mari întreprinderi care domină
ramurile de activitate sau prin crearea monopolului de produs1 au exclus orice
formă de concurenţă. în aceste condiţii s-a impus practic o dictatură a producătorului faţă de beneficiarii bunurilor de utilizare productiva, în care mecanismele
specifice pieţei au fost împiedicate să se manifeste sau au funcţionat deformat.
Una din consecinţele absenţei liberei concurenţe, a nefuncţionării mecanismelor de stimulare a competiţiei producătorilor, a fost menţinerea producţiei
bunurilor de utilizare productivă la un nivel tehnic şi calitativ scăzut. Implicit,
corelaţia existentă între calitatea bazei tehnico-materiale şi calitatea produselor
realizate cu aceasta s-a manifestat în sensul scăderii nivelului performanţelor
produselor finite.
Repercusiunile asupra întregii economii au fost evident nefavorabile, în
primul rând datorită înzestrării sale cu mijloace care în mare parte nu erau la
nivelul economiei mondiale şi nu corespundeau gradului de tehnicitate şi eficienţă solicitat pe piaţa internă. Totodată a apărut o serie de dificultăţi în desfacerea acestor produse pe piaţa externă, şi chiar, imposibilitatea desfacerii lor.
Având în vedere efectul propagat al bunurilor de utilizare productivă de a
căror calitate şi performanţă depinde calitatea altor produse realizate, se poate
evidenţia şi fenomenul generat de calitatea necorespunzătoare a materiilor
1

Vezi "Modalităţi de reglare a proceselor specifice pieţei bunurilor şi serviciilor", cap. III, studii IPE, 1990.
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prime, materialelor, a înzestrării tehnice a muncii, a performanţelor utilajelor
etc., care a dus la diverse stagnări ale procesului de producţie, ca urmare a
defecţiunilor mecanice sau tehnologice, la realizarea de produse finite slabe
calitativ, uzate moral, cu preţuri de producţie ridicate etc.
2.1.3. Un alt element caracteristic sistemului de concepere a pieţei în
economia socialistă este evidenţiat prin diferenţele făcute între produsele pentru beneficiarii interni şi cele destinate exportului. Acest sistem, practicat mai
ales în ultimii zece ani, a afectat interesele pieţei interne atât sub aspect cantitativ, dar mai ales calitativ, prin acordarea de prioritate absolută exportului şi
neglijarea consumului intern.
Măsurile vizând creşterea exportului pe seama reducerii volumului de
mărfuri pentru piaţa internă au avut ca efect, pe de o parte o anumită contribuţie la crearea şi menţinerea decalajului artificial între cererea şi oferta unor bunuri de utilizare productivă, îndeosebi din ramura construcţiilor de maşini. Cât
priveşte practicarea diferenţierilor calitative între produsele destinate exportului
şi cele livrate pieţei interne, aceasta s-a repercutat nefavorabil, creând un mare
risc pentru dezvoltarea de ansamblu a economiei noastre naţionale. Produse
care la export n-ar fi putut fi valorificate din cauza nivelului tehnic scăzut, necompetitiv pe piaţa mondială, au fost oferite pieţei interne, beneficiarii lor neavând alte variante pentru satisfacerea necesităţilor productive. S-a ajuns astfel
la înzestrarea unor sectoare ale industriei cu maşini-unelte şi instalaţii tehnologice necorespunzătoare, ceea ce a dus în continuare la realizarea unor produse cu nivel calitativ redus. Nu s-a ţinut seama în măsură suficientă de faptul că
produsele livrate consumatorilor interni au un efect propagat, de calitatea lor
depinzând calitatea altor produse realizate care la rândul lor sunt destinate exportului sau consumului intern. Apreciind că un produs care nu poate fi realizat
pe piaţa externă n-ar trebui să- şi găsească locul nici pe piaţa internă, considerăm că modul cum a fost abordată această problemă a echivalat cu o subminare a propriei noastre economii. Suprasaturarea economiei cu tehnică depreciată moral, la care s-a adăugat şi un grad înalt de uzură fizică la unele maşini şi
instalaţii, având ca efect nemijlocit subutilizarea lor, a dus la o continuă irosire
de fonduri şi, totodată, la adâncirea discrepanţelor între cererea şi oferta bunurilor de utilizare productivă.
Trebuie subliniat că la acest proces a contribuit în bună parte şi modul
de realizare a importului bunurilor productive. în derularea activităţilor comerţului nostru exterior - supus aceluiaşi sistem de conducere dirijist, centralizat - nu
s-a ţinut seama în suficientă măsură de intercondiţionarea între piaţa internă şi
piaţa externă, de faptul că dacă vrei să exporti mult, trebuie să şi imporţi. Limitarea severă a importului, mai ales în ultimii zece ani - în intenţia economisirii
valutei şi lichidării mai rapide a datoriei externe - a avut influenţă nefavorabilă
în ce priveşte asigurarea acoperirii cererii de bunuri de utilizare productivă a
pieţei interne. Efectele propagate ale acestei politici economice au avut, desi-
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gur, repercusiuni negative în final, atât asupra pieţei interne cât şi asupra exportului şi eficienţei acestuia.
în ceea ce priveşte exportul bunurilor de utilizare productivă, deşi i s-a
acordat o prioritate absolută, acesta nu avea deseori eficienţa scontată, în ultima perioadă lipsa rentabilităţii sale accentuându-se. Sporirea cu orice preţ a
exportului - în dorinţa obţinerii de valută - chiar în condiţiile unor preţuri dezavantajoase, a determinat, practic, transferul unei părţi a venitului naţional în
afara ţării.
Fără a intra în detaliile acestei situaţii generate în esenţă de nivelul calitativ ai produselor, de gradul de competitivitate, trebuie menţionată şi lipsa
unor preocupări permanente, sistematice în ce priveşte studierea stării şi evoluţiei pieţei internaţionale. Faptul că nu s-a acordat suficientă atenţie dezvoltării
marketingului, cercetării aspectelor conjuncturale ale pieţei mondiale, a segmentelor de piaţă pe care produsele noastre ar fi putut să se evidenţieze, a
publicităţii etc., apreciem că a contribuit în bună parte la ineficienta exportului
nostru de bunuri productive.
2.1.4. Un alt element definitoriu al pieţei bunurilor de utilizare productivă
îl constituie sistemul de preţuri practicat, modul lui de funcţionare. Era firesc ca
în condiţiile centralismului excesiv, a dictatului monopolului statului în producţie, a lipsei concurenţei, a funcţionării deformate a mecanismelor pieţei, cererea şi oferta să nu aibă un rol în stabilirea preţurilor la bunurile de utilizare productivă.
Conducerea planificată, extinsă şi asupra modului de stabilire a preţurilor, a influenţat în sensul deformării raportului dintre cerere şi ofertă adâncind
caracterul artificial al acestuia.
Deşi principial preţurile bunurilor de utilizare productivă aveau la bază
elementele reale de cheltuieli angajate pentru realizarea lor, prezentarea în
momentul vânzării-cumpărării se făcea la preţurile (de producţie) stabilite pe
cale administrativă de organele ierarhice, având competenţe bine precizate în
acest sens.
În ce priveşte ofertanţii şi solicitanţii produselor, aceştia erau obligaţi ca
în procesul schimbului, indiferent de eventualele variaţii ale cererii şi ofertei, să
practice preţuri strict încadrate în normele stabilite în mod administrativ, conform legislaţiei în vigoare.
Sistemul centralizat de stabilirea planificată a preţurilor de vânzarecumpărare a determinat blocarea mecanismului de echilibrare prin preţ a cererii şi ofertei bunurilor de producţie, dând naştere unor neconcordanţe între valoarea (în continuă mişcare) şi nivelul preţurilor şi, totodată, unor raporturi nerealiste între producători şi beneficiari. Aceasta a impus, dealtfel, necesitatea
ca la anumite intervale de timp să se procedeze la reexaminarea generală a
sistemului de preţuri, a nivelului lor, în intenţia de a le apropia de realităţile
existente.
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Consecinţă a intervenţiei statului în raporturile dintre producători si beneficiari, a modului de creare şi manifestare a preţurilor la bunurilor de utilizare
productivă este şi menţinerea în .funcţiune a întreprinderilor care lucrau cu
pierderi planificate. Unităţi economice evident neeficiente, prin faptul că nu-şi
puteau acoperi nici măcar cheltuielile de producţie, erau subvenţionate (de la
buget sau din fondurile constituite la dispoziţia centralelor pe seama prelevărilor din beneficiile unităţilor subordonate), continuându-şi existenţa pe seama
altor întreprinderi, contrar legilor ce guvernează funcţionarea unei pieţe reale a
mărfurilor.
Menţinerea în producţie a unor bunuri de utilizare productivă nerentabilă,
deci nejustificate din punct de vedere economic, practic, pe seama celor rentabile, secate în evidenţă încă odată caracterul artificial al stabilirii raporturilor
dintre cerere şi ofertă în mod centraliza, administrativ, faptul că în acest fel s-a
produs blocarea interesului şi iniţiativei producătorilor de a aduce la nivel competitiv, rentabil produsele. Se poate concluziona că eficienţa sistemului de realizare a schimbului bunurilor de utilizare productivă în economia socialistă s-a
dovedit limitată, practic, prin deformarea şi, uneori, chiar anularea funcţionării
mecanismelor specifice pieţei, capabile să determine raporturi realiste între cerere şi ofertă.
În încercarea de prezentare a imaginii de ansamblu a pieţei bunurilor de
utilizare productiva a caracteristicilor sale, mai precis a modului de desfăşurare
a raporturilor în care s-a realizat schimbul în cadrul economiei socialiste de la
noi, s-a avut în vedere posibilitatea perceperii cât mai realiste a transformărilor
ce au loc în actuala perioadă de tranziţie în domeniul respectiv, precum şi a
schimbărilor ce ar fi necesare şi posibile în perspectivă.
2.2. Perioada parcursă din decembrie, 1989 până în prezent evidenţiază
un tablou extrem de complex şi contradictoriu în ce priveşte procesul trecerii la
economia de piaţă. Efectele interferenţei vechilor mecanisme şi structuri ale
economiei planificate în curs de destrămare dar încă prezente cu elementele
noi, specifice mecanismului economiei de piaţă, îşi fac puternic resimţita influenţa asupra întregii activităţi economice, determinând apariţia şi adâncirea
unor contradicţii în această perioadă de tranziţie. Ele sunt prezente, manifestându-se acut şi în procesul de creare şi funcţionare a unei adevărate pieţe
a bunurilor de utilizare productivă.
2.2.1. Procesul în curs a privatizării, demonopolizării şi descentralizării
economice - iniţiat şi susţinut printr-o serie de legi, acte normative, hotărâri1 a
stimulat într-o anumită măsură creşterea gradului de independenţă şi autonomie a producătorilor (una din condiţiile esenţiale pentru funcţionarea nestingherită a mecanismelor pieţei), prin reorganizarea unităţilor economice de stat în
regii autonome şi societăţi comerciale.

1

Vezi: Legea nr. 15 şi Legea nr. 3111990.
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În intenţia realizării unei reale autonomii decizionale, de iniţiative, a agenţilor economici în gospodărirea resurselor proprii au fost eliminate unele din
verigile intermediare ce se interpuneau între producători şi beneficiari, (centrale
industriale), au apărut germenii unor noi raporturi mai directe între aceştia.
Totodată, prin eliminarea treptată a efectelor determinate de planificarea excesiv centralizata şi prin menţinerea unui număr restrâns de produse incluse în
sistemul de balanţe şi reparaţii, prin liberalizarea preţurilor şi tarifelor, s-a dat o
anume libertate de mişcare agenţilor economici, care să le permită încadrarea
în sistemul unor relaţii specifice economiei de piaţă în curs de formare.
Experienţa anilor 1990-1991 dovedeşte însă că întreg ansamblul de măsuri luate în vederea descentralizării şi autonomizării nu şi-a putut demonstra decât în prea mică măsură - eficienţa, fiind confruntată cu o serie de restricţii şi
contradicţii. Limitele proprii, caracterul parţial al măsurilor şi contextul economic
în care au fost aplicate au condus în fapt la diminuarea sau chiar anularea
efectelor scontate.
Preponderenţa, încă, a proprietăţii de stat şi, deci, a monopolului public,
menţinerea sistemului repartiţiilor în unele ramuri şi sectoare ale industriei (ta
condiţiile penuriei de resurse materiale şi energetice), gradul redus al flexibilităţii întreprinderilor în ceea ce priveşte reorientarea şi restructurarea lor, lipsa
unui sistem independent al informaţiilor de piaţă, liberalizarea preţurilor şi tarifelor în condiţiile existenţei situaţiei de monopol a producătorilor economici, reorganizarea doar în parte a sistemului financiar-bancar, în vederea adaptării lui
ia cerinţele economiei de piaţă, reprezintă doar o parte din aspectele care, prin
manifestările lor, şi-au pus amprenta asupra economiei noastre, influenţând
evoluţia ei generală, funcţionarea mecanismelor în curs de creare ale pieţei.
În perioada postrevoluţionară, procesul de autonomizare a activităţii
agenţilor economici, iniţiat printr-o serie de măsuri referitoare la descentralizarea economiei naţionale, s-a manifestat într-un ritm relativ lent. Aceasta s-a
datorat atât dificultăţilor de transformare a structurilor organizatorice existente,
dar mai ales penuriei generalizate de resurse cu care se confruntă economia.
Pentru asigurarea utilizării cât mai economicoase a acestora, a distribuirii raţionale a lor, s-a menţinut hotărârea de elaborare a balanţelor materiale1 la un
număr de produse. Conform acestora s-au stabilit cote şi repartiţii pe baza cărora este prevăzuta obligativitatea încheierii relaţiilor comerciale contractuale
între agenţii economici2. în cazul produselor care nu fac obiectul balanţelor ma-

1
2

Legea nr. 15/1990; Hotărârea Guvernului nr. 1031/1990 şi nr. 460/1991 privind balanţele
materiale.
Metodologia de elaborat a balanţelor materiale şi a lucrărilor de echilibru material prevede:
"cotele se acordă în baza fundamentărilor prezentate de beneficiari, corelate cu resursele
prevăzute în balanţe, sar coordonatorii de balanţă au obligaţia de a emite repartiţiile la nivelul cotelor. Contractele se vor încheia de către vânzător în concordanţă cu desfăşurătoarele transmise de către departamentele beneficiare de cote, în limitele acestora".
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teriale la nivel central1 se elaborează lucrări de asigurare a echilibrului material
(similare cu balanţele materiale), ceea ce permite agenţilor economici o anumită libertate în stabilirea relaţiilor contractuale2.
Constatarea unor schimbări, deocamdată modeste, în ce priveşte destrămarea sistemului de conducere centralizată a economiei explică, evident, şi
gradul limitat de autonomie şi iniţiativă de care dispun în prezent agenţii economici. Stabilirea raporturilor contractuale dintre beneficiari şi furnizori într-o
pondere destul de însemnată, pe bază de cote şi repartiţii (fie şi din motive
obiective - penuria de resurse energetice şi materii prime) în mod dirijat, nu dă
posibilitatea exprimării depline a iniţiativei agenţilor economici potrivit intereselor proprii.
Contractele dintre agenţii economici, deşi încheiate într-o modalitate diferenţiată faţă de perioada anterioară, (existând un grad mai mare de libertate în
acest sens) nu şi-au putut dovedi prea mult eficacitatea, o bună parte din ele
nefiind onorate, datorita, în principal, insuficienţei resurselor de materii prime şi
energie, al căror deficit s-a accentuat în anii 1990 şi 1991.
O imagine a implicaţiilor deosebit de severe ale neonorării contractelor
asupra ansamblului economiei noastre o poate oferi situaţia portofoliului de
comenzi. Astfel, la 30 septembrie 1991, agenţii economici dispuneau de un
portofoliu de comenzi şi contracte în valoare de 749,2 mld. lei din care 446,1
mld. lei pentru producţie, 61,6 mld. lei pentru investiţii şi 117,3 mld. lei pentru
export. Contractele ce urmau a fi realizate până la sfârşitul anului 1991 reprezentau în medie, lunar, 249,7 mld. lei, comparativ cu 180,5 mld. lei producţie
realizata în medie pe primele 9 luni. Deci, în trimestrul IV ar fi trebuit să se realizeze un plus de 70 mld. lei pentru onorarea integrală a contractelor. Aceasta,
în condiţiile existenţei deja până la sfârşitul lunii septembrie, a unor contracte
neonorate în valoare de 90,6 mld. lei.
Se poate aprecia, deci, că încercarea de a contracara penuria de resurse
energetice şi materii prime, materiale prin dirijarea lor în mod centralizat, prin
stabilirea în continuare de repartiţii şi cote nu reprezintă o soluţie, .contractele
încheiate între agenţii economici neavând o bază absolut realistă, relaţiile dintre ei nefiind încă supuse mecanismului pieţei. Aceasta înseamnă, în fond, că
una din condiţiile esenţiale ale creării şi funcţionării mecanismului pieţei, respectiv autonomia şi libertatea de iniţiativă a agenţilor economici nu este încă
îndeplinită în actuala etapă.
2.2.2. Menţinerea poziţiei de monopol asupra producţiei deţinută de unii
agenţi economici şi lipsa cadrului concurenţial specific economiei de piaţă au
1

2

Ministerul Industriei şi departamentele, respectiv coordonatorii, vor întocmi anual şi trimestrial echilibre materiale orientative pentru determinarea posibilităţilor de producţie, import
şi desfacere. Hotărârea Guvernului nr. 460/1991.
Potrivit metodologiei în vigoare, societăţile comerciale producătoare îşi pot elabora un regulament propriu de contractare şi livrare care însă se va aviza de către departament.
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făcut ca, în condiţiile crizei de subproducţie, liberalizarea preţurilor să contribuie la deteriorarea şi mai accentuată a raportului cerere-ofertă a bunurilor de
utilizare productivă.
Se poate aprecia că în anii 1990 şi 1991, funcţionarea mecanismului de
reglare prin preţ a acestuia nu s-a putut manifesta, fiind practic blocată, iar informaţiile transmise de relaţia stabilită între cei doi poli ai pieţei au fost în mare
parte eronate. Faptul că raporturile dintre preţuri (ca şi preţul însuşi) nu s-au
aşezat încă pe criterii economice (în funcţie de costurile reale de producţie)
constituie în continuare una din principalele cauze generatoare a perturbaţilor
manifestate pe piaţa acestor produse.
în condiţiile penuriei de produse, monopolul unor întreprinderi ofertante
din ramurile şi subramuriie industriei a favorizat stabilirea voluntarista a preţurilor - în sensul creşterii lor - cu scopul obţinerii de beneficii cu nimic justificate.
S-a reuşit astfel, în multe cazuri, mascarea proastei gospodăriri şi slabei eficiente a propriei activităţi, realizându-se totodată şi transferul prin preţ a efectelor
respective asupra agenţilor economici beneficiari obligaţi să accepte produsele
în lipsa altor alternative.
Acest proces cu caracter cvasigeneral - în pofida intervenţiei statului prin
hotărâri şi reglementari ce stabilesc indici maximi de creştere a preţurilor Ia
unele produse şi grupe de produse - afectează puternic funcţionarea întregii
economii.
Astfel, indicele preţurilor cu ridicata în industrie în perioada 1. I 30.IX.1991, comparativ cu perioada corespunzătoare a anului 1990. a fost de
289,9%, în unele domenii producătoare de bunuri de utilizare productivă
aceasta medie fiind depăşită, peste acest nivel situându-se sectoarele: metalurgie (360,1%), chimie si petrochimie (357,2%), petrol (346,2%), ş.a.1.
Practicarea unor preţuri ridicate, acoperitoare a propriilor deficienţe de
activitate, corelată cu 6 serie de alţi factori care s-au manifestat în această perioadă, a determinat un interes scăzut al agenţilor economici-deţinători ai monopolului producţiei unor bunuri productive - pentru creşterea producţiei, respectiv creşterea gradului de utilizare a capacităţilor de producţie sau a efortului
investiţional pentru restructurarea şi revigorarea producţiei.
Aceasta s-a concretizat în tendinţa generală de scădere a producţiei industriale într-o serie de ramuri şi subramuri producătoare de bunuri de utilizare
productivă.
Pe fondul subutilizării aparatului de producţie2 au apărut oscilaţii mari de
la o lună la alta ale producţiei industriale, nivelul ei situându-se în anul 1991
sub cel al anului 1990 şi, respectiv 1989.
1
2

Informaţii statistice operative nr. 9/1991, seria I. C.N. S.
Reducerea gradului de utilizare a capacităţilor de producţie în semestrul lai anului 1991 a
ajuns la 39,1% la tractoare, la 46,6% la autocamioane, 58,6% la oţel brut de convertizoare
etc.
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Astfel, pe 11 luni ale anului 1991 producţia a fost scădere comparativ cu
aceeaşi perioadă a anului 1990 (în toate ramurile industriale), pe ansamblu indicele fiind de 78,1%. Producţia industrială a marcat o continuă scădere, ajungând, spre exemplu, în luna noiembrie ia 58,3% faţă de media lunară a anului
1989 (în condiţii comparabile de zile lucrătoare)1
Reduceri importante ale ofertei s-au produs la toate categoriile de resurse primare energetice, datorită atât declinului producţiei acestora cât şi scăderii
importurilor, ca urmare a deficitului resurselor valutare. Dacă în anul 1989 totalul (producţie+import) resurselor de energie primară disponibile reprezentau
125 340 mii t. c.c. în 1990, ele au scăzut la 103 621 mii t.c.c. în 1991 continuând această tehnică. Din datele statistice existente rezultă că producţia obţinută în perioada 1.1. - 30.XI.1991 la cărbune net, ţiţei, gaze naturale extrase,
energie electrică şi termică s-a situat între 82,5-88,6; comparativ cu perioada
corespunzătoare a anului 1990, în timp ce importul a cunoscut şi el scăderi
sensibile (-2254 mii. kWh energie electrică, - 2413 mii mc gaze naturale, -1898
mii. t echivalent huilă energetică etc).
Scăderi semnificative s-au manifestat în această perioadă şi în producţia
altor bunuri de utilizare productivă, ea situându-se sub nivelul anului 1990; spre
exemplu, la cocs metalurgic şi brichete pentru furnale, turnătorii (63,3%), oţel
brut (73,5%), laminate finite pline din oţel la cald (76,5%), ţevi din oţel sudate şi
laminate la cald (59,3%), rulmenţi (90.9%), tractoare (89,5%), motoare electrice de 0,25 kw şi peste (79,9%), aluminiu şi aliaje din aluminiu (95,3%), vagoane pentru transport mărfuri (46,8%), îngrăşăminte chimice (61,0%).
În condiţiile în care nici în perioada anterioară (anului 1989) oferta (însumând producţia internă şi importurile) bunurilor de utilizare productivă nu reuşea să acopere cererile beneficiarilor, scăderea ei mai mult decât sensibilă în
anii 1990 şi 1991 a determinai accentuarea penuriei, generând dereglări ale
proceselor de producţie în întreprinderile din aval, închiderea unora dintre ele
etc., toate aceste fenomene având influenţe şi efecte negative asupra celorlalte
ramuri ale industriei şi, în final, asupra sectoarelor bunurilor de consum, în asigurarea aprovizionării populaţiei.
Trebuie menţionat că în această perioadă, alături de fenomenele şi manifestările amintite - generate de complexitatea procesului de tranziţie - s-a putut
semnala şi apariţia unor germeni ai procesului concurenţial, desigur, în cazul
unui număr relativ restrâns de bunuri de utilizare productivă care, dacă nu au
avut o influenţă decisivă asupra raportului dintre cerere şi ofertă, au contribuit,
totuşi, la stabilirea nivelului preţurilor într-un mod mai realist, relevant pentru
condiţiilor de producţie.
O contribuţie pozitivă în acest sens a adus activitatea de publicitate desfăşurată prin intermediul mass-media, organizarea de târguri pe grupe de produse (profilul TIB '90 şi '91 fiind de maşini şi echipamente, înfiinţarea burselor
1

Informaţii statistice operative (1) nr. 11/1991 - C.N.S.
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de mărfuri Cluj şi Galaţi ş.a.). Introducerea sistemului de licitaţie - ofertare a
însemnat un început în creşterea competitivităţii, stimulării concurenţiale (pentru realizarea produselor, în condiţii tehnice şi economice din cele mai bune),
având o influenţă benefică asupra pieţei bunurilor de utilizare productiva. în
acest cadru s-a înscris şi o serie de activităţi ale Camerei de Comerţ şi Industrie a României pentru relansarea societăţilor comerciale româneşti în circuitul
economic internaţional, facilitând contracte şi tranzacţii (prin intermediul unor
organisme neguvernamentale, profesionale), participări externe la târguri (prin
finanţarea şi amenajarea spaţiului).
În contextul neajunsurilor existente în ceea ce priveşte producţia şi realizarea ei în actuala etapă a perioadei de tranziţie, când încă nu este creat pe
deplin cadrul specific de manifestare a economiei de piaţă, s-a produs o serie
de blocaje economico-financiare cu implicaţii severe în diferite domenii de activitate.
Apărute ca efect al liberalizării preţurilor în condiţiile penurie! generalizate de materii prime, materiale şi resurse energetice, ale actualei crize de subproducţie, aceasta a influenţat negativ raportul dintre cerere şi ofertă, mărind
decalajul dintre cei doi poli funcţionali ai pieţei bunurilor de utilizare productivă.
Fenomenul este explicabil în condiţiile procesului inflaţionist existent,
când agenţii economici au tendinţa de a se aproviziona cu bunuri de producţie
în exces, procurate ia preţuri mai reduse şi de a stoca produsele finite, în vederea vânzării ulterioare la preţuri ridicate (la aceasta contribuind şi facilitarea
acordării unor credite ieftine, cu dobândă redusă). Apreciem deci că numai pe
măsură ce procesele inflaţioniste - generatoare ale comportamentului menţionat al agenţilor economici - îşi vor pierde din amploarea, şi fenomenele "stocării" se vor diminua.
Reducerea ofertei (datorită scăderii producţiei cât şi creşterii exagerate a
stocurilor) şi, m acelaşi timp, imposibilitatea rambursării creditelor au generat
blocaje economico-financiare 'în lanţ, afectând o mare parte din ramurile producătoare de bunuri de producţie, şi nu numai.
Se poate aprecia deci că intervenţia statului de deblocare prin pârghii financiare adecvate nu poate fi considerată în condiţiile existente decât ca o
măsură de corectare (eliminare) temporară a unei stări de fapt care însă se
poate repeta şi chiar agrava, atât timp cât se menţin cauzele care au generat-o.
Accelerarea procesului de privatizare şi îndeosebi crearea condiţiilor
funcţionării mecanismului liberei concurenţe (cu consecinţele sale) vor putea
contribui la eliminarea cauzelor blocajelor financiare, stimulând interesul şi
creşterea iniţiativei agenţilor economici în procesul de retehnologizare şi restructurare, de eficientizare a propriei activităţi.
2.2.3. Menţinerea in ultimii doi ani a disproporţiilor structurale ale producţiei bunurilor de utilizare productivă reprezintă o altă caracteristică a cărei corelare cu cele amintite anterior a determinat accentuarea deteriorării raportului
dintre cerere şi ofertă pe piaţa acestor bunuri.
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Caracterul artificial al menţinerii unui anumit echilibru al acestor produse
în perioada anterioară (prin sistemul planificat, de comandă) s-a manifestat
acum exploziv, evidenţiind distorsiunile şi disproporţiile unei structuri economice lipsite de un fundament realist. Deci, pe fondul existenţei în continuare a
acestei structuri, a diminuării severe a producţiei ce a condus la agravarea penuriei, s-a produs accentuarea dezechilibrelor între cerere şi ofertă la toate categoriile bunurilor de producţie.
A fost afectat, în primul rând, segmentul de piaţă al materiilor prime, materialelor şi resurselor energetice, unde s-a făcut simţită din plin dereglarea între producţie, oferta făcută şi solicitările beneficiarilor.
Spre exemplu, resursele totale şi primare de energie în 19901 au fost în
declin comparativ cu perioada anterioară, respectiv cu 19,4% faţă de anul 1989
şi cu 11,9% faţă de anul 1985. Scăderi semnificative s-au înregistrat (comparativ cu 1989) la cărbuni (30,5%), ţiţei (21,1%) şi gaze naturale (11,5%) (tabel nr.
2). Tot astfel în primele 11 luni ale anului 19912, deficitul resurselor energetice
primare (din producţia proprie şi export) s-a accentuat faţă de perioada corespunzătoare a anului 1990, scăzând cu 29% (calculat în tec). Pe categorii de
resurse, deficitul (în unităţi fizice) a fost de 10,1 mii. t cărbune net, 8,6 mii. t
ţiţei, 5,7 mld. mc gaze naturale, 9,2 mld. kWh energie electrică.
În ceea ce priveşte utilizarea acestor resurse, s-a remarcat că deşi în
1990 exportul a fost redus (cu 62,2%) în favoarea consumului intern, aceasta a
fost totuşi mai restrânsă (14,8%) faţă de 1989. Pe ansamblul industriei, scăderea consumului a fost de 19,3%, cele mai afectate fiind ramurile metalurgiei
feroase şi neferoase (30,8%), construcţiei de maşini şi prelucrării metalelor
(14,1%), chimiei (21,88%), materialelor de construcţii (15,3%), a căror cerere
nesatisfăcută a determinat stagnări ale producţiei, blocarea unor capacităţi
productive, şomaj tehnic etc.
O situaţie asemănătoare a prezentat balanţa energiei electrice, unde resursele au înregistrat în 1990 o scădere de 11.8% faţă de 1989, deficitul accentuându-se prin reducerea lor, în primele 11 luni ale anului 1991, cu 12,3
mld. kWh faţă de perioada corespunzătoare a anului anterior.
În acest context a fost mult afectat consumul industriei prin reducerea
resurselor de energie electrică alocate ei cu aproape 20% (tabel nr. 3).
Micşorarea severă a ofertei de energie electrică a generat o perturbare
de ansamblu a producţiei industriei, dezechilibrele fiind accentuate prin alocarea unei părţi însemnate din resurse ramurilor industriei energointensive, ca:
metalurgia feroasă şi neferoasă (21,5%), chimie (17,9%), materiale de construcţii, celuloză (7,5%).
Trebuie menţionat, totodată, că în ţara noastră industria şi construcţiile
continuă să deţină şi în prezent (în pofida reducerii resurselor alocate) peste
1
2

Informaţii statistice operative (E) nr. 1990, CNS.
Buletin statistic de informare publică nr. 11/1991 - CNS.
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trei pătrimi din consumul pe total economie, având o pondere ridicată în raport
cu alte ţări (în 1989): Franţa (44,5%), Ungaria (50,4%), Polonia (58,8%).
Aceasta atenţionează atât asupra gradului de energointensivitate a industriei noastre, cât şi a consumurilor specifice ridicate şi a risipei acestor resurse.
Piaţa materiilor prime de bază prezintă o situaţie asemănătoare celei a
resurselor de energie primară. Scăderea sensibilă a producţiei de materii prime
şi materiale, precum şi a importurilor, a dus în anii 1990-1991 la adâncirea decalajului deja existent între ofertă şi cererile utilizatorilor.
Evoluţia producţiei unor materii prime şi materiale (cocs metalurgic, oţel,
cauciuc, ciment etc.) evidenţiază un nivel situat între 50-75% faţă de realizările
anului 1989, prezentând dovada unei oferte (din producţia internă) tot mai deficitară în anii 1990 şi 1991.
Scăderea producţiei interne la majoritatea materiilor prime şi materialelor
a fost însoţită şi de scăderea importurilor tor (datorită perturbării reţelelor de
aprovizionare existente anterior, cât şi lipsei fondurilor valutare necesare), astfel încât oferta acestui segment al pieţei bunurilor productive a prezentat în
1991 un deficit şi mai accentuat faţă de anul 1990.
Trebuie menţionat, însă, că deşi importul a scăzut în mod absolut, spre
exemplu, la resursele de energie primară (cărbune, ţiţei, cocs, gaze naturale,
energie electrică) cu 14,7% în 1990 faţă de 1989, ponderea lui în totalul resurselor de energie primară a fost la un nivel superior anului precedent (40,3%),
evidenţiind şi mai mult reducerea substanţială a producţiei interne.
Discrepanţa între oferta şi cererea de materii prime, materiale şi energie
s-a adâncit în aceasta perioadă nu doar ca urmare a scăderii producţiei şi reducerii importurilor din lipsa de resurse valutare, dar şi a menţinerii unor consumuri specifice ridicate la aceste produse (comparativ cu nivelurile consumurilor înregistrate pe plan mondial), îmbrăcând adeseori aspecte de risipa. Menţinerea cererii ridicate este determinată nu atât de procesul dezvoltării ramurilor
beneficiare, cât mai ales de existenţa unui nivel relativ scăzut al tehnicii şi tehnologiilor folosite în prezent în ramurile industriei prelucrătoare - generând un
mare consum de materii prime, materiale - precum şi de gradul necorespunzător de valorificare faţă de cerinţele actuale.
Severa criză energetică şi de materii prime, afectând în lanţ desfăşurarea activităţilor productive ale industriei prelucrătoare, s-a manifestat şi continua să se manifeste în pofida intervenţiei statului în alocarea unor resurse (prin
alcătuirea unei serii de balanţe de materii prime, materii deficitare şi energie) şi
chiar a subvenţionării de la buget, nivelul realizărilor pe ansamblul economiei
fiind inferior estimărilor, făcând astfel imposibilă asigurarea integrală a necesităţilor pentru consumul productiv. în consecinţă, în perioada postrevoluţionară
se evidenţiază, în general, o involuţie la o serie de produse industriale, respectiv o tendinţă de scădere a producţiei tor. Reduceri mai mari s-au înregistrat în
construcţiile de maşini şi electrotehnica, respectiv în industria de maşini şi
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echipamente industriale (unde indicii realizărilor au reprezentat doar 75,2% în
1991 faţă de anul 1990, respectiv în industria de maşini şi echipamente electrice şi electronice 78,3%; industria maşinilor-unelte 58,7%, în domeniul mijloacelor de transport rutier 77,1% şi feroviar de 59,5%1.
O contribuţie semnificativă la involuţia producţiei bunurilor de utilizare
productivă a avut (şi continuă s-o aibă) diminuarea severă a programelor de
investiţii şi, ta consecinţă, reducerea cererii de astfel de bunuri.
Datorită unui complex de factori, printre care: retragerea statului din finanţarea unor investiţii în economie; sistarea unor lucrări de investiţii - în unele
cazuri justificate, în altele nu, dirijarea de către agenţii economici a unor resurse ce trebuie să fie folosite la investiţii pentru acoperirea nevoilor curente ale
producţiei etc., volumul investiţiilor pe ansamblul economiei s-a redus simţitor.
Astfel, în anul 1990 faţa de 1989, scăderea a fost de 38,8% şi s-a accentuat în
anul 1991 când investiţiile realizate au reprezentat doar 83,2% din cele ale
anului anterior (în trim. IV. 1990 - trim. 1.1991 având loc chiar sistarea lucrărilor
de construcţii aferente investiţiilor). Consecinţa nemijlocită a situaţiei create a
fost scăderea cererii pentru bunurile de investiţii, respectiv scăderea producţiei
în ramurile producătoare de asemenea bunuri (industria materialelor de construcţii, industria construcţiilor de maşini), cu efecte în lanţ şi asupra producţiei
ramurilor din aval, furnizoare de materii prime.
Scăderea indicilor activităţii de investiţii - construcţii în perioada 19901991 pe ansamblul economiei şi pe ramurile sale - reflectă, în principal, penuria de fonduri investiţionale dar, în aceeaşi măsură, şi starea precară a ofertei
de pe piaţa bunurilor de utilizare productivă, faptul că nu s-a asigurat un* raport
echilibrat între cererea şi oferta lor. Ca o primă consecinţă a acestei situaţii
poate fi menţionată desfăşurarea într-un ritm deosebit de lent a procesului de
retehnologizare a întreprinderilor sau chiar imposibilitatea declanşării lui, ceea
ce la nivel macroeconomic a echivalat cu menţinerea vechilor structuri şi proporţii neraţionale între ramurile şi subramurile economiei (şi îndeosebi a industriei) a unor raporturi defavorabile în structura importului şi exportului şi, în final,
blocarea relansării economice.
Astfel, la export continuă să ocupe o pondere importantă produsele cu
un mare grad de energo-material-intensivitate, cum sunt: produsele petroliere,
uleiurile din petrol şi minerale, îngrăşămintele chimice, laminatele de oţel, în
timp ce la import se evidenţiază un proces de involuţie atât sub aspect structurai, cât şi calitativ.
2.2.4. Dintre modelele economico-matematice prezentate în capitolul I,
informaţii deosebit de utile despre piaţa bunurilor de producţie sunt oferite de
balanţa legăturilor dintre ramuri. Balanţa legăturilor dintre ramuri este un instrument de analiză şi previziune care permite evaluări globale ale cererii şi

1
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ofertei la nivel macroeconomic, estimări cu privire la investiţii, cererea pentru
bunuri de investiţii, consumul populaţiei şi procesul de economisire.
Balanţa legăturilor dintre ramuri se caracterizează prin două categorii de
fluxuri (de materiale, produse sau servicii):
a) intrările (input-urile) într-o ramură sau subramură, reprezentând consumurile de resurse,
b) ieşirile (output-urile) din fiecare ramură sau subramură, finalizate în
ofertă de bunuri şi servicii, repartizată pe destinaţii.
Datele din Balanţa legăturilor dintre ramuri reflectă mărimea fluxurilor în
procesul de producţie şi consum, corespunzătoare bunurilor şi serviciilor care
au intrat şi au ieşit în mod curent din diferitele ramuri ale producţiei materiale.
Informaţii utile despre piaţa bunurilor de producţie ne sunt oferite prin
elemente din cadranul I al balanţei, elemente ce permit cunoaşterea dimensiunilor şi ofertei de bunuri de producţie. Cadranul I caracterizează legăturile reciproce dintre ramurile economiei naţionale. Pe linie se află oferta şi, prin prelucrare, se identifică destinaţia produsele oferite (ca urmare a solicitării acestora
de către utilizatori-producţia intermediară pentru consumul intermediar). Pe coloană se înscriu consumurile intermediare ce revin fiecărei ramuri (adică, totalul cheltuielilor materiale cu obiectele muncii - materii prime, materiale, semifabricate, energie şi servicii).
Cadranul II oferă elemente pentru aprecierea structurii utilizării finale a
ofertei de bunuri şi servicii, pentru: consumul individual al populaţiei, consumul
colectiv al populaţiei, consumul instituţiilor social - culturale şi al administraţiei,
precum şi investiţia brută de capital fix, variaţia stocurilor şi rezervelor, exportul
şi pierderile.
Cadranul I ilustrează, deci, fluxurile intermediare dintre ramuri (pe linii ramuri furnizoare - şi pe coloane - ramuri utilizatoare), iar cadranul II ilustrează
fluxuri de bunuri şi servicii ieşite din sfera producţiei şi intrate în stera utilizării
finale.
Pornind de la elementele globale ale macroeconomiei, de la structura pe
principalele ramuri, în funcţie de gradul de agregare a Balanţei legăturile dintre
ramuri, se obţin acele elemente necesare pentru comensurarea necesităţilor
globale legate de programele de investiţii, de variaţia stocurilor şi posibilităţilor
de plasare externă a ofertei de bunuri şi servicii de consum.
Întrucât cea mai recentă balanţă este cea din 1989, am considerat util să
redăm într-o anexă separată (anexa A)1 câteva dintre elementele ce pot fi obţinute din această balanţă în contextul examinării pieţei bunurilor de producţie.
Aceste elemente sunt date cu titlu exemplificativ tocmai pentru a ilustra disponibilitatea unei asemenea balanţe de a fi folosită în analiza cererii şi ofertei de
bunuri şi servicii. Introducerea balanţei legaturilor dintre ramuri în sistemul in1

A fost prelucrată balanţa care se închide pe producţia materială. Cadranul general al balanţei l-au constituit indicatorii produsului social şi venitul naţional creat şi utilizat.
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formaţional operativ (este în curs de elaborare balanţa pentru 1990) oferă posibilităţi de integrare a acestor informaţii, de apreciere a stării pieţei bunurilor
de producţie, într-o serie de proiecţii pe termen scurt, cu grad sporit de fiabilitate. în perioadele de tranziţie, astfel de analize - în condiţiile în care se resimte
foarte mult lipsa informaţiilor la nivel macroeconomic - vor fi mult facilitate prin
elaborarea balanţei pe 1990 şi existenţa unui şir de balanţe -1970,1980,1982 şi
1989.
2.3. Tabloul actual al pieţei bunurilor de utilizare productivă confirmă existenţa unui proces de continue transformări şi tatonări pentru crearea cadrului
şi condiţiilor adecvate funcţionării reale a mecanismului pieţei. Faptul că în prezent acestea se manifestă mult prea timid, cu serioase devieri, determinând
menţinerea şi adâncirea dezechilibrelor dintre cererea şi oferta acestor produse, impune în perspectivă măsuri care să conducă la asigurarea necesităţilor
pentru consumul productiv, în contextul unei reale economii de piaţă. în principiu, aceste, măsuri prezintă valabilitate generală nu doar pentru segmentul bonurilor de utilizare productivă, ci pentru conceptul de ansamblu al creării şi
funcţionării unei reale pieţe a bunurilor.
2.3.1. Se poate aprecia, în primul rând, necesitatea continuării cu mai
multă vigoare a procesului de eliminare a relaţiilor generate de sistemul de
comandă caracteristic economiei centralizate din perioada anterioară, prin accelerarea procesului de privatizare şi demonopolizare. Creşterea reală a gradului de autonomie a agenţilor economici, prin eliminarea formelor remanente de
organizare rigidă şi înţelegerea libertăţii lor de acţiune şi iniţiativă în sens mult
mai larg (inclusiv prin creşterea gradului de adaptabilitate a structurilor lor la
tendinţa de rentabilizare), va contribui efectiv la crearea condiţiilor necesare
funcţionării mecanismelor pieţei. Libera concurentă si iniţiativă a agenţilor economici ar putea fi stimulată în mai mare măsură prin utilizarea unui sistem
adecvat de pârghii economico-financiare (impozite, taxe, facilităţi financiarvalutare etc.), elaborate la nivel > macroeconomic şi guvernamental sau departamental. Acesta ar asigura, în mod practic, stimularea iniţiativei de acţiune, de
creativitate, în procesul de eficientizare a propriilor activităţi de automatizare,
realizându-se, totodată, şi un anumit control al activităţii agenţilor economici.'
orientarea şi stimularea lor pentru evitarea blocajelor financiar-economice al
căror pericol continuă să persiste în condiţiile insuficienţei resurselor de materii
prime şi energetice, ale monopolului producătorului etc. în acest context este
posibil ca pentru o perioadă de timp - cât vor persista dificultăţile de aprovizionare - la o serie de materii prime, materiale, energie - să se menţină controlul
alocării şi utilizării lor prin balanţe şi echilibre materiale folosite în limite care să
nu afecteze libertatea de acţiune şi iniţiativă a întreprinderilor.
2.3.2. Referitor la crearea cadrului concurenţial necesar existenţei pieţei
libere se poate aprecia că dezvoltarea sectorului privat în domeniul activităţilor
productive, prin apariţia unor întreprinderi mici şi mijlocii producătoare de bunuri de utilitate productivă, ar putea contribui la realizarea unor structuri mai
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echilibrate în ce priveşte gradul de concentrare a producţiei în acest domeniu,
asigurându-se o complementaritate între acestea şi marile întreprinderi. Angrenându-se în relansarea producţiei bunurilor din acest sector, în folosirea
mai completă a potenţialului productiv existent, în dinamizarea şi restructurarea
activităţii printr-un grad mai mare de adaptabilitate a producţiei la cerinţele pieţei, întreprinderile mici şi mijlocii vor contribui totodată la crearea premiselor
diminuării poziţiei de monopol a marilor producători.
Aşa cum arată experienţa unor ţări, organizarea de întreprinderi mici şi
mijlocii s-a dovedit a avea un caracter benefic într-o serie de ramuri, îndeosebi
în privinţa calităţii producţiei, a productivităţii, deoarece activitatea tehnică şi
economică în aceste unităţi se dezvoltă, în genere, în condiţii mult mai avantajoase decât în întreprinderile mamut - stimulând creşterea competitivităţii şi posibilitatea manifestării liberei concurenţe. În ansamblul bunurilor de utilitate
productivă, segmentul construcţiilor de maşini este cel care prezintă condiţiile
cele mai favorabile în acest sens (maşini, utilaje, instalaţii, mijloace de automatizare, echipament electronic, conductori etc.), producţia realizată în unităţi
economice mici şi mijlocii putând să răspundă operativ exigenţelor şi modificărilor rapide ce au loc în cererea pieţei. Confruntarea pe piaţă, în condiţiile liberei concurenţe, va evidenţia capacitatea lor de a se adapta mult mai uşor şi
operativ şi de a satisface la un nivel competitiv exigenţele cererii interne, şi
chiar externe, contribuind la procesul de restructurare a industriei constructoare de maşini, potrivit nevoilor reale ale economiei naţionale.
O situaţie dificilă apreciem că va continua să se menţină în perioada
imediat următoare în ce priveşte resursele primare, materiile prime şi energetice (oferta acestora fiind mult sub necesităţile economice), în condiţiile în care
se va întârzia declanşarea procesului de retehnologizare în măsură să determine o creştere a productivităţii muncii şi eficientizarea ansamblului activităţilor
desfăşurate.
Dimensiunile în general mari ale unităţilor productive din acest domeniu,
nivelul redus al dotării şi gradul scăzut de flexibilitate a bazei tehnico-materiale
sunt factori ce îngreunează procesul restructurării, al înnoirii bazei tehnice.
Apariţia unor întreprinderi de mărime mijlocie sau chiar mică ar fi în principiu
posibilă şi chiar rentabilă, în condiţiile în care s-ar dezvolta o cooperare largă a
lor pe plan naţional, dar mai puţin probabilă într-un viitor apropiat. De aceea,
apreciem că în acest sector deosebit de important pentru întreaga evoluţie a
economiei este necesară implicarea într-o măsură mai mare a statului care prin
diversele sale pârghii economico-financiare (inclusiv subvenţii) ar putea stimula
retehnologizarea procesului productiv şi relansarea producţiei. Având în vedere
rolul pe care îl au investiţiile în aceste procese şi faptul că implicarea nemijlocită a statului va fi limitată, accentul va trebui să cadă pe găsirea căilor şi a modalităţilor de stimulare a interesului şi a iniţiativei agenţilor economici la o participare activă de reînnoire a bazei tehnico-materiale şi de relansare a producţiei. S-ar putea asigura în acest mod condiţiile de transformare efectivă a struc-
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turilor productive, (atât la nivel macroeconomic, cât şi al agenţilor economici),
dependente de nivelul resurselor energetice şi de materii prime, corespunzător
cerinţelor reale ale pieţei, stabilindu-se noi proporţii între ramurile şi subramurile industriei.
2.3.3. De o deosebită importanţă pentru asigurarea bunei funcţionări a
mecanismului pieţei bunurilor de utilizare productivă, pentru efectuarea rapidă
şi eficientă a tranzacţiilor comerciale dintre agenţii economici, este crearea sistemului financiar-bancar adecvat noilor condiţii ale economiei de piaţă. în acest
sens s-au făcut o serie de progrese în ceea ce priveşte crearea cadrului legislativ, prin emiterea unor legi, prevederi sau hotărâri (susceptibile de perfecţionare). Ele pot fi, desigur, completate în continuare, pentru a se realiza un adevărat sistem legislativ închegat şi coerent, menit să guverneze întreaga activitate financiar-bancară, să asigure cadrul desfăşurării sistemului de plăţi, modul
negocierii acţiunilor întreprinderilor etc.
Îîn noul context se impune, totodată, înlocuirea întregului sistem de plăţi
existent – ce se realizează în prezent într-un mod destul de primitiv, cu instrumentele şi tehnica de calcul clasice, - printr-un sistem organizat pe baze moderne, necesitând o reţea electronică de realizare a plăţilor, precum şi înfiinţarea pieţei financiare ca instituţie.
Alăturându-ne opiniilor specialiştilor care apreciază ca una din condiţiile
esenţiale ale funcţionării normale a mecanismelor pieţei libere, existenţa unui
sistem financiar-bancar adecvat şi considerând că o bună parte din dificultăţile
şi dereglările existente în prezent în derularea raporturilor dintre agenţii economici, în înseşi activităţile lor economice (vezi şi blocajele economicofinanciare) se datorează într-o anumită măsură stadiului incipient în care se
află acest sistem, considerăm că se impune urgentarea încheierii întregului ansamblu de măsuri necesare pentru asigurarea creării lui, aceasta având efecte
pozitive asupra funcţionării pieţei bunurilor de producţie.
2.3.4. O deosebită importanţă pentru asigurarea dezvoltării şi bunei funcţionări a pieţei bunurilor de utilizare productivă prezintă domeniul de informarepublicitate.
Promovarea laturii marketingului, consacrată creării de cerere, influenţării
cererii, poate fi justificată - în această etapă în care formarea şi funcţionarea
pieţei libere este confruntată cu criza de subproducţie - în primul rând, sub aspectul informativ al publicităţii. Informând potenţialul consumator productiv
asupra caracteristicilor produsului, punând accentul pe demonstrarea calităţilor
tehnico-economice ale acestuia, evidenţiind avantajele pe care le-ar prezenta
pentru el achiziţionarea produsului respectiv, se poate tinde, totodată, şi spre
crearea unor relaţii stabile între ofertanţi şi beneficiari, care să ducă la un
schimb reciproc de informaţii tehnice, ajutând vânzătorul să satisfacă în condiţii
mai bune cerinţele prezente ale clientului său şi chiar să le anticipeze.
Evident, toate aceste activităţi comerciale de marketing ar trebui să slujească nu doar dezvoltării pieţei interne, ci şi promovării relaţiilor externe. A fa-
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ce cunoscute şi a crea opinii publice favorabile pentru produsele româneşti în cât
mai multe ţări, este o acţiune care trebuie începută în prezent, ea având implicaţii
de perspectivă asupra opţiunilor şi specializării industriei noastre prelucrătoare.
Evoluând de la simpla funcţionare publicitară prin mass-media la crearea
de birouri de consulting, engineering, participarea la târguri şi expoziţii, difuzarea de cataloage şi prospecte etc., activităţile specifice de marketing ar putea
contribui la stimularea cererii, dar totodată la cunoaşterea exigenţelor consumatorului, felul în care aceste produse îl satisfac, modificările ce trebuie aduse
în funcţie de aceste exigenţe şi chiar de a le anticipa. Considerăm că prin crearea unui sistem de informare şi publicitate adecvat, ca parte integrantă a mecanismelor pieţei, se va putea contribui în mod practic la realizarea unui raport
cerere-ofertă mai echilibrat al bunurilor de utilizare productivă, în primul rând
prin faptul că se dă producătorilor posibilitatea de a cunoaşte în perspectivă necesităţile pieţei, direcţiile în care va trebui să se orienteze industria prelucrătoare.

Subliniind existenţa unei multitudini de opinii în ce priveşte viziunea asupra evoluţiei pieţei bunurilor de utilizare productivă, asupra diversităţii căilor şi
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măsurilor propuse în scopul creării şi asigurării funcţionării mecanismelor sale,
apreciem ca deosebit de dificilă în momentul actual încercarea de a realiza o
imagine veridică de ansamblu a pieţei respective.
Considerăm că abordarea statică a problemelor specifice ei prin prisma
analizei datelor prezente sau tratarea prin analogie istorică (prin analiza evoluţiei unor structuri asemănătoare) nu poate fi deosebit de utilă şi nici relevantă
în dezvăluirea tendinţelor, a evoluţiei şi în găsirea celor mai eficiente posibilităţi
de realizare a structurilor sale, rămânând în continuare necesară studierea
problemelor respective.
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Anexa A
ANALIZA CERERII ŞI OFERTEI DE BUNURI DE UTILIZARE
PRODUCTIVĂ PE BAZA BALANŢELOR LEGĂTURILOR
ÎNTRE RAMURI PE ANUL 1989
Din analiza BLR pe 1989 se pot desprinde unele informaţii cu privire la:
− formarea şi utilizarea resurselor de bunuri şi servicii în economia naţională;
− funcţionarea aparatului de producţie al economiei.
Prin prelucrarea datelor din Anuarul Statistic al României 1990 şi din caietele Balanţei legăturilor dintre ramuri pe 1989, editat de CNS la 20 octombrie
1990, s-au realizat 7 tabele; cadrul general al acestei balanţe l-au constituit indicatorii "produs social" şi "venit naţional creat şi utilizat". Balanţa s-a întocmit
pentru 79 ramuri economice generale, din care 68 ale industriei, în varianta în
care fluxurile de intrări-ieşiri din ramuri cuprinde global atât resursele din producţia internă, cât şi cele din import.
1) Pentru a obţine o imagine mai sintetică, s-a realizat o grupare pe 10
ramuri ale economiei: industrie, construcţii, agricultură, silvicultura, transporturi,
telecomunicaţii, circulaţia mărfurilor, cercetare ştiinţifică, turism, presă şi edituri.
Rezultă o ofertă de bunuri materiale a economiei de 2084 miliarde lei în 1989,
din care din import 7% (în cifre absolute 144,5 mld. lei). Oferta de bunuri materiale a economiei naţionale a fost utilizata în proporţie de peste 57% (1197,4
mld. lei) pentru acoperirea consumului productiv de materii prime, materiale,
energie, combustibil şi servicii productive, circa 23% pentru fondul de consum
(476,1 mld. lei), 10% pentru fondul de dezvoltare (236,4 mld. lei), 3% pentru
export (191,9 mld. lei).
2) În scopul obţinerii unor informaţii referitoare la piaţa bunurilor de utilizare productivă, am reţinut pentru analiză din 25 ramuri industriale doar 181 pe
care le-am considerat cu pondere importantă pentru estimarea ofertei şi cererii
de bunuri de producţie. Din analiză se poate identifica utilizarea (destinaţia)
1

Industria extractivă şi de prelucrare a cărbunelui, industria extractivă a ţiţeiului şi gazelor
asociate, industria extractivă a gazelor naturale, industria extractivă şi de preparare a minereurilor neferoase şi rare, industria extractivă şi de preparare a minereurilor feroase, industria extractivă şi de preparare a minereurilor nemetalifere, industria extractivă şi de
preparare a materialelor de construcţii şi materiilor prime pentru industria materialelor de
construcţii, industria de exploatare a lemnului şi stufului, industria energiei electrice şi termice, industria cocso-chimică, industria metalurgiei feroase, industria metalurgiei neferoase, industria construcţiilor de maşini şi prelucrării metalelor, industria chimică şi de prelucrare a ţiţeiului, industria produselor din substanţe abrazive din cărbune şi grafit, industria
materialelor de construcţii, a sticlei şi porţelanului pentru construcţii, industria de prelucrare a lemnului, industria celulozei şi a hârtiei.
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resurselor (a ofertei) pentru consum intermediar şi consum final, fondul de acumulare, variaţia stocurilor şi export.
Cele 18 ramuri, cu excepţia industriei de prelucrare a lemnului, au repartizat pentru consumul productiv peste 62% din oferta de bunuri de utilizare
productivă. Ramurile care au cea mai ridicată cerere de bunuri de producţie
raportată la totalul ofertei de bunuri de producţie sunt ramurile cu cel mai ridicat
grad de prelucrare (industria construcţiilor de maşini şi prelucrării metalelor,
industria chimică şi de prelucrare a ţiţeiului, industria metalurgiei feroase etc.).
Cu cât ne apropiem de ramurile extractive, cu atât valoarea acestui raport scade.
O contribuţie mai mare la fondul de consum au avut ramurile: construcţia
de maşini şi prelucrarea metalelor, industria chimică şi de prelucrare a ţiţeiului
şi industria de prelucrare a lemnului.
Ramura construcţiei de maşini, a prelucrării metalelor şi a industriei de
prelucrare a lemnului au contribuit la formarea fondului de acumulare în proporţie de 21% şi respectiv 24%, la nivelul aceluiaşi an 1989.
Importuri mai însemnate s-au înregistrat ta 1989, ta general, ta ramurile
industriei atractive şi în mod deosebit la: ţiţei şi gaze asociate (peste 70% din
ofertă a fost asigurată din import), carbon, (27%), gaze naturale (18%), minereuri feroase (36%). în totalul industriei, ponderea-importului ta asigurarea ofertei de bunuri materiale a fost de numai 9%.
Volumul exportului în totalul industriei a fost de 18 miliarde lei, depăşind
cu 38 miliarde lei importul. Ramurile care au contribuit semnificativ la activitatea de export au fost: industria metalurgiei feroase, industria construcţiilor de
maşini şi prelucrării metalelor, industria chimică şi de prelucrare a ţiţeiului şi
industria de prelucrare a lemnului.
3) Pentru a reflecta consumul intermediar al celor 18 ramuri, am analizat
contribuţia ramurii la formarea consumului de bunuri de producţie (obiecte ale
muncii) din propria ramură şi din celelalte ramuri şi consumul intermediar al
ramurii de producţie pe ramuri furnizoare.
Astfel, din oferta industriei extractive şi de preparare a cărbunelui, 6.958
mil. lei (31,7%) reprezintă consumul propriu productiv al ramurii, principalul
consumator este industria energiei electrice şi termice, a cărei cerere reprezintă 37,8% din total, ceea ce în cifre absolute înseamnă un consum de 10.994
mil. lei. Al treilea consumator este reprezentat de industria cocso-chimică, consumul acesteia fiind în valoare de 2.944 mil. lei, adică 13,4%.
Pentru ţiţei şi gaze asociate principalul purtător al cererii este industria
chimică şi de prelucrare a ţiţeiului care consumă 54.188 mil. lei, adică 91,8%.
Gazele naturale au o arie mai largă de utilizatori, fiind în principal cerute
pentru consumul productiv din industria energiei electrice şi termice 16.389 mil.
lei (32,2%), industria chimică şi de prelucrare a ţiţeiului 11.215 mil. lei (22,2%),
industria constructoare de maşini şi a prelucrării metalelor 4.051 mil. lei (7,9%),
industria metalurgiei feroase 1.384 mil. lei (2,7%); 22,7% din ofertă este folosită pentru consumul productiv propriu, adică 11.569 mil. lei.

384
Energia electrică şi termică este cerută de către toate ramurile industriei,
cei mai mari consumatori fiind: industria chimică şi de prelucrare a ţiţeiului
10.375 mil. lei (22,4%), industria constructoare de maşini şi a prelucrării metalelor 7.883 mil. lei (16,9%), industria metalurgiei feroase 4.640 mil. lei (10%),
industria metalurgiei neferoase 2380 mil. lei (5,5%), industria materialelor de
construcţii, a sticlei, porţelanului pentru construcţii 2.476 mil. lei (5%).
Din oferta metalurgiei feroase 74.130 mii Iei este consum productiv,
acest consum productiv împărţindu-se ta consumul productiv propriu 23.586
mil. lei (31,7%) şi consumul productiv al industriei constructoare de maşini
38.596 mil. lei, adică 51,9%.
Industria constructoare de maşini şi a prelucrării metalelor, cea mai mare
consumatoare de obiecte ale muncii este în acelaşi timp producătoare de bunuri de utilizare productivă necesare tuturor ramurilor industriale (maşini-unelte
pentru prelucrarea metalelor, roboţi industriali şi manipulatoare, maşini, utilaje
şi instalaţii pentru foraj şi exploatarea sondelor, maşini şi utilaje energetice,
maşini, utilaje şi instalaţii tehnologice pentru industrie; maşini şi utilaje pentru
construcţii şi lucrări rutiere; maşini, utilaje şi instalaţii pentru agricultură şi silvicultură; tractoare; mijloace de transport rutier, feroviar, naval şi aerian etc.).
Pentru consumul propriu productiv utilizează 42,4% din ofertă: 17.791 mil. lei
(6,9%), pentru consumul productiv din industria chimică şi de prelucrare a ţiţeiului, 15.855 mil. lei (6,2%) pentru consumul productiv al industriei metalurgiei
feroase, 8.337 mil. lei (3,3%) industria energiei electrice şi termice, 6.027 mii.
lei industria de prelucrare a lemnului (2,4%).
Principalii purtători ai cererii pentru oferta industriei chimice şi de prelucrare a ţiţeiului sunt - în afara cererii propriei ramuri în valoare de 50.260 mil.
lei (35,9%) - industria constructoare de maşini şi a prelucrării metalelor cu
20.598 mil. lei (14,7%) şi industria energiei electrice şi termice cu 8.646 mii. lei,
adică 6,2%.
Am aprofundat analiza pe baza BLR pe cele 68 ramuri industriale
oprindu-ne la segmentele pe care le-am considerat mai reprezentative atât din
punct de vedere al structurii ofertei pe care o pune la dispoziţia utilizatorilor bunurilor de producţie, cât. şi ai motivaţiei cererii pentru materii prime sau echipament industrial exprimată pe piaţa bunurilor de producţie (utilizatorii doresc
aceste bunuri deoarece programul de producţie o cere sau din consideraţii de
rentabilitate - reducerea costurilor, ridicarea randamentelor - de îmbunătăţire a
activităţii pe care o desfăşoară).
Aceste segmente sunt reprezentate de:
4) Industria construcţiilor de maşini şi prelucrării metalelor, cu ramurile:
− industria electrotehnică, industria electronică, industria prelucrătoare de mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou, industria produselor
de mecanică fină şi optică, industria de maşini-unelte pentru prelucrarea metalelor, inclusiv roboţi industriali şi manipulatoare, industria maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor pentru foraj şi exploatarea
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sondelor, industria maşinilor şi utilajelor energetice, industria maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor tehnologice pentru industrie, industria
maşinilor şi utilajelor pentru construcţii şi lucrări rutiere, industria
maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor pentru agricultură şi silvicultură şi
a tractoarelor, industria mijloacelor de transport rutier, industria mijloacelor de transport feroviar, industria mijloacelor, de transport
naval, industria mijloacelor de transport aerian, industria altor maşini, utilaje şi instalaţii, industria construcţiilor metalice şi produselor metalice, reparaţii capitale curente, întreţinere de maşini, utilaje,
instalaţii, mijloace de transport, aparate.
5) Industria chimică şi de prelucrarea a ţiţeiului, cu ramurile:
− industria de prelucrarea a ţiţeiului, industria produselor petrochimice de bază, industria produselor chimice anorganice de bază, industria îngrăşămintelor - seminţelor chimice şi antidăunători, industria produselor chimice organice de bază, industria fibrelor şi firelor
sintetice chimice, industria cauciucului sintetic şi produselor macromoleculare de bază, industria prelucrării cauciucului şi maselor
plastice, industria coloranţilor şi pigmenţilor organici, tacurilor şi
vopselelor, industria medicamentelor şi produselor farmaceutice,
industria săpunurilor, detergenţilor şi cosmeticelor, industria altor
produse chimice.
6) Industria metalurgiei feroase, cu ramurile:
− industria fontei, feroaliajelor şi oţelului, industria laminatelor şi ţevilor din oţel, industria produselor de prelucrare metalurgică, industria pieselor feroase obţinute prin turnare şi deformare.
7) Industria materialelor pentru construcţii, a sticlei şi porţelanului pentru
construcţii, cu ramurile:
− industria materialelor de construcţii şi refractare, industria sticlei
pentru construcţii, industria porţelanului, faianţei şi ceramicii fine
pentru construcţii.
Mari consumatori de bunuri de utilizare productivă în cadrul industriei
construcţiilor de maşini şi prelucrării sunt: industria maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor tehnologice pentru industrie 81,4%, industria maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor pentru agricultură, silvicultură şi a tractoarelor 78,1%, industria de maşini-unelte pentru prelucrarea metalelor, inclusiv roboţi industriali şi manipulatoare, 71,7%. în ceea ce priveşte reparaţiile capitale curente, întreţinerea de
maşini, unelte, instalaţii, mijloace de transport şi aparate, prin specificul pe care-l are, determină ponderea ridicată a consumului productiv de 85,8%. Aceste
ramuri îşi aduc şi un aport însemnat la realizarea acumulării fondurilor fixe: industria maşinilor şi utilajelor energetice 28,7%; industria maşinilor şi utilajelor
pentru construcţii şi lucrări rutiere 36,5%; industria mijloacelor de transport naval, 26,0%; industria construcţiilor metalice şi a lucrărilor metalice 28,2%, industria mijloacelor de transport rutier 25,0%.
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Volumul exportului în această ramură în anul 1989 a depăşit volumul importului cu 15.759 mii. lei, la aceasta contribuind într-un procent mai mare industria mijloacelor de transport rutier şi feroviar, industria electrotehnică, industria maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor pentru foraj şi exploatarea sondelor, industria produselor de mecanică fină şi optică, industria maşinilor, utilajelor şi
instalaţiilor pentru agricultură şi silvicultură şi a tractoarelor, industria maşinilor,
utilajelor şi instalaţiilor tehnologice pentru industrie.
Aceeaşi analiză statică se regăseşte şi la celelalte segmente alese, caracteristica fiind aceeaşi: în cursul anului 1989, echilibrul fizico-material dintre
cererea şi oferta de bunuri materiale a funcţionat în conformitate cu mecanismul de planificare centralizată.
Divizarea amănunţită a economiei naţionale pe ramuri ale producţiei naţionale facilitează urmărirea relaţiilor şi interdependenţelor Ia nivelul agregat al
economiei (cele două mari sectoare ale producţiei sociale - consum intermediar şi consum final) şi în profunzime.
Balanţa legăturilor dintre ramuri în anul 1989 este o reflectare a raporturilor dintre cerere şi oferta, dintre resurse şi capacităţi de producţie. Această balanţă caracterizează sintetic starea economiei româneşti, care funcţiona pe baza unui mecanism cu planificare centralizată (vezi cap. 3).

Capitolul 3
CONDIŢII NECESARE PENTRU CREAREA
ŞI FUNCŢIONAREA PIEŢEI BUNURILOR
DE PRODUCŢIE ÎN ROMÂNIA
În prezent, comercializarea bunurilor de producţie a ieşit, în mare măsură, de sub controlul statului, atât sub aspectul fizic al comercializării cât şi sub
cel valoric, al stabilităţii preţurilor.
Cu toate acestea nu putem vorbi încă de o piaţă a bunurilor de producţie,
atât timp cât nu s-au creat încă toate instituţiile specifice acestei pieţe şi atât
timp cât preţurile nu se echilibrează relativ prin jocul cererii şi ofertei. De aceea, şi în prezent, se poate vorbi despre crearea pieţei bunurilor de producţie ca
de o problemă de maximă actualitate.
Crearea şi funcţionarea pieţei bunurilor de producţie au loc în condiţiile
unei puternice restructurări a întregii economii naţionale, adică a unui proces
de o deosebită complexitate, care de-abia începe să demareze.
Pentru tema dezvoltată aici, restructurarea pe ramuri şi subramuri de activitate prezintă interes în special în raport cu demonopolizarea economiei. Ceea ce are o deosebită importanţă este, în primul rând, restructurarea sub aspectul formelor de proprietate, şi, în al doilea rând, sub aspectul dimensiunilor
întreprinderilor.
În prima etapă de după decembrie 1989, în contextul unui optimism exagerat generat de fenomenele politice, cu greu se putea vorbi despre echilibrul
strict necesar între piaţă şi intervenţia statului. în aceste condiţii, cât timp nu
sunt conturate tendinţele restructurării organizatorice la nivel macroeconomic,
evoluţia pieţei bunurilor de producţie se va găsi sub influenţa unor factori imprevizibili. Cert este însă că va creşte considerabil importanţa proprietăţii private pe această piaţă.
începerea marii privatizări, care va avea loc probabil la jumătatea anului
1992 va fi, se pare, un proces îndelungat, iar trecerea efectivă la realizarea ei
este de aşteptat să aducă în prim plan probleme cărora în prezent nu li se
acordă o importanţa prea mare. Simplul fapt că unele întreprinderi vor fi scoase
la licitaţie, nu înseamnă că ele vor fi şi vândute. Experienţa ţărilor din jur ne dovedeşte că nu trebuie să fim prea optimişti.
Din cele arătate rezultă că perspectiva unei stabilizări în limite normale a
evoluţiei preţurilor Ia bunurile de producţie, în special la utilaj şi construcţii, este
destul de îndelungată, deoarece această stabilizare se va produce, probabil,
abia după ce vor fi vândute la licitaţie numeroase întreprinderi, adică abia după
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ce se va acumula suficientă experienţa şi se va manifesta interesul unui număr
mare de investitori.
La fel de importantă pentru evoluţia pieţei bunurilor de producţie ni se pare şi restructurarea economiei naţionale din punctul de vedere al dimensiunilor
medii ale întreprinderilor, în sensul creşterii ponderii întreprinderilor mici şi mijlocii.
Reducerea accentuată a dimensiunii medii a întreprinderilor este de aşteptat atât pe baza experienţei internaţionale, cât şi pe baza consecinţelor aplicării Legii fondului funciar, a spargerii unor mari combinate în întreprinderi mai
mici, a aplicării Legii privatizării societăţilor comerciale care prevede vânzarea
de active.
Este probabil ca, prin reducerea dimensiunilor medii ale întreprinderilor
să se producă modificări şi în cererea acestora de bunuri de producţie. În primul rând, este de aşteptat să crească ponderea cererii de utilaje de dimensiuni
mai mici şi de construcţii de mai mici dimensiuni. Trecerea la aplicarea Legii
fondului funciar deja a pus cu pregnanţă necesitatea tractoarelor şi maşinilor
agricole de mici dimensiuni. în al doilea rând, este de aşteptat ca cererea de
maşini şi utilaje să se reorienteze de la utilaje specializate, către utilaje universale. întreprinderile de mici dimensiuni sunt mai vulnerabile în faţa riscului de
pe piaţă şi au nevoie de o adaptare mai rapidă la condiţiile cererii şi ale concurenţei. În acelaşi timp, dimensiunile mici ale întreprinderilor permit şi o mai mare flexibilitate organizatorică. Complementarul indispensabil al unei asemenea
perspective este preferinţa pentru utilaje universale, capabile să asigure flexibilitatea profitului de fabricaţie.
Întreprinderile de construcţii sunt dotate la noi cu utilaje necesare pentru
şantiere de mari dimensiuni şi organizate pentru asemenea şantiere, ceea ce
va obliga la o restructurare a acestora.
Similar se pune problema şi pentru institutele de proiectări, care este de
aşteptat să se reprofileze, trecând de la proiecte de mari dimensiuni şi puţine,
la proiecte mai numeroase şi pentru capacităţi de producţie de dimensiuni mult
mai reduse.
Situaţia cea mai dificilă va apărea, probabil, în cazul întreprinderilor producătoare de utilaje, care vor fi nevoite să se reutileze, pentru a se adapta la
noile condiţii. Această reutilare necesită, în unele cazuri, fonduri mari de care
economia naţională nu dispune în actualele condiţii şi presupune un număr de
câţiva ani de zile, până se poate realiza adaptarea la cererea pieţei.
În acelaşi timp, dacă se vor crea condiţiile legislative şi financiare necesare stimulării investiţiilor în capacităţi productive de mici dimensiuni, cererea
pe piaţa internă va spori considerabil, iar concurenţa externă va îngreuna foarte mult situaţia economică a întreprinderilor româneşti în curs de reprofilare.
Întreprinderile producătoare de utilaje trec în prezent printr-o situaţie deosebit de dificilă, datorită stopării investiţiilor în ultimii doi ani, precum şi a comenzilor externe ale ţărilor membre ale fostei C.A.E.R. Această situaţie va fi
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îngreunată mai mult de reducerea producţiei pe care o implică în mod inevitabil
orice reorganizare. După cum arătam mai înainte, aceste întreprinderi sunt în
faţa unor reorganizări, din cel puţin două puncte de vedere: al proprietăţii şi al
dimensiunii produselor ce le intră în profilul de fabricaţie. în plus, actualele întreprinderi producătoare de utilaje vor pierde statutul de monopol pe care îl deţin în prezent pentru anumite sortimente de produse, pierdere pentru care nu
sunt pregătite. Este de aşteptat ca, în concurenţa cu oferta externă, reprofilarea activităţii întreprinderilor existente să conducă şi la o modificare a structurii
de fabricaţie sub aspectul destinaţiei produselor, şi nu numai al dimensiunii lor.
În foarte scurt timp, posibilităţile de intervenţie a statului prin politica vamală pentru a proteja anumite domenii, probabil, vor scădea. Integrarea europeană, spre care tindem, va obliga la o atenuare a protecţiei vamale şi, în acelaşi timp, va accentua concurenţa externă. Nevoia unor linii directoare strategice se resimte în special acum, când statul mai dispune de posibilitatea unei
protecţii vamale.
Trebuie subliniat şi faptul că întreprinderile mici şi mijlocii nu au forţa necesară tratativelor pentru importul de materii prime, energie, utilaje etc. în condiţii avantajoase. De aceea, ar fi de preferat să se faciliteze pe toate căile asocierea acestor întreprinderi pentru achiziţionarea în comun din import a bunurilor de producţie necesare, pentru a compensa lipsa de forţă pentru deschiderea de reprezentanţe comerciale în diferite ţări şi lipsa de specialişti proprii, cunoscători ai diferitelor pieţe.
Se resimte, în prezent, destul de puternic întârzierea înfiinţării unor camere de comerţ specializate pentru pieţele tradiţionale externe, în special pentru sud-estul european, ceea ce ar fi uşurat faza de reprofilare a întreprinderilor
în noile condiţii, aprovizionarea cu materii prime şi energie şi desfacerea de
utilaje care nu mai sunt cerute pe piaţa internă. Reducerea extrem de puternică
a volumului de investiţii pe piaţa internă se cuvenea să fie însoţită de o politică
expansionista pe plan extern, pentru găsirea de plasamente pentru bunurile de
producţie, care nu-şi mai găseau cerere în interior.
Există mai multe motive care ne îndreptăţesc să credem că întreprinderile de mici dimensiuni vor apărea cu predilecţie în domeniul producţiei de bunuri
de consum, în primul rând, datorită ponderii scăzute pe care aceasta a avut-o
până acum în ansamblu! producţiei naţionale. În al doilea rând, datorită nivelului scăzut al ofertei de bunuri de consuni, atât 'ca volum, cât şi ca diversitate. în
a! treilea rând, datorită aplicării, mai devreme în timp, a Legii fondului funciar şi
a interesului manifestat faţă de privatizarea turismului şi a serviciilor. în a! patrulea rând, pentru că în acest domeniu noile întreprinderi de mici dimensiuni
nu au de înfruntat o concurenţă prea puternică de la întreprinderile deja existente.
Deoarece nu este de aşteptat ca noile întreprinderi ce vor apărea să facă
o concurenţă prea puternică întreprinderilor producătoare de bunuri de producţie existente, este necesară o politică de stat perseverenta pentru a determina
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demonopolizarea producţiei de bunuri de producţie, pentru a stimula întreprinderile deja existente în acest domeniu să se concureze între ele.
Importul poate influenţa în sensul reducerii gamei sortimentale a producţiei interne de bunuri de producţie. Se ştie, că în anii '80 a existat tendinţa de a
se produce totul în ţară şi revederea gamei sortimentale prin renunţarea la o
serie de produse care ar urma să fie importate este o necesitate. Reducerea
sortimentelor de bunuri de producţie fabricate în ţară, adică concentrarea întreprinderilor româneşti pe o gamă mai redusă, este de natură să stimuleze
concurenţa. Deosebit de important pentru perspectivele economiei româneşti
este însă la ce sortimente de produse se va renunţa şi care vor fi conservate în
ţară.
Politica vamală şi politica de impozite pot juca un rol hotărâtor în acest
domeniu şi ele trebuie gândite în concordanţă cu capacitatea de aprovizionare
a întreprinderilor de pe piaţa internă şi cu nivelul tehnic al producţiei, în aşa fel
încât întreprinderile româneşti să poată rezista, după o scurtă perioadă de
adaptare, la concurenţa externă, în special la cea europeană, şi să poată penetra şi pe alte pieţe.
Eliminarea poziţiei de monopol a întreprinderilor actuale este o condiţie a
realizării echilibrului pe piaţa bunurilor de producţie. în prezent, statul poate
interveni încă în mod direct în structura organizatorică a societăţilor comerciale
cu capital de stat şi în calitate de proprietar al capitalului poate revizui şi profilul
de fabricaţie.
Mult mai dificil va fi să se elimine monopolul după privatizarea întreprinderilor, deoarece instrumentele la dispoziţia statului se reduc. Eliminarea poziţiei de monopol a unor întreprinderi presupune, de multe ori, procese îndelungate de reutilare. în acelaşi timp, se impune în mod necesar privatizarea cât
mai rapidă.
Lipsa capitalului intern şi a interesului investitorilor străini de a-şi plasa
capitalurile în România reduc şi posibilitatea creării de concurenţă, prin apariţia
de noi întreprinderi. încercarea de demonopolizare prin dezmembrarea întreprinderilor mari în întreprinderi mai mici nu este în toate cazurile o soluţie de
eliminare a monopolului. Pe de o parte, există riscul ca noile întreprinderi rezultate din dezmembrarea uneia mai mari să nu mai corespundă dimensiunii optime sub aspect tehnico-economic, subdimensionarea fiind un factor de creştere a costurilor de producţie şi de reducere a şanselor de competitivitate. De
multe ori, aceasta subdimensionare poate influenţa negativ şi calitatea produselor. Pe de altă parte, trebuie remarcat faptul că în industria românească poziţia de monopol a unor întreprinderi nu este în legătură directă cu dimensiunea
acestora. Pentru anumite sortimente, chiar şi unele întreprinderi mici şi-au asigurat deja o poziţie monopolistă. De aceea, pe calea dezmembrării în mai multe unităţi componente, se poate influenţa negativ rentabilitatea, menţinând poziţia monopolistă.
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Situaţia de monopol trebuie privită sub două aspecte: pe de o parte, monopolul producătorului, în cazul în care pentru un anumit produs există unul
sau foarte puţini producători, pe de alta parte monopolul cumpărătorului, în cazul în care toţi furnizorii unui anumit produs au un singur client, sau foarte puţini.
Poziţia monopolistă nu decurge dintr-o politică statală în toate cazurile,
ci, de multe ori, din particularităţile produsului (de exemplu, producătorii de sfeclă de zahăr se pot adresa unei singure fabrici mai apropiate, costul ridicat al
transportului făcând inoperantă apelul la alţi cumpărători). Dar, de cele mai
multe ori, atât monopolul producătorului, cât şi cel al consumatorului a fost creat prin protecţie fată de piaţa externă, sub forma subvenţiilor, a limitării pe
anumite căi a importurilor etc. În perioada actuală, chiar dacă au fost eliminate
aceste intervenţii directe ale statului, agenţii economici nu pot scăpa de monopoliştii interni din lipsă de valută liber convertibilă, în cazul importurilor, şi din
lipsă de competitivitate, în cazul exporturilor. Trebuie subliniat că vânzarea în
lei pe piaţa românească a unor bunuri de investiţii de către firmele străine, în
prezent, sunt reduse, datorită posibilităţilor tocă limitate de a valorifica sumele
obţinute în lei.
În etapa actuală, economia românească cunoaşte un cerc vicios. Inflaţia
care se manifesta în prezent nu va înceta dacă nu se restabileşte un echilibru
normal între preţuri, inclusiv preţurile bunurilor de producţie. Dar preţurile bunurilor de producţie nu pot să se stabilizeze în condiţiile în care nu funcţionează
piaţa acestor bunuri. Aceasta înseamnă că nici celelalte preţuri (preţurile bunurilor de consum şi salariile) nu vor ajunge la un sistem de echilibru, perpetuând
inflaţia. Credem că ieşirea din acest cerc vicios va fi un proces îndelungat, a
cărui viteza depinde în principal de viteza privatizării marii industrii, iar practica
internaţională dovedeşte că privatizarea marii industrii nu poate fi decât un
proces îndelungat şi dificil.
în ceea ce priveşte investiţiile din resurse interne, sistemul bancar nu este pregătit pentru a mobiliza asemenea resurse decât printr-un proces de centralizare, compus din mai multe verigi, mărind excesiv rata dobânzii. Economiile populaţiei mobilizate la CEC eu o dobândă de 18 sau 25% anual sunt trecute, prin intermediul unor bănci corner dale, către potenţialii investitori la o rată a
dobânzii de 31-32%, excesiv de mare pentru a putea fi utilizate aceste sume în
scopuri productive, deoarece determină o scădere importantă a rentabilităţii
producţiei. De aici apare riscul ca economiile populaţiei, mobilizare prin intermediul CEC-ului, să servească, în primul rând, unor operaţiuni comerciale, fără
să contribuie într-o măsură semnificativă la susţinerea producţiei interne.
Pentru a stimula investiţiile în bunuri de producţie este imperios necesar
să se poată obţine credite în condiţiile unor dobânzi acceptabile, ceea ce implică reducerea celor două verigi intermediare - CEC, banca comercială - la una
singură. Aceasta presupune o regândire a sistemului bancar actual şi sprijinirea pe toate caile a înfiinţării de bănci populare.
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Trecerea directă a micilor economii ale populaţiei în investiţii şi înfiinţarea
de întreprinderi private mici productive sunt condiţii ale apariţiei instituţiilor specifice comercializării bunurilor de producţie, cât şi fie stabilizării relative a preţurilor la o gamă largă de bunuri de producţie. Spunem aceasta deoarece stabilizarea evoluţiei preţurilor nu va mai putea rezulta prin măsuri impuse de stat, ci
ca o tendinţă, în urma unor foarte numeroase operaţii de schimb cu produse
similare.
înfiinţarea de întreprinderi de mici dimensiuni este un element de stabilizare a pieţei bunurilor de producţie şi pentru faptul că în actuala situaţie inflaţionistă numai acestea au posibilitatea să-şi elaboreze, cât de cât, o strategie de
dezvoltare. Flexibilitatea mare a structurii de fabricaţie pe care acestea o au, le
dă posibilitatea supravieţuirii chiar şi în condiţiile în care evoluţia haotică a preţurilor împiedică anticiparea situaţiei întreprinderilor pe piaţă peste câteva luni.
în cazul marilor întreprinderi, reorientarea presupune procese de restructurare
organizatorică şi tehnologică mult mai complexe, care necesită perioade mai
îndelungate şi investiţii mai mari, perioade în care se pot produce perturbări
imprevizibile în sistemul de preţuri.
Putem constata că în prezent pe piaţă investiţiile se fac cu predilecţie în
sfera comercială, adică acolo unde viteza de circulaţie a capitalului este foarte
mare, investiţia recuperându-se într-un termen foarte scurt, cu posibilitatea
adaptării foarte uşoare la situaţii imprevizibile. în sfera productivă există numeroase sectoare de activitate în care numai întreprinderile de mici dimensiuni
oferă condiţii apropiate de cele din comerţ.
Licitarea bunurilor de producţie pentru micile întreprinderi productive
poate reprezenta, prin creşterea numărului de operaţii, o bază de stabilizare a
sistemului de preţuri. Pentru a se ajunge aici, este imperios necesară creşterea
numărului de operaţii de vânzare la licitaţie, totodată, asigurându-se corectitudinea acestor operaţii.
Crearea şi dezvoltarea pieţei bunurilor de producţie în România nu poate
fi concepută numai în limitele graniţelor naţionale. Integrarea europeană, integrarea în piaţa mondială şi diferite alte forme de integrare zonală vor pune o
amprentă hotărâtoare asupra pieţei interne, ca parte inseparabilă a pieţei mondiale.
Această situaţie implică atât dezvoltarea cererii, cât şi a ofertei de bunuri
de producţie la nivelul standardelor de calitate europene şi mondiale, chiar dacă penuria de resurse, în special de resurse financiare, ar face tentante la început unele rabaturi.
Dacă ar fi apărut un flux puternic de capital străin, de natură să retehnologizeze într-un ritm rapid şi ca fenomen de masă întreprinderile româneşti,
probabil că problema realizării unor produse la nivelul standardelor mondiale
nu s-ar fi pus cu atâta acuitate. Se ştie, însă, că în prezent asistăm la o lipsă
acută de capital şi ne putem aştepta la manifestarea pe piaţă a unor investitori
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cu capitaluri mici, preocupaţi numai de interesele locale şi lipsiţi de viziunea
deschiderii internaţionale indispensabile.
În aceste condiţii se impune acordarea unei atenţii deosebite pentru găsirea unor soluţii şi mecanisme adecvate condiţiilor actuale, de supraveghere şi
stimulare a ridicării calităţii (respectiv de descurajare a calităţii necorespunzătoare), atât în căzui producţiei indigene de bunuri de producţie, cât şi al importurilor de această natură, în vederea asigurării încadrării în standardele internaţionale. Investiţiile ce se efectuează în această perioadă, fără respectarea unor
asemenea standarde, se pot dovedi, într-un viitor apropiat, piedici foarte costisitoare în calea integrării europene. Libera circulaţie a capitalului nu este încălcată de controlul strict al calităţii produselor, ci din contră, aceasta din urmă
este o condiţie indispensabilă a libertăţii de acţiune a capitalului la dimensiunile
pieţei mondiale viitoare. Specializarea implicată de integrarea internaţională
presupune concentrarea pe acele domenii de activitate, pentru care în România există condiţii speciale de obţinere a unei rentabilităţi ridicate. S-a scris mult
despre interesul ce-i poate reprezenta pentru investitori nivelul scăzut al salariilor din România. Cum conservarea unei asemenea "superiorităţi" nu poate fi de
dorit, este de preferat să ne concentrăm atenţia în alte direcţii. Cu atât mai mult
cu cât Extremul Orient şi nordul Africii oferă forţă de muncă mult mai ieftină decât cea românească, de mare interes credem că este amplasarea geografică a
României, ca placă turnantă a relaţiilor dintre est şi vest. Acesta este şi motivul
pentru care dezvoltarea transporturilor şi comunicaţiilor este unul din domeniile
cu şansele cele mai sigure de eficienţă rapidă, capabil să propulseze economia
în ansamblul său.
Posibilităţile de prestare a unor servicii de intermediere a contactelor
economice între est şi vest sunt deosebit de mari, cu atât mai mult, cu cât alte
zone de tranzit din sudul şi nordul ţării noastre prezintă o instabilitate ridicată,
care ar permite concentrarea fluxurilor pe culoarul românesc. Zona liberă a ţărilor riverane Mării Negre poate fi un stimul deosebit în această direcţie.
În domeniul transporturilor şi comunicaţiilor, tehnologiile cunosc o viteză
înaltă de împrospătare a nivelului tehnic şi, de aici, costuri investiţionale ridicate. în acelaşi timp, interesele externe pentru buna funcţionare a transporturilor
şi comunicaţiilor sunt capabile să genereze fluxuri abundente de capital străin.
Având în vedere cele arătate, cu precădere ni se pare necesară crearea
cadrului care să faciliteze piaţa mijloacelor de transport, a mijloacelor de comunicaţie, a tehnicii de calcul, beneficiind şi de calificarea înaltă a specialiştilor
români din aceste domenii.
Se cunoaşte că în prezent marile firme occidentale preferă, să-şi efectueze o serie de servicii cu consum mare de manoperă, cum ar fi cele de natură
contabilă, în ţări mai puţin dezvoltate, unde salariile sunt mai scăzute, deoarece mijloacele de comunicaţie actuala permit accesul aproape instantaneu la
serviciile respective. România oferă şi ea posibilităţi de efectuare a unor servicii administrative, de cercetare, proiectare etc., datorită nivelului înalt de califi-
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care a forţei de muncă din respectivele domenii şi a lipsei de cerere internă
pentru munca acestor specialişti, dar valorificarea posibilităţilor amintite este
împiedicată de lipsa tehnicii moderne de comunicaţii.
În aceste condiţii, considerăm că există perspective largi pentru producerea în ţară a aparaturii de comunicaţii sau componente de asemenea natură şi
de comercializare a unei aparaturi aduse din import, cu sprijinul financiar al firmelor interesate să apeleze la serviciile specialiştilor români. Problema nu se
poate rezolva însă numai prin eforturi individuale, fiind indispensabil un efort la
nivel de ţară pentru modernizarea sistemului de comunicaţii existent.
O altă piaţă cu largi perspective de dezvoltare este aceea a maşinilor agricole. Dezvoltarea acestei pieţe rezulta nu numai din insuficienţa absolută a
dotării actuale a agriculturii româneşti, ci şi din incompatibilitatea dintre structura actuală a maşinilor existente şi cea rezultată din aplicarea Legii fondului funciar. în primul rând, s-ar putea avea în vedere găsirea unor forme raţionale de
exploatare a parcului de tractoare şi maşini agricole existente, comparabile cu
mica proprietate ţărănească.
Întrucât este greu de crezut că se vor putea forma gospodării ţărăneşti
viabile în condiţiile existenţei a 6 milioane de proprietari agricoli, până la redimensionarea gospodăriilor ţărăneşti prin vânzări de terenuri, arendări şi asocieri, nevoile de maşini agricole ar putea fi satisfăcute cu cele existente, prin închirieri de maşini agricole către asociaţiile ţărăneşti sau transformarea actualelor întreprinderi de mecanizare în societăţi private, prin cumpărarea la licitaţie a
maşinilor şi atelierelor de întreţinere şi reparaţii.
Probabil că procesul de ieşire din uz a maşinilor agricole existente va corespunde în timp cu procesul de constituire a unor gospodării ţărăneşti de dimensiuni raţionale. Pentru gospodăriile ţărăneşti de dimensiuni normale se va
impune cu precădere comercializarea unor maşini agricole de mici dimensiuni,
iar aceste gospodării vor avea şi resursele financiare necesare aprovizionării.
Din cele arătate rezultă că în domeniul pieţei maşinilor agricole s-ar putea avea în vedere două etape: o primă etapă pe parcursul a 2-3 ani şi o etapă
pe termen lung.
În prima etapă, probabil, se va manifesta o ofertă de maşini de dimensiuni mari, improprii pentru exploatare individuală şi pentru nevoile unor gospodării ţărăneşti cu resurse financiare mici. în această etapă se cuvine să se dea
predilecţie formelor de închiriere şi celor bazate pe asociere. Experienţe similare au avut loc în Ungaria, fosta URSS şi alte ţări, care au trecut prin procese
asemănătoare.
Abia în cea de-a doua etapă, când pentru maşinile agricole de dimensiuni mici va exista o cerere solvabilă însemnată, va căpăta prioritate cumpărarea directă a maşinilor agricole în funcţie de gradul de utilizare a numărului de
zile calendaristice pe an a fiecărui tip de maşină.
Actualele baze de aprovizionare tehnico-materială se impune să fie
transformate rapid în întreprinderi comerciale cu ridicata private, pe măsură ce
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sistemul repartiţiilor încetează. Nu ar fi lipsit de interes ca aceste întreprinderi
să intre în proprietatea camerelor de comerţ şi industrie şi, în acelaşi timp, să
se creeze condiţiile pentru buna funcţionare a burselor de mărfuri.
Este de subliniat, că în unele studii de specialitate se apreciază că existenţa burselor de mărfuri se justifică abia atunci când cererea este saturata.
Apreciem însă, că preocupările pentru crearea unor burse de mărfuri se justifică chiar în condiţiile actuale din ţara noastră; se poate evidenţia, pe bază de
calcul, că înfiinţarea unor asemenea instituţii este eficientă, dacă avem în vedere costurile ridicate datorate practicării altor forme de intermediere a schimburilor comerciale, insuficient specializate.
În condiţiile existenţei unui număr mare de producători particulari, vom
asista la restructurarea comerţului cu ridicata, în scopul creării capacităţii de
colectare a produselor unui număr mare de producători şi, în cazul în care
aceşti producători sunt specializaţi în subansamble, intermedierii operaţiilor
până la asamblarea produsului finii. Prin ritmicitatea acestor operaţii şi prin faptul că devin mijlocul cel mai economicos de comercializare, întreprinderile comerciale cu ridicata sunt în situaţia de a cunoaşte şi a indica micilor producători
condiţiile în care îşi pot desfăşura o activitate rentabilă.
În România, structura sistemului comerţului cu ridicata, necesar pentru o
economie de piaţă, încă nu a început să se contureze. Se poate constata că
pentru aceeaşi marfă, în prezent, se practică preţuri de câteva ori mai mari,
atunci când intervine comerţul cu ridicata, decât atunci când marfa trece direct
de ia producător la vânzătorul în detaliu. Comerţul cu ridicata actual nu numai
că este mult prea costisitor, dar de multe ori nu se dovedeşte capabil să ofere
servicii suplimentare care să-i justifice existenţa. Avantajul pe care îl poate
oferi comerţul cu ridicata este ce! de a pune la dispoziţia vânzătorului în detaliu
o gamă foarte diversificată de mărfuri pe care el nu şi-o poate asigura în relaţiile directe cu producătorii. Nivelul scăzut de exigenţă a consumatorilor, datorat
lipsei de resurse financiare şi declinului economiei din ultimii ani, nu este însă o
stare normală şi ar trebui ca întreprinderile comerciale cu ridicata să se adapteze, pentru a putea reduce cheltuielile comerciale proprii şi a diversifica gama
sortimentală a mărfurilor colectate şi oferite. Considerăm că privatizarea acestor întreprinderi sub forme cooperatiste sau de societăţi pe acţiuni este o condiţie indispensabila pentru eliminarea birocratismului şi rutinei existente ta prezent.
Aşa cum sistemul bancar din România nu este încă apt pentru a trece
economiile populaţiei direct în investiţii, fără prea multe verigi intermediare, încărcând prea mult dobânda pe care trebuie s-o plătească investitorului direct,
la fel, sistemul comercial nu este pregătit să asimileze produsele unui număr
mare de producători. Experienţa din alte ţări denotă că gospodăriile ţărăneşti
caută să-şi completeze veniturile efectuând şi activităţi neagricole, în special
de tip industrial. Cum în România ierenulagricol disponibil pentru o gospodărie
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ţărănească este extrem de mic, tendinţa de a efectua la domiciliu unele activităţi industriale poate să fie demnă de luat în considerare.
În afară de piedici de ordin legislativ, financiar etc., structura organizatorică a comerţului cu ridicata nu este aptă să achiziţioneze astfel de produse ale
gospodăriilor ţărăneşti. Ar fi necesar un număr mare de achizitori, mijloace de
transport, flexibilitate în încheierea contractelor şi stabilirea preţurilor, un sistem
de standardizare a produselor şi de verificare a calităţii acestora. Actualele baze de aprovizionare şi desfacere sunt departe de a asigura astfel de condiţii.
O altă cale ar fi ca întreprinderile industriale, pentru unele subansamble
ce se pot realiza în gospodăriile populaţiei, să-şi creeze propriul sistem de distribuire a materiilor prime şi de colectare a subansamblelor, fără a mai apela la
întreprinderi comerciale specializate. Evident, în funcţie de produs, poate fi preferat unul sau altul din sisteme.
De o deosebita importanţă în formarea pieţei bunurilor de producţie este
trecerea la un sistem de calcul economic corect, bazat pe valori realiste prin
prisma legii cererii şi ofertei şi cu preocuparea permanentă de rentabilizare a
întreprinderilor, prin reducerea costurilor.
Un element de cheltuieli foarte important, asupra căruia se poate interveni încă în faza actuală printr-o legiferare corecta, este modul de luare în calcul a amortizărilor. în calculul amortizărilor se confrunta două tendinţe contrare:
una de diminuare a acestora, pentru a reduce costurile de producţie şi alta, de
mărire a lor, pentru a reduce volumul de impozitare.
Prin reducerea costurilor de producţie pe calea stabilirii unei rate de amortizare scăzute se majorează profitul, ceea ce are ca efect creşterea masei de
impozite plătite de întreprindere.
Prin stabilirea unei cote înalte de amortizare, pot fi mascate unele profituri care oricum erau destinate reinvestirii, întreprinderile putând să cheltuiască
pentru dezvoltarea lor fonduri, pe care altfel le-ar plăti drept impozite şi sporuri
de salarii.
Trebuie subliniat că, în prezent, în ţara noastră se folosesc date şi sisteme de amortizare legiferate în 1968. La aceasta trebuie adăugat şi faptul că
ratele de amortizare sunt calculate la valorile de inventar fără să se fi procedat
ia o reevaluare a fondurilor fixe, ţinând seama de evoluţiile recente ale preţurilor. Ca urmare a acestor modalităţi de amortizare, asistăm în prezent la un
proces de dezacumulare.
Practica internaţională demonstrează că trebuie aplicate cote şi sisteme
de amortizare diferite în raport cu tipul de bun de producţie amortizat. Pentru
acele utilaje care riscă o uzură morală rapidă se practică o amortizare, regresivă, care permite ca cea mai mare parte a utilajelor să fie amortizată în primii
ani de funcţionare. Pentru o altă categorie de utilaje, în cazul cărora procentul
de amortizare este mai lent, se aplică o cotă constantă anuală de amortizare la
valoarea rămasă neamortizată, ceea ce înseamnă o diminuare a masei totale
de amortizare de la un an la altul.
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În ultimele decenii se constată că şi pentru unele construcţii se accelerează uzura morală, de la caz la caz putând fi necesară şi în această situaţie o
amortizare regresivă.
În cazul utilajelor şi construcţiilor care nu cunosc o uzură morală rapidă,
este preferabila o amortizare liniară, adică un procent constant, aplicat la valoarea iniţială.
Sunt domenii în care activitatea are o rentabilitate scăzută în primii ani,
ceea ce obligă la mutarea celei mai mari părţi a amortizării către anii mai îndelungaţi, cum ar fi cazul tunetelor de metrou sau ai canalelor navigabile. în unele
din aceste cazuri, e preferabilă o amortizare progresivă.
Ţinând seama de cele arătate mai sus, după părerea noastră, se impune
crearea unui cadru legislativ nou care să reglementeze modalităţile de calcul al
amortizării, în condiţiile tranziţiei ia economia de piaţă.
În contextul problematicii trecerii la un sistem de calcul economic corect,
este de subliniat şi faptul că, în prezent, multe întreprinderi îşi maschează
proasta organizare a activităţii sub forma unor cheltuieli generale foarte mari
ale secţiei de fabricaţie şi ale întreprinderii. Cum aceste cheltuieli sunt greu de
stabilit direct pe produs şi se repartizează prin chei de repartiţie, întreprinderile
îşi pot masca creşterile speculative ale preţurilor. Dacă asemenea cheltuieli se
acumulează din treapta în treaptă de prelucrare, începând de la extracţia materiei prime până la bunul de producţie final, constatam o creştere exagerată a
valorii bunurilor de producţie, care are drept efect frânarea introducerii progresului tehnic. De aceea, este foarte important ca instituţiile guvernamentale să
supravegheze modul în care se stabilesc cheltuielile generale ale secţiilor de
fabricaţie şi ale întreprinderii.
Pentru a împiedica acumulări nejustificate din treaptă în treaptă de prelucrare, la fel de urgentă este şi trecerea de la impozitul pe circulaţia mărfurilor la
taxa pe valoarea adăugată.
În această etapă, cu o inflaţie puternică, întreprinderile se aprovizionează
cu aceeaşi materie primă la preţuri diferite de la o lună la alta. Ca urmare, preţul de cost ai bunurilor de producţie cunoaşte o evoluţie ascendenta proporţională nu cu indicele mediu de creştere a preţurilor din economia naţională, ci cu
un indice rezultat din structura specifică a materiilor prime şi semifabricatelor
utilizate. Este de aşteptat ca aceste consecinţe în lanţ ale evoluţiei preţurilor, în
special pentru produsele cu un înalt grad de prelucrare, să perturbeze preţurile
bunurilor de producţie încă 2-3 ani după ce evoluţia generală a preţurilor intră
într-o situaţie normală, cu creşteri acceptabile. Tocmai de aceea, este necesară o serie de măsuri caracteristice acestei perioade de tranziţie.
Cum la unele mărfuri preţurile interne au ajuns să fie superioare celor de
pe piaţa internaţională, întreprinderile producătoare de bunuri de producţie vor
fi puse în situaţia fie a obţine produsul final la costuri mai ridicate decât cele
competitive, chiar şi atunci când tehnologiile de fabricaţie şi structurile organizatorice vor fi la acelaşi nivel cu cele din alte ţări. În aceste condiţii, în conce-
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perea de ansamblu a restructurării economiei naţionale, ar trebui analizat dacă
nu este necesară subvenţionarea unor întreprinderi producătoare de bunuri de
producţie, ţinând cont că lipsa lor de rentabilitate rezulta din cauze independente de ele şi, în condiţii normale, acestea îşi justifică pe deplin existenţa.
Deci, imposibilitatea unor calcule corecte presupune precauţie, atunci când
unele întreprinderi urmează a fi declarate drept neviabile şi închise.
Deoarece în primii ani ai perioadei de tranziţie concurenţa internă a producţiei de bunuri de producţie de către produsele importate riscă să aducă în
stare de faliment întreprinderi care prezintă posibilităţi de rentabilizare este de
preferat să se utilizeze forme intermediare de confruntare a întreprinderilor româneşti cu cele străine. O astfel de posibilitate o reprezintă sistemul de leasing, de închiriere a utilajului din străinătate. Prin acest sistem apare posibilitatea comparării preţurilor produselor româneşti cu preţurile produselor străine, în
condiţiile în care valoarea totală a închirierii pe întreaga perioadă de viaţă a
utilajului este mai mare decât preţul de cumpărare, utilizatorul intern având de
ales între închirierea unui utilaj străin şi cumpărarea unui utilaj autohton. Cum
costul total al închirierii (pe întreaga durată de viaţă a utilajului) este mai mare
decât costul cumpărării, produsele româneşti ar fi supuse unei concurenţe mai
reduse. Trebuie subliniat că pe această cale s-ar reduce poziţia de monopol a
unor întreprinderi româneşti producătoare de bunuri de producţie şi s-ar manifesta, totuşi, o concurenţă externă suficient de puternică pentru a forţa unităţile
industriale să-şi îmbunătăţească activitatea în ceea ce priveşte asigurarea cu
piese de schimb şi servicii pe durata de viaţă a utilajului, domenii în care, de
obicei, se manifestă încă neajunsuri.
Reglementarea legală a închirierii şi concesionării de construcţii şi utilaje
ar uşura circulaţia acestora între întreprinderi, ar asigura un indice de utilizare
superior, iar chiria ar fi un factor de influenţă pentru stabilirea preţurilor Ia bunurile de producţie. Ţinând cont de disponibilităţile limitate ale investitorilor interni,
deci de capacitatea plătiri; preţului integral al utilajelor în momentul iniţia! al
dobândirii, închirierea are avantajul că face utilajul sau construcţia accesibile şi
pentru investitorii cu resurse financiare limitate, în faza iniţială a iniţierii unei
activităţi productive.
Alături de vânzările de active prognozate de Legea privatizării societăţilor
comerciale, practicarea închirierilor de active ar trebui stimulata pe toate căile,
inclusiv prin dobândirea lesnicioasă a creditelor bancare. Aceasta are şi avantajul că permite dobândirea experienţei manageriale şi acumularea de resurse
financiare înainte de privatizarea activelor respective şi, totodată, stimulează
de la început utilizarea lor eficientă.
Cele arătate pornesc de la premisa că formarea pieţei bunurilor de producţie este un proces îndelungat nu numai în raport cu dorinţele, dar şi comparativ cu celelalte pieţe, cum este cea financiară, a forţei de muncă sau a bunurilor de consum.

Capitolul 4
O ANALIZĂ COMPARATIVĂ ÎNTRE PIAŢA BUNURILOR
DE CONSUM ŞI UNELE PIEŢE ALE BUNURILOR
DE PRODUCŢIE PRIVIND REACŢIA AGENŢILOR
ECONOMICI LA LIBERALIZAREA PREŢURILOR
4.1. Ideea centrală este de a ne strădui să vedem dacă dezordinea generata de vechiul sistem economic este pe cale să se reducă. în raport cu aparenta încremenire care domnea în structurile centralismului "democratic", ros
încet şi ireversibil la temelii de uriaşe activităţi non-profit, degringolada preţurilor încearcă să dinamizeze te economia de tranziţie spiritul întreprinzător veritabil. Faţă de stabilitatea încăpăţânata a preţurilor din trecut, preţuri care puteau să crească la intervale mari de timp, în cuante neînsemnate, în mod planificat, pentru că nu spuneau nimic dar făceau tot răul sub aspectul lui economic,
enormele creşteri ale preţurilor, ce recuperează în mod rapid subvenţiile acordate decenii în şir unei "dezvoltări conştiente", par să pună în pericol viaţa organismului social. Dar, dacă pacientul supravieţuieşte 24 de ore de la operaţie,
atunci va trăi. Orele liberalizării preţurilor. Interval de timp critic în care ei va
avea, din această cauză, convulsii puternice. Are însă şi şansa ca chiar creşterea, deconcertant de mare sub aspect mai ales psihologic, a preţurilor să stabilizeze sistemul. Că aceasta este o condiţie necesară spre o recuperare viitoare, este demonstraţia care se încearcă prin calcul economic. Că nu este suficientă, este concluzia.
4.2. Concepţia justă a fundamentării unei strategii de continuare a tranziţiei şi apoi de aplicare a acesteia trebuie să aibă la bază următoarele:
a) cunoaşterea faptelor şi prevenirea evoluţiei lor;
b) conceperea unei strategii competitive şi o judicioasă alegere a obiectivelor;
c) organizarea mijloacelor şi conceperea unor structuri dinamice;
d) un control corectiv eficace1.
Depăşirea analizelor empirice ale cauzelor eşecului economiilor naţionale de tip socialist făcea necesară, mai întâi, formularea şi soluţionarea problematicii acestora într-un cadru strict teoretic, comparativist, impus de rigorile ştiinţei. Aceasta a permis, în esenţă, trecerea de la dezbaterea pe baza unor multiple elemente certe în prezent ale eficienţei principiilor de reglare a economiilor
reale (concurenţa, planificarea centrală) în raport cu diferite forme de proprietate (privată, colectivă, mixtă), la cercetarea modelelor teoretice ale economiilor
1

Stoica, Victor, Managementul reformei, în Tribuna Economică, nr. 40/1991.
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de piaţă, pentru a găsi premisele teoretice de care trebuie să se ţină seama
înainte de a opta pentru unul sau altul dintre modelele concrete, mai adecvat
realităţilor româneşti de astăzi. Trebuia, trebuie căutat un drum care, paralel cu
modelul neoclasic - inspirat de Leon Walras -, heterodos - inspirat de J.M.
Keynes - sau de modelul clasic al lui Adam Smith, să ducă mai aproape de un
model concret existent al economiei de piaţă; anglo-saxon, vest-european,
nordic (german)... fără ca psihologia socială, morală, tradiţiile istorice şi culturale, mentalităţile şi obiceiurile specifice româneşti să împiedice acest lucru, ba
chiar sprijinindu-l. L-am numit "drumul tranziţiei de la o stare existenţială dată
spre necunoscut".
în fapt, asistăm la o tranziţie de la aplicarea principiului diriguitor al echilibrului general din concepţia de elaborare şi realizare a planului macroeconomic, care gestiona proprietatea colectivistă, şi a cărui respectare a constrâns
macrodeciziile să reprime în mod administrativ cererea de bunuri şi servicii a
populaţiei pentru a o aduce la nivelul ofertei interne de mărfuri mereu în scădere, la noul principiu ai echilibrului ce rezultă din diverse interdependenţe ale
pieţelor economice libere, apărute spontan, în virtutea generalizării treptate a
proprietăţii private; asistăm la iniţierea unui proces complex ce trebuie conceput şi condus concomitent pe piaţa bunurilor şi serviciilor de consum şi de producţie, pe piaţa forţei de muncă, a capitalului şi a monedei. Sunt, deci, necesare analize adecvate imaginii noii economii, care să urmărească geneza unor
mecanisme ale producţiei, schimbului şi circulaţiei şi să o înlesnească prin furnizarea unor elemente de fundamentare a politicilor economice selective, necesare pentru a elimina penuria de produse şi capitaluri, ce-şi are sorgintea în
economia de monopol al proprietăţii şi al producătorilor, precum şi surplusul
relativ de forţă de muncă, generat de "planificarea" liberei iniţiative - ceea ce a
deformat mentalitatea antreprenorilor - şi de monedă, care a acumulat în sfera
nominală toate dezechilibrele mascate ale economiei reale.
Studierea în folos strict ştiinţific, dar şi practic, în interes naţional, a stării
actuale a economiei naţionale şi a tendinţelor ei previzibile, pentru a decela
cauzele penuriei acute de mărfuri şi a identifica remediile posibile, credem că
ar trebui să pornească de la stabilirea unui diagnostic corect al crizelor care
perturbă piaţa bunurilor şi a serviciilor de producţie şi de consum.
Analiza izolată a principalelor pieţe economice, între care piaţa bunurilor
şi a serviciilor şi piaţa muncii se evidenţiază ca dominante pentru evoluţia principalelor variabile macroeconomice ale (dez)echilibrelor, reprezintă un liman
metodologic provizoriu, dar indispensabil înaintea abordării globale ce şi-ar
propune să identifice căile şi mijloacele relansării economice.
După cum se poate constata studiind statisticile accesibile, la nivelul
unor-produse particulare - pe un fond de variaţii lunare ale producţiei exprimate
în unităţi de măsură fizice - criza economică constă din tendinţa clară de scădere a rezultatelor anuale. Riscurile de a pune în mare pericol nivelul de trai al
populaţiei nu sunt pentru perioada imediat următoare (3-5 luni), având în vedere

401
existenţa unor soluţii de moment, ci într-un timp mai îndepărtat, la orizontul anilor
1993-1994 şi după aceea, dacă sporirea masei monetare, ca instrument dominam al politicii economice actuale, politică tot mai inteligibila pe măsura trecerii
timpului, nu va determina o stabilizare, urmată de o relansare a producţiei.
Observaţii efectuate pe 106 produse, grupate pe 6 categorii de pieţe
economice ale bunurilor reale, pentru care există raportări statistice publice ale
producţiei, arată că declinul economic măsurat trimestrial, s-a agravat în 1991
(cel de-al doilea an al reformei în România) (anexa 1). în acelaşi sens probează şi faptul că în ultimele trei trimestre, 69 din cele 96 de produse analizate au
atins cele mai scăzute niveluri trimestriale absolute ale producţiei, exprimată în
unităţi de măsură fizice (anexa 2).
Totuşi, ritmul declinului s-a încetinit. Dovada o reprezintă faptul că, deşi
o mare parte a produselor analizate a înregistrat în 1991, niveluri absolute ale
producţiei fizice mai mici decât în 1990, totuşi, numărul produselor la care scăderea producţiei a fost mai mică în 1991 faţă de 1990 a crescut de la un trimestru la altul (28 în trimestrul I, 51 în trimestrul II şi 63 în trimestrul III). Evoluţia acestei tendinţe este arătată în tabelul 11.
Se pare că este, deci posibilă, într-o oarecare măsură, o perspectivă de
stabilizare; ca ar putea deveni o certitudine dacă se va adopta o strategie flexibilă, compatibilă cu noile realităţi şi necesităţi ale economiei româneşti.
În contextul actualei problematici din spaţiul est-european. o nouă filozofie a redresării economice se dovedeşte o necesitate izvorâtă - aşa cum n-a
fost niciodată - din neîndoielnice raţiuni practice imediate, în mult mai mare
măsură decât se întrevede, şi drept o posibilitate. Acest caracter rezultă din
ineditul epocii istorice pe care o parcurge o însemnată parte a omenirii, ce-şi
aroga până mai ieri monopolul progresului social, dar ajunsă astăzi în situaţia
penibilă de a nu-şi mai putea asigura singură mijloacelor de supravieţuire.
Parte integrantă a lumii, nevoită să străbată o tranziţie spre trecut, societatea româneasca, ca ultima ţară din estul Europei pornită pe calea schimbărilor, a cunoscut în scurt timp, din motive diverse, multe comune cu ale celorlalte
state ale zonei, toate dezamăgirile psihologice ale reformei. Şi se pare că nu a
înregistrat nici unu! din succesele dorite pe tărâmul prosperităţii.
Semnificativ este însă faptul că, cel puţin sub aspectul evoluţiei economice, ţara noastră s-a aliniat, dincolo de orice voinţă populară, noului tip de ciclu economic a! tranziţiei (anexa 3).
Caracterul pulsatoriu al economiei are, ca de obicei, şi o origine externă,
vizibil mai accentuată în perioada anterioara, deoarece intenţiile de integrare
rapidă în economia mondială s-au concretizat în măsurile strâns eşalonate de
liberalizare a preţurilor, procesul esenţial necesar restructurării producţiei desfăşurându-se greoi, exclusiv pe seama împrumuturilor din străinătate, în gene1

Calculele au fost efectuate la Colectivul de cercetare economică asistată de calculator din
cadrul INCE.
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ral aleatorii, acordate pentru susţinerea cursului monedei. De exemplu, dependenta evoluţiei previzibile pentru anul 1992 a unor indicatori macroeconomici,
de obţinerea unor noi credite (1,2-1,8 miliarde dolari) este relativ strictă şi,
având în vedere că stabilizarea nivelului de ansamblu al producţiei, în scădere
pe parcursul celor doi ani ai reformei, reprezintă o condiţie a menţinerii fragilului echilibru social şi politic, această dependenţă - se consideră în unele medii
ale Administraţiei - constituie, o restricţie foarte tare pentru politica economică:
"Astfel, luând în calcul estimarea reală a exportului la un nivel apropiat de cel
realizat în acest an (1991, n.n.), în situaţia în care economia nu ar primi credite
externe, s-ar înregistra în continuare o cădere a producţiei industriale cu circa
15%, cu efecte dezastruoase în rezolvarea problemelor sociale"1.

1

"Economia românească. Situaţia 1991 - perspective 1992 (Nota rezumat din Programul
economic 1992)". Departamentul de Previziune şi Orientare Economică, M.E.F., p. 6.
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Adoptarea unor politici anticiclu este o sarcină pe cât de importantă, pe
atât de dificilă. în primul rând, deoarece "adevărul" economic în ceea ce priveşte valoarea bunurilor reale, căutat îndeosebi prin liberalizarea preţurilor, este
făcut de nepătruns cu ochii deschişi de către declinul abrupt al producţiei, corelat cu instabilitatea structurilor acesteia. Într-adevăr, variaţiile în raritatea bunurilor reale nu sunt strict inverse variaţiilor raporturilor dintre creşterile preţurilor.
Fenomenul este benign şi opinăm că se datorează monopolului proprietăţii şi al
producătorilor, care fac din concurenţă o "fata morgana" a tranziţiei. în al doilea
rând, echilibrul dintre inflaţia "homeopatică" şi inflaţia prin costuri, inevitabilă ca
soluţie a problemelor legate de protecţia socială, nu poate fi menţinut deoarece
valoarea bunurilor nominale (în speţă, a monedei naţionale) scade vertiginos
din motivele pe care tocmai le-am arătat mai înainte, iar consolidarea lor prin
convertibilitatea pe bază de credite externe nu este susţinută de ritmul necesar
al schimbărilor structurale din economie şi nici alimentată satisfăcător de "clubul bogaţilor". în al treilea rând, pentru succesul lor, politicile anticiclu trebuie în aceste noi cazuri - să uzeze sau să beneficieze de şocuri educaţionale: latura cea mai grea a reformei este transformarea mentalităţilor dobândite în perioada regimului comunist care au intrat în spiritualitatea popoarelor reprimate.
Or, este greu să demonstrezi că lipsurile materiale au vocaţie pedagogică şi nu
îndeamnă pe cei mulţi mai degrabă la protest, decât la reflecţii, atunci când ele
devin acute.
Atât chibzuiala şi tărăgănările cu care se acordă sprijinul extern, pe alocuri cuvenit, pentru susţinerea reformei, vădind binecunoscutul cusur al nobililor de a fi zgârciţi şi sporind îndoiala celorlalţi că se doreşte, cu adevărat, realizarea rapidă a uniunii mondiale a statelor suverane, cât şi soluţionarea efectivă
a problematicii schimburilor ce se impun, apasă greu asupra populaţiei, în
structura costului social al tranziţiei, raportul obiectiv/subiectiv1 este şi va rămâne imposibil de evaluat.
Dar minimizarea întregului cost trebuie şi va fi inclusă în toate funcţiile de
satisfacţie ale guvernelor ce au fost şi se vor implica în mod conştient în managementul reformei.
Influenţelor pe care conjunctura economică şi politica mondială le exercită asupra economiei naţionale li se poate opune o mai mică rezistenţă. în
schimb, prin politica economică internă, este posibil - în anumite limite - să se
realizeze o regularizare a cererii agregate, pe calea adoptării unor măsuri care
să favorizeze îngheţarea sau reducerea dezechilibrelor dintre cerere şi ofertă,
pe diferite categorii de pieţe economice. în urma scăderii cvasigenerale a nivelurilor producţiei bunurilor reale, se va realiza o selecţie a acestora şi, indirect,
chiar a agenţilor economici. "în ultimă instanţă, ideea schimbărilor structurale

1

Semnalat şi de acad. N.N. Constantinescu, Costurile sociale ale tranziţiei la economia de
piaţă, în "Economistul nr. 136/25-28 octombrie 1991.
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este ca nu tot ceea ce se prăbuşeşte să se ridice din nou şi ca întreprinderile
nerentabile să fie înlocuite de altele noi"1.
Ideea trebuie reţinută în contextul promovării unei optici juste cu privire la
redresarea economică, înţeleasă corect pentru a explica şi a justifica, în parte,
agravarea crizelor producţiei, şi aplicată cu fermitate din raţiuni practice de netăgăduit pentru a însănătoşi organismul economic: "Dacă în interiorul unui organism cel mai mărunt organ încetează într-o cât de mică măsură să-şi impună
autoconservarea, înlocuirea energiei sale, a egoismului său cu totală siguranţă,
atunci întregul degenerează. Fiziologul reclamă înlăturarea părţii degenerate,
tăgăduieşte orice solidaritate cu ceea ce este degenerat, fiind departe de orice
milă pentru el"2.
Asemănător, mecanismele pieţei pot şi trebuie să fie lăsate să se pună
în mişcare prin intermediul unor politici economice adecvate, într-un cadru în
acelaşi timp auster şi liberal, pentru ca să stimuleze şi, atunci nu se poate altfel, să constrângă fiecare agent economic, fie el societate comercială sau regie
autonomă (şi anume pe căi neadministrative), să producă şi să ofere tot mai
mult consumatorilor, până când cererea este egală cu oferta, punct în care preţul este convenabil atât vânzătorilor, cât şi cumpărătorilor. Sau, dacă nu, să
dea faliment.
Aceasta este, în esenţă, toată filozofia restructurării. Ca ghid ai acţiunii
practice, modul de gândire arătat trebuie să se orienteze ţinând cont de raportul dintre venitul şi costul marginal, care trebuie să pună în mişcare un fel de
demon economic al lui Maxwell: "calea de a promova interesele cuiva este de
a extinde fiecare activitate al cărei venit marginal depăşeşte costul său marginal şi de a restrânge orice activitate al cărei cost marginal este mai mare decât
venitul său marginal"3.
Nu este vorba de a însărcina un funcţionar sau altul cu o treabă atât de
ingrată, de a închide ochii agenţilor economici muribunzi. Adoptarea unei legi a
falimentului şi aplicarea ei după un termen de graţie cunoscut, de 6-12 luni de
la promulgare, mai întâi în sectoarele de activitate cu surplus foarte mare de
forţă de muncă, pentru a înlesni o anumită absorbţie în sectoarele cu deficit, ar
transforma o fantomă care tulbură doar visele, într-un element concret al reformei, capabil să genereze responsabilităţile dorite la nivelul staff-ului fiecărei
întreprinderi.
Există însă anumite excepţii în aplicarea strictă a acestui principiu. De
pildă, astăzi înţelegem mai bine ca oricând ne rol însemnat joacă sectorul energetic în democratizarea societăţii româneşti. Şi ce rol ar trebui să aibă pentru
1

The transition economics in 1990-1991: an overview, "Economic Survey of Europe in 19901991", UN/ECE, New York, 1991.
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Nietzsche, Friedrich, Ecce homo. Cum devii ceea ce eşti, Editura Centaurus, Bucureşti
1991, p. 51.
3
Heyne Paul, Modul economic de gândire, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1991,
p. 291.
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procesul de tranziţie spre economia ele piaţă de tip occidental Evoluţii mai îndepărtate în timp, dar şi mai apropiate, arată că energia, o restricţie foarte tare
pentru economia românească, determină restructurări ale producţiei şi, implicit,
ale veniturilor care, pe termen scurt, agravează criza economică (penuria) iar,
pe termen lung, orientează evoluţia macrostructurală spre modelul tipic al lumii
a treia, cronicizând penuria. Susţinerea dezvoltării acestui sector - şi a altora prin abdicarea de la aplicarea oarbă a unui principiu - este un imperativ.
În fine, să mai adăugăm că acordarea priorităţii falimentului faţă de privatizarea patrimoniului este cerută şi de nevoia de a constrânge salariaţii să-şi
modifice atitudinea faţă de securitatea comunistă a locului de muncă dar, mai
ales, faţă de sarcina de muncă şi viitorul propriei profesii. Invers, aşteptând ca
procesul privatizării să se încheie şi apoi să funcţioneze legea falimentului,
având în vedere timpul de care ar fi nevoie, precum şi exemplul concret al rezultatelor reformei agrare, foarte rău condusă, dar, în orice caz, prost susţinuta
de ţărani (la sate unii oameni se încălzesc arzând ştiuleţi de porumb), economia naţională va intra în colaps şi o ruină economică de proporţii va determina
frământări sociale ce mai pot fi încă evitate.
4.3. Revenind la problematica regularizării cererii agregate, să reamintim
efectele pe care aceasta ie poate avea asupra nivelului producţiei, venitului şi
ocupării forţei de muncă.
În structura cererii agregate, cheltuielile sau partea ce revine consumului
personal este cep mai importantă. Evoluţia unor indicatori este semnificativă
pentru schimbările are au afectat această principală componentă (tabelul nr. 2).
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Deşi înclinaţia medie spre consum s-a redus cu mai mult de 4% în 1990
faţă de anul dinaintea reformei, înclinaţia marginală spre consuma s-a mărit de
peste 2 ori, crescând de la 31,11% la 76,34%. Comportamentul marginal al
economiilor casnice a prevalat în continuare. Potrivit estimărilor, înclinaţia medie spre consum în 1991 a fost înjur de 99%, deşi veniturile au crescut. Comportament ce s-ar cuveni explicat.
În condiţiile noastre concrete ale tranziţiei, creşterea înclinaţiei marginale
spre consum, concomitent cu creşterea veniturilor se poate datora: 1) presiunii
foarte mari a nevoilor de consum nesatisfăcute ani îndelungaţi1 în care consumul a fost comprimat la un nivel inferior celui normal spre care aspiraţiile actuale, considerate justificate de fiecare cetăţean, sunt "reeducate" de noul aspect
al vitrinelor magazinelor, ca şi de contactul cu Occidentul; şi/sau 2) neîncrederii
în moneda naţională, care îi determină pe consumatorii particulari să scape de
ea pe calea sporiri consumului propriu, economisirea, pentru care vechiul nivel
de trai al populaţiei ar fi oferit prezumţiile unor mentalităţi favorabile, fiind descurajată atât de dobânzile prea mici, comparativ cu inflaţia cât şi de reducerea
foarte mare a posibilităţilor de a converti într-o valută forte, aşa cum se mai putea în cursul anului 1990 (deşi încă nu se deschiseseră legal casele de schimb
valutar), cât şi de inexistenţa altor căi. Dintr-un motiv sau altul, cererea de bunuri pentru consum personal, cea mai importantă componentă a cererii agregate, se dovedeşte ridicată. O analiză în structura acesteia pe baza bugetului de
venituri şi cheltuieli al familiei de salariaţi în semestrul 11991 comparativ cu
semestrul 11990 (anexa 4) permite formularea unor concluzii cu privire la impactul major al liberalizării preţurilor asupra încetinirii treptate a declinului economiei, precum şi a unor sugestii sumare pentru orientarea politicii economice
viitoare.
Desigur, analiza influenţelor reciproce dintre dinamica preţurilor şi ritmul
producţiei ar trebui să aibă, ca repere, momente de timp diferite pentru evaluarea celor doi indicatori, într-o abordare de tip cauză-efect. în acest caz, dacă
am presupune că agenţii economici s-au orientat după criteriul preţurilor înregistrate la sfârşitul anului 1990 la produsele pe care le realizează, pe de o parte, ca şi după evoluţia raportului dintre cerere şi ofertă, pe de altă parte, presupunând, de asemenea, că nu au făcut nici un fel de anticipări cu privire la evoluţia viitoare a preţurilor, atunci creşterile cele mai mari (sau, în condiţiile reformei, descreşterile cele mai mici) de producţie ale bunurilor în cursul semestrului 11991 ar fi trebuit să survină pe pieţele acelor produse la care, în perioa1

De exemplu, la produsele alimentare de bază s-a înregistrat, şi în 1990, cel mai redus consum pe locuitor din ţările est-europene (din 1989): 59 kg carne şi produse din carne (faţă
de maximul înregistrat în fosta RDG de 99 kg), 144 kg lapte şi produse din lapte (faţă de
268 kg în Polonia), 27 kg zahăr şi produse din zahăr (faţă de 47 kg în Polonia) şi 194 ouă
(faţă de 350 ouă în Ungaria). Comparaţiile la alte categorii de bunuri din consumul personal sunt cel puţin la fel de dezolante. (Sursa: Informaţii statistice operative", Seria "Calitatea vieţii" nr. 4/mai 1991, CNS).

407
da anterioară, mecanismul preţurilor a produs cele mai mari preţuri, iar mecanismul cererii şi ofertei, cel mai mare dezechilibru între cele două forţe. Şi invers, creşterile cele mai mici (respectiv reculul cel mai mare) vor apărea, cel
mai probabil, la produsele la care dinamica preţurilor şi creşterea dezechilibrului cerere/ofertă sunt cele mai scăzute. Ceea ce datele statistice se pare că
încep să confirme, încă de la începutul procesului de liberalizare a preţurilor:

Faptul că datele statistice prezentate mai sus ilustrează logica prin care,
în general, este explicată funcţionarea pieţei face dovada foarte clară a sensibilităţii agenţilor economici ia acţiunile mecanismului preţurilor şi ale mecanismului cererii şi ofertei, şi, în general, a unui comportament ce tinde să devină
economic Cel puţin, în aceste cazuri pentru care am dispus de informaţii.
Dacă dorim să utilizăm, în continuare, acelaşi raţionament, atunci va trebui să explicăm dinamica preţurilor, în cursul semestrului 11991, pe baza reculului înregistrat la producţie şi a politicii de comerţ exterior care, împreună, au
influenţat asupra noului raport cerere/ofertă ce s-a format. Drept consecinţă,
dinamica preţurilor produselor luate în analiză trebuie să se ordoneze, de la
sine, crescător.
Pentru produsele la care s-a înregistrat o reducere a producţiei fizice în
1990 faţă de 1989, ipoteza noastră se poate verifica cu datele din tabelul următor.
Acum, drept rezultat al analizei, şi dacă vom considera că mediul economico-legislativ nu va suferi schimbări importante, prognoza va fi că cele mai
mari creşteri (sau cele mai mici scăderi) ale producţiei fizice le vor avea, în or-
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dine: vinul, mobila, peştele, încălţămintea etc., adică bunurile din ultimul tabel,
enumerate de jos în sus. Laptele de consum este de aşteptat să cunoască o
creştere mai rapidă a preţului1.

Să încercăm să explicăm acum ce s-a întâmplat, şi ce ar urma să se întâmple, în zona bunurilor la care s-a înregistrat o atenuare a dezechilibrelor
dintre cerere şi ofertă, în cursul anului 1990, prin creşterea ofertei, comparativ
cu anul anterior. Acestea sunt ilustrate în Tabelul 5.
Regularităţile semnalate ia primul grup de bunuri de consum analizate
sunt prezente şi aici, cu excepţia produsului "carne şi preparate din carne". excepţie pe care o explicăm prin influenţele subvenţiilor acordate agenţilor economici în acea perioadă, pe baza Hotărârii Guvernului nr. 1109/18.10.199.0.
Nivelurile indicatorilor ia sfârşitul semestrului 11991 se prezintă ca în Tabelul 6.
Atât nivelurile preţurilor, cât şi starea raportului dintre cerere şi ofertă
sunt mai întâi cauze, apoi devin efecte ale variaţiilor în cantităţile din producţia
diferitelor bunuri. Se pare că preţurile curente ce se formează pe piaţa bunurilor de consuni evoluează spre preţurile unui echilibra mai bun dintre cerere şi
ofertă.
Asupra evoluţiei favorabile a acestei tendinţe este posibil să fi influenţat
şi alte cauze - mecanica economică este, desigur, mai complexă - dar, oricum,
influenţa evoluţiei preţurilor nu va putea fi contestată decât până la limita de a fi
acceptat că ea nu a fost, în general, contrară tendinţei. Aceste alte cauze vor fi
existat dar, pe viitor, unele noi chiar trebuie create. De exemplu, concurenţa
1

Subvenţionat în prezent prin Hotărârea Guvernului nr. 464/5.07.1991.
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prin substituţie, dezvoltată pe baza lărgirii proprietăţii private în domenii esenţiale din economie1 până la rangul de mecanism, va completa preţurile şi raportul cerere/ofertă, împreună cu care stabilizarea economică se va face simţită
pe căi neadministrative.

Până la realizarea mai îndepărtată a acestui pas, o măsură intermediară
poate spori interesul general pentru creşterea producţiei. Este vorba aici de
liberalizarea salariilor; ce favorizează "falimentul" angajatului în raport cu cerinţele locului de muncă pe care îl ocupă, producând transformări majore în mentalităţile actuale.

Pe piaţa mijloacelor de producţie, Hotărârea Guvernului nr.
1355/28.12.1990 a determinat unele schimbări ale preţurilor bunurilor. În cursul
trimestrului I 1991, producţia a evoluat şi în funcţie de acest parametru economic, schimbat în final prin noua Hotărâre guvernamentală nr. 239/29.03.1991.
Bazându-ne pe câteva exemple, vom încerca în continuare, să judecăm, efici-
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enţa administrării preţurilor faţă de cerinţele reformei, comparativ CM alternativa
funcţionării lor libere.
Pe piaţa principalelor resurse energetice din economia naţională, în cursul trimestrului I 1991, s-a constatat un consistent recul a! producţiei, comparativ cu perioada corespunzătoare din 1990, precum şi o mai mare creştere a
dezechilibrelor dintre cererea şi oferta de produse. Creşterea convenită a preţurilor resurselor energetice poate fi judecată în raport cu nivelurile acestor indicatori:

Creşterea mult mai mare a preţului energiei electrice nu părea întemeiată. Să analizăm acum evoluţia celor doi indicatori în cele 6 luni de la adoptarea
deciziei guvernamentale de majorare a preţurilor.

În general, reculul producţiei a fost mai mic (excepţie: gazele naturale
care au avut cea mai scăzută creştere a preţului, 105%) în perioada aprilieseptembrie 1991, faţă de cel din trimestrul 11991 (perioada corespunzătoare
aprilie-septembrie 1990=100), ca şi creşterea dezechilibrelor (excepţie: ţiţeiul,
cu cea mai mică creştere a preţului, după gazele naturale, 106%).
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Rezultatele obţinute în producţia de energie electrică sub influenţa celei
mai mari creşteri a preţului (150%) sunt modeste. Aceasta poate explica de ce
noua majorare se justifica să fie cea mai mare, de 317%.
Încetinirea declinului este reală. Dar, vom uita pentru moment că ceea ce
s-a micşorat a fost reculul din 1991 faţă de reculul din 1990, faţă de producţia
din 1989 - care a avut cotele ei jalnice!
Acelaşi mod de analiză, transpus pe piaţa materiilor prime de bază, are
în vedere următoarele rezultate statistice (tabelul nr. 9).
Constatăm o reducere generală a reculului producţiei, ce a urmat modificării preţurilor. Dar, proporţionaiitatea inversă dintre evoluţia preţurilor şi evoluţia reculului nu s-a mai respectat.

Noile creşteri administrative ale preţurilor ia resursele energetice şi materiile prime de bază de mai sus sunt cvasiegale, de cca. 300%, şi au intrat în
vigoare retroactiv, de la 5 noiembrie 1991, în baza Hotărârii guvernului nr.
776713.11.19911.
Pe măsură ce analiza avansează spre produse cu un grad mai înalt de
prelucrare, cum este cazul bunurilor intermediare, imperfecţiunile administrării
preţurilor sau, poate mai corect, discrepanţele dintre dinamica preţurilor administrate şi evoluţia producţiei, sunt tot mai evidente. Pe piaţa bunurilor intermediare (tabelul nr. 10), există o distincţie fără dubiu între produsele la care s-a
1

De la 11 noiembrie 1991, moneda naţională a fost devalorizată de trei ori, prin unificarea
cursului oficial cu cel liber.
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înregistrat o reducere a reculului producţiei în trimestrele II-III (cumulat) faţă de
trimestrul I (grupa A), şi produsele la care. acest recul s-a mărit, deşi unele preţuri au cunoscut cea mai ridicată dinamică (grapa B).
Este, poate, cazul să introducem o nouă explicaţie posibilă, şi anume,
manifestarea unui proces de restructurare a producţiei care ar "dezvinovăţi"
inabilitatea actelor de proporţionalităţi inverse.

Compararea dinamicii libere şi a dinamicii controlate a preţurilor cu evoluţia reculului producţiei1 pe cele trei categorii de pieţe şi bunuri reale analizate
mai jos (tabelul nr. 11), permite formularea unor concluzii cu privire la corecţii
posibile ale politicii preţurilor şi la înnoiri în politica economică generală.
1

Cu unele rezerve decurgând din faptul că pe pieţele resurselor energetice, materiilor prime
de bază şi bunurilor intermediare reculul este calculat cumulat pentru trimestrele II-III
1991, în timp ce pentru piaţa bunurilor de consum, este cumulat pentru trimestrele I-II
1991.
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Concluziile pe care le avansăm sunt următoarele1:
1. cele mai ample variaţii ale reculului producţiei s-au produs pe piaţa
bunurilor intermediare, unde creşterea preţurilor a fost relativ mică;
2. au fost înregistrate şi unele creşteri ale producţiei (recul negativ), chiar pentru sporuri moderate ale preţurilor;
3. la creşteri apropiate ale preţurilor, reculul producţiei pare să fie mai
mare, pe măsura creşterii gradului de prelucrare a bunurilor;
4. liberalizarea salariilor şi introducerea graduală a unei legi a falimentului ar putea suplini, un timp, efectele favorabile pe care le aşteptăm în
viitor de la marea privatizare;
5. un proces spontan de restructurare a producţiei este în desfăşurare.
Consistenţa şi direcţia Iui de realizare sunt sarcini ale politicii economice viitoare.
Trebuie să se ţină cont de valoarea principiului liberalizării preţurilor În
prima etapă a tranziţiei spre economia de piaţă. După trecerea unei perioade
de timp în care ritmurile declinului economic sunt foarte mari, comparativ cu
ultimul an dinaintea începerii reformei, reculul producţiei tinde să devină tot mai
mic, iar economia poate să se îndrepte spre un an al creşterii zero faţă de anul
precedent. Se îndeplineşte rolul stabilizator al principiului liberalizării preţurilor.
Dacă o legislaţie şi instituţii adecvate economiei de piaţă sunt pregătite să

1

Cu o rezervă metodologică: la efectuarea calculelor nu s-a ţinut cont de fenomenul stocării
şi dislocării produselor (sub influenţa unor informaţii oficiale obţinute confidenţial sau a
unor anticipări reuşite ale agenţilor economici).
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funcţioneze şi dacă predomină unele mutaţii pozitive1 survenite în mentalitatea
cetăţenilor, atunci, la scurt timp, este posibilă relansarea. Dacă nu, prăbuşirea,
naşterea dependenţei economice paracoloniale.
Drept rezultat ar părea fezabilă, în controlul viitor al preţurilor, exclusiv
pentru proiectele care privesc domeniile de dezvoltare strategică ce se vor afla
sub îndrumarea statului, respectarea principiului fixării unor preţuri din ce în ce
mai mari, pe măsura avansării bunurilor spre treapta finală de prelucrare. În
subsidiar, dar nu mai puţin important, o anumită continuitate în politica actuală
de practicare a unor preţuri libere pare oportună.

1

În societăţile în tranziţie spre economia de piaţă, liberalizarea preţurilor creează diverse
mutaţii în psihologia populaţiei De pildă, înclinaţia spre consum creşte, iar cea spre muncă
scade. Din această foarfecă a tranziţiei se naşte specula, fenomen de amploare socială
care pune în pericol reforma, atât în mod obiectiv (pentru că tot mai multă lume vinde şi tot
mai puţină lume produce), cât şi subiectiv (creează nostalgie după trecut). Un alt exemplu:
populaţia este cuprinsă de febra de a cumpăra. Se "fuge" de bani, căci ei se depreciază
rapid. Acest lucru îi favorizează pe cei care vând şi dă un anumit imbold producţiei Cea de
sa doua foarfecă a perioadei de tranziţie determină apariţia anumitor capitaluri private. Nu
sunt bani chiar "curau" în raport cu trecutul, şi nici chiar "murdari" în raport cu viitorul
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