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ARGUMENT

Dificultăţile cu care s-au confruntat şi se mai confruntă teoriile schimburilor internaţionale sunt doar o particularizare a dificultăţilor mai generale cu
care se confruntă teoria economică standard. În primul rând, este recunoscută
incapacitatea teoriilor economice de a interpreta pe baza propriilor ipoteze
analitice procese reale prevalente mai degrabă decât izolate ale realităţii.
Astfel, incapacitatea teoriilor schimburilor internaţionale de a interpreta adecvat
protecţionismul corespunde în planul teoriei economice generale incapacităţii
acesteia de a interpreta adecvat fenomenul eşecului economic cronic al celei
mai mari părţi a omenirii sau incapacităţii teoriei economice instituţionale de a
interpreta „ineficienţa” structurilor instituţionale ale celor mai multe comunităţi
ale lumii. Atitudinea lumii ştiinţifice economice faţă de această categorie de
dificultăţi constă în ceea ce eu aş numi aroganţă disciplinară, adică incapacitatea economiştilor teoreticieni de a recunoaşte limitele analizelor efectuate
de pe poziţiile teoriei economice standard, limitele analizelor efectuate de pe
poziţiile teoriei economice standard, limite determinate de incapacitatea de a
preciza riguros ipotezele analitice ale analizei economice şi pretenţia de a
generaliza interpretarea de pe poziţiile unei teorii economice care în forma în
care a fost elaborată este suficient de îndepărtată de o perspectivă generală
care ar permite o explicaţie exhaustivă.
În al doilea rând, există o categorie de dificultăţi care nu par specifice
teoriei economice, dar de care, de asemenea, teoria economică a fost şi este
încă afectată. Orice nouă teorie trebuie să fie sprijinită sau să fie compatibilă
cu o altă teorie anterioară şi prevalentă a domeniului. Atunci când tentativa de
a explica un fenomen printr-o nouă paradigmă pare că eşuează tocmai pentru
că generează incompatibilităţi în sistemul de cunoştinţe economice, în loc de a
recunoaşte eşecul, unii economişti forţează compatibilitatea considerată
esenţială pentru validarea teoriei invocând relaţii sau procese pentru care
lumea ştiinţifică nu are o concepţie clară şi unitară. Mai mult, aceste teorii
şubrede ale sistemului teoretic circulă şi devin uneori celebre nu datorită valorii
lor de adevăr, ci datorită capacităţii lor de a stimula imaginaţia sau de a prezenta alte valenţe formative. Acest ultim aspect poate genera consecinţe grave
atunci când, în acele paliere de decizie unde capacitatea de discernământ
ştiinţific este mai slabă, aceste „teorii” sunt în mod eronat considerate ca având
valoare de adevăr şi deci, capabile de a sprijini decizii practice.
Principala raţiune a prezentării celor două studii asupra a două teorii ale
comerţului internaţional în cadrul aceleiaşi lucrări constă tocmai în faptul că ele
constituie exemple tipice pentru cele două grupe de dificultăţi remarcate
anterior. Studiul asupra teoriei manoilesciene a schimburilor internaţionale
evidenţiază prima categorie de dificultăţi. Manoilescu exemplifică incapacitatea
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economistului teoretician ortodox de a-şi preciza cu rigoare tipul de
personalitate umană pentru care teoria sa economică este construită (acest
reproş este exprimat uneori cu mare duritate de figuri marcante ale altor ştiinţe
sociale) şi implicit de a stabili cu precizie similară limitele analizei economice
standard în interpretarea vieţii sociale. Teoria economică, aşa cum a fost
moştenită de la clasici şi dezvoltată ulterior de neoclasici, este o teorie a tipului
de personalitate umană care prezumtiv sau ipotetic este interesată doar în
avuţie şi pentru care realitatea socială nu trebuie şi nici nu poate să genereze
externalităţi negative. Impedimentele în mod deliberat introduse chiar de individ
în calea creşterii avuţiei nu pot fi interpretate de teoria economică ortodoxă sau
standard şi de aceea ele se impun a fi clasificate ca iraţionale şi dimensionate
ca marginale. În consecinţă, Manoilescu nu se raportează la fenomenul protecţionismului ca la un fenomen care se situează dincolo de comportamentul
economic în accepţiunea sa clasică, ci consideră că acesta poate şi trebuie
explicat în cadrul sistemului teoretic economic existent. Înarmat cu această
preconcepţie el se va angaja într-un proiect ştiinţific imposibil de materializat.
Studiul asupra teoriei costurilor sau avantajelor comparative a lui D.
Ricardo evidenţiază a doua grupă de dificultăţi a teoriei economice standard.
Ricardo sesizează un fapt care, în mod aparent, contrazice teoria avantajelor
absolute a lui Adam Smith. În loc de a proceda la examinarea posibilităţii ca
fenomenul respectiv să poată fi conciliat cu teoria existentă, Ricardo acceptă
prea facil incapacitatea teoriei deja existente de a-l interpreta şi după ce
elaborează ceea ce este considerată o teorie proprie a schimburilor internaţionale procedează ulterior la o tentativă de reconciliere a acesteia cu realitatea
aparentă şi prevalentă, reconciliere pe care analiza mea o găseşte destul de
şubredă.

1. PROTECŢIONISMUL MANOILESCIAN SAU
IRAŢIONALITATEA PROTECŢIONISMULUI

Decizia de a întreprinde o analiză specială a teoriei lui Manoilescu asupra schimburilor internaţionale a fost determinată de două situaţii paradoxale
cu care m-am confruntat la momente diferite de timp. Prima situaţie constă în
paradoxul dintre larga cunoaştere şi uneori aprecierea elogioasă a teoriei
manoilesciene, pe de o parte, şi reproşuri jenante din partea unor specialişti în
domeniu, pe de altă parte. O manifestare a acestui paradox este incapacitatea
acestei teorii de a se impune ca un model teoretic alternativ ortodox al
schimburilor internaţionale, în ciuda aparentei coerenţe logice impecabile.
A doua situaţie paradoxală apare în posibilitatea de a construi un
eşafodaj teoretic derivat din modelul clasic care permite maximizarea bogăţiei
în condiţiile în care pilonul libertăţii naturale al lui Adam Smith – pilon fundamental al teoriei economice clasice – este înlăturat. Teoria lui Manoilescu,
altfel exprimată, s-ar constitui într-un argument solid pentru relaţia inversă
dintre libertate şi bunăstare, relaţie vitală pentru multe şi importante teorii
sociale. De remarcat că nici interpretările relativ recente ale protecţionismului,
considerate mult mai solide, nu sunt de loc validări ale relaţiei amintite, iar
performanţa teoretică spectaculoasă care permite ca un individ să maximizeze
în condiţii de protecţie comercială se bazează – fapt nesesizat, de regulă – pe
deplasarea obiectivului maximizării de la poziţii absolute la poziţii relative1.
În cele ce urmează vom urmări pas cu pas logica modelului
manoilescian. Cititorul va putea identifica, astfel, erorile care permit obţinerea
pe baza axiomelor clasicismului economic a unei reţete de politică comercială
externă opusă celei clasice. În capitolul 1.1, „Durata fizică – coordonată unică a
muncii”, voi evidenţia neînţelegerea de către Manoilescu a exerciţiului teoretic
al lui Ricardo în cadrul căruia acesta din urmă elaborează teoria avantajelor
comparative. În capitolul 1.2., „Creşterea productivităţii muncii – fenomen
acauzal”, identific una dintre erorile grave ale lui Manoilescu: creşterea
1

În studiul relativ recent al lui Viktor Vanberg intitulat „A Constituţional Political Economy
Perspective on International Trade”, ORDO, Jarbuch fur die Ordnung von Wirtschaft und
Gesellschaft, Band 43, 1992, p. 379, se argumentează că protecţia unei ramuri este
întotdeauna strategia dominantă: „A fi protejat este preferabil indiferent de situaţia
celorlalte ramuri: dacă nici o altă ramură nu este protejată, propria protecţie generează un
avantaj comparativ şi la fel se întâmplă dacă unele sau toate celelalte ramuri sunt, de
asemenea, protejate”. Analiza protecţionismului în contextul teoriei jocurilor schimbă, însă,
radical obiectivul activităţii economice; căci în cadrul unui joc, folosind limbajul lui Nozick,
jucătorii nu urmăresc doar obţinerea de cât mai multe puncte, ci şi o anumită poziţie în
ierarhia rezultatelor. Perspectiva jocului asupra activităţii economice este evident străină
teoriei economice clasice.
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productivităţii muncii lasă nemodificat costul. În capitolul 1.3., „Corespondenţa
biunivocă dintre nivelurile de productivitate şi ramuri”, voi prezenta o explicaţie
alternativă a relativei stabilităţi a raporturilor dintre productivităţile medii ale
unor ramuri, explicaţie care elimină posibilitatea caracterului natural imuabil al
acestor raporturi. Titlul capitolului 1.4., „Caracterul nelimitat al capitalului”,
exprimă violarea de către Manoilescu, într-un anumit moment al demersului
său teoretic, a unei premise teoretice axiomatice pe care el o exprimă şi o
recunoaşte în mod clar în partea de început a lucrării sale. Capitolul 1.5.,
„Forţa de muncă nu este preexistentă”, conţine repudierea caracterului amorf,
a potenţei nelimitate a forţei de muncă de a se adapta unui specific de ramură
şi nivel de calificare. Fără această abilitate, chiar şi prezumţia caracterului
nelimitat al capitalului este inutilă din perspectiva obiectivului urmărit de
Manoilescu. Capitolul 1.6., „Critica teoriei ricardiene a avantajelor comparative”
şi capitolul 1.7., „Critica teoriei avantajelor absolute a neoclasicilor”, identifică
erori importante pe care Manoilescu le comite în analiza teoriilor clasice ale
schimbului internaţional, erori pe baza cărora aceste teorii sunt considerate, fie
cazuri speciale, fie teorii eronate, reprezentând interesele anumitor ţări. În
capitolul 1.8., „Consecinţele implicate de teoria productivităţii aferente”, este
evidenţiat absurdul concluziilor lucrării lui Manoilescu şi încercarea acestuia de
a le atenua, revenind asupra unora din tezele care le-au generat. În capitolul
1.9., „Concluzii”, se recunoaşte fără reticenţe caracterul oratoric al „teoriei”
manoilesciene şi se avansează o explicaţie pentru marea celebritate de care
se bucură o lucrare ce ar putea eventual impresiona doar prin numărul şi
importanţa erorilor comise în încercarea disperată de a argumenta o politică
comercială care din perspectiva teoriei economice clasice este şi rămâne
iraţională.

1.1. Durata fizică – coordonată unică a muncii
Cheia contrastului dintre teoria lui Manoilescu şi teoria clasică a
specializării internaţionale, iniţiată de Smith şi dezvoltată de Ricardo şi Mill, ar
consta, după cum însuşi Manoilescu apreciază, în efectuarea calculelor privind
consecinţele participării la comerţul exterior nu în unităţi de marfă, ci”... în
unităţi de efort naţional, adică în cantitatea de muncă cheltuită...”1.
În mod normal, însă, o asemenea abordare nu poate conduce inevitabil
la consecinţele manoilesciene, ci numai o succesiune de raţionamente şi
concluzii eronate care reduc efortul uman (munca) la o singură dimensiunedurată – şi vor impune co relaţie productivitate-valoare unitară o formă pe cât
de exactă pe atât de eronată (dacă acceptăm teoria valorii muncă în forma în
care ea a fost elaborată de Adam Smith), adică proporţionalitatea inversă.
Dacă prin creşterea productivităţii muncii se pot reduce cantitatea de efort
1

M. Manoilescu – „Forţele naţionale productive şi comerţul exterior”, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1986, p. 269
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uman şi implicit valoarea unitară, orice dezavantaj de cost faţă de străinătate
poate fi eliminat. Panaceul tuturor handicapurilor economice devine ridicarea
continuă şi suficientă a productivităţii muncii, prin, în primul rând, modificări
structurale în cadrul fiecărei economii naţionale.
Manoilescu constată în mod corect că opera lui Ricardo conţine opinii
diferite şi contradictorii cu privire la valoare. Chiar şi atunci când rămâne la
ipoteza că întregul efort economic se reduce la componenta sa umană, adică
la muncă, şi că, în consecinţă, munca conferă valoare mărfurilor, Ricardo se
situează în elaborarea teoriei sale a schimburilor internaţionale pe o poziţie
greu de înţeles, care este diferită de cea exprimată în capitolul dedicat teoriei
valorii. Dacă în capitolul dedicat teoriei valorii, însuşindu-şi opinia lui Smith,
Ricardo consideră că „poate intra mai multă muncă într-o lucrare grea de o oră
decât într-o operaţie uşoară de două ore; sau în exercitarea timp de 10 ore a
unei meserii a cărei ucenicii a durat 10 ani, decât în osteneala de o lună
întreagă a unei ocupaţii obişnuite şi banale”1, în capitolul dedicat schimburilor
internaţionale concepţia sa se metamorfozează şi „Munca a 100 englezi nu
poate fi dată pentru aceea a 80 englezi...”2.
Interpretarea dată de Manoilescu unei asemenea abordări duale este
următoarea: în primul caz, schimbul este influenţat de calitatea muncii (complexitate şi intensitate), iar, în al doilea caz, schimbul se efectuează exclusiv în
funcţie de cantitatea de muncă. „În modul acesta se exprimă foarte clar ideea
că schimburile în interiorul unei ţări se fac pe baza principiului „muncă egală
contra muncă egală”. Nu există nici o altă posibilitate de interpretare a tezei
mai sus menţionate”3. Opinia mea este că mai există cel puţin o posibilitate de
interpretare a poziţiei duplicitare a lui Ricardo şi că aceasta este într-o mai
mare măsură plauzibilă. Luarea în considerare a complexităţii şi intensităţii
muncii nu exclude teza schimbului după cantitatea de muncă, ci concluzia că
singura coordonată a efortului uman este durata fizică. Pentru a calcula
cantitatea de muncă omogenă, conform logicii teoriei valorii muncă,
complexităţile şi intensităţile diferite ale muncilor vor fi reduse la diferenţe
cantitative exprimate în unităţi de durată fizică ale unei aceleiaşi munci cu o
anumită complexitate şi intensitate.
Faptul că munca a 100 englezi poate fi dată în schimbul muncii tot a 100
englezi, evidenţiază că muncile în interiorul unei ţări sunt considerate de
Ricardo, în mod ipotetic, ca fiind de complexităţi şi intensităţi identice. Întradevăr, în acest caz, singura coordonată relevantă a muncilor devine durata
fizică. De fapt, pentru a ajunge la această concluzie, Manoilescu nu trebuia
decât să continue cu prezentarea completă a citatului: „Munca a 100 englezi
nu poate fi dată pentru cea a 80 englezi, dar produsul muncii a 100 englezi
poate fi dat pentru produsul muncii a 80 de portughezi, 60 de ruşi sau 120 din
1

David Ricardo – „Opere alese”, volumul I, p. 67
David Ricardo – „Opere alese”, volumul I, p. 127
3
M. Manoilescu, op. cit.,p. 189
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India de Est”. Cum altfel s-ar fi putut realiza acest schimb pentru Ricardo decât
pe baza cantităţii de muncă? Evident, este mai probabil ca diferenţele de
complexitate şi intensitate între muncile indivizilor aparţinând diferitelor ţări să
fie mai pronunţate şi deci mai greu de ignorat.
Teoria avantajelor comparative a lui Ricardo se bazează tocmai pe
posibilitatea calculării raporturilor de schimb la nivel naţional, deoarece muncile
se reduc numai la diferenţele de durată şi pe dificultatea pe care ea o
presupune, în mod ipotetic considerată de Ricardo insurmontabilă, atunci când
se compară muncile indivizilor aparţinând diferitelor ţări. Aşa cum voi arăta în
studiul următor, numai în acest ultim caz, al absenţei unui mijloc direct de
evaluare şi comparare a muncilor aparţinând diferitelor ţări, se impune
necesitatea unei operaţiuni triunghiulare de tip switch dublu, căreia i se
subordonează şi operaţiunea imaginată de Ricardo. În condiţiile existenţei unui
mijloc unitar de evaluare şi comparare a diferitelor mărfuri la nivel internaţional,
adică a banilor folosiţi la nivel internaţional, teoria avantajelor comparative se
reduce la teoria avantajelor absolute a lui Smith cu care, de altfel, Ricardo a
încercat să concilieze.

1.2. Creşterea productivităţii muncii-fenomen acauzal
Reducând munca la durata activităţii şi reproşându-i lui Ricardo ignorarea aspectelor calitative ale muncii, Manoilescu încearcă eliminarea acestui
neajuns prin conceperea următoarei ecuaţii a schimbului:
Pt=At x pt,
Unde: Pt este valoarea mărfii, At este durata muncii, iar pt este productivitatea muncii. Noţiunea de productivitate a muncii nu se reduce, în concepţia
lui Manoilescu, care după propria-i opinie depăşeşte „concepţia simplificatoare”
generatoarea de confuzii, numai la complexitatea şi intensitatea muncii,
deoarece „Productivitatea muncii depinde nu numai de calitatea muncii
individuale, ci, mai ales, de ajutorul pe care lucrătorul îl poate găsi în instalaţiile
şi energia mecanică a întreprinderii sale”1.
Pe baza afirmaţiilor anterioare putem trage concluzia că în ecuaţia
schimbului concepută de Manoilescu sunt prezente toate aspectele exterioare
ale efortului economic: durata, complexitatea şi intensitatea muncii, precum şi
înzestrarea tehnică. În fond, am putea gândi, Manoilescu nu se deosebeşte de
Ricardo prin conţinut, ci prin formă sau grad de detaliere. Complexitatea şi
intensitatea muncii sunt coordonate ale muncii care se pot reduce la durata
unei anumite munci aleasă ca etalon. În ceea ce priveşte capitalul, însuşi
Manoilescu recunoaşte că acesta poate fi redus la muncă, „capitalul nefiind la
1

M. Manoilescu, op. cit.,p. 108
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rândul lui decât o creaţie a omului şi a muncii omeneşti”1. În consecinţă,
principiului de schimb presupus de Ricardo - muncă egală contra muncă egală
– nu este invalidat, ci confirmat de Manolescu. În acest moment, însă, înainte
de a trage concluziile fireşti ale construcţiei sale teoretice, Manolescu îşi
întrerupe analiza elementelor care determină schimbul pentru a aborda pe
parcursul câtorva capitole alte probleme. Atunci când revine, în capitolul
„Productivitatea muncii în ecuaţia schimbului”, aflăm că şansa eliminării
confuziei fatale a fost irosită, căci dacă în concepţia lui Ricardo „...mărfurile se
schimbă în interiorul unei ţări exclusiv după cantităţile de muncă încorporate în
ele...”2, „... după concepţia noastră, dimpotrivă, schimbul mărfurilor se face
după cantităţile de muncă încorporate în ele şi după mărimea respectivelor
productivităţi ale muncii aferente acestora”3. În continuare firească, orice
modificare a productivităţii muncii în ecuaţia schimbului concepută de
Manoilescu modifică invers proporţional cantitatea de muncă redusă exclusiv la
durată, în timp ce valoarea mărfii rămâne neschimbată. Manoilescu instituie o
corelaţie de proporţionalitate inversă între productivitatea muncii şi durata
muncii, aceasta din urmă fiind după el o mărime sinonimă cu costul. Tocmai de
aceea creşterile în productivitatea muncii pot suplini handicapurile de cost. La
Manoilescu, creşterile productivităţii muncii nu afectează costul, dar sporesc
valoarea. În schimb, aşa cum vom arăta ulterior, modificările de preţ afectează
productivitatea muncii.
Nu am putea să-i reproşăm lui Manoilescu că a golit conceptul de
productivitate a muncii de conţinut, deoarece el se străduie să-l definească şi
să-l măsoare, unele din variantele propuse în acest scop fiind, după mine,
corecte. Am putea remarca, însă, şi acest lucru este cel mai important în
caracterizarea schimburilor economice internaţionale, că creşterea productivităţii a fost ruptă de efort. Creşterea productivităţii muncii apare ca un
fenomen fără cauză, ca un fenomen inexplicabil. Nu ne mai surprinde, în acest
caz, concluzia lui Manoilescu: „Ea (ecuaţia schimbului, s.a.) este expresia
inegalităţii în schimbul de muncă mascată printr-o egalitate în schimbul de
valori”4.
Deoarece, aşa cum declară Manoilescu, „Productivitatea muncii este o
noţiune capitală a lucrării noastre”, este deosebit de important să determinăm
rigoarea cu care autorul caracterizează şi măsoară acest concept fundamental.
Manoilescu are în cuprinsul lucrării sale afirmaţii care caracterizează productivitatea muncii, atât ca indicator de eficienţă, cât şi ca indicator de intensivitate5. Trebuie să remarc, însă, că, după ce un economist a acceptat teoria
valorii muncă, aşa cum este cazul lui Manoilescu, aceste două ipostaze sunt
1
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M. Manoilescu, op. cit.,p. 139
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incompatibile, ele implicând conţinuturi şi concluzii diferite asupra unor corelaţii
economice, în special, asupra corelaţiei valoare unitară – productivitate.
Ca indicator de eficienţă, cuantificat prin raportul dintre producţie şi
cantitatea de efort consumat (redus la cantitatea de muncă), productivitatea
muncii nu şi-ar putea justifica locul – pe baza ipotezei menţionate anterior – în
sistemul conceptual al respectivei teorii economice, deoarece are acelaşi
conţinut ca şi costul unitar sau valoarea unitară şi ar genera, inevitabil, confuzii.
Ca indicator de intensivitate, el este o expresie a capacităţii de producţie a unui
individ în unitatea de durată fizică. În acest caz, raportarea producţiei se face la
durata fizică, iar legătura cu efortul economic depus pentru această producţie
nu mai este nemijlocită. Este evident că un asemenea indicator este deosebit
de util pentru teoria economică, întrucât gradul de dezvoltare al personalităţii
umane este determinat de cantitatea de produse disponibile pentru consum în
intervalul unei vieţi umane (presupunem că într-o anumită etapă durata fizică a
unei vieţi umane este determinată sau variabilă într-un grad insignifiant) sau,
ceea ce este echivalent, de cantitatea de produse obţinute în unitatea de timp
fizic.
Modalitatea de cuantificare a productivităţii muncii de către Manoilescu
este, de asemenea, deficientă. Exprimarea acesteia este importantă, deoarece
afectează concluziile unor exemple prezentate de autor în susţinerea teoriei
proprii asupra schimburilor internaţionale. Manoilescu defineşte şi măsoară
productivitatea muncii, în primul rând, pe baza indicatorilor valorici, ceea ce
conferă nivelului acesteia un caracter instabil, determinat nu numai de
condiţiile de producţie (concluzia lui Manoilescu, p. 101), ci, într-o măsură
importantă, şi de condiţiile de schimb. Definind productivitatea ca un raport
între producţia netă şi numărul de muncitori, trebuie să constatăm că producţia
netă, în concepţia lui Manoilescu, este influenţată de „acei factori care
determină valorile şi echilibrul valorilor de schimb”1, toţi acei factori regăsinduse, aş preciza eu, în ultimă instanţă, în evoluţia cererii şi ofertei. În consecinţă,
producţia netă şi productivitatea muncii sunt la fel de instabile ca şi preţul.
Orice modificare de preţ afectează productivitatea muncii.
Deşi Manoilescu vorbeşte de productivitatea fizică a muncii, aceasta
apare ca un indicator derivat din calculul productivităţii cuantificate pe baza
producţiei nete şi nu invers. Productivitatea calculată pe baza producţiei nete, a
preţurilor curente, este prioritară în analizele efectuate de Manoilescu. Ori
această abordare schimbă complet raţiunea conceptului de productivitate.
Productivitatea muncii este un concept indisolubil legat de producţie, de
capacitatea de a produce. Ea exprimă în mod primar o relaţie între individ şi
mediul fizic. Ea măsoară capacitatea de producţie, deci capacitatea de a
smulge mediului unităţi într-un interval de timp fizic. Dacă productivitatea este
subordonată elementelor valorice, atunci, de fapt, am înlocuit conţinutul real şi
1
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firesc al acestui concept cu un conţinut care ar putea fi atribuit noţiunii de venit
individual ca un concept corelaţional arătând modul de distribuire a bunurilor
corespunzătoare unei productivităţi medii date între indivizii unei colectivităţi.
Creşterea venitului unui individ nu implică în mod necesar creşterea bunăstării
generale, medii, dar creşterea productivităţii individuale implică creşterea
productivităţii generale şi, deci, a bunăstării generale.
Elementele critice aduse conceptului manoilescian ne permit următoarele
concluzii. Productivitatea muncii nu este un fenomen acauzal, ci un rezultat al
creşterii capacităţii individului de a elabora efort într-o unitate de timp fizic sub
forma complexităţii sau intensităţii crescute a muncii, precum şi sub forma
plusului de înzestrare tehnică. Productivitatea muncii este, deci, dependentă
de volumul factorilor de producţie disponibil unei persoane într-o perioadă
fizică determinată. Dacă acceptăm că volumul factorilor de producţie angajaţi
de o persoană reprezintă spaţiul economic atras şi utilizat de o persoană şi
avem în vedere că productivitatea muncii poate fi exprimată şi ca timp fizic
consumat, între spaţiul economic şi timpul fizic devine evidentă existenţa unei
relaţii einsteiniene în cadrul căreia comprimarea timpului fizic (creşterea
productivităţii muncii) şi dilatarea spaţiului economic (creşterea volumului
factorilor de producţie utilizaţi de o persoană) sunt fenomene simultane şi
complementare. Cum, însă, cu un volum dat de factori de producţie se poate
obţine o producţie mai mare sau mai mică în funcţie de nivelul de eficienţă,
productivitatea este, la acest nivel de analiză, determinată de doi factori: (1)
volumul factorilor de producţie angajaţi de o persoană (E) şi (2) nivelul costului
unitar (c), adică, de fapt, consumul factorilor de producţie pentru o unitate de
produs sau de utilitate. Păstrând simbolul folosit de Manoilescu pentru
productivitate am putea scrie: pt=f(E,c).
În consecinţă, contrar opiniei lui Manoilescu, productivitatea muncii şi
costul nu sunt într-o relaţie de complementaritate în cadrul căreia creşterile de
cost pot fi compensate prin creşteri în productivitate, ci într-o relaţie cauzală în
cadrul căreia nivelul costului determină parţial nivelul productivităţii. Nivelul
absolut al costurilor nu este o aparenţă înşelătoare, iar orientarea specializării
internaţionale după acest indicator este firească. Pentru ridicarea productivităţii
în interiorul unei ţări nu este necesară ridicarea unor ziduri vamale care ar
proteja la infinit anumite ramuri economice, ci devine imperativă intensificarea
procesului de acumulare – creşterea lui E – şi eficientizarea activităţii –
reducerea lui c – inclusiv prin colaborare internaţională crescândă.

1.3. Corespondenţa biunivocă dintre nivelurile
de productivitate şi ramuri
Pentru argumentarea evoluţiei structurale a economiilor naţionale
propusă de Manoilescu este foarte importantă demonstrarea unei relaţii
biunivoce între ramuri şi nivelurile de productivitate, a faptului că o ramură are
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în mod predeterminat şi virtual imuabil o anumită poziţie în ierarhia productivităţii. Manoilescu reproşează teoriei economice clasice faptul că nu
recunoaşte existenţa unor diferenţe naturale, a unor handicapuri ale unor
ramuri în ce priveşte productivitatea muncii. Textual Manoilescu afirmă: „şcoala
liberală clasică nu admite existenţa unor diferenţe naturale între diferitele
ramuri de producţie care asigură anumitor ramuri o superioritate internă şi
structurală”1.
Este, deci, clară concluzia că Manoilescu exclude posibilitatea ca în
diferite ramuri să se obţină, totuşi, în anumite condiţii care vor fi precizate,
niveluri egale de productivitate. Manoilescu crede că ceea ce arată statistica –
diferenţe relativ stabile în timp – ar fi suficient pentru a demonstra handicapul
anumitor în ce priveşte productivitatea muncii. Acest argument nu este, însă,
suficient. Existenţa unor diferenţe ale productivităţii medii între ramuri,
demonstrarea acestei realităţi şi posibilităţi nu este echivalent cu a argumenta
că poziţia ramurilor în ierarhia productivităţii muncii este imuabilă, că în cadrul
unor ramuri diferite nu pot exista niveluri egale ale productivităţii muncii.
După ce se grăbeşte să tragă concluzia că „toate celelalte ramuri de
activitate omenească sunt în medie de 4 ori mai productive decât activitatea
agricolă”2, Manoilescu observă că această discrepanţă este specifică anumitor
ţări cu anumite caracteristici (populaţie densă şi slab dezvoltate). În anumite
ţări, ca Argentina, Canada, Australia şi Noua Zeelandă, Manoilescu constată o
apropiere sensibilă a productivităţii muncii în industrie şi agricultură şi chiar o
depăşire a nivelului productivităţii muncii industriale de către productivitatea
muncii agricole.
Un fin observator al realităţii economice, Manoilescu recunoaşte că
„Discrepanţa între productivitatea muncii industriale şi cea agricolă este
datorată în cea mai mare parte contrastului dintre capitalurile specifice”3. În
acest moment, însă, Manoilescu îşi întrerupe analiza şi refuză să tragă
concluziile care se impun:
1/ Nu mai putem vorbi de o diferenţă naturală, intrinsecă între industrie şi
agricultură. Diferenţele între nivelurile de productivitate ale celor două ramuri
nu cunosc bariere sau modele imuabile;
2/ Cauza diferenţei dintre productivităţile muncii agricole şi muncii
industriale constă în diferenţele de capital specific, mai precis, conform opiniei
mele, în volumul diferit al factorilor de producţie cu care este dotată persoana
medie sau reprezentativă ocupată în cele două ramuri;
3/ Dotarea cu capital specific nu se face la anumite niveluri predeterminate, dar există totuşi anumite restricţii, care pot fi avansate pe baza datelor
studiate de Manoilescu. Această chestiune ar putea forma chiar obiectul unui
studiu independent. Putem, acum, însă, emite următoarea ipoteză asupra
1
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M. Manoilescu, op. cit., p. 155
3
M. Manoilescu, op. cit.,p. 160
2
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corelaţiei dintre ramuri şi capitalul specific: între complexitatea produsului şi
complexitatea tehnicii utilizate există o anumită corespondenţă strictă, în
sensul că un anumit produs de o anumită complexitate poate fi realizat numai
cu un minim bine determinat al nivelului tehnicii. Ramurile de activitate ale
căror produse sunt de mică complexitate permit desfăşurarea activităţii cu
tehnică de nivel redus şi implicit capital specific mic, iar ramurile cu produse de
complexitate ridicată, cu un minim de nivel tehnic ierarhic superior nivelului
ramurilor din clasa anterioară, coeficientul de superioritate fiind în corelaţie
directă cu raportul de superioritate dintre nivelurile tehnice ale produselor.
Aceste concluzii, este adevărat, se sprijină mai mult pe elaborări logice,
dar nici nu par să contravină faptelor economice. Nimeni nu poate contesta
faptul că produsele industriale, în special ale ramurilor prelucrătoare, sunt de
complexităţi superioare produselor agricole primare.
Mai rămâne de rezolvat următoarea problemă, importantă pentru critica
teoriei manoilesciene: dacă o ramură poate produce cu un minim bine
determinat de înzestrare tehnică şi pregătire profesională, nu este posibil ca
folosind tehnică şi forţă de muncă de niveluri superioare nivelului minim să
producem aceleaşi produse? În cazul unui răspuns afirmativ, pe care îl
considerăm evident, ramurile economice ar cunoaşte o incompatibilitate cu
niveluri de tehnică şi pregătire care sunt sub un minim determinat, dar ar
cunoaşte compatibilitate cu orice niveluri de tehnică şi calificare care depăşesc
acest minim. Această ipoteză asupra corelaţiei dintre complexitatea produsului,
pe de o parte, poate explica marile discrepanţe dintre capitalul specific utilizat
în ramurile agricole şi discrepanţa mult mai mică între capitalurile specifice din
industria diferitelor ţări.
În consecinţă, ramurile primare cu complexităţi mult mai mici ale
produselor nu ar cunoaşte limite structurale în absorbirea unui capital specific
crescător, care ar genera niveluri superioare ale productivităţii muncii.
Adevărata limită a apropierii nivelelor de productivitate ale diferitelor ramuri nu
ar consta în capacităţile „structurale” ale acestora, ci în capitalul specific pe
care o societate îl poate pune la dispoziţia acestora. Limitarea capitalului este
obstacolul major şi principala cauză a discrepanţelor în productivitatea muncii.

1.4. Caracterul nelimitat al capitalului
O coordonată axiomatică a activităţii economice constă în limitarea
strictă a volumului factorilor de producţie disponibili la un moment dat de timp.
Ne vom ocupa în acest capitol de consecvenţa cu care Manoilescu respectă
această limită a activităţii economice în raţionamentele sale.
Recunoaşterea de către Manoilescu a limitării capitalului ca un element
esenţial al oricărei probleme de optimizare a producţiei naţionale este
indubitabilă: „Problema producţiei pentru o ţară dată se pune prin urmare – în
redactarea cea mai generală – în forma următoare: Cu un număr dat de
muncitori şi cu o anumită cantitate a capitalului specific (s.a.), într-un cadru
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definit al posibilităţilor naturale să se găsească întrebuinţarea optimă, care
poate să conducă aceşti muncitori şi acest capital la realizarea celei mai mari
producţii nete”1. Această limită fundamentală a activităţii economice este, însă,
relaxată continuu în capitolele următoare şi dispare complet în părţile II si III,
unde sunt abordate probleme specifice ale schimburilor internaţionale.
Preocupat de proiectarea diferenţelor imuabile de productivitate între
ramuri ca o descoperire esenţială a teoriei sale, în capitolul imediat următor
intitulat „Productivitatea muncii”, Manoilescu atenuează deja limitarea strictă a
volumului factorilor de producţie (implicit a capitalului) transformând-o într-o
problemă economică secundară care constă în „cum să se procure celelalte
elemente de producţie necesare precum capitalul, anumite munci de calitate,
etc., pentru ca acestea să promoveze ramurile de producţie privilegiate”2. Şi cu
puţin înainte de finalul primei părţi a lucrării, axioma limitării capitalului este
eliminată complet, căci „Procurarea capitalului nu este o chestiune de teorie, ci
una de practică economică. Pentru teorie este destul să se dovedească că o
ramură de producţie, care prin natura ei posedă o superioritate specifică poate
să producă valori noi cu o intensitate mai mare decât alte ramuri de
producţie”3.
După acest aliniat, în problema limitării capitalului, Manoilescu va păstra
o tăcere pe cât de fermă, pe atât de fertilă: fără această omisiune teoria
manoilesciană a schimburilor internaţionale nu s-ar fi născut. Din acest punct al
lucrării Manoilescu se află în postura unui matematician cu un comportament
ciudat: el îşi notează minuţios ecuaţiile şi restricţiile unui sistem, dar în
elaborarea soluţiilor le întâmpină numai pe unele, ignorând pe altele. Numai în
situaţia în care volumul factorilor de producţie este nelimitat - E=∞ - problema
nivelului costului unitar (c) devine nesemnificativă, adică poate rezulta un
volum infinit de utilităţi, iar singura eventuală limită a procesului producţiei
devine gradul de intensivitate sau volumul factorilor de producţie ce pot fi
absorbiţi de o ramură economică.
Am remarcat anterior că productivitatea este introdusă în ecuaţia
schimbului ca un fenomen care nu depinde de efort, deşi, în afara acesteia,
Manoilescu acceptă că orice creştere în productivitatea muncii este
determinată de calificare, intensitate şi tehnică superioare, elemente care pot fi
reduse la sporirea cheltuielilor de muncă omogenă.
Relaţia cauzală dintre capital şi productivitate devine şi mai evidentă
atunci când Manoilescu tratează problema capitalului specific şi stabileşte fără
echivoc o relaţie de corespondenţă univocă între capitalul specific şi
productivitatea muncii: „Acest capital specific este deosebit de important pentru
că el constituie cauza principală a diferenţelor în productivitatea muncii”4.
1
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M. Manoilescu, op. cit.,p. 100
3
M. Manoilescu, op. cit.,p. 142
4
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Dar dacă admitem că la nivelul unei ţări există la un moment dat un
capital total C şi, corespunzător, un capital specific mediu k, care generează o
productivitate socială sau medie ptm, devine evident că atât timp cât capitalul
este limitat (C=constant), orice redistribuire a capitalului între ramuri nu
modifică capitalul specific mediu k. În consecinţă, deoarece capitalul specific
mediu generează productivitatea socială ptm, marea descoperire a diferenţelor
de facto dintre ramurile economiei naţionale privind productivitatea muncii nu
rezolvă nimic în planul teoriei sau practicii economice.

1.5. Forţa de muncă nu este preexistenţă
Depăşind în mod facil limitarea strictă a productivităţii muncii de către
volumul factorilor materiali de producţie (capital fizic) şi pentru a demonstra că
modificările structurale ale economiilor naţionale pot determina ridicarea
nivelului mediu al productivităţii muncii, Manoilescu mai avea, totuşi, de depăşit
un obstacol: forţa de muncă are o anumită inerţie structurală determinată de un
anumit nivel şi specific al pregătirii. Continuând cu prezentarea muncii într-o
viziune simplificatoare şi eronată, Manoilescu încearcă să creeze forţei de
muncă un statut de potenţă amorfă care nu aşteaptă decât să fie atrasă de o
unitate economică şi modelată într-un specific de ramură şi, ceea ce este mai
grav, într-un nivel de pregătire.
Este demn de remarcat că pentru a-şi apăra punctul de vedere
Manoilescu foloseşte abil confuzia dintre forţa de muncă şi munca. Evident
este mult mai uşor să convingi, dacă nu este chiar inutil, că munca nu poate să
preexiste întreprinderii. Dar procesul economic în ansamblu nu poate să
preexiste factorilor de producţie, deci munca ca şi procesul economic, în afara
căruia acesta nu poate exista, este potenţială vis-a-vis de forţa de muncă. În
mod corespunzător, ca şi factorii materiali de producţie, forţa de muncă este
preexistentă şi are o valoare preexistentă.
Referindu-se expres la forţa de muncă şi recunoscând că „forţele de
muncă au putut să existe înainte ca întreprinderea să fi existat”1, dar
recunoscând şi că „aceste forţe pot să rămână fără întrebuinţare sau pot, dacă
întreprinderea nu există încă, să-şi găsească o întrebuinţare care să se
deosebească de aceea din întreprinderea la care ne referim”2, Manoilescu nu
sesizează că relaţia de dependenţă dintre forţa de muncă şi întreprindere este
perfect simetrică sau o relaţie de interdependenţă: forţa de muncă poate
rămâne fără întrebuinţare în lipsa întreprinderii, dar şi întreprinderea poate să
rămână fără întrebuinţare în lipsa forţei de muncă. Este adevărat că întreprinderea oferă ocazia unei folosinţe specifice pentru forţa de muncă, dar
aceasta este la fel de adevărat pentru toţi ceilalţi factori de producţie. Sunt,

1
2
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totuşi, limite privind natura domeniului şi, în mod deosebit, complexitatea
activităţii.
Sub aceste două aspecte, specific de ramură şi nivel de complexitate,
forţa de muncă este preexistentă, iar mobilitatea ei sectorială este în mod
substanţial limitată. Altfel exprimat, domeniul care oferă cele mai mari posibilităţi de valorificare a unei forţe de muncă este strict determinat prin pregătirea anterioară. În termenii lui Manoilescu, forţa de muncă este, în măsură
egală cu factorii materiali de producţie, preexistentă procesului economic.

1.6. Critica teoriei ricardiene a avantajelor comparative
Neînţelegând adevărata natură a operaţiunii imaginate de Ricardo în a
sa teorie a avantajelor comparative, Manoilescu calculează pe baza costurilor
în muncă ale aceluiaşi produs (vin şi postav) o „superioritate” şi o „superioritate
comparativă” prin raportarea superiorităţii absolute a celor două produse.
Această cuantificare a superiorităţii nu este sugerată, însă, în nici un fel de
Ricardo. El face o referire la numărul diferit de muncitori necesari pentru a
produce aceeaşi marfă, dar aceasta nu legitimează o asemenea cuantificare,
deoarece o premisă esenţială a exemplului imaginat de Ricardo constă în
incompatibilitatea muncilor aparţinând celor două ţări. Numărul de muncitori la
Ricardo semnifică duratele fizice, care, ipotetic, conţin eforturi ce nu pot fi
comparate prin transformarea lor în durate ale unei munci omogene.
Superioritatea comparativă calculată de Manoilescu, care pare să fie
sinonimă cu avantajul comparativ, este calculată prin împărţirea raporturilor
dintre nivelurile absolute ale cheltuielilor în muncă la nivelul celor două ţări,
Anglia şi Portugalia (la postav: 100/90=1,11; la vin:120/80=1,5). Rezultă,
apreciază Manoilescu, că vinul portughez se poate vinde în Anglia, deoarece
are o superioritate comparativă (1,50) mai mare decât cea a postavului (1,11).
Avantajul comparativ trebuie înţeles, însă, în sensul că vinul portughez nu-şi
poate dovedi superioritatea faţă de vinul englezesc prin comparare directă, pe
baza consumurilor de efort economic (oricum ar fi exprimat acesta), ci prin
compararea cu consumurilor naţionale făcute în producţia postavului. Avantajul
comparativ este, în concepţia lui Ricardo, substitutul avantajului absolut
exprimat în muncă. În consecinţă, calculele corecte arată astfel:
I. 1 unitate vin în Portugalia =80/90 unităţi postav
1 unitate vin în Anglia =120/100 unităţi postav
Rezultă că vinul este mai scump în Anglia sau mai ieftin în Portugalia.
II.1 unitate vin în Portugalia =80/90 unităţi vin
1 unitate vin în Anglia =100/120 unităţi vin
Rezultă că postavul este mai scump în Portugalia sau mai ieftin în
Anglia.
Astfel, pentru maximizarea cantităţilor de vin şi de postav trebuie să
vindem vin în Anglia şi postav în Portugalia sau, altfel exprimat, să producem
postav în Anglia şi vin în Portugalia.
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În sfârşit, un element vulnerabil al criticii întreprinse de Manoilescu
teoriei lui Ricardo, asupra căruia vom reveni ulterior, constă în faptul că în
exemplele prezentate nivelul preţurilor este rupt de evoluţia costurilor de
muncă.
Ca atare, concluzia trasă de Manoilescu în urma analizei critice a
exemplului lui Ricardo, conform căreia teoria lui Ricardo este „inexactă şi
devine adevărată într-un singur caz particular”, nu are nici o bază. Păstrând
premisele lui Ricardo obţinem concluziile lui şi nimic altceva. Operaţiunea
imaginată de Ricardo este o operaţiune de tip switch dublu, iar odată premisele
corect imaginate, ea funcţionează şi este legitimată.
Manoilescu mai întreprinde şi o a doua tentativă de a prezenta teoria lui
Ricardo ca adevărată într-un caz particular, construind două formule pentru
calculul avantajelor comparative – ale ţării industriale de a produce produse
industriale: a/i:D şi ale ţării agricole de a produce produse agricole: a/i:d.
Manoilescu afirmă: „Este interesant că dacă avem D=d=1, adică dacă produsul
agricol prezintă aceeaşi productivitate a muncii aferentă ca şi produsul
industrial, deci, nu există nici un fel de superioritate intrinsecă a industriei, în
acest caz, avantajul ţării agricole de a produce produse agricole este
reprezentat prin a/i, iar avantajul ţării industriale de a nu produce decât produse
industriale este reprezentat tot prin a/i. Ambele ţări câştigă atunci când se
limitează la felurile lor naturale de producţie. Acesta este singurul caz în care
argumentaţia lui Ricardo se potriveşte”1.
Trebuie să remarcăm că Manoilescu nu-şi identifică cu exactitate poziţia.
În acest caz, el s-a apropiat până la identificare nu de teoria avantajelor
comparative, ci de teoria economică clasică a avantajelor absolute. Care este,
de fapt, semnificaţia condiţiei D=d=1? În primul rând, inexistenţa unei superiorităţi intrinseci a industriei faţă de agricultură are semnificaţia inexistenţei
unei limite rigide a ramurilor în absorbirea capitalului şi a competenţei umane.
Creşterea productivităţii muncii presupune creşterea volumului factorilor
angajaţi, deci a costului total, care, caz simplificat, dar plauzibil, lasă nemodificat costul unitar. Plusurile de productivitate nu pot elimina handicapurile de
cost. În al doilea rând, deoarece a şi i se calculează pe baza preţurilor celor
două ţări partenere, rezultă că devin relevante în fundamentarea deciziilor de
specializare internaţională costurile absolute, caz cel mai apropiat de practica
comercială.

1.7. Critica teoriei avantajelor absolute a neoclasicilor
După ce Manoilescu consideră că a demonstrat convingător cum teoria
lui Ricardo este un caz particular şi mai puţin probabil, el atacă teoria costurilor
absolute. „Corijând” exemplul prezentat de neoclasicul Taussig şi imaginând el
însuşi un exemplu, Manoilescu încearcă să demonstreze că diviziunea muncii
1
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apărute pe baza avantajelor absolute se dovedeşte păgubitoare pentru una
din ţările partenere şi avantajoasă pentru cealaltă. Să analizăm pe rând logica
lui Manoilescu în cadrul celor două exemple.
Elementele prezentate în exemplul lui Taussig sunt următoarele: 10 zile
de muncă ale unui muncitor produse:
- în SUA: 30 pfunzi cupru, 15 m pânză,
- în Germania: 15 pfunzi cupru, 30 m pânză.
Pe baza superiorităţii absolute şi reciproce ale celor două ţări se
consideră firească specializarea Germaniei în producţia de pânză şi a SUA în
producţia de cupru.
Pentru a face operaţional conceptul de productivitate al lui Manoilescu,
care permite doar comparaţii valorice între aceste două mărfuri, acesta
concepe preţuri unitare şi adaptează exemplul astfel:
Ţara
SUA
SUA
Germania
Germania

Productivitatea
muncii în dolari
54
10,50
30
18

Producţia
30 pf. Cupru
15 m pânză
15 pf. Cupru
30 m pânză

Preţ în dolari
1,80
0,70
2,00
0,60

Specializându-se în producţia de pânză, Germania ar obţine cu 10 zile
muncă 30 m pânză, iar vânzând pânză în SUA ar obţine 30x0,70:1,80=11,60
pfunzi de cupru, deci, trage concluzia Manoilescu, soluţia specializării enunţată
de Taussig nu se verifică.
Dacă, însă, ziua de muncă reprezintă o unitate omogenă de efort
economic (redus la muncă în acest exemplu), este imposibil ca eforturi egale
(10 zile de muncă) să se regăsească în preţuri unitare aproximativ egale
(considerând validă teoria valorii muncă, iar Manoilescu nu o contestă) atunci
când rezultatele în expresie fizică sunt în raport de 2/1 (30/15 pfunzi cupru,
30/15 m pânză). Chiar în cadrul teoriei clasice şi neoclasice, pe termen lung,
evoluţia preţurilor se înscrie în limitele costurilor. Conceperea de niveluri de
preţ independente de consumul de factori de producţie (reduşi la muncă, în
acest caz) este o eroare gravă.
În consecinţă, la consumuri egale de muncă, preţurile unitare fixate în
acest exemplu ar trebui în mod corect să fie invers proporţionale cu rezultatele
producţiei fizice. Astfel, preţul unitar corect al cuprului în Germania nu este de
2 dolari, ci 1,80x2=3,60 dolari (productivitatea fizică este de două ori mai mică
decât în SUA), iar preţul unitar al pânzei în SUA nu este de 0,70 dolari, ci
0,60x1,20=1,20 dolari (productivitatea fizică este de două ori mai mică în
Germania). În consecinţă, Germania ar câştiga 30x1,20=36 dolari, exportând
pânză în SUA, pentru care ar obţine, importând cupru 36x1,80=20 pfunzi cupru
faţă de 15 pfunzi din producţia proprie. Exportând cupru în Germania, SUA
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câştigă 30x3,60=108 dolari, pentru care, importând pânză, obţine
108:0,60=108 m pânză, faţă de 30 m din producţie proprie.
Corectând acest exemplu pe baza unei corelaţii economice unanim
acceptate, schimbul dintre cele două ţări se dovedeşte avantajos în mod
reciproc şi concluzia lui Manoilescu conform căreia „schimbul internaţional să
fie nefavorabil pentru o ţară chiar atunci când două mărfuri sunt exportate dintro ţară în alta cu preţuri mai mari”1 nu se verifică. Principiul avantajelor absolute
al lui Smith, căruia Manoilescu nu-i făcuse nici o concesie precum lui Ricardo,
nu este invalidat.
Să urmărim, în continuare, exemplul imaginat de însuşi Manoilescu, în
care avantajele absolute şi reciproce ale Cehoslovaciei şi României se
încearcă a fi dovedite drept criterii false pentru specializarea internaţională.
Datele prezentate de Manoilescu au fost întabulate în următorul tabel:
Ţara
România
Cehoslovacia

Preţ
(lei/to)
900
500

Cărbune
Productivitate
(lei)
72.000
72.000

Preţ
(lei/to)
2.000
3.000

Porumb
Productivitate
(to)
8
-

Manoilescu calculează – vom vedea cum – cantităţile de cărbune care
pot fi obţinute de România cu munca unui om timp de un an pe cale directă
(producţie proprie) şi pe cale comercială (exportând porumb).
Soluţia lui Manoilescu este pe cât de facilă pe atât de imposibilă. Simplul
transfer al unui muncitor agricol din producţia de porumb în cea de cărbune nu
permite obţinerea unei productivităţi egale cu cea din Cehoslovacia (72.000
lei), decât dacă înzestrarea tehnică şi calificarea acestuia sunt la niveluri
similare celora din producţia de cărbune, căci pt=f(E). Dar cu volumul de factori
de producţie necesari pentru organizarea producţiei de cărbune, aşa cum am
demonstrate anterior, se poate obţine, mai degrabă, o productivitate egală
(72.000 lei) şi în producţia de porumb.
În consecinţă, cantitatea de cărbune obţinută de România exportând
porumb şi importând cărbune este de 72.000:500=144 to faţă de
72.000:900=80 to, cantitată obţinută din producţie directă. Pentru a demola
criteriul avantajului absolute Manoilescu comite o altă gravă greşeală,
considerând că o simplă transferare a aceloraşi factori de producţie în interiorul
unei ţări dintr-o ramură în alta poate genera o productivitate superioară. Soluţia
prezentată de Manoilescu în acest ultimo exemplu nu este, de asemenea,
corectă, deoarece productivitatea muncii, aşa cum el însuşi a susţinut în prima
parte a lucrării sale, este dependentă de capital şi calitatea muncii (complexitate şi intensitate), iar, aşa cum am subliniat anterior, capacitatea de
1
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absorbţie a factorilor de producţie de către diferitele ramuri de producţie nu
este un impediment, fiind dat un timp sufficient necesar adaptărilor structurale.

1.8. Consecinţele implicate de teoria productivităţii aferente
Manoilescu începe critica teoriei avantajelor absolute cu a invoca
consecinţele derivate din aplicarea acesteia constând în sărăcirea relativă a
unor ţări, de care această teorie este făcută singură responsabilă.
Consecinţele folosirii drept criteriu pentru structurarea producţiei interne
(implicit modificarea specializării internaţionale) a nivelului maxim al
productivităţii aferente, însă, sunt greu acceptabile chiar pentru Manoilescu,
care le diminuează, neîndrăznind să tragă până la capăt concluziile pe care
premisele sale le implică, aşa cum metoda logică la care a aderat i-ar dicta.
Dacă fiecare ţară încearcă să introducă în producţia internă mărfurile cu
productivitate aferentă cea mai mare, sunt posibile, în mod firesc, două
consecinţe apoi fiecare ţară îşi va produce toate mărfurile necesare, deoarece
toate ţările vor organiza producţia mărfurilor de maximă productivitate şi nu vor
accepta să expropieze mărfurile de mică productivitate, dar, vor fi nevoie să
organizeze producţia acestora pentru nevoile interne. Această consecinţă este
recunoscută de Manoilescu: Se înţelege de la sine că atunci pentru fiecare
popor se restrânge din ce în ce mai mult posibilitatea să exporte aceste mărfuri
“de mare productivitate (a.c), din simplul motiv că toate ţările pot să fie în
acelaşi timp exportatoare pentru aceleaşi produse industriale”1.
În timp ce avantajelor absolute realizează o ierarhizare pe fiecare gen de
marfă (după costul unitar) şi permite o anumită complementaritate a ţărilor,
fiecare având o şansă apreciabilă de a deţine o poziţie de vârf la producerea
unei anumite mărfi, criteriul productivităţii aferente realizează o ierarhizare
unică la nivelul bunurilor, iar complementaritatea poziţiilor avantajoase pentru
diferite ţări este imposibilă. Dintr-o teorie a specializării internaţionale, teoria
productivităţii aferente se transformă într-un pilon al poziţiei autarhice.
Această consecinţă pare să nu-l îngrijoreze pe Manoilescu el
considerând-o mai mult un aspect de echitate, deoarece “fiecare ţară are
posibilitatea să acopere pentru un număr mare de mărfuri de înaltă valoare,
totalitatea necesităţilor interne”2. Totuşi, în capitolul 7, partea III – “Limita
naturală geografică a sistemului protecţionist – teritoriul naţional”, Manoilescu
limitează numărul mărfurilor ce pot fi realizate de o ţară, deoarece “în tehnica
industrială modernă există fabrici care nu pot să producă avantajos decât dacă
depăşesc un anumit volum de producţie. Astfel producţia minimă cu care o
unitate industrială poate exista presupune un debuşeu minim şi un teritoriu
minim”3.
1
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Acceptarea principiului dimensiunii optime a unităţii economice în
determinarea gradului de diversificare a producţiei naţionale are, însă, implicaţii
dezastroase pentru teoria lui Manoilescu scara optimă a producţiei întâmpină
exigenţa costului minim, şi productivitatea maximă sunt criterii care, în
concepţia lui Manoilescu, se completează reciproc. Productivitatea muncii
poate absorbi ineficienţa generală de orice nivel al costului sau “preţul în bani
poate să fie oricât de mare, dacă preţul în muncă este mic”1.
Două consecinţe ale introducerii criteriului manoilescian constă în
aplatizarea ierarhiei productivităţilor aferente ale diferitelor mărfuri deoarece
tendinţa de reducere pe plan internaţional a oferit de mărfuri cu productivitatea
aferentă redusă antrenează creşterea preţurilor acestor mărfuri iar creşterea
producţilor în concepţia manoilesciană echivalează cu creşterea productivităţii.
Pentru Manoilescu aplatizarea nu este absolută ci relativă.
După ce întreaga critică întreprinsă neoclasicilor şi lui Ricardo, el
translatează indivizii de la niveluri inferioare la niveluri superioare ale
productivităţii fără să se gândească la restricţia impusă de capital, acum,
pentru atenuarea unor consecinţe absurde, Manoilescu introduce în
raţionamentele sale teza limitării stricte a capitalului: “Or, acest capital specific,
care stă în strânsă legătură cu caracterul şi felul unei ramuri industriale se
modifică numai foarte încet“2. Manoilescu pare să nu-şi dea seama că
introducând limitarea capitalului la raţionamentele sale el îşi autodistruge
întreaga argumentaţie anterioară. Dacă productivitatea este determinată de
capitalul specific [pt=f(q)] şi dacă într-o ţară la momentul t avem un capital
specific mediu qm, rezultă că avem, corespunzător, şi productivitatea medie
ptm=f(qm). “Descoperirea” lui Manoilescu devine inutilă, însă, deoarece orice
deplasare a forţei de muncă spre ramurile cu productivitate mare va antrena şi
o deplasare a capitalului în aceste ramuri, diminuând astfel capitalul specific în
celelalte ramuri şi, deci, lăsând nemodificat capitalul specific mediu qm. În
consecinţă, nici productivitatea medie ptm=f(qm) nu se modifică.
Încercând să diminueze gradul posibil de aplatizare a ierarhiei productivităţiilor aferente ale mărfurilor, Manoilescu continuă imediat după citatul
anterior: „Există însă o singură posibilitate pentru ca influenţa capitalului
specific asupra productivităţii muncii să se micşoreze până la autodistrugere:
aceasta ar fi coborârea dobânzii capitalului i până la zero”3. Dar ce semnificaţie
are coborârea dobânzii capitalului până la zero? Dobânda nu este altceva
decât preţul capitalului, iar un bun cu preţul zero este un bun care nu are
caracter economic, adică un bun existent în cantităţi neliminate. Manoilescu
evită o asemenea exprimare, folosind un eufemism din două certe raţiuni:
prima, în ipotezele centrale ale analizei sale se găseşte şi limita capitalului: a
doua, pe caracterul nelimitat al capitalului, dar nu numai, se întemeiază
1
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deplasarea facilă a indivizilor spre niveluri superioare de productivitate.
Absurditatea ipotezei dobânzii zero implică absurditatea mobilităţii fără limite în
abordarea unor niveluri superioare de productivitate.

1.9. Concluzii
Demersul teoretic manoilecian demonstrează imposibilitatea construirii
unei apărări a protecţionismului de pe poziţia teoriei economice clasice. Autorul
studiului prezent concepe clasicismul economic precum şi teoria economică
ortodoxă actuală ca pe un ansamblu de reguli subordonate maximizării avuţiei
privită ca o mărime absolută. Concluziile altor studii1 au dovedit că
protecţionismul face parte din categoria acelor fenomene care din perspectiva
teoriei economice ortodoxe sunt mai degrabă iraţionale şi care devin raţionale
dacă perspectiva asupra personalităţii umane este modificată astfel încât să
cuprindă obiective ţinând de poziţiile relative.
Tezele esenţiale angajate în argumentarea teoriei productivităţii aferente
sunt în mod clar contrapuse realităţii economice: productivitatea muncii elimină
handicapurile de cost şi este eliberată de limitele capitalului; forţa de muncă
are capacitatea nelimitată de a se adapta subit la domenii de activitate diferite
şi niveluri superioare de pregătire; ramurile economice au calităţi structurale
care conferă automat restructurări economice un anumit nivel predeterminat de
eficienţă.
Deoarece Manoilescu încearcă să justifice într-o modalitate de mare
subtilitate principii economice mult mai îndepărtate de cele acceptate,
respectând la nivel declarativ coordonatele esenţiale şi general acceptate ale
realităţii economice, teoria sa trebuie onorată cu analiza şi verificarea coerenţei
ei logice de către orice teoretician al domeniului. Aceasta este, după părerea
mea, marea discrepanţă dintre lipsa oricărui aport de cunoaştere al acestei
lucrări şi marea ei celebritate.
Descoperirea incredibilelor „erori” ale lucrării lui Manoilescu poate fi o
excelentă probă de maturitate pentru orice teoretician economist şi sub acest
aspect cartea dobândeşte o utilitate formativă. Sub aspectul imparţialităţii
demersul ştiinţific, lucrarea este un remarcabil exemplu despre cum nu trebuie
procedat. Subordonarea întregii logici „economice” un rezultat predeterminat
plasează lucrarea cu certitudine, nu în domeniul ştiinţei economice, ci al
oratoriei economice.

1

Paul Fudulu - „Metamaximizare: Avuţie şi Justiţie”, Editura „Expert”, 1995 şi Paul Fudulu„Ipoteza maximizării puterii şi teoria economică”, Centrul de Informare şi Documentare
Economică, Bucureşti, 1995.

2. CARACTERUL DUAL AL TEORIEI
AVANTAJELOR COMPARATIVE

2.1. Introducere
Lăudată pentru arhitectura construcţiei formale şi criticată pentru
consecinţele implicate în planul diviziunii internaţionale a muncii, teoria
avantajelor comparative nu a fost analizată – în perimetrul cunoaşterii mele –
de pe poziţia compatibilităţii acesteia cu corolarele teoriei valorii muncă –
element central al concepţiei economice a lui D. Ricardo.
Studiul de faţă este tocmai o analiză a consecvenţei cu care Ricardo se
menţine pe poziţiile teoriei valorii muncă la elaborarea a ceea ce se consideră
propria sa teorie a schimburilor internaţionale, validitatea argumentelor aduse
în efortul de conciliere a “schimbului de inegalităţi valorice” cu practica preţului
minim care cel puţin parţial ghidează tranzacţiile internaţionale reale, altfel
spus, a compatibilităţii avantajelor comparative (valorice) cu avantajele
absolute (monetare). Necesitatea găsirii unei asemenea demonstraţii teoretice
a avantajului pe care îl prezintă participarea la comerţul internaţional decurge
din realitatea că, în general, ţările cu productivităţi medii diferite pot să schimbe
avantajos bunuri, ceea ce dintr-o perspectivă simplificatoare sau chiar eronată
a teoriei valorii muncă clasice, constituie o situaţie paradoxală.
Având în vedere obiectivul acestui studio-testarea compatibilităţii dintre
teoria avantajelor comparative şi teoria valorii muncă precum şi a corolarelor ei,
aşa cum aceasta a fost elaborată de Adam Smith şi însuşită cel puţin la nivel
declarative de Ricardo, ipoteza analitică centrală a acestei analize este
acceptarea teoriei valorii muncă în varianta menţionată.

2.2. Premise simplificatoare şi inconsecvenţe
Problema compatibilităţii dintre un nivel în general mai mare al valorii
mărfurilor unor ţări şi schimbul reciproc avantajos se pune în cadrul sistemului
de gândire clasic numai atunci când se consideră că durata fizică a diferitelor
munci (în mod evident mai mare în ţările mai puţin dezvoltate) conferă valoarea
şi nu cantitatea de energie umană nediferenţiată depusă într-un interval de
timp fizic.
Considerând că „Munca unui milion de oameni în fabrici va produce
întotdeauna aceeaşi valoare, dar nu va produce întotdeauna aceeaşi bogăţie”1
şi acceptând teoria valorii muncă aşa cum a fost ea gândită de Smith, Ricardo
1
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consfinţeşte o regulă incompatibilă cu teoria acceptată după care efortul uman
nediferenţiat este constant în timp. Deoarece discrepanţele în durata efortului
uman la producerea aceloraşi mărfuri sunt evidente, considerarea duratei ca
singura dimensiune a muncii umane şi, deci, a valorii, implică, mai ales pentru
cel care a pus la baza concepţiei sale economice teoria valorii muncă, găsirea
unei explicaţii a coexistenţei unui comerţ internaţional avantajos în formă
monetară cu ceea ce din perspectiva valorii muncă pare a fi neechivalentă şi,
deci, avantajul unilateral al schimburilor valorice dintre ţări.
Acceptând teoria valorii muncă ca premisă a acestui studiu, suntem de
acord cu Ricardo că „Multe din erorile comise în economia politică provin din
erori în această chestiune, din faptul că mărirea bogăţiei şi creşterea valorii
sunt considerate unul şi acelaşi lucru”1, dar distrugerea celor două fenomene
nu implică aşa cum ar sugera Ricardo o anumită formă a corelaţiei dintre ele,
adică de proporţionalitate inversă. Deşi îşi fundamentează teoria pe distincţia
dintre valoare şi bogăţie, Ricardo ignoră deosebirea dintre muncă şi durata
muncii, confundând durata efortului cu efortul uman sau, altfel spus, timpul de
muncă ca unitate de măsură a efortului de diferite complexităţii şi intensităţi cu
timpul fizic sau durata efortului.
Cum am putea altfel să înţelegem decât ca pe o confirmare mecanică a
unei idei, care este uitată în raţionamentele logice ulterioare, includerea
aprobativă în „Principii” a unui citat din Adam Smith, care consideră că „poate
să fie mai multă muncă grea în două ore de activitate uşoară sau în activitatea
de o oră într-o meserie a cărei deprindere a reclamat zece ani de muncă, decât
în activitatea unei luni într-o ocupaţie obişnuită şi simplă”2 şi concluzia lui
Ricardo, după expunerea primei părţi a concepţiei sale asupra schimburilor
internaţionale: „Munca a 100 englezi nu poate fi dată pentru aceea a 80
englezi, dar produsul muncii a 100 englezi poate fi dat pentru produsul muncii
a 80 portughezi, 60 ruşi sau 120 din India de Est”3. Astfel, ceea ce pare
nefiresc şi imposibil la nivel naţional este considerat indubitabil pentru comerţul
internaţional. Pentru Ricardo naţionalul şi internaţionalul sunt două realităţi
dominate de legi distincte şi chiar opuse. Dar dacă munca depusă într-un
interval temporar fizic depinde de complexitate şi intensitate, este neindoielnic
posibil ca munca a 100 englezi să fie schimbată cu munca a 80 englezi, cum
este în măsură egală posibil ca munca a 100 de englezi să fie schimbată cu
munca a 80 portughezi, 60 de ruşi sau 120 din India de Est, fără să fie menţinută o presupusă restricţie în mişcarea capitalului peste graniţele naţionale.
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2.3. Teoria avantajelor comparative şi realitatea operaţiunii de switch
dublu
Să reluăm exemplul lui Ricardo din “Principii” şi să menţinem premisele
teoretice ale analizei lui:
1 unitate vin
1 unitate stofă

Anglia
=120 ore muncă
=1,20 unităţi stofă
=100ore muncă
=0,83 unităţi vin

Portugalia
=80 ore muncă
=0,88 unităţi stofă
=90 ore muncă
=1,12 unităţi vin

Analizând exemplul dat de Ricardo observăm că schimbul pe baza valorii
muncă are loc numai în cadrul naţional şi în consecinţă, valoare de schimb ale
celor două mărfuri fiecare fiind alternativ echivalentul celeilalte, se formează pe
baza consumului de muncă pentru producerea lor. Avantajul absolut referitor la
consumul de muncă ar face imposibil schimbul între Anglia şi Portugalia,
deoarece ultima deţine un avantaj absolut în producţia ambelor produse. În
consecinţă, el este înlocuit în schimburile internaţionale cu avantajul relativ,
comparativ, exprimat în natură şi care devine manifest numai pe baza valorilor
de schimb interne calculate cu ajutorul consumului absolut de muncă. Astfel,
ceea ce Ricardo numeşte „comerţ profitabil prin schimbul în natură” este posibil
în urma acţiunii principiului calcului valorii pe baza muncii, dar, în acelaşi timp
rezultatele sunt opuse cerinţelor acestui principiu în plus, deoarece cele două
mărfuri sunt plasate pe rând în postura de etalon, observăm că valoarea de
schimb a stofei în echivalent se obţine prin inversarea raporturilor care
determină valoarea de schimb a vinului în echivalent stofă. Rezultă că
avantajul comparativ al unei ţări în producţia uneia din cele două mărfuri
implică automat avantajul comparativ al celeilalte ţări în producţia celeilalte
mărfi. În lumina acestei concluzii condiţionarea făcută de Ricardo privind
posibilitatea derulării comerţului în natură numai atât timp ”... cât Anglia ar face
stofe atât de ieftine încât să obţină o cantitate mai mare de vin cu o anumită
cantitate de muncă întrebuinţată la fabrica de stofă, decât ar obţine dacă ar
întrebuinţa-o la cultura viţei de vie şi de asemenea atâta timp cât activitatea
productivă a Portugaliei ar fi supusă unor efecte inverse”1 nu este necesară.
Această primă parte a concepţiei lui Ricardo asupra schimburilor
internaţionale cu grad înalt de abstractizare, în care se găseşte ceea ce este
specific în concepţia ricardiană, are două coordonate definitorii: prima,
operaţiunea comercială imaginată de Ricardo este o operaţiune de switch
dublu, ”o operaţiune triunghiulară” în care cele trei părţi ale tranzacţiei sunt
producătorii de vin şi de stofă din Anglia şi Portugalia şi economiile celor două
ţări care joacă pe rând rolul de switchor, mijlocind transferul resurselor din
1
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producţia de vin în producţia de stofă pentru Anglia şi din producţia de stofă în
producţia de vin pentru Portugalia.
A doua componentă, tranzacţiile închise de acest tip nu pot fi
independente, ci întotdeauna mijlocite şi, în consecinţă, aşa cum particularizarea P. Samuelson, ”America va găsi că este foarte profitabil să facă
indirect comerţ cu Europa”1, astfel că, în acest caz, „În mod clar comerţul ar fi
redus drastic”2. Construindu-şi teoria pe ipoteza schimbului în natură, care nu
s-ar face pe baza echivalentului de muncă, Ricardo se situează în contextul
unei economii imaginare în care preţurile internaţionale nu îşi găsesc locul,
situaţie evident contrapusă economiei monetare suficient de evoluate chiar şi
în epoca sa. Eu consider că ipozitele teoriei avantajelor comparative nu erau
numai „mult simplificate faţă de realitate, deseori în mod conştient pentru a
face mai uşor înţeles modelul”3, ci erau evident contrapuse chiar realităţii
economice.

2.4. Concilierea teoriei avantajelor comparative cu teoria avantajelor
absolute
Un expert al practicii economice de talia lui Ricardo nu rezistă tentaţiei
de a-şi „experimenta” teoria. Trecerea la viaţa economică reală implică, însă,
abandonarea premiselor fundamentale ale demersului său teoretic anterior:
schimbul în natură şi caracterul închis, dependent al operaţiunilor comerciale.
Ricardo nu putea să nu recunoască în acelaşi capitol din „Principii” referitor la
comerţul exterior, deşi aparent întâmplător că „În comerţ fiecare tranzacţie este
o tranzacţie independentă”4, că actul vânzării este separat de actul cumpărării
şi că, în consecinţă, luarea deciziilor de schimb se face pe baza nivelului
absolut al preţului concretizat la vremea sa într-o anumită cantitate de aur.
Deoarece în exemplul prezentat de Ricardo şi reluat în cadrul acestui
studiu, Portugalia deţine un avantaj absolut atât în producţia de vin cât şi în
producţia de stofă, pentru ca diviziunea muncii dictată de costurile comparative
să coincidă cu cea cerută de funcţionarea economiei monetare, în cadrul
căreia nivelul absolut al preţului este criteriul suprem al deciziilor de vânzarecumpărare, preţul stofei englezeşti pe piaţa din Portugalia trebuie să fie mai
mic decât a celei portugheze (45 lire<50 lire), iar preţul vinului portughez pe
piaţa Angliei trebuie să fie mai mic decât preţul vinului englezesc (45 lire<50
lire).
Concilierea preţurilor relative cu cheltuielile relative de muncă - consumul
de muncă în producţia de stofă englezească este mai mare decât în producţia
1
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de stofă portugheză, iar preţul stofei englezeşti este paradoxal mai mic decât
preţul stofei portugheze - nu mai este argumentat de Ricardo, deoarece
preţurile se formează într-un mod miraculous “când se întâmplă că banii
fiecărei ţări îi sunt repartizaţi doar în cantităţile necesare pentru a reglementa
un comerţ profitabil prin schimb în natură“1. Poate nu există în întreaga operă a
lui Ricardo un punct mai îndepărtat ca acesta de corolarul legii valorii muncă
exprimat fără echivoc de el: “Preţul mărfurilor este reglementat în ultima
analiză de costul de producţie şi nu aşa cum s-a spus adeseori de proporţia
dintre oferta şi cerere”2.
Apelul la virtuţile aurului pentru rezolvarea unor probleme teoretice cel
puţin în mod aparent insurmontabile este reluat în opera ricardiană în cel puţin
şi o altă chestiune, anume justificarea nivelului general mai mare al preţurilor în
ţările în care pentru prima dată se introduc perfecţionările tehnice. Modul de
abordare a unei astfel de probleme dificile a teoriei economice este foarte
asemănător cu acela de rezolvare a problemei centrale a studiului de faţă şi,
astfel, considerăm oportun să fie prezentat.
Nivelul mai mare al preţurilor în aceste ţări se explică nu prin consumul
mai mare de muncă, ci prin importul masiv de monedă, care ar afecta preţul
tuturor mărfurilor, de fapt, două în exemplul lui Ricardo: vinul şi stofa. Dar, scrie
Ricardo, “Prin sustragerea de monedă dintr-o ţară se influenţează preţul tuturor
mărfurilor şi astfel se încurajează exportul multor altor mărfuri pe lângă acel de
monedă”3. Din ceea ce se consideră o creştere generală a preţurilor nu mai
rămâne decât faptul că “preţurile mărfurilor indigene şi ale celor cu volum
mare, dar, totodată, cu valoare mică, au independent de alte cazuri, în ţările în
care industria este înfloritoare, o valoare mai urcată”4. Dar pentru a motiva
această stare nu trebuie invocate proprietăţile miraculoase ale aurului. Se pot
întrevedea cel puţin două soluţii dintre care prima era la îndemâna
instrumentarului cercetării economice din vremea lui Ricardo: (1) unele mărfuri
nu pot fi concurate cu succes de mărfurile străine datorită cheltuielilor relativ
mai mari de transport, perisabilităţii acestora sau altor cazuri şi (2) o mare
parte a mărfurilor din această categorie sunt mărfuri în a căror producţie
dinamică productivităţii muncii este mai redusă, posibilităţile de înzestrare
tehnică în sectoarele respective fiind mai mici şi întâmpinarea tendinţei de
acoperire a veniturilor, mai accentuată în ţările dezvoltate, nu poate fi rezolvată
decât printr-o mărire relativă a preţurilor produselor din sectoarele rămase în
urmă.
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2.5. Concluzii
Caracterul dual al concepţiei ricardiene asupra schimburilor economice
internaţionale constă în următoarele: prima parte a concepţiei este construită
pe ideea avantajelor comparative, indiferent de nivelul absolut al cheltuielilor de
muncă, care presupune tranzacţii dependente, închise, de tip switch, reduse ca
număr şi o diviziune internaţională a muncii neevoluată care permit şi fac
posibil schimbul în natură; a doua parte este construită pe ipotezele
independenţei tranzacţiilor, a economiei monetare şi are la bază costurile
absolute exprimate băneşte.
În nucleele lor teoretice ambele părţi ale concepţiei ricardiene sfidează
teoria valorii muncă. În prima parte, schimburile se fac independent de
consumul de muncă, în timp ce în a doua parte preţurile se formează
independent de costurile de producţie. Prima parte sfidează evoluţiile vieţii
economice reale; a doua parte sfidează formarea preţurilor pe baza costurilor
de producţie – o adevărată axiomă a teoriei economice ricardiene.
Nesesizarea caracterului dual al concepţiei ricardiene asupra
schimburilor internaţionale poate conduce la aprecieri inadecvate ale acesteia.
Încercând să exprime atât avantajul comparativ cât şi pe cel absolut în termeni
monetari, A. Iancu ajunge până la a considera că teoria costurilor comparative
şi teoria înzestrării cu factori de producţie sunt variante ale aceleiaşi teorii,
ultima fiind un fel de dezvoltare a primeia „pentru sporirea consistenţei logice şi
apropierea teoriei avantajului comparativ de fenomenele reale şi pentru
ridicarea gradului ei explicativ, explorativ şi proiectiv”1. Dar teoria înzestrării
naţiunilor cu factori de producţie are evident la bază avantajele absolute, pe
când teoria costurilor comparative este construită în mod evident pentru a
eluda avantajele absolute. Pentru Ricardo avantajele absolute sunt o realitate
numai în formă monetară şi nu sub forma cheltuielilor de muncă, ele apărând
numai pentru a întâmpina cerinţele avantajelor comparative.
Rezumând, chiar dacă acceptăm teoria valorii muncă, îndepărtarea de
varianta smithoniană – aprobată declarativ chiar şi de Ricardo – şi validarea
unei coordonate unice a efortului uman, adică durata fizică, determină
imposibilitatea argumentării operaţiunilor de comerţ exterior desfăşurate pe
baza avantajelor absolute monetare. Concilierea forţată de Ricardo între teoria
sa şi realitatea avantajelor absolute are la bază procese greu plauzibile,
miraculoase.

1

A. Iancu, op. cit., p. 35

3. CONCLUZII
Atât studiul lui Manoilescu cât şi studiul lui Ricardo au o caracteristică
comună: elaborate de pe poziţiile unei teorii economice care explicit sau
implicit are la bază o personalitate umană care maximizează numai avuţia, ele
constituie încercări de a argumenta activitatea comercială internaţională pe
baza altor fundamente decât cel al costului absolut minim. În timp ce
Manoilescu merge cu această abordare până la capăt, repudiind validitatea
costurilor absolute monetare, Ricardo numai aparent îşi contrapune teoria
principiului costului absolut, deoarece avantajul comparativ este revelat pe
baza unor costuri, de asemenea, absolute, dar exprimate „în natură”. Şi, dacă
în final Ricardo încearcă concilierea principiului avantajului comparativ cu
principiul avantajului absolut sau al costului monetar, Manoilescu se străduie
doar să mai atenueze din absurdul concluziilor obţinute pe baza teoriei sale.
Eşecul ambelor tentative dovedeşte compatibilitatea perfectă dintre
ipoteza individului maximizator de avuţie şi principiul economisirii resurselor
rare sau principiul costului minim. Această compatibilitate este impusă de
realitatea limitării resurselor generatoare de avuţie şi orice tentativă de a o
nega nu poate conduce decât la false teorii şi la rezultate absurde. Raţiunea
unor acţiuni sau comportamente reale care contravin principiului costului minim
ce ar trebui să guverneze activitatea de schimb în toate împrejurările trebuie
căutată în dimensiunile neluate în considerare ale personalităţii umane.
Protecţionismul, războiul şi toate instituţiile care previn creşterea avuţiei
sau o distrug pe cea deja creată pot fi analizate chiar şi cu instrumentarul
teoriei economice moderne, dacă personalitatea umană este modelată ca
maximizând nu doar avuţie, ci o dimensiune de maximă cuprindere cum este
puterea generală ca abilitate de a controla întregul mediu exterior individului,
fizic şi social1. Spre o asemenea perspectivă care cuprinde puterea ca un
obiectiv raţional se îndreaptă speranţele teoriei economice care îşi propune
explicarea instituţiilor umane2. În cadrul unui asemenea model analitic se poate
argumenta decizia individului de a aborda comportamente care contravin
„reţetei” clasice sau neoclasice generatoare de avuţie, deoarece avuţia şi
obiectivul poziţiilor sociale sau relative avantajoase sunt două „bunuri”
substituibile pe care individul pe baza unor „metapreferinţe” le combină în
„consum” în cadrul unei operaţiuni maximizatoare de largă cuprindere, a unei
operaţiuni de „metamaximizare”.
1

2

Paul Fudulu – „Ipoteza maximizării puterii şi teoria economică”, Centrul de Informare şi
Documentare Economică, Bucureşti, 1995
În prezentarea lucrării sale, care poate fi cu siguranţă încadrată în domeniul teoriei economice
instituţionale-„Property, Power&Public Choice”, 1987 – A.Allan Schmid scrie „Ideea acestei
lucrări este că accentul pus pe dezvoltarea în continuare a variabilei putere este deosebit de
util în acest moment al evoluţiei teoriei economice neoinstituţionale şi neoclasice şi că aceasta
este pe termen scurt cea mai influenţabilă ca variabilă de politică publică”, p. 4
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Transformările, fără precedent în istorie, pe care le presupune trecerea
de la un sistem economico-social centralizat la unul cu economie de piaţă ating
toate componentele societăţii. Dar, cu adevărat unic este faptul că au loc
modificări de esenţă în ceea ce priveşte regulile fundamentale de joc din
economie, în special în legătură cu intervenţia puterii publice, cu punerea în
mişcare şi fructificarea forţelor pieţei. Acestea au implicaţii majore asupra
rolului politicilor sociale. Pe de o parte, noile structuri economice, aflate într-un
permanent proces de ajustare, creează o cerere suplimentară de programe
sociale. Pe de altă parte, programele sociale au o influenţă considerabilă
asupra acceptabilităţii reformelor structurale. Deosebit de importante sunt, de
asemenea, schimbările în înseşi programele sociale, schimbări legate de
viabilitatea lor financiară, de managementul acestora, de impactul asupra pieţei
forţei de muncă şi, nu mai puţin important, de susţinerea funcţiei de protecţie
socială a acestora. Reformele sociale care conduc la o protecţie socială
adecvată contribuie la conversia sistemului economic centralizat într-o
economie ce funcţionează pe principii de piaţă, prin realizarea păcii sociale şi,
prin aceasta, a stabilităţii politice care, la rândul său, are o importanţă
economică deosebită.
Problema fundamentală invocată în ţările dezvoltate, în special în ţările
europene, în legătură cu "ajustarea" politicilor sociale, este aceea a resurselor.
De aproximativ un deceniu, programele sociale sunt supuse unor critici din
partea specialiştilor şi chiar din partea unor segmente ale populaţiei, fiind pusă
sub semnul întrebării viabilitatea unor programe. Forţa de muncă tânără se
revoltă în faţa "sarcinilor sociale" mari pe care aceasta le are în virtutea
principiului "solidarităţii", principiu instituţionalizat în urmă cu mai multe decenii,
aflat - în maniere diferite de interpretare - la baza programelor sociale. Se
afirmă, adesea, că cheltuielile sociale reprezintă una din principalele cauze ale
stagnării economice din ultima perioadă; că atitudinile psihologice induse de
protecţia socială extensivă sufocă spiritul, de iniţiativă într-o economie de piaţăeficientă, că unele prestaţii au caracter nestimulativ, fiind venituri "pastve" care
nu favorizează ocuparea şi obţinerea de venituri din activitate economică.
Astfel de argumente, care pot fi sau nu adevărate, au stimulat
dezvoltările teoretice şi analizele empirice pe această temă, punând în discuţie
chiar principiile (principiul solidarităţii, al justiţiei sociale) care au stat la baza
construcţiei şi funcţionalităţii celor mai multe programe sociale.
În România, insuficienţa resurselor este principalul argument invocat în
legătură cu scăderea veniturilor şi, respectiv, a nivelului de trai al categoriilor
de populaţie care beneficiază de prestaţii de securitate; socială (pensionarii,
familiile cu copii, bolnavii, şomerii etc.). În această perioadă de criză profundă,
principala atenţie a fost concentrată asupra stabilizării economiei prin măsuri
legate de stăpânirea inflaţiei, de stoparea căderii producţiei. Până acum, în cei
cinci ani de transformări, programele de stabilizare economică şi ajustări
structurale au avut consecinţe adverse asupra majorităţii membrilor societăţii,
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în special asupra categoriilor vulnerabile. Pentru populaţia României, programele de reformă economică, iniţiate începând cu anul 1990 au fost asociate cu
creşterea sărăciei.
În aceste condiţii radical schimbate s-au pus şi se pun probleme noi
legale de locui şi rolul programelor sociale, legitimitatea unor programe, în ce
direcţie şi cum trebuie acestea reformate.
Dacă, în ţările dezvoltate, ajustarea programelor sociale este motivată
preponderent de declinul înregistrat de resursele economice - urmare a crizei
din ultima perioadă, de modificările în caracteristicile mediului economic reforma în domeniul social în România trebuie să ţină seama de două categorii
de restricţii. O categorie o formează, ca şi în alte ţări, resursele economice
limitate care, în condiţiile acestei perioade, au fost în scădere continuă,
produsul intern brut ajungând la mai puţin de 3/4 în 1993 faţă de 1989.
Absorbţia de către programele sociale a unei părţi, importante din resursele
economiei naţionale,, în condiţiile menţionate mai sus, înseamnă în mod clar o
diminuare severă a resurselor pentru dezvoltarea sectorului economic, pentru
restructurarea producţiei. Cea de a doua categorie de restricţii o formează
elementele care definesc nivelul de trai scăzut al majorităţii populaţiei, aşa cum
a fost moştenit de la vechiul sistem, "corectat" cu costurile sociale mari ale
acestei perioade. în acest cadru, nivelul de trai scăzut al populaţiei, beneficiară
de prestaţii sociale, se constituie într-o restricţie majoră în alocarea resurselor
pentru programe sociale. Scăderea în continuare a resurselor destinate
protecţiei sociale înseamnă, în plan social, accentuarea şi mai pronunţată a
sărăciei, cu toate consecinţele ei în plan economic şi politic.
Aşadar, securitatea socială, prin principalul său parametru-cheltuieli, se
situează într-o zonă care într-o direcţie atinge şi influenţează direct şi indirect
dezvoltarea economică, în cealaltă direcţie, nivelul de trai al populaţiei,
bunăstarea sau sărăcia. Acest studiu îşi propune abordarea problemelor din
prima categorie şi anume, raportul dintre securitatea socială şi dezvoltare
ecomnomică1. Obiectivul cercetării este de contribui în explicarea efectelor pe
care diferite aranjamente de finanţate şi organizare a securităţii sociale, de
procurare a resurselor necesare funcţionării prognunaloi din această categorie,
modul de acordare a prestaţiilor, nivelul acestora, le au asupra economiei, pe
termen scurt şi îndelungat. Studierea acestei probleme poate da un răspuns
implicit unor întrebări, ca: se poate renunţa la programe de securitate socială şi
la o protecţie socială corespunzătoare în numele economisirii .resurselor ce le
absoarbe securitatea socială şi al orientării acestora spre dezvoltarea
economică? În lipsa securităţii sociale, poate fi sărăcia o opţiune şi care sunt
riscurile ei pentru însăşi dezvoltarea economică?

1. SECURITATEA SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA
SOCIALĂ. ASPECTE CONCEPTUALE
Distincţia între cei doi termeni se impune datorită faptului că ei au fost şi
mai sunt interpretaţi diferit, atât în literatura de specialitate, cât şi în legislaţia
specifică domeniului. Pentru a evita unele ambiguităţi şi posibile interpretări
eronate, ca şi pentru o mai bună circumscriere a analizei, sunt necesare
precizări referitoare la conţinutul acestora; de asemenea, considerăm că nu
este lipsită de interes cunoaşterea discuţiilor care se poartă în prezent în
legătură cu accepţiunea conceptului de "securitate socială", discuţii legate în
special de armonizarea legislaţiei în acest domeniu, în contextul procesului de
integrare în Uniunea Europeană, într-o perspectivă mai apropiată sau mai
îndepărtată.

1.1. Definiţii
Termenul de securitate socială2 are în prezent o răspândire largă în
literatura de specialitate, precum şi în legislaţia socială din ţările dezvoltate.
Documentul care a contribuit cel mai mult la adoptarea şi răspândirea lui este
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului din 1948 (art. 22), care afirmă că
"Orice persoană în calitatea sa de membra al societăţii are dreptul la securitate
socială".
Definiţia cea mai cunoscută şi care se bucură de o largă acceptabilitate
este cea a OM adoptată la Conferinţa Internaţională din 28 iunie 1952 prin
Convenţia nr. 102 şi se referă la standardul minim de securitate socială. Acest
concept reuneşte, într-un instrument unic, principiile directoare la care statele
membre sunt dispuse să adere. Convenţia definea gama de prestaţii care
formează noţiunea de securitate socială, fixând normele minime în ceea ce
priveşte domeniul de aplicare (persoanele protejate); de asemenea, natura şi
nivelul prestaţiilor şi o serie de aspecte conexe (apărarea dreptului persoanelor
protejate, administrarea etc.). Această convenţie a fost completată, în timp, cu
alte recomandări3.
Securitatea socială este definită în prezent ca "protecţia pe care societatea o asigură membrilor săi printr-o serie de măsuri publice (s.n.) împotriva
unor suferinţe/lipsuri economice şi sociale provocate de stoparea sau reducerea substanţială a câştigului datorate unor cauze (riscuri sociale), cum sunt:
boală, maternitate, accidente de muncă, şomaj, invaliditate sau infirmitate,
bătrâneţe şi deces; asigurarea îngrijirii medicale; prestaţii pentru familiile cu
copii.
Potrivit convenţiei, sărăcia nu este înscrisă ca un risc şi asistenţa socială
nu apare cuprinsă în sfera securităţii sociale. Totuşi, în sistemele naţionale de
securitate sociaiă ale ţărilor dezvoltate se practică măsuri de asistenţă socială
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(publică) şi de promovare socială. Prin acestea se reglementează transferuri
de prestaţii în bani şi în natură de la organisme publice spre indivizi. Motivele
sunt diferite: nevoi individuale fundamentale neacoperite, pierderi individuale
compensate de societate, promovarea unor obiective sociale specifice, în
special de pregătire profesională.
Dezvoltarea pe care o capătă acest gen de transferuri în diferite ţări şi a
căror acordare se fundamentează pe aplicarea principiului solidarităţii, extins
de la nivel de grup la nivel naţional, a făcut ca şi aceste transferuri, menite să
apere în general categoriile defavorizate, să fie cuprinse în prezent în sfera
securităţii sociale. De aceea, cea de-a 13-a anchetă, efectuată de OIM privind
costurile securităţii sociale, ia în considerare schemele de asistenţă socială
(publică), prin care se acordă prestaţii în scopul susţinerii veniturilor în cazul
pierderii involuntare a acestora (sau a unei părţi din venit), a! ajutorării persoanelor cu responsabilităţi familiale suplimentare etc.
Colin Gillion4, director al Departamentului Securităţii Sociale al OIM,
consideră că această definiţie a securităţii sociale se referă la scheme stabilite
prin lege, care iau una din următoarele forme:
- scheme5 de asigurări sociale care sunt finanţate, în principal, din
contribuţii plătite de persoanele asigurate sau de patroni; prin aceste scheme
se stabileşte aţâţ deschiderea dreptului la o prestaţie (engl. entitlement), cât şi
formula de calcul al prestaţiei, acestea fiind dependente de înregistrarea
contribuţiei individuale;
- scheme universale care sunt finanţate din veniturile generale (bugetare
- n.a.) şi care asigură prestaţii la rate standard tuturor rezidenţilor dintr-o
anumită categorie;
- fonduri naţionale de întrajutorare (engl. naţional provident funds) care
sunt de natura schemelor bazate pe economisire obligatorie. Contribuţiile
indivizilor şi ale patronilor acestora sunt acumulate în fonduri distincte, purtătoare de dobândă şi sunt plătite tipic sub formă de sumă fixă îa apariţia unuia
din riscurile/evenimentele specificate;
- scheme în responsabilitatea patronilor, în cadrul cărora anumite
categorii de patroni sunt obligaţi, prin lege, să asigure anumite prestaţii salariaţiilor lor;
- scheme de asistenţă socială (publică) care asigură pe baza verificării
veniturilor (engl. means-tested benefits), finanţarea fiind din vejniturile
bugetare.
Ele acţionează, in general, ca o linie secundară de apărare, pentru a
oferi protecţie acelora care nu sunt acoperiţi de o schemă principală sau care
primesc prestaţii inadecvate (ca nivel) din schema principală.
În practicile naţionale din ţările bogate s-au dezvoltat, îa timp. două
viziuni principale6 în legătură cu conceptul securitate socială. Pe de o parte,
există ideea beveridgiană că securitatea socială ar putea veni în întâmpinarea
dorinţei de a asigura fiecărui membru al societăţii resurse suficiente care să-l
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permită satisfacerea nevoilor sale reale, ceea ce în practică înseamnă să fie
garantat un minim de existenţă printr-o mai bună distribuţie a venitului în
societate. Din această viziune s-a dezvoltat un concept derivat, vehiculat în
ultima perioadă de cei preocupaţi de reforma securităţii sociale în ţările esîeuropene. Este vorba de conceptul "plasă de siguranţă" (engl. safety net), care
exprimă, în esenţă, ideea de apărare în faţa sărăciei şi, în consecinţă, accesul
populaţiei protejate la prestaţii sociale de nivel scăzut.
Pe de altă parte, s-a dezvoltat viziunea, îmbrăţişată de majoritatea ţărilor,
ca prin securitate socială să se asigure membrilor societăţii aflaţi în situaţii de
viaţă ca cele menţionate în definiţia OIM, o protecţie dincolo de nivelul minim.
Această viziune a stat la baza unor evoluţii de amploare ale schemelor de
securitate socială din ţările europene, ceea ce a făcut ca nivelul protecţiei
sociale şi problematica derivată din aceasta să ocupe un loc aparte în
preocupările teoretice şi practice.
Termenul de protecţie socială, frecvent utilizat în România după 1989,
precum şi în alte ţări europene, are o sferă de cuprindere mai largă decât
conceptul OÎM de securitate sociaiă. În principiu, acest termen include securitatea socială ca una din formele cele mai importante ale protecţiei sociale, dar
cuprinde şi alte forme de asistenţă, servicii şi ajutoare destinate să asigure
acoperirea unor nevoi de bază, cum sunt: educaţia, locuinţa, salubritatea, apa,
nutriţia adecvată ete. Intră, de asemenea, în sfera protecţiei sociale unele
ajutoare ce se acordă tinerilor, bătrânilor şi altor categorii dezavantajate.
În prezent se poartă discuţii şi se fac încercări - unele deja cu rezultate de a extinde gama de activităţi sau prestaţii de securitate socială asupra unosa
din domeniile incluse în mod normal în definiţia mai largă a protecţiei sociale.
Aceasta, în condiţiile în care schemele de securitate socială au la bază o
anumită filosofie şi sunt construite pe principii bine specificate (de asigurare, de
exemplu), ceea ce face ca, în mod normal, prestaţiile de securitate socială să
fie disponibile numai pentru cei care, conform legii, se aliniază şi îndeplinesc
condiţiile de acces la aceste scheme.

1.2. Controverse actuale privind conceptul de securitate socială
Literatura de specialitate consultată a permis identificarea unor puncte
de vedere diferite privind conceptul de securitate socială. Această derivă, din:
a) modul în care realităţile sociale sunt racordate la conţinutul conceptului actualmente acceptai; în legătură cu aceasta, se poartă discuţii, în special, pe
marginea termenului de "risc social", cuvânt cheie în jurul căruia s-au constituit,
în timp. schemele de securitate socială; b) interpretarea "solidarităţii sociale",
filosofie care a stat iniţial ia baza securităţii sociale şi se consideră în
continuare că fundamentează măsurile din acest domeniu,
1.2.1. Riscurile sociale şi/sau scheme
Definiţia securităţii sociale, propusă de OIM, care, aşa cum s-a arătat, se
bucură de o largă acceptabiîitate, este apreciată de unii specialişti7 nu atât ca o
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expresie a conţinutului securităţii sociale, ci mai degrabă ca o descriere referitoare la schemele pe care aceasta se bazează în mod virtual, descriere care
porneşte de la luarea în considerare a unui număr de riscuri sociale identificate. Din această cauză se consideră că există un spaţiu insuficient, pentru
răspunsuri noi la orice altă problemă ce poate să apară. Această descriere nu
permite luarea în considerare a unor elemente de insecuritate socială existente
de multă vreme şi nereeunoscute în unele ţări ca fiind riscuri sociale prin
măsuri legislative menite să protejeze pe cei afectaţi de astfel de riscuri.'De
exemplu; în multe ţări funcţionează măsuri prin care se? asigură studenţilor
suport financiar. Este acesta un răspuns la un risc social?
Această problemă a riscurilor (schemelor) este pusă în evidenţă, în
special, cu ocazia evaluării cheltuielilor, a costurilor securităţii sociale, prin
metoda empirică. Metoda şi rezultatul obţinut exprimă, în sinteză, gradul de
dezvoltare a prestaţiilor sociale în condiţii concrete, date de situaţia demosocio-economică, da gradul de organizare a forţelor de presiune etc. Cu
această ocazie apar dileme în legătură cu luarea sau nu în considerare a unor
prestaţii de care beneficiază, la un moment dat, anumite categorii sau grupuri
de populaţie. Dilemele derivă din aceeaşi cauză şi anume lipsa de claritate în
ceea ce priveşte criteriul, riscul căruia îi este asociată, o anumită prestaţie şi
principiul care a stat la baza iniţierii unei astfel de măsuri. UE exemplu:
prestaţiile, avantajele sociale ce se acordă revoluţionarilor din decembrie 1989.
"Riscul" (de participant la revoluţie) este cvasiambiguu, iar prestaţiile pot fi
considerate mai mult o recompensă de natură politică decât o înlocuire a
pierderii de venit datorată evenimentului respectiv. Acesta nu este cazul celor
răniţi şi al urmaşilor celor decedaţi, care în mod firesc trebuie acoperiţi cu
prestaţii de securitate socială.
Pornind de la acest gen de situaţii, OM, în raportul său intitulat "into the
21st Century: The Development of Social Security", conferă conceptului
"securitate socială" un conţinut mai larg8. Aceasta, este înţeleasă "ca răspuns
la dorinţa aprigă de securitate în sensul său cel mai larg şi nu ca un
conglomerat de mecanisme care garantează o astfel de securitate". Cei care
aderă la acest punct de vedere tratează măsurile sociale ca protecţie ce se
garantează împotriva insecurităţii ce rezultă din riscurile pe care le generează
situaţia societăţii industriale sau, pe scurt, împotriva riscurilor sociale.
Pe bună dreptate, această abordare lasă loc unor întrebări în legătură cu
natura protecţiei şi cu ce fel de riscuri trebuie luate în considerare ca fiind
riscuri "sociale". Un exemplu îl constituie riscul accident Problema actuală rezultată din funcţionarea sistemelor de asigurare a acestui risc provine din
constatarea că revoluţia tehnologică, concentrarea vieţii urbane, modernizarea
transportului etc. au creat noi riscuri şi patologii, ceea ce implică necesitatea
prevenirii lor, ca parte integrantă a condiţiilor normale de muncă. Pe de altă
parte, perfecţionarea tehnicilor de asigurare face posibilă extinderea compensării victimelor pentru alte riscuri decât cele tradiţionale, cum sunt accidentele
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rutiere, nucleare etc. În ţările dezvoltate sunt exprimate în prezent opinii potrivit
cărora asigurarea de accidente de acest gen (altele decât cele legate direct de
procesul muncii) trebuie să fie integrată în sistemul de securitate socială,
motivaţia fiind aceea că societatea în ansamblul său implică riscuri.
Asemenea discuţii sunt menite să conducă te eoi abordări ale termenului
de "risc social" şi prin aceasta la o mai buna circumscriere a conţinutului
securităţii sociale.
În prezent, elementele care sunt, în mod obişnuit, recunoscute ca
definitorii pentru securitatea sociala sunt; lipsa sau diminuarea venitului obţinut
din muncă în cazul acelor persoane care" nu pot (sau nu mai trebuie) să
muncească din cauza vârstei înaintate, a incapacităţii de muncă sau a şomajului; pierderea partenerului (susţinătorului) aducător de venit; costuri speciale
legate de întreţinerea copiilor; nevoia de (acoperire a costurilor legate de)
îngrijire medicală; şi insuficienţa mijloacelor necesare unei exis-tenţe decente.
Frecvent se constată deosebiri importante de construcţie a schemelor de
securitate socială aferente aceluiaşi risc. Un exemplu tipic este modul în care
sunt gândite schemele legate de riscul "pierderea capacităţii de muncă" din
cauza îmbolnăvirii, a accidentelor de muncă (care pot avea drept consecinţă
boala, invaliditatea sau decesul), a maternităţii. În jurul, acestui risc (pierderea
capacităţii de muncă) fiecare ţară şi-a construit scheme sau oferă prestaţii de
cele mai multe ori diferenţiate pe cauze (de exemplu: boală, accident de
muncă, maternitate).
O menţiune aparte se impune a fi făcută în legătură cu motivul pentru
care "insuficienţa mijloacelor necesare unei existenţe decente" este considerat,
m ultimul timp, de către cei mai mulţi specialişti, drept un risc social şi, în
consecinţă, în legătură cu aprecierea că asistenţa socială se constituie în parte
integrantă a securităţii sociale. Se are în vedere, în primul rând, faptul că
anumite categorii de persoane nu sunt acoperite cu scheme de securitate
socială asociate celorlalte riscuri. În al doilea rând, problema acestei delimitări
derivă din faptul că schemele de asistenţă socială (pentru cei săraci) intră în
incidenţă, se suprapun cu unele scheme construite pentru aîîe riscuri sociale.
De exemplu, o schemă de asistenţă socială acordată vârstnicilor poate fi privită
ca acoperind riscul bătrâneţe, ca şi pe cel privind sărăcia. Totuşi, din motive
practice, specialiştii în domeniu tratează schemele afiliate unor riscuri sociale
particulare distinct de cele care derivă din problematica insuficienţei resurselor.
De aceea, asistenţa socială a devenit un segment distinct al securităţii sociale,
alături de ceilalţi piloni principali cum sunt: pensiile, compensaţiile pentru
şomaj, îngrijire medicală şi alte prestaţii legate de sănătate, alocaţii familiale.
Problema delimitării schemelor afiliate riscului sărăciei, care în sine
necesită o discuţie separată şi în termeni concreţi, se leagă şi de experienţa
multor ţări în care acordarea de asistenţă socială nu este considerată a fi
sarcina exclusivă a organizaţiilor publice de solidaritate. Alături de acestea,
familia, biserica, organizaţiile sociale de caritate etc. joacă un rol important în
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consolidarea solidarităţii sociale. Cu toate că acest gen de ajutoare s-a dovedit
că are un rol important în susţinerea celor aflaţi în nevoie, se consideră că
ajutorul oferit de instituţii neguvemamentale nu poate fi exprimat ca un "drept
subiectiv" (accesibilitate a individului la o prestaţie, conform legii). În prezent, în
cele mai multe ţări dezvoltate, dreptul la asistenţă socială este considerat un
drept legitim, individual pentru oricine îndeplineşte condiţiile de acces, de
deschidere a dreptului la o prestaţie de asistenţă socială. în consecinţă, se
consideră drept componente ale securităţii sociale doar acele scheme de
asistenţă socială care sunt patronate de organisme guvernamentale. Acestea
pot fi de două categorii: universale (dreptul deschis oricărei persoane) sau
categoriale pentru categorii sau grupuri speciale de beneficiari. în prezent în
România funcţionează scheme de asistenţă socială de tip categorial, prin care
se acordă prestaţii unor categorii distincte de beneficiari: handicapaţi, persoane
vârstnice cu boli cronice, singure etc.; de asemenea, din oct 1995 funcţionează
o schemă de tip universal - ajutorul social.
1.2.2. Perspectiva folosofică
Ideea fundamentală care a stat îa baza dezvoltării sistemului de
securitate socială a fost şi este aceea a solidarităţi! sociale. în esenţă, aceasta
reflectă necesitatea asigurării protecţiei pentru acei membri ai societăţii care
sunt afectaţi de anumite evenimente sau riscuri. Asigurările sociale au fost
primul efect al punerii în practică a acestui principiu. În timp, sub influenţa a
numeroşi factori, s-au conturat două categorii de interpretări9 date solidarităţii
sociale. Unii specialişti înţeleg solidaritatea socială într-o manieră mai limitată,
în sensul că schemele de securitate socială create trebuie să reprezinte o
modalitate de uşurare relativă a suferinţelor datorate unor evenimente ca
boala, bătrâneţea, decesul susţinătorului etc. datorită cărora cei afectaţi nu mai
pot obţine venituri din muncă. Alţii consideră că solidaritatea socială trebuie să
se concretizeze în mecanisme (scheme) de securitate socială pentru a
redistribui veniturile de la indivizi sau grupuri de indivizi favorizaţi prin naştere,
noroc sau succes material spre cei care n-au avut parte de astfel de avantaje,
pentru a se evita inegalităţi flagrante între indivizi sau grupuri sociale. Este
vorba deci de principii noi referitoare la repartiţie cum sunt: echitatea, justiţia
socială etc. Această ultimă apreciere asupra solidarităţii sociale apare relativ
simplificatoare, deoarece în practică ideea solidarităţii sociale, care a "modelat"
sistemeie de securitate socială, a căpătat interpretări care au condus la
"disiparea" solidarităţii circumscrisă iniţial unor grupuri distincte de populaţie
spre grupuri mai largi, tinzând să cuprindă întreaga populaţie.
Se cuvine să facem menţiunea că la baza acestei tendinţe de extindere
a conceptului filosofic de solidaritate socială a stat ideea drepturilor sociale
care a dominat, în cea de-a doua jumătate a secolului XX, procesul de
dezvoltare a sistemelor de securitate socială, a politicilor sociale în generai Din
această perspectivă, în sistemele concrete de securitate socială (în special în
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naţiunile avansate) se introduce un element de "nedeterminare". Ce este un
drept social, în virtutea cănii criteriu (riscul averea, calitatea de cetăţean,
apartenenţa la un grup) se acordă o prestaţie socială ca fiind un drept social?
Sunt întrebări care necesită răspunsuri în concordanţă cu valorile fundamentale care stau. la baza remodelării social- economice. Totuşi, perspectiva
drepturilor sociale a aruncat o altă lumină asupra problemelor şi pericolelor
împotriva cărora cetăţenii sunt îndreptăţiţi la protecţie. A avut loc o născare
spre "universalitate" în accederea la un drept de prestaţie socială, ceea ce a
condus la o expansiune puternică a sistemelor de securitate socială. Aceasta
s-a realizat pe fondul unei creşteri economice susţinute în primele trei-patru
decenii postbelice, care a oferit posibilitatea alocării resurselor necesare în
acest scop.
În ultimul deceniu se consemnează o modificare remarcabilă în orientarea filosofici privind drepturile la prestaţii sociale, mai precis la condiţiile de
deschidere a dreptului de indemnizare. Analizând aceasta problemă, Neil Gilberi arată că "perspectiva drepturilor sociale a fost răsturnată". Apare un
termen nou în discuţie şi anume acela referitor la "responsabilitate", termen
care trebuie asociat cu solicitarea (cererea) şi, respectiv, cu accesul (conform
legii) la o prestaţie socială. Autorul citat arată că dezbaterile legate de responsabilitate (concept, de regulă, mai dificil de surprins în termeni normativi) în
legătură cu însuşirea unei prestaţii sociale au început în SUA la mijlocul anilor
'80 şi au fost prelungite şi continuate de Comunitatea Europeană câţiva ani mai
târziu. Această mişcare, îmbrăţişată de cei care aparţin atât sferei liberale, cât
şi celei conservatoare (de tip european), încearcă să ia în considerare şi să
găsească drumul spre un echilibru corespunzător între drepturi sociale, pe de o
parte, şi responsabilităţi, pe de altă parte. Este vorba de un proces de "depasivizare" a unor prestaţii sociale, ca element principal de referinţă în eforturile
de reformare a sistemelor de securitate socială din ţările occidentale. Se
urmăreşte în acest fel ca politicile sociale să au împiedice dezvoltarea economică prin absorbţia excesivă şi risipitoare de resurse, ci, dimpotrivă, să o
susţină prin revigorarea factorilor sociali care influenţează productivitatea şi să
fie în acord cu cerinţa de îmbunătăţire a performanţelor economiei. Această
idee apare ca fiind de o importanţă deosebită pentru perioada actuală din
România, în care se pregăteşte restructurarea sistemului de securitate socială.
Introducerea elementelor "responsabilitate" şi "politici active" sunt binevenite în
acest context. Ele se fundamentează pe ideea că veniturile din prestaţii sociale
trebuie motivate de o participare activă (anterioară şi/sau prezentă) şi
responsabilă la producţie, deci la muncă şi la rezultate economice, fiind
urmărită diminuarea abuzului de prestaţii sociale şi pasivitatea în raport cu
activitatea socială, cu integrarea pe piaţa muncii.

2. CORELAŢIA: SECURITATE SOCIALĂ - DEZVOLTARE
ECONOMICĂ. ASPECTE TEORETICE ŞI PRACTICE ÎN
CONTEXTUL REFORMEI

Una dintre problemele majore pe care le ridică procesul tranziţiei spre
introducerea şi punerea în funcţiune a mecanismelor de piaţă se referă la
armmonizarea transformărilor din economie cu cele din sfera socială. În acest
cadru, importanţa securităţii sociale şi raporturile sakle cu economia naţională
ocupă un loc aparte. În primul rând, din perspectiva remodelării programelor de
securitate socială în direcţia racordării acestora la posibilităţile economiei şi la
mecanismele pieţei, astfel încât securitatea socială să se transforme din factor
de tensionare a creşterii economice într-un factor de stimulare a acesteia. În
faptz, se pune întrebarea, aşa cum s-a menţionat anterior, care sunt limitele
respective, care este plaja de creştere a cheltuielilor de securitate socială astfel
încât acestea, în virtutea obiectivului pe care-l au de realizat, să au devină o
frână a dezvoltării. În al doilea rând, din perspectiva cunoaşterii efectelor
restructurării din. economie asupra evoluţiei nevoilor şi, respectiv, a cheltuielilor
de securitate socială. În al treilea rând, din perspectiva efectelor pe care
transformările din societate ie au asupra siguranţei sociale.
Acest paragraf îşi propune ca din ţesătura raporturilor economice pe care
le implică funcţionarea eficientă, din perspectivă economică şi, deopotrivă, din
perspectivă socială, a schemelor de securitate socială să pună în evidenţă pe
cele care ating indicatorii economici, îndeosebi ia nivel macro; de asemenea,
factorii de influenţă a cheltuielilor şi posibilităţile de restructurare a schemelor
de securitate socială în raport cu cerinţele mecanismelor de piaţă.

2.1. Importanţa securităţii sociale în economia naţională
Examinarea importanţei securităţii sociale în economia naţională a raporturilor sale cu indicatori agregaţi din contabilitatea naţională (PIB, de exemplu) şi
cu populaţia presupune clarificări legate, în principal, de două grupe mari de
probleme: cheltuielile de securitate socială (şi factorii de influenţă) şi mecanismele
de finanţare. în acest paragraf ne propunem evaluarea cheltuielilor de securitate
socială în România şi corelaţia dintre aceste cheltuieli şi produsul intern brut.
2.1.1. Evaluarea cheltuielilor de securitate socială
în perioada 1980-1993
Elementul fundamental de referinţă privind evaluarea cheltuielilor de
securitate socială în România l-a constituit, în acest studiu, definiţia OEM.
Evaluările efectuate pe baza acestei definiţii permit, pe lângă analiza modi-
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ficării raporturilor sale cu agregatele macroeconomice la nivel naţional, şi
comparaţii internaţionale deosebit de utile pentru analiza acestor corelaţii
Înainte de a prezenta rezultatele evaluărilor noastre pentru România,
menţionăm că metoda utilizată este de esenţă empirică, în evaluare s-au avut
în vedere concomitent două elemente. Pe de o parte, riscurile sociale şi
respectiv prestaţiile ce se acordă în legătură cu acestea şi, pe de altă parte,
sursele de finanţare care asigură funcţionalitatea schemelor existente, afiliate
riscurilor sociale considerate. Spunem şi surse de finanţare deoarece datele
statistice disponibile urmăresc, în principal, filiera finanţării şi mai puţin pe cea
a schemelor. De exemplu, din fondul asigurărilor sociale de stat. se finanţează
(pentru salariaţi) scheme de: pensii pentru cele trei riscuri (bătrâneţe,
invaliditate, decesul susţinătorului); ajutoare pentru incapacitate temporară de
muncă din cauză de: boală, accident şi maternitate; asistenţă socială pentru
salariaţi şi pensionari. Dacă urmărim cheltuielile cu pensiile, pe lângă cele
finanţate prin sistemul asigurărilor sociale de stat, care reprezintă partea
covârşitoare din totalul cheltuielilor cu pensiile în România, trebuie luate în
considerare şi cele aferente altor scheme de pensii distincte. Este vorba de
pensiile finanţate din fondul de asigurări sociale pentru agricultori; din bugetul
de stat (pentru militari, invalizi, orfani şi văduvele de război; unele pensii
sociale). Un alt exemplu se referă la cheltuielile cu asistenţa socială. Acestea
pot fi estimate pornind de îa prestaţiile ce pot fi încadrate în această categorie
şi de la sursele de finanţare; bugetul de stat, bugetele locale, fonduri speciale
extrabugetare (fondul de risc şi accident).
Aşadar, pentru evaluare s-a pornit de la un "inventar" al prestaţiilor ce se
acordă în prezent din fonduri publice în legătură cu riscurile menţionate în
definiţia OIM. Avem în vedere prestaţii sociale care pot fi grupate sub
următoarele denumiri generice, cunoscute şi ca ramuri ale securităţii sociale:
îngrijire medicală (servicii); ajutoare în caz de îmbolnăvire, inclusiv accidente şi
maternitate; pensii; compensaţii pentru şomaj; prestaţii familiale; asistenţă
socială. S-au luat în considerare toate sursele de finanţare a prestaţiilor din
categoriile mai sus-men-ţionate, respectiv cheltuielile din fondurile constituite
pe principii de asigurare (fondul asigurărilor sociale de stat, fondul de şomaj
etc.); bugetul de stat; bugetele locale; alte fonduri cu vocaţie socială.
Potrivit estimărilor noastre (tabelul nr. 1 şi anexa), cheltuielile de securitate socială, atât în 1989, cât şi după acest moment, deţineau o pondere în
produsul intern brut care a oscilat în jurul cifrei de 12,5%.
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Tabelul nr. 1 - Ponderea cheltuielilor de securitate socială în PIB
1980
1985
1989
1990
1991
1992
1993
Total cheltuieli de securitate socială, miliarde
lei (preţuri curente)
68,2
92,6
98,6 115,8
276,3
730,6
2469,0
PIB, miliarde lei
(preţuri curente)
616,9 817,4 800,0 857,9
2203,9
6083,5 19737,5
Ponderea cheltuielilor
de securitate socială
în PIB,%
11,1
11,3
12,3
13,0
12,5
12,0
12,5
Sursa: Calculat pe baza datelor din Anexă ţi a celor privind PI8 (CNS, Anuarul României,
1994, p.36).

Aprecierea mărimii şi evoluţiei acestui indicator de sinteză a raportului:
securitate socială - economie, poate fi realizată numai în legătură cu două
categorii de elemente de referinţă. O primă categorie cuprinde factorii care ţin
de evoluţiile contextului economico-social naţional. Celălalt element de
judecată este dat de comparaţia cu indicatorii similari din alte ţări. Se remarcă
faptul că ponderea cheltuielilor sociale în PIB a rămas relativ constantă (în jur
de 12,5%) în primii ani ai tranziţiei (excepţie făcând anul 1990). Semnificaţia
acestei evoluţii rezultă numai în legătură cu schimbările radicale ale contextului
economico-sociaî din România în această perioadă. Astfel, produsul intern brut
a scăzut, în termeni reali, încât, în 1993, reprezenta mai puţin de trei pătrimi
faţă de cel realizat în 1989. Dacă programele de securitate socială ar fi fost
menţinute în funcţiune la parametri constanţi, rezultatul ar fi fost o creştere a
ponderii cheltuielilor de securitate socială într-un PIB mult mai scăzut.
Pe de altă parte, volumul nevoilor de securitate socială şi, respectiv, al
cheltuielilor din această categorie a fost influenţat de creşterea presiunilor din
sistemul social. Fără a intra în detalii (această problemă necesitând o tratare
distincta) amintim, exemplificativ, că în această perioadă, dincolo de
necesitatea menţinerii în funcţiune a unor programe de securitate socială de
veche tradiţie (pensiile, de exemplu), au fost create programe sociale noi
impuse de apariţia unor riscuri sociale neluate anterior în considerare (şomajul,
de exemplu). Astfel, prin programul de protecţie al şomerilor - inexistent până
în 1991 - se acorda ajutor de şomaj unui număr de 266 mii persoane în
decembrie 1991 (reprezentând 79% din numărul total al şomerilor înregistraţi),
603 mii de persoane în decembrie 1992 (64,9%), 550 mii persoane în
decembrie 1993 (47,2%) şi de 504 mii persoane (41,2%) în ianuarie 1995, La
aceştia se adaugă şi cei care primesc alocaţia de sprijin, după expirarea
duratei legale (270 zile) de acordare a ajutorului de şomaj. Un alt factor de
creştere a cheltuielilor este extinderea gradului de acoperire cu prestaţii asupra
unui număr mai mare de beneficiari. Astfel, reducerea temporară a vârstei de
pensionare a condus în 1990 la creşterea numărului de pensionari cu
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aproximativ 600 mii persoane; în cazul alocaţiilor de stat pentru copii, s-a
procedat la universalizarea acestor prestaţii. Nu luăm în discuţie oportunitatea
unor astfel de măsuri, ci încercăm să relevăm doar unit dintre factorii care m
influenţat creşterea cheltuielilor de securitate socială.
Aşadar, mărimea relativ constantă a ponderii cheltuielilor de securitate
socială în PIB trebuie apreciată la confluenţa dintre tendinţa de scădere
puternică a produsului intern brut şi cea de creştere a nevoilor de protecţie
socială. Rezultanta acestei confruntări se poate exprima pe două planuri. Pe
de o parte, pe planul scăderii gradului de proiecţie pe care îl asigură prestaţiile
din sistemul securităţii sociale şi, pe de altă parte, prin creşterea sarcinilor
sociale transferate salariaţilor şi întreprinderilor, cu impact asupra costurilor cu
forţa de muncii şi, respectiv, asupra preţurilor.
Un alt element de referinţă în aprecierea mărimii ponderii cheltuielilor de
securitate socială în PIB, este comparaţia cu alte ţări (tabelul nr. 2).
Datele relevă diferenţe substanţiale între ţări în ceea ce priveşte mărimea acestui indicator la un moment dat, demonstrând importanţa relativă a
securităţii sociale în economia naţională. Valoarea de 12,5% (în 1993) a ponderii cheltuielilor de securitate sociaiă în PIB în România, comparativ cu mărimea aceluiaşi indicator înregistrat în alte ţări, permite următoarele remarci: a)
ponderea cheltuielilor de securitate socială în prezent reprezintă aproximativ
jumătate din procentul calculat pentru ţările vest-europene dezvoltate.
Sistemele de securitate socială din ţările Uniunii Europene cheltuiesc în acest
scop în jur de o pătrime (altele chiar o treime: de exemplu, Suedia, Norvegia)
din produsul lor intern brut, cu diferenţieri substanţiale pe ţări, diferenţieri ce îşi
au ca motivaţie fundamentală evoluţia istorică a sistemelor de asigurări şi
asistenţă socială. Aceasta în condiţiile în care creşterea economică a înregistrat ritmuri susţinute o perioadă îndelungată după cel de-al doilea război
mondial. Din acest punct de vedere, România se situează în 1993 mai aproape
de Grecia anilor '80; b) şi comparaţia cu ţările europene din fostul sistem
socialist arată că România aloca substanţial mai puţin din venitul naţional (cu
până la şapte puncte procentuale) sistemului securităţii sociale.
Pe de altă parte, analizele efectuate, pe baza unor date mai recente,
pentru ţările Comunităţii Europene11, scot în evidenţă că, după o creştere
puternică până în prima parte a anilor '80 a cheltuielilor de securitate socială, în
cea de-a doua parte a deceniului 9 - perioadă marcată de criză economică,
guvernele din aceste ţări au procedat la politici sociale mai restrictive, prin
reducerea unor prestaţii, ca şi prin introducerea unor restricţii în ceea ce
priveşte accesul populaţiei la unele prestaţii. Aceasta a făcut ca în cele mai
multe din ţările Comunităţii Europene să se înregistreze o uşoară scădere
relativă în raport cu PIB (de până la două puncte procentuale între 1984-1990)
a cheltuielilor de securitate socială. Astfel, potrivit datelor din studiul citat
(p.223), pe ansamblul ţărilor Comunităţii Europene, ponderea cheltuielilor
sociale în PIB a scăzut între 1984 şi 1990 de la 27,1% la 25,6%; în Regatul
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Unit, de la 24,6% la 22,8%; în Franţa de la 29,4% la 28,4%; în Germania, de la
28,5%, la 26,4%; în Danemarca, de la 28,9% la 27,0%; în Portugalia, de la
15,2% la 13,4%.
Tabelul nr. 2 - Ponderea cheltuielilor de securitate socială în PIB, în
unele ţări europene şi în România

Note: a) indicatorul exprimă ponderea în venitul naţional; b) 1989; c) 1993.
Sursa: Pentru România, vezi tabelul nr.l şi anexa; CNS, Anuarul României 1991, p. 244-245.
Pentru celelalte ţări: ILO, The Cost of Social Security, Thirteenth international inquiry,
1984-1986, Geneva, 1992, p.82-85.

Sublinierea de mai sus atrage atenţia asupra faptului că unul din
elementele fundamentale de referinţă în procesul de restructurare a politicii
sociale şi implicit a sistemului de securitate socială în România trebuie să fie
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echilibrul dintre cheltuielile de securitate sociaiă şi resurse. Dacă, în termenii
cei mai generali, acest raport este reflectat de corelaţia dintre nivelul cheltuielilor de securitate socială şi produsul intern brut, el este mai bine pus în
evidenţă de corelaţia, echilibrul dintre cheltuielile de securitate socială şi
veniturile bugetelor care alimentează cheltuielile din această categoric. Analiza
acestui subiect are o importanţă deosebită fie şi numai dacă se iau în
considerare unele tendinţe deja manifestate în ultimii ani în România (de altfel,
procese cu semnificaţie pozitivă): a) de autonomizare a bugetelor securităţii
sociale prin desprinderea de bugetul de stat sau prin formare de noi fonduri eu
vocaţie socială; b) de redistribuire a aportului partenerilor sociali la formarea
resurselor destinate securităţii sociale.
2.1.2. Venituri şi cheltuieli ale sistemului securităţii sociale
Sistemul securităţii sociale este deseori învinuit de a fi o povară pentru
bugetul public. Cât de adevărată este această afirmaţie în cazul României?
Înainte de a încerca să oferim elemente de reper pentru un răspuns, sunt
necesare următoarele precizări: a) până în 1990. bugetul asigurărilor sociale
de stat şi altele similare acestuia aveau surse proprii de finanţare, dar veniturile
lor se constituiau în venituri ale bugetului de stat; b) începând cu 1991 s-au
operat măsuri de separare a bugetului asigurărilor sociale de stat de bugetul
statului; de asemenea, s-au creat şi alte fonduri autonome, unele care
funcţionează pe principii de asigurare (de exemplu, fondul pentru şomaj), iar
altele care-şi formează veniturile din diverse surse, din contribuţii cu caracter
de asigurare (de exemplu, fondul special pentru sănătate care poate constitui
un nucleu al dezvoltării asigurărilor sociale în domeniu). Aceasta înseamnă că,
după 1990, pe fondul general al modificărilor în mecanismele economice s-au
înregistrat mutaţii importante şi în sistemul de alocare a resurselor destinate
finanţării cheltuielilor de securitate socială.
De aceea, în analiza raportului (echilibrului) dintre veniturile şi cheltuielile
sistemului securităţii sociale în prezent trebuie făcută distincţia între cheltuielile
de securitate socială finanţate din venituri bugetare (ale bugetului de stat şi ale
bugetelor locale) şi cele finanţate din veniturile proprii ale bugetelor autonome
de securitate socială.
Conform calculelor noastre, din totalul cheltuielilor de securitate socială
estimate pentru 1993 (vezi anexa), o treime (32%) au fost acoperite din
resursele bugetului de stat şi ale bugetelor locale. În această categorie sunt:
totalitatea cheltuielilor cu alocaţiile de stat pentru copii; partea covârşitoare a
cheltuielilor pentru sănătate; o parte importantă a cheltuielilor de asistenţă socială şi unele cheltuieli de pensii (IOVR, militari etc.) şi ajutoare. În anul 1989,
ponderea cheltuielilor finanţate din resurse bugetare în totalul cheltuielilor de
securitate socială se ridica, potrivit estimărilor noastre, la aproape jumătate
(48%).
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Cealaltă parte, de două treimi din cheltuielile de securitate socială în
1993, a fost alimentată din veniturile unor fonduri separate (pe care în acest
text le numim fonduri autonome de securitate socială), cu reguli proprii de
funcţionare şi, respectiv, cu bugete proprii de venituri şi cheltuieli. Comparaţia
dintre veniturile şi cheltuielile securităţii sociale, pe care o prezentăm în
continuare, este circum-scrisă la fondurile autonome: fondul asigurărilor sociale
de stat; fondul pentru' pensie suplimentară; fonduI de asigurare pentru şomaj;
fondul de asigurare pentru agricultori; fondul special pentru sănătate; fondul de
risc şi accident.
Tabelul nr. 4 - Veniturile şi cheltuielile fondurilor autonome de securitate
socială, în anul 1993
- milioane lei Venituri
Cheltuieli
Excedent (+)
curente1
total
Deficit (-)
total
Fondul asigurărilor sociale de stat
1315121
1174730
+140391
Fondul pentru pensie suplimentară
193786
109106
+84680
Fondul de asigurare pentru şomaj
374261
177879
+196382
Fondul de asigurare pentru agricultori
10441
62676
+41736
Fondul special pentru sănătate
107928
96232
+11696
Fondul de risc şi accident
44850
44558
+292
TOTAL FONDURI
2140358
1665181
+475177
- pondere în PIB, %
10,8
8,4
2,4
Notă: 1) Nu cuprind eventualele excedente din anul anterior;
Sursa: Calculat pe baza datelor CNS, Anuarul Statistic al României 1994, p.229,245, 361,
731; şi de la Ministerul Finanţelor; vezi şi anexa.

Din comparaţia veniturilor cu cheltuielile fondurilor autonome de
securitate socială în 1993, rezultă că în majoritatea cazurilor au fost înregistrate excedente substanţiale. Pentru total fonduri autonome, a rezultat un
excedent de 22%, în sumă de peste 475 miliarde lei. Excedentele relative cele
mai mari (de peste 40%) s-au înregistrat în cazul fondului de asigurare pentru
şomaj, fondului pentru pensie suplimentară, fondului de asigurare pentru
agricultori.
În raport cu produsul intern brut, totalul veniturilor bugetelor autonome de
securitate socială reprezenta în 1993,10,8% iar excedentul, 2,4%. Menţionăm
că începând cu anul 1994 au apărut probleme în colectarea atribuţiilor de
asigurări sociale, unele fonduri din această categorie înregistrând chiar deficite
semnificative.
Excedenţele mari din anul 1993 ale bugetelor autonome de securitate
socială, în condiţiile unei inflaţii devastatoare (rata inflaţiei a fost de 300%),
sunt, după opinia noastră, expresia unei "prudenţe" greşit înţelese din partea
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factorilor responsabili cu politica în acest domeniu. Pe de o parte, au fost
"mobilizate" resurse pentru protecţia socială, peste o cincime din acestea
nefructificată, fiind chiar spulberată din cauza inflaţiei. Pe de altă parte,
excedentele, în cazul unor fonduri, au coexistat cu o protecţie socială slabă,
chiar foarte slabă, a unor categorii de beneficiari, care ar fi putut obţine prestaţii
de securitate socială de nivel mai ridicat din: fondul de şomaj, fondul pentru
pensia suplimentară, fondul asigurărilor sociale pentru agricultori. Aşa cum s-a
arătat anterior, fondurile autonome de securitate socială au finanţat, în 1993,
două treimi din cheltuielile totale de securitate socială.
Pentru imaginea de ansamblu a echilibrului venituri - cheltuieli de
securitate socială trebuie luate în considerare şi cheltuielile de securitate
socială finanţate de la bugetul de stat şi bugetele locale. Cheltuielile din
această ultimă sursă pot fi considerate, în aceiaşi timp, venituri "fictive" ale
bugetului securităţii sociale. În această ipoteză, veniturile totale ale bugetului
securităţii sociale se ridicau în 1993, potrivit estimărilor noastre, la 2930
miliarde lei, reprezentând 14,8% din PIB, iar cheltuielile totale 2469 miliarde lei,
reprezentând 12,5% din PIB, In raport cu produsul intern brut, cheltuielile de
securitate socială finanţate de la buget (de stat şi locale) reprezentau 4%,
excedentul bugetelor autonome de securitate socială în raport cu PIB, fiind,
aşa cum s-a arătat, de 2,4%.
În ţările europene dezvoltate, cu sisteme de securitate socială mature, se
înregistra, până în cea de a doua jumătate a deceniului 9, în general, un
excedent al veniturilor sistemelor naţionale de securitate socială în raport cu
cheltuielile (tabelul nr. 4).
Tabelul nr. 4 - Veniturile şi cheltuielile sistemului securităţii sociale în
unele ţări europenex şi în România
%, în PB

Ţara
1. Austria
2. Belgia
3. Danemarca
4. Elveţia
5. Finlanda
6. Franţa
7. Germania (vest)
8. Grecia
9. Irlanda
10.Italia
11. Luxemburg
12. Norvegia

Venituri
22,6
25,7
27,6
15,0
21,0
27,1
24,2
14,2
20,3
26,9
20,9

Cheltuieli
22,5
26,2
26,9
13,7
18,0
26,3
24,0
12,2
20,1
24,5
20,2

Venituri
25,9
20,8
27,0
15,5
25,1
28,2
23,8
18,9a/
23,2
10,1
27,0
30,7

Cheltuieli
25,4
26,4
26,3
14,7
22,8
28,6
19,5a)
23,2
11,2
23,4
29,8
28,6
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Ţara
13. Olanda
14. Portugalia
15. Regatul Unit
16. Spania
17. Suedia
18. Turcia
19. România

Venituri
33,8
10,1
19,0
15,8
35,0
5,0
-

Cheltuieli
28,3
9,7
18,1
16,0
34,9
4,2
-

Venituri
32,7
11,2
21,1
18,4
34,24,5
10,8b/c/
14,8b/d/

Cheltuieli
10,4
20,4
18,1
31,3
3,6
12,5b/
12,5b/

Note: x) După datele EUROSTAT, comparativ cu cele ale OIM, există diferenţe, uneori
sensibile, în ceea ce priveşte volumul veniturilor si cheltuielilor de securitate socială,
datorită, unor deosebiri în ceea ce priveşte sfera de cuprindere. Aceste diferenţe sunt
în general de (+) 1-5 procente în PIB, atât la venituri cât şi (a cheltuieli. Cel mai
frapant este însă cazul Italiei unde, conform EUROSTAT, în 1990, veniturile securităţii
sociale erau evaluate la 28,1% din PIB, iar cheltuielile, la 26,4%.
a/1985; b/1993; c/reprezintă ponderea veniturilor totale ale bugetelor autonome de
securitate socială; d/inclusiv veninurile provenite din surse bugetare.
Sursa: Pentru România, evaluări (MP) (vezi ţi tabelele nr. 1 şi nr. 3). Pentru celelalte ţări:
ILO, The Cost of Social Security, Tkirteenth internaţional inquiry, 1984-1986,
Geneva, 1992, p.82-84.

În ultima perioadă, în aceste ţări se fac resimţite unele tensiuni legate de
echilibrul venituri-cheltuieli ale sistemelor naţionale de securitate socială (de
exemplu în Franţa, Grecia, Italia). De altfel, restructurarea sistemelor de
securitate socială în ţările vest-europene urmăreşte, cu prioritate, realizarea
echilibrului dintre veniturile şi cheltuielile acestora în condiţiile unei eficiente
economice şi sociale înalte.
Ponderea veniturilor şi cheltuielilor de securitate socială în PIB este, în
acelaşi timp, o expresie a dimensiunii procesului de redistribuire, a implicării şi
aportului statului în acest proces. Aşa cum rezultă şi din datele tabelului nr.4,
redistribuirea prin sistemul securităţii sociale este de o amploare mai mare în
ţările bogate comparativ cu ţările mai sărace, ajungându-se să se ruleze prin
acest sistem până la o treime din produsul intern brut.
În ideea că procesul de reformă în domeniul social în România va
conduce la autonomizarea bugetelor securităţii sociale prin extinderea
schemelor care funcţionează pe bază de asigurări sociale (aşa cum. s-a
realizat asigurarea în caz de şomaj sau cum urmează să se introducă
asigurările pentru sănătate), în continuare ne propunem o analiză a aportului
partenerilor sociali la finanţarea securităţii sociale. O astfel de analiză poate
oferi un răspuns la întrebarea: care este aportul direct ai statului la finanţarea
cheltuielilor de securitate socială în prezent şi cum sistemul de finanţare ţinând seama de originea resurselor (veniturilor) securităţii sociale influenţează procesele şi echilibrele economice şi financiare îa nivel micro şi
macroeconomic.
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2.2. Finanţarea
Când se discută problema finanţării, trebuie făcută distincţie între schemele care funcţionează pe bază de contribuţii plătite de patronat şi/sau
persoanele asigurate şi cele finanţate din resursele bugetului public (de stat şi
locale). Aceasta permite evaluarea gradului de participare a fiecărui partener
social (patronat, persoane asigurate, stat) la susţinerea securităţii sociale şi de
aici, posibilele "corecţii" în sistemul de finanţare a sistemului securităţii sociale,
astfel încât acesta să tindă a fi un sistem echitabil şi, în aceiaşi timp, stimulativ
şi eficient.
Un prim pas în. acest demers este determinarea ponderii cheltuielilor de
securitate socială, după sursa de finanţare, prin surse înţelegând bugetul
public (ale cărui venituri se formează din impozite şi taxe directe şi mdirecte),
fonduri autonome ale securităţii sociale (ale căror venituri se formează din
contribuţii) şi alte surse.
Datele cuprinse în tabelul nr. 5, relevă următoarele:
a) dacă, în anul 1980, jumătate din cheltuielile de securitate socială erau
acoperite din fonduri bugetare, iar cealaltă jumătate din fonduri de asigurare. în
timp, s-a realizat un transfer al sarcinilor din acest domeniu, de ia buget spre
sistemele de asigurare, astfel că în 1993 cheltuielile de securitate socială erau
acoperite în proporţie de o treime din surse bugetare şi de două treimi din
fonduri finanţate preponderent pe principii de asigurase;
b) în ceea ce priveşte sursele bugetare, după 1980, când bugetul de stat
şi bugetele locale participau în proporţii egale la susţinerea cheltuielilor sociale,
a avut loc un proces de centralizare, astfel încât, în 1990, bugetul de stat era
practic principalul furnizor al resurselor pentru securitate socială. Anul 1993
marchează deschiderea spre descentralizarea finanţării cheltuielilor de
securitate socială din resurse bugetare;
c) începând cu 1990, se observă o creştere a importanţei fondurilor de
asigurare în finanţarea cheltuielilor de securitate socială, Aceasta s-a realizat,
în principal, prin crearea de noi fonduri pe principii de asigurări sociale. Este
vorba de fondul de asigurare pentru şomaj şi unele fonduri numite
extrabugetare, care îşi constituie veniturile prin contribuţii similare celor de
asigurări sociale sau contribuţii (taxe) care susţin finanţarea unor prestaţii de
securitate socială;
d) alte surse: constituite la nivelul firmelor şi al organizaţiilor obşteşti au,
în prezent, un rol minor în finanţarea cheltuielilor de securitate socială.
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Tabelul nr. 5 - Structura cheltuielilor de securitate socială, după sursa de
finanţare
Total cheltuieli = 100

Note: În clasificarea cheltuielilor finanţate din fonduri de asigurări sociale şi fonduri cu
finanţare mixtă am ţinut seama de principiul şi sursele deformare a veniturilor
fondurilor respective.
1/În categoria cheltuielilor finanţate din fonduri de asigurare socială am inclus
cheltuielile efectuate din: fondul asigurărilor sociale de stat, fondul pentru pensia
suplimentară, fondul pentru şomaj, fondul special pentru sănătate;
2/ Cheltuielile din fonduri cu finanţare mixtă au fost considerate cele provenind din:
fondul de risc şi accident: fondul pentru asigurări sociale pentru agricultori. Ambele
fonduri îşi formează veniturile parţial din contribuţii denumite de asigurare, parţial din
alte surse;
3/ Reprezintă cheltuielile efectuate din veniturile proprii ale sistemelor (sistemul de
sănătate, de exemplu), din sursele întreprinderilor şi ale organizaţiilor obşteşti.
Sursa: Calculat pe baza datelor din publicaţiile CNS, MF (vezi anexa).

Pornind de la aceste constatări, o problemă deosebit de importantă
pentru evaluarea împlicaţiilor mecanismelor de finanţare asupra dezvoltării
economice la nivel micro şi macroeconomic, în cazul României, este legată de
măsura în care întreprinderile şi persoanele asigurare sunt implicate în
susţinerea sistemului securităţii sociale. O astfel de apreciere poate fi făcută
doar pe baza unor comparaţii internaţionale. Comparaţia apare necesară din
două motive: a) pentru a confirma sau infirma aprecierea frecventă, potrivit
căreia în fostele state cu economie planificată centralizat guvernul, prin
resursele sale bugetare, a fost şi mai este încă susţinătorul financiar (aproape
exclusiv) al sistemului securităţii sociale; b) în condiţiile restructurării sistemului
securităţii sociale, experienţele altor ţări cu tradiţie bogată în acest domeniu pot
constitui un reper important, mai ales dacă avem în vedere orientarea actuală
de racordare mai bună a mecanismelor de finanţare a securităţii sociale la
cerinţele pieţei, de eficienţă crescută a resurselor în toate domeniile. Dat fiind
faptul că în România nu se poate vorbi decât în termeni abstracţi de calcul, de
un buget de securitate socială (cu venituri şi cheltuieli) în scopul comparării
aportului statului, firmelor (patronatului) şi persoanelor asigurate la finanţarea
securităţii sociale procedăm la evaluarea veniturilor securităţii sociale, pornind
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de la ipoteza că aportul statului este dat de volumul cheltuielilor bugetare
(bugetul de stat şibugetele locale), care pot fi considerate "venituri" ale
bugetului securităţii sociale. Aportul celorlalţi parteneri este dat de volumul
veniturilor realizate de bugetele de asigurări sociale, din cotizaţiile plătite de
firme (patronat) şi de persoanele asigurate. Rezultatele calculelor efectuate
pentru anul 1993 este sintetizat în tabelul nr. 6.
Tabelul nr. 6 - Venituri ale sistemului securităţii sociale, după
provenienţă, în anul 1993
milioane lei

%

Note: a/ inclusiv veniturile obţinute din taxe (contribuţii) plătite de patronat în scopuri de
securitate socială, altele decât cele sub formă de contribuţii de asigurări sociale în
sens clasic (de exemplu, contribuţia agenţilor economici la fondul de risc şi accident
sau la fondul de asigurare pentru agricultori}; b/ exprimata de cheltuielile de securitate
sociala provenite din bugetul de stat şi bugetele locale; c/din dobânzile la plasamente
de capital, din activităţi proprii ale sistemelor etc.
Sursa: Calculat pe baza datelor din publicaţiile CNS şi de la MF.

Din totalul veniturilor bugetului securităţii sociale în România, în anul
1993, contribuţia de asigurări sociale, plătită de patronat şi persoanele
asigurate, reprezintă partea cea mai importantă (68%); din totalul contribuţiilor,
cele vărsate de patronat constituie partea covârşitoare; acestea deţineau o
pondere de 61% în totalul veniturilor bugetului securităţii sociale şi 90% din
suma totală a veniturilor din contribuţii. Aşadar, aproximativ două treimi din
costul securităţii sociale se regăsesc în cheltuielile cu forţa de muncă, deci în
costurile de producţie.
Finanţarea sistemului securităţii sociale în România, în prezent, din
punctul de vedere al alcătuirii resurselor sale, se încadrează - în linii mari - în
gama modelelor de tip european. Datele din tabelul nr. 7 sunt expresive din
această perspectivă.
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Tabelul nr. 7 - Participarea partenerilor sociali la bugetul securităţii
sociale în unele ţări europene şi în România, %

Note: 1/ inclusiv autorităţile publice locale; 2/ reprezintă dobânzi la plasamente din capital şi
alte surse.
Sursa: ILO, The Cost of Social Security, The Thrtirteenth international inquiry, 1984-1986,
Geneva, 1992, p. 132-134; pentru România, date calculate (MP).

Datele privind participarea partenerilor sociali la finanţarea securităţii
sociale rezumă, în esenţă, experienţa naţională. La extreme, s-ar putea spune,
că se desprind, din acest punct de vedere, două categorii majore în modelele
europene de securitate socială. O categorie o formează sistemele care se
finanţează preponderent din aşa-numitele fonduri guvernamentale, care-şi
formează veniturile din impozite şi îaxe directe şi indirecte, deci din surse
publice. În această categorie pot fi incluse ţări ca Danemarca, Irlanda, Norvegia, Regatul Unit. O altă categorie este alcătuită din sisteme de securitate
socială a căror finanţare se bazează, în principal, pe contribuţii plătite de
patronat şi persoane asigurate. Franţa, Italia, Spania, sunt ţări în care
contribuţiile patronatului reprezintă jumătate sau peste jumătate din bugetul
securităţii sociale. România se apropie, în linii mari, de această grupă.

62
Evident, există argumente în favoarea şi împotriva fiecărui sistem. Considerăm că, pornind de la propriul model, atenţia trebuie concentrată asupra
efectelor globale şi particulare ale finanţării securităţiisociale, fără a absolutiza
principiul asigurării sau cel al finanţării guvernamentale. Viziunea globală, de
tip holistic, apare deosebit de importantă. Acesta înseamnă că este important
să se tindă spre realizarea unui tip de echilibru general al unui model care ia în
considerare particularităţile factorilor de ordin economic, social, politic, demografic etc. interacţiunea lor.
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Anexă
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Note; x/ sunt fonduri speciale constituite pentru acoperirea unor cheltuieli de securitate
socială. Veniturile acestor fonduri se formează din surse diferite şi, după părerea
noastră, nu au caracteristicile unui fond de asigurări sociale. În această categorie
includem: fondul de risc şi accident; fondul de asigurări sociale pentru agricultori.
Aceste din urmă, deşi este denumit "de asigurări sociale", prin mecanismul de formare
a veniturilor, este un fond cu "vocaţie socială", dar nu preponderent de "asigurări
sociale"; xx/reprezintă cheltuielile efectuate din veniturile proprii ale sistemelor (de
sănătate, de exemplu) şi/sau din veniturile întreprinderilor (agenţilor economici) şi ale
altor organizaţii;
a/ inclusiv cheltuielile din surse externe; b/prin sistemul asigurărilor sociele de stat se
finanţează pentru categoriile de populaţie acoperite (salariaţi) următoarele prestaţii:
pensii (pentru toate riscurile), indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă;
indemnizaţie pentru concedii de maternitate şi îngrijire copii; ajutoare sociale pentru
salariaţi şi pensionari (de exemplu, proteze); tratament balnear şi odihnă; alte
cheltuieli (de administrare, corp control etc.); e/ cheltuielile din fondul special de
sănătate (extrabugetar) constituit iniţial în scopul compensării diferenţelor de preţ în
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cazul unor medicamente. În 1991 şi 1992, acest fond era constituit în cadrul bugetului
asigurărilor sociale de stat. Din 1993 acest fond se constituie separat şi direct la
Ministerul Sănătăţii, care este gestionarul său; d/exclusiv cheltuielile preluate de
fondul special pentru sănătate; e/estimări pe baza datelor privind pensia media lunară
şi numărul mediu de pensionari din această categorie; f/calculate ca diferenţă între
volumul cheltuielilor pentru pensii IOVR, militari, ajutoare şi asistenţă socială (Anuar
1995, pag. 651) şi cheltuielile pentru asistenţă socială.
Sursa: Calculat pe baza datelor CNS, Anuarul Statistic al României, 1991, pag. 648-649,
650-651; 1994, pag.727, 730-731 şi de la Ministerul Finanţelor.

Note şi referiri bibliografice
1. Raportul dintre dezvoltare şi securitate socială poate fi privit şi într-un sens mai
larg. Ne referim la faptul că termenul "dezvoltare" este, în prezent, circumscris
şi ia componenta sa socială. În acest context, aspectele vieţii sociale,
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parte componentă, definitorie a dezvoltării. În această lucrare, se încearcă o
abordare a mecanismelor de interacţiune între dezvoltarea economică şi
securitatea socială.
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pe următoarele scheme: a) pensii (de bătrâneţe, invaliditate, urmaşi); h)
îngrijire medicală (servicii de sănătate, preventive şi curative); c) concedii
medicale (pentru cei aflaţi în incapacitate temporară de muncă din cauza bolii);
în unele ţări prestaţiile băneşti pentru incapacitate temporară de muncă suni
tratate împreună cu serviciile de sănătate; d) alocaţii familiale acordate în
legătură cu creşterea sarcinilor familiale datorate apariţiei copiilor; e) prestaţii
sociale în caz de şomaj; f) asistenţă socială (prestaţii sociale acordate în
legătură cu situaţia sau riscul "sărăciei"). Sistemul informaţional actual din ţara
noastră urmăreşte cheltuielile sociale într-o structură marcată de evoluţia,
istorică a diferitelor drepturi sociale şi, respectiv, a cadrul instituţional şi
organizatoric aferent. Din acest motiv utilizăm şi termenul: componenta a
securităţii sociale, care delimitează cheltuielile după alte criterii decât acelea
ale riscurilor. Astfel, numim, de exemplu, componentă întregul sistem al
asigurărilor sociale de stat care finanţează (pentru beneficiarii proveniţi din
rândul salariaţilor) pensii - de bătrâneţe, invaliditate, urmaşi - indemnizaţii
pentru incapacitate temporară de muncă, concedii de maternitate şi îngrijire
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security). Vezi: Social Security in Europe. Miscellanea of the Erasmus Programme ofSiudies Relating to Social Security in the European Communities, (editor, Danny Pieters), Brussel, Antwerpen - Apeldorn, 1991.
10. Michael Jenkins, op.cit.
11. Neil Gilbert, From entitements to incentives: The changing philosophy of social
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12. John Yfantopoulos, Financing of Social Security in the EC, în: Social Security
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PARTEA ÎNTÂI
I. PROBLEMELE SOCIALE ALE TRANZIŢIEI
O economie de piaţă ras poate garanta prin ea însăşi că sărăcia,
principalul subiect de preocupare al securităţii sociale, va putea fi eliminată.
Tranziţia la economia de piaţă provoacă modificări care, pentru multe
persoane, se traduc prin dificultăţi economice a căror atenuare este atât în
interesul puterii, cât şi al persoanelor direct afectate.
Măsurile de proiecţie socială, însă, nu pot fi decât în concordanţă cu
mecanismele pieţei şi cu metodele de alocare a resurselor existente.
Ajutoarele pentru categoriile defavorizate trebuie să fie de natură să stimuleze
o mai bună cointeresare a acestora, să creeze condiţiile pentru ca indivizii să
se poată ei înşişi proteja, în acest sens, o importanţă fundamentală o au
măsurile la nivel macroeconomic, care să conducă la realizarea principiului
protecţiei prin muncă.
Securitatea socială trebuie să se încadreze în resursele de finanţare
limitate. În acelaşi timp însă, finanţarea măsurilor de securitate socială, ţinând
cont de restricţiile bugetare, nu înseamnă că situaţia anumitor grupuri
defavorizate nu poate presupune o creştere a ajutorului din surse publice.
Nici un program social nu poate fi conceput fără a ţine seama de
realitatea politică şi economică în care va fi aplicat, aceasta cu atât mai mult în
condiţiile în care are loc schimbarea sistemului economic. Pentru a reuşi
trecerea la economia de.piaţă, este necesar ca promovarea măsurilor de
securitate socială să se facă în aşa fel încât ele să ajute mai mult decât să
compromită reforma.
Unul dintre obiectivele fundamentale ale securităţii sociale este
realizarea condiţiilor necesare-pentru ca indivizii să-şi poată acoperi
necesităţile singuri, prin muncă - principiul autoprotecţiei. Dar, inevitabil, în
procesul de reformă, anumite categorii sunt mult mai expuse şi mai vulnerabile
decât altele. în această perioadă, de tranziţie, au apărut (pe lângă cele
existente) noi categorii de persoane care, fie din cauza vârstei, fie a unor
infirmităţi sau a competenţei scăzute, sunt incapabile să-şi satisfacă singure
necesităţile. A apărut, astfel necesitatea garantării unor nivele minime de
securitate socială pentru aceste grupuri defavorizate. În aceste condiţii,
principiul autoprotecţiei nu poate fi universal aplicabil. De asemenea,
persoanele cu venituri fixe sunt afectate într-o măsură mai mare de
liberalizarea preţurilor şi de inflaţie.
Procesul de tranziţie accentuează inevitabil inegalitatea veniturilor pentru
cea mai mare parte a populaţiei care nu este în măsură să profite de
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posibilităţile oferite de liberalizarea pieţei De aceea, realizarea unei adevărate
economii de piaţă, care să aducă cu ea într-o măsură mai mare şi egalitatea
şanselor, trebuie să asigure şi existenţa categoriilor defavorizate, pentru care
sunt necesare măsuri speciale.
Pentru aceasta, diversele tipuri de prestaţii trebuie încadrate într-un
sistem care să' se adreseze unor grupuri bine definite de beneficiari.
Necesitatea stabilirii precise şi exacte a beneficiarilor prestaţiilor sociale se
justifică din considerente practice: resurse financiare şi materiale limitate,
restricţii bugetare, posibilităţi de realizare practică, detalii tehnice de organizare
internă. La acestea se pot adăuga şi efectele politice; măsurile de securitate
socială pot juca un rol însemnat în asigurarea susţinerii reformei economice din
partea populaţiei. Atenuarea di-ficultăţilor grupurilor celor mai expuseşi
vulnerabile faţă de efectele imediate ale reformei poate fi un mijloc de a obţine
un beneficiu politic maxim.
În acelaşi timp însă, numai stabilirea cu exactitate a beneficiarilor
prestaţiilor sociale va permite utilizarea mai eficientă a resurselor limitate
disponibile, în plus, direcţionarea corectă a prestaţiilor sociale asigură
respectarea principiului echităţii.
Pentru ca prestaţiile sociale să poată efectiv să ajungă la beneficiarii îndreptăţiţi, este necesar ca aceştia să fie corect identificaţi. Această operaţiune
nu poate fi făcută de autorităţile centrale. Dealtfel, ar fi şi nereali st să se
aştepte ca acestea să identifice exact cărei categorii îi aparţine fiecare
potenţial beneficiar. Pentru aceasta, ar trebui să dispună de informaţii precise
de la organismele locale. Deci, responsabilitatea determinării exacte a
beneficiarilor fiecărei forme de securitate socială revine sau trebuie transferată
autorităţilor locale.
Protecţia persoanelor fără loc de muncă este o altă problemă majoră a
perioadei de tranziţie. Acţiunea, la nivel macroeconomic, este necesară şi
urgentă pentru că existenţa unei rate înalte a şomajului este una din cauzele
principale ale mişcărilor sociale şi tensiunilor politice.
Trecerea la economia de piaţă provoacă inevitabil transformarea
profundă a activităţii economice, dar se traduce şi printr-un şomaj structural de
lungă durată. Acest şomaj nu mai corespunde unui fenomen pasager de
redistribuire a forţei de muncă. Ponderea locurilor de muncă create în
întreprinderile privatizate sau nou create este net inferioară ratei de creştere a
şomajului; este chiar nesemnificativă. Sunt necesare, deci, măsuri care să
permită protecţia şomerilor de lungă durată.
Succesul măsurilor de securitate socială depinde într-o mare măsură de
mijloacele alese pentru a realiza protecţia grupurilor şi a fiecărui individ în
parte, adică de ansamblul măsurilor administrative de aplicare a politicii
sociale. Fiind vorba de alegerea măsurilor specifice, prioritară este
preocuparea pentru aplicarea în practică şi pentru continuitatea lor în timp.
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Sistemul social existent se îndepărtează de multe ori de practică, nu este
bine adaptat nevoilor momentului, iar în unele cazuri vine chiar în contradicţie
cu necesităţile.
Principiile după care a fost administrată securitatea socială se
caracterizează printr-o tendinţă marcată de centralism, în special, în ceea ce
priveşte formularea de reguli referitoare la stabilirea categoriilor de beneficiari.
Pentru aplicarea măsurilor de securitate socială, o atenţie mai mare
trebuie acordată delegării responsabilităţii la nivele administrative locale şi
creării condiţiilor pentru dezvoltarea organismelor neguvemamentale.
Structurile actuale şi procedeele centralizate de administrare fiind
necorespunzătoare nevoilor actuale, apare necesitatea transferului, resurselor
financiare, odată cu responsabilitatea de la bugetul central la bugetele
administraţiei locale, pentru a permite finanţarea măsurilor de protecţie socială
ce vor fi administrate la nivel local.
Transferul de fonduri de la bugetul central la bugetele locale trebuie
însoţit de o veritabilă delegare a responsabilităţii către autorităţile locale. Dar
funcţionarii locali se limitează doar la aplicarea regulilor stabilite de autorităţile
centrale; ei nu au fost încurajaţi sau autorizaţi să-şi exercite prerogativele în
legătură cu măsurile de protecţie socială, nu au fost pregătiţi pentru a-şi asuma
responsabilităţi.
Există o ruptură între structurile centrale şi eşalonul local. În aceste
condiţii, ar fi nerealist să se aştepte de la autorităţile locale ca ele să-şi asume
imediat responsabilitatea unei administrări judicioase şi eficiente a securităţii
sociale. Mai întâi este necesară realizarea unui program pentru pregătirea
funcţionarilor locali.
În pofida dificultăţii situaţiei, delegarea responsabilităţilor autorităţilor
centrale în favoarea autorităţilor locale trebuie să înceapă.
Elaborarea programelor sociale şi supravegherea realizării lor rămân
însă prerogative ale puterii centrale, dar autorităţile locale trebuie să aibă
libertatea de a determina modalităţile concrete de aplicare a acestor măsuri.
Este vorba, deci, de a redefini relaţiile dintre puterea centrală şi administraţia
locală, pentru ca aceasta din urmă să devină eficace. Această, conştientizare a
responsabilităţii verigilor locale constituie un element indispensabil pentru
trecerea la economia de piaţă.
Referitor la organizaţiile neguvernamentale, cu caracter de binefacere şi
caritabil, acestea vor avea un rol însemnat, dacă avem în vedere că este puţin
probabil ca puterea publică, atât la nivel central cât şi local, să-şi poată asuma
toate responsabilităţile în materie de securitate socială.
În acelaşi timp însă, trebuie spus că situaţia socială actuală şi condiţiile
existente pentru dezvoltarea activităţilor benevole sunt puţin propice. Opinia
publică, dealtfel, este sceptică în legătură cu ajutorul real din partea unor astfel
de organizaţii, imaginea acţiunilor de binefacere sau caritabile fiind deformată.
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Totuşi, există semne de renaştere a acestor acţiuni, deşi de mai mică
amploare.
Pentru a încuraja şi favoriza această evoluţie, sunt necesare măsuri
fiscale de stimulare a organizaţiilor care au cu adevărat scop nelucrativ, de
realizare a unui cadra juridic stabil, pentru a reda încrederea în această forma
de protecţie socială. Aportul acestor organizaţii, mai ales în materie de servicii
sociale, ar putea fi benefic.

2. CRITERII ŞI PRINCIPII DE ORGANIZARE
ADMINISTRATIVĂ A SECURITĂŢII SOCIALE

Organizarea administrativă a securităţii sociale poate părea o chestiune
mai puţin importantă decât finanţarea, de exemplu, care afectează în mod
direct atât pe beneficiari, cât şi pe cei care finanţează prestaţiile (contribuabili,
întreprinderi). De asemenea, ea este mai rar supusă unor schimbări, în timp ce
prestaţiile sau finanţarea lor sunt modificate mai frecvent.
Cu toate acestea importanţa organizării administrative nu trebuie
subestimată. Problemele pe care ea le ridică se referă la repartizarea
responsabilităţilor între stat, lucrători, patroni, la scară locală sau centrală. Ea
constă în gestionarea unui serviciu public în care sunt investite sume
considerabile şi a cărui bună funcţionare poate fi garantul păcii sociale.
În domeniul social, o organizare raţională şi eficientă constituie o condiţie
primordială pentru aplicarea efectivă a legislaţiei, pentru calitatea serviciilor
prestate şi pentru menţinerea costurilor gestionării în limite rezonabile.
Organizarea administrativă a securităţii sociale, ca serviciu public, poate
avea două forme:
- administrarea directă printr-un departament ministerial şi serviciile
subordonate acestuia;
- administrarea prin instituţii autonome, supuse unui anumit control al
puterii centrale.
Administrarea directă nu exclude posibilitatea participării celor interesaţi,
în primul rând a persoanelor protejate, prin intermediul reprezentanţilor lor, dar
această participare are mai mult un caracter consultativ,
În schimb, autonomia administrativă, datorită puterilor de decizie pe care
le presupune, nu numai că permite participarea celor interesaţi, dar aceasta
este chiar raţiunea sa de a exista; ea nu poate funcţiona altfel.
Autonomia instituţiilor de securitate socială şi participarea celor interesaţi
la gestiunea lor se bazează pe caracteristicile structurale aie sistemului: modul
de finanţare şi aria de cuprindere.
Sistemul social existent se îndepărtează de multe ori de practică, nu este
bine adaptat nevoilor momentului, iar în unele cazuri vine chiar în contradicţie
cu necesităţile.
Principiile după care a fost administrată securitatea socială se
caracterizează printr-o tendinţă marcată de centralism, în special. în ceea ce
priveşte formularea de reguli referitoare îa stabilirea categoriilor de beneficiari.
Pentru aplicarea măsurilor de securitate socială, o atenţie mai mare
trebuie acordată delegării responsabilităţii la nivele administrative locale şi
creării condiţiilor pentru dezvoltarea organismelor neguveraamentale.
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Structuri le actuale şi procedeele centralizate de administrare fiind
necorespun-zătoare nevoilor actuale, apare necesitatea transferului, resurselor
financiare, odată cu responsabilitatea de la bugetul central la bugetele
administraţiei locale, pentru a permite finanţarea măsurilor de protecţie socială
ce vor fi administrate la nivel local.
Transferul de fonduri de la bugetul central la bugetele locale trebuie
însoţit de o veritabilă delegare a responsabilităţii către autorităţile locale. Dar
funcţionarii locali se limitează doar la aplicarea regulilor stabilite de autorităţile
centrale; ei nu au fost încurajaţi sau autorizaţi să-şi exercite prerogativele în
legătură cu măsurile de protecţie socială, nu au fost pregătiţi pentru a-şi asuma
responsabilităţi.
Există o ruptură între structurile centrale şi eşalonul local. În aceste
condiţii, ar fi nerealist să se aştepte de la autorităţile locale ca ele să-şi asume
imediat responsabilitatea unei administrări judicioase şi eficiente a securităţii
sociale. Mai întâi este necesară realizarea unui program pentru pregătirea
funcţionarilor locali.
În pofida dificultăţii situaţiei, delegarea responsabilităţilor autorităţilor
centrale în favoarea autorităţilor locale trebuie să înceapă.
Elaborarea programelor sociale şi supravegherea realizării lor rămân
însă prerogative ale puterii centrale, dar autorităţile locale trebuie să aibă
libertatea de a determina modalităţile concrete de aplicare a acestor măsuri.
Este vorba, deci, de a redefini relaţiile dintre puterea centrală şi administraţia
locală, pentru ca aceasta din urmă să devină eficace. Această conştientizare a
responsabilităţii verigilor locale constituie un element indispensabil pentru
trecerea la economia de piaţă.
Referitor la organizaţiile neguvernamentale, cu caracter de binefacere şi
caritabil, acestea vor avea un rol însemnat, dacă avem în vedere că este puţin
probabil ca puterea publică, atât la nivel central cât şi local, să-şi poată asuma
toate responsabilităţile în materie de securitate socială.
În acelaşi timp însă, trebuie spus că situaţia socială actuală şi condiţiile
existente pentru dezvoltarea activităţilor benevole sunt puţin propice. Opinia
criteriului finanţării în exercitarea puterii de decizie, care condiţionează o
autonomie reală a organismului respectiv.
În ceea ce priveşte gestiunea prestaţiilor universale, având surse de
finanţare necontributive, aceasta va trebui să revină organismelor statului, fără
a exclude autonomia administrativă locală, prin transferul de competenţe către
colectivităţile teritoriale descentralizate.
În concluzie, se poate spune că există o strânsă interdependenţă între
aria de aplicare a măsurilor de securitate socială, sursele de finanţare şi
structurile administrative ale acesteia. Dar aceste criterii nu sunt suficiente
pentru a justifica în totalitate modelul de organizare cu autonomie funcţională
sau crearea unui sistem unificat. Explicaţii pot fi găsite fie în natura sistemului
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existent până în acest moment, fie în gradul de încredere sau neîncredere al
cetăţenilor în stat şi în instituţiile sale.
Desigur că o creştere a dimensiunilor unui organism unificat riscă să-i
îngreuneze funcţionarea, să-i scadă eficacitatea, să fie perceput ca un factor
birocratic şi să devină o justificare a eventualelor tendinţe de privatizare şi a
efectelor sale nedorite, dacă acestea nu sunt contracarate prin descentralizare
teritorială.

2.1. Autonomia administrativă
Autonomia instituţiilor de securitate socială pe plan administrativ se
caracterizează prin recunoaşterea unei personalităţi juridice distincte de cea a
statului, ca şi prin eliminarea relaţiilor de subordonare ierarhică între ministerul
competent sau organele acestuia şi organismele autonome. Aceste organisme
autonome trebuie să dispună de puteri proprii de decizie recunoscute, în
special în domeniul gestiunii fondurilor.
Pe plan financiar, autonomia presupune ca bugetul instituţiilor autonome,
alimentat în principal din cotizaţii, să fie distinct de cel al statului.
Cadru propice pentru participarea celor direct interesaţi, autonomia nu se
conferă instituţiilor decât în scopul de a ie permite să se achite mai bine de
sarcinile lor.
Acest tip de organizare poate fi calificată ca descentralizare funcţională a
acţiunii statului sau descentralizare prin servicii, independentă de descentralizarea teritorială, locală.
Totodată, acest mod de organizare presupune ca statul să-şi menţină
puterea de control şi rolul de coordonare, precum şi misiunea de elaborare a
strategiei generale. El nu poate şi nu trebuie să renunţe la prerogativele sale
de coordonare şi control al acţiunii organismelor autonome care dispun de
puteri decizionale în materie de aplicare a legilor, care manipulează fonduri
însemnate (al căror volum poate fi comparabil cu cel al bugetului central al
statului) şi a căror acţiune vizează unul dintre domeniile cele mai importante
ale vieţii sociale.
Dar, spre deosebire de puterile pe care statul le exercită asupra
serviciilor din subordinea sa, prerogativele de control asupra instituţiilor
autonome nu presupun ca statul să intervină în mod sistematic în gestiunea
lor. Asemenea puteri se pot exercita numai în cazuri excepţionale.
Pe de altă parte, autonomia instituţiilor de securitate socială se acordă în
cadrul legislaţiei care le stabileşte funcţiile, ţinând cont de strategia în domeniu,
elaborată la scară naţională. Autonomia implică, în consecinţă, o coordonare a
acţiunilor instituţiilor de securitate socială cu cele din domeniile conexe, în
cadrul politicii stabilite la nivel naţional.
De precizat că pot exista mai multe grade de autonomie funcţională.
Criteriul formei de recunoaştere a unei personalităţi juridice distincte de cea a
statului nu este întotdeauna determinant,
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În primul rând, gestiunea centralizată a securităţii sociale, printr-o
administrare subordonată autorităţii ministeriale, nu exclude participarea celor
interesaţi în cadrul unui organism consultativ, la luarea deciziilor. Această
participare se concretizează în recomandări. Diferenţa dintre această formulă
şi cea a autonomiei şi descentralizării formale a organului, ale cărui funcţii s-ar
reduce la a aviza deciziile ministerului, nu este prea mare.
În al doilea rând, autonomia de gestiune se poate reduce la aspectul pur
tehnic şi funcţional, nu şi la cel decizional.
În al treilea rând, chiar şi în instituţiile autonome având puteri de decizie,
participarea poate fi limitată fie prin rolul preponderent al reprezentanţilor statului, fie prin relaţiile informale (personale sau politice).
Un echilibru între orientările clare şi controlul indispensabil al statului în
domeniile esenţiale, pe de o parte, şi o autonomie responsabilă, pe de altă
parte, este dificil de găsit. Pentru aceasta este necesară o bună înţelegere a
noţiunii de autonomie şi a avantajelor sale.
În plan financiar, autonomia garantează alocarea resurselor proprii ale
securităţii sociale, formarea rezervelor şi respectarea destinaţiei fondurilor. Ea
este o condiţie pentru a asigura transparenţa gestiunii financiare fără de care
este greu să se realizeze previziuni pe termen mediu sau lung asupra
echilibrului financiar al sistemului. Dar, cu toate că bugetul securităţii sociale
trebuie să fie distinct de cel al statului, aceasta nu presupune eliberarea
statului de responsabilităţile sale în domeniul legislativ şi al controlului situaţiei
financiare a securităţii sociale.
În plan administrativ, autonomia se manifestă ca instrument de
ameliorare a serviciilor oferite beneficiarilor, mai ales din punct de vedere
calitativ.

2.2. Unificarea instituţională
Administrarea directa printr-un organism unic, la nivel central, este
proprie ramurilor securităţii sociale cu finanţare necontributivă.
Acest mod de organizare se bazează pe unitatea de gestiune,
sistematizare şi pe tendinţa de coordonare şi integrare.
Avantajele sale sunt multiple atât pentru persoanele protejate, prin
eliminarea verigilor intermediare pe care acestea ar trebui să ie parcurgă până
la obţinerea serviciului cuvenit, cât şi pentru administraţie, a cărei eficienţă ar
putea să crească. De asemenea, ar putea fi eliminate conflictele de
competenţe dintre instituţii, ca şi munca dublă sau lacunele în protecţie.
Principiul de unitate depăşeşte domeniul instituţional strict; el implică şi
unificarea şi armonizarea prestaţiilor pentru diverse riscuri.
Inconvenientele unei concentrau excesive, tendinţa de creştere a
dimensiunilor organismului central unic, pot fi compensate prin crearea unor
servicii descentralizate în plan teritorial, de natură să apropie administraţia de
persoanele direct interesate. Neajunsul anonimatului, inerent la dimensiunea
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instituţiilor naţionale, ar putea fi atenuat dacă descentralizarea teritorială ar fi
însoţită şi de autonomie la nivel local.
Unificarea instituţională poate constitui atât un factor de progres prin
raţionalitate, cât şi un factor de regres prin calitatea prestaţiilor.
La un grad înalt de unificare şi concentrare există pericolul ca creşterea
dimensiunilor instituţiilor, chiar în cele mai bune condiţii tehnice de organizare
internă, să nu permită adaptarea satisfăcătoare" la evoluţia nevoilor populaţiei
protejate, ceea ce poate antrena o degradare a calităţii serviciilor oferite.
A căuta remedii fa formele tradiţionale de solidaritate sau în adaptarea şi
aplicarea mecanismelor de piaţă, limitând rolul statului la garantarea unui
minim de subzistenţă, ar fi o sursă de noi inegalităţi.
Viitorul pare a fi în dezvoltarea participării persoanelor interesate, sub
diverse forme şi îa diferite nivele, în recunoaşterea deopotrivă a instituţiilor
centrale de securitate socială şi a organismelor autonome administrativ şi
financiar, ca şi în descentralizarea teritorială.

3. ORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ A SECURITĂŢII
SOCIALE ÎN UNELE ŢĂRI DEZVOLTATE

Modul de organizare şi structurile instituţionale ale securităţii sociale
diferă de la o ţară la alta, atât la nivel naţional cât şi local, în funcţie de tradiţii şi
de condiţiile economice, sociale şi politice.
Trăsătura comună a tuturor sistemelor o constituie existenţa instituţiilor
specializate ia niveî naţional, precum şi marea diversitate a organismelor locale
cu atribuţii în aplicarea practică a strategiei sociale şi a legislaţiei în domeniu.
Aceste sisteme se supun unor reglementări elaborate la nivel naţional,
dar au o configuraţie puternic descentralizată privind aplicarea acestor
reglementări. În diferite forme, organele administraţiei locale, diferitele case,
oficii şi agenţii din teritoriu au competenţe sporite în rezolvarea problemelor
concrete de securitate socială.
Gestiunea fondurilor şi conducerea organismelor specializate se
realizează fa general cu participarea partenerilor sociali care reprezintă
interesele contribuabililor, patronilor, statului şi beneficiarilor.
În practica socială a ţărilor cu economie de piaţă, individul este subiect al
protecţiei sociale, existând însă şi câteva categorii de persoane protejate în
mod special: copiii, mamele în perioadele pre- şi postnatale, bătrânii.
Recesiunea economică a determinat şi în aceste ţări o reducere a
prestaţiilor sociale, dar este recunoscut faptul că măsurile din domeniul
securităţii sociale pot avea un impact pozitiv asupra relansării economice dacă
sunt bine gândite şi aplicate corect
În aceste ţări coexistă instituţii sociale de stat şi private. Există însă o
anumită circumspecţie faţă de regimurile private de asigurări, care au reuşit,
totuşi, să câştige teren mai ales prin calitatea superioară a serviciilor şi prin
acţiunea promoţională de excepţie.
Este practicat sistemul pensionarilor anticipate, obiectivul principal fiind
oferirea posibilităţii de a încadra forţa de muncă tânără. Un astfel de
experiment, realizat în Belgia, nu şi- a atins scopul.
În Germania, patru ministere federale sunt implicate în domeniul
securităţii sociale: Ministerul Federal al Muncii şi Afacerilor Sociale, Ministerul
Federal al Familiei şi Vârstei a treia, Ministerul Federal al Sănătăţii şi Ministerul
Federal al Urbanismului.
Ministerul Federal al Muncii are responsabilităţi de control, legislative, de
coordonare în domeniul prestaţiilor legate de şomaj, bătrâneţe, urmaşi, invaliditate, accidente de muncă, boli profesionale, prestaţii familiale, pentru acestea
din urmă având numai atribuţii executive, cele legislative revenind Ministerului
Familiei şi Vârstei a Treia. Ministerul Federal al Muncii colaborează, îa nivel
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naţional, cu organisme administrative autonome ca Institutul Federal de
Asigurări, Oficiul Federal al Muncii, iar pe plan teritorial funcţionează
organisme regionale de asigurări, case de asigurări pe ramuri de activitate,
asociaţii profesionale, oficii regionale sau locale de muncă.
Ministerul Federal aî Familiei şi Vârstei a Treia are atribuţii de elaborare
a legislaţiei în domeniul prestaţiilor familiale, ajutoarelor sociale şi alocaţiilor
pentru educaţie. De asemenea, el colaborează cu oficiile federale, regionale şi
cu birourile locale de ajutor social.
Ministerul Sănătăţii, se ocupă cu prestaţiile de boală şi maternitate. Pe
lângă acesta există o Confederaţie a caselor de sănătate, cu corespondenţe la
nivel local şi pe diverse ramuri profesionale.
Domeniul locuinţelor şi al alocaţiilor pentru locuinţe, în mod firesc, intră în
sarcina Ministerului Urbanismului, care, la rândul lui, dispune de birouri regionale şi locale.
De menţionat existenţa unui organism federal de control pentru instituţiile
de asigurări ale căror competenţe teritoriale depăşesc limitele unei regiuni
federale. În celelalte cazuri, controlul este exercitat de ministerele regionale aie
muncii.
În Germania, securitatea socială este considerată ca un element
important în configuraţia ordinii politice a economiei de piaţă orientată social.
Se consideră că aşa cum în economia de piaţă efortul individual trebuie să
domine, tot astfel în sistemul social se cere o completare a pieţei cu asigurări
colective pentru fiecare individ.
În Marea Britanic există un sistem universal de securitate socială, dar
acesta nu este administrat autonom, cu participarea la gestiune a celor direct
interesaţi. Marea Britanie, alături de Australia, Noua Zeelandă, este printre
puţinele ţări dezvoltate cu economie de piaţă în care nu funcţionează principiul
autonomiei de gestiune.
În Marea Britanie prestaţiile de securitate socială sunt administrate de
trei ministere; Ministerul Securităţii Sociale, Ministerul Muncii şi Ministerul
Sănătăţii.
Ministerului Securităţii Sociale îi revin cele mai multe responsabilităţi în
legătură cu prestaţiile îs numerar, inclusiv pentru cele de şomaj, boală şi
mater-nitate, Ministerul Muncii având atribuţii pe linia ocupării forţei de muncă,
iar Ministerului Sănătăţii revenindu-i serviciile medicale.
La nivel naţional, funcţionează agenţii cu funcţii executive: Agenţia
pentru alocaţii. Agenţia pentru cotizaţii. Agenţia pentru servicii de muncă şi un
Serviciu naţional de sănătate, iar la nivel local, birouri şi agenţii, servicii sociale
şi oficii profesionale.
In legătură cu Serviciul naţional de sănătate, aceste este finanţat în
principal prin sistemul general de impozite (80,8%), din contribuţii pentru
asigurările naţionale (13,9%), din tarife pentru servicii speciale furnizate (3,9%)
şi din alte încasări, îndeosebi vânzări de terenuri (1,4%).
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În cadrul sistemului de sănătate, de curând perfecţionat, se acordă o
atenţie deosebită funcţionării corespunzătoare a instituţiilor locale de sănătate
care gospodăresc fondurile puse la dispoziţie şi controlează calitatea serviciilor
de sănătate furnizate.
Referitor la sistemul de pensii, în cadrul acestuia partea preponderentă o
deţin pensiile în sistem de stat, dar sunt încurajate şi sistemele de pensii
private sau profesionale.
În Belgia, Ministerul Prevederilor Sociale are atribuţii legislative şi de
control în domeniul prestaţiilor de boală, maternitate, invaliditate, bătrâneţe,
urmaşi, accidente de muncă, boli profesionale, alocaţii familiale. Atribuţiile
executive revin instituţiilor naţionale specializate: Institutul naţional pentru
asigurări de boală şi invaliditate care are gestiune separată de cea a serviciilor
de sănătate, Uniunea naţională pentru ajutor social, Oficiul naţional de pensii,
Oficiul naţional pentru alocaţii familiale. La nivel local există case de asigurări
de boală şi invaliditate, case de asigurări sociale, case pentru alocaţii de
şomaj, oficii şi birouri locale.
Ministerului Muncii şi Ocupării îi revin sarcini în legătură cu prestaţiile de
şomaj, pe care le administrează Oficiul naţional al muncii prin intermediul
caselor de alocaţii de şomaj şi al birourilor locale.
Secretariatul de Stat pentru Emanciparea Socială se ocupă cu ajutoarele
sociale, iar la nivel local acestea sunt administrate descentralizat, prin comisii
de asistenţă socială. în Belgia, "minimul de subzistenţă" este o prestaţie
necontribu-tivă care a fost instituită încă din 1977.
În Grecia există două Ministere cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniul
securităţii sociale: Ministerul Prevederilor, Sănătăţii şi Securităţii Sociale, care
se ocupă cu toate prestaţiile, mai puţin cu cele de şomaj şi alocaţii familiale,
care intră în sarcina Ministerului Muncii. Institutul pentru asigurări sociale este
organul specializat, la nivel naţional, căruia îi revine sarcina de colectare a
cotizaţiilor pentru toate ramurile securităţii sociale, inclusiv pentru şomaj şi
alocaţii familiale. Tot la nivel naţional mai funcţionează şi Oficiul pentru ocuparea forţei de muncă, cu birouri locale în toată ţara.
În Spania, Ministerul Muncii şi Securităţii Sociale coordonează-activitatea
pentru îoate ramurile securităţii sociale, mai puţin pentru servicii de sănătate,
care revin Ministerului Sănătăţii şi pentru prestaţiile necontributive şi serviciile
sociale, care intră in sfera de activitate a Ministerului Afacerilor Sociale.
La nivel naţional funcţionează organismele specializate: Institutul
naţional pentru securitate socială, Institutul naţional pentru probleme de
muncă, Institutul naţional pentru servicii sociale, Institutul naţional de sănătate
cu organismele locale autonome care colaborează la gestionarea serviciilor de
sănătate.
În Italia, Ministerul Muncii şi Prevederilor Sociale răspunde de toate prestaţiile de securitate socială, mai puţin de cele de sănătate. Organismele
naţionale autonome specializate sunt: Institutul naţional al prevederilor sociale
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şi Institutul naţional pentru asigurări de accidente de muncă. La nivel local
prestaţiile sunt administrate de primării.
Serviciile de sănătate sunt finanţate integral de către stat, dar sunt
administrate autonom pe plan local de către autorităţile administraţiei locale,
după modalităţile şi legile adoptate pentru fiecare regiune.
Şi în alte ţări în care securitatea socială este finanţată preponderent de
către stat (în proporţie de 90% m Danemarca şi 2/3 în Islanda), aceasta este
administrată descentralizat de către autorităţile locale.
În schimb, aşa cum am mai precizat, m alte ţări cu sisteme universale de
securitate socială, ca Marea Britanie, Australia, Noua Zeelandă, nu
funcţionează principiul autonomiei şi participării la gestiune.

4. STRUCTURI ORGANIZATORICE ALE SECURITĂŢII
SOCIALE ÎN ROMÂNIA

În ţara noastră, responsabilitatea funcţionării sistemului de securitate
socială revine mai multor organe centrale şi locale, cele mai multe atribuţii
revenind Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.
Activitatea de securitate socială este structurată pe două niveluri; central
şi judeţean.
Nivelul central cuprinde structura organizatorică a M.M.P.S., Secretariatului de Stat pentru Handicapaţi. Ministerului Sănătăţii, Ministerului
învăţământului, Departamentului Administraţiei Publice Locale, Ministerului
Finanţelor. La nivel naţional mai funcţionează o serie de instituţii subordonate
diverselor ministere: Oficiul centrai pentru plata pensiilor, Institutul naţional de
expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, Institutul de cercetări
ştiinţifice pentru protecţia muncii, Institutul de cercetări ştiinţifice în domeniul
muncii şi protecţiei sociale, Comitetul naţional pentru protecţia copilului,
Comisia centrală pentru ocrotirea minorilor, Comitetul român pentru adopţii.
La nivel judeţean, securitatea socială se realizează prin intermediul
serviciilor teritoriale ale ministerelor şi ale celorlalte autorităţi ale administraţiei
centrale: direcţii, oficii, comitete locale. Pe lângă acestea, autorităţile
administraţiei publice locale, consiliile judeţene şi primăriile au atribuţii pe linia
realizării măsurilor de protecţie socială.
M.M.P.S., ca principal organism central coordonator, cu responsabilităţi
în elaborarea proiectelor legislative şi a strategiei sociale, cuprinde în sfera sa
de activitate domeniile: asigurări sociale, forţă de muncă şi şomaj, asistenţă
socială, protecţia muncii. Deşi are sarcina de a asigura coordonarea întregii
activităţi de securitate socială prin propuneri legislative, M.M.P.S. nu poate
realiza practic urmărirea şi controlul desfăşurării acţiunilor diverselor
organisme, nu dispune de mecanismele necesare pentru asigurarea respectării
reglementărilor.
M.M.P.S. are patru departamente, conduse de câte un secretar de stat:
Departamentul Forţă de Muncă, Şomaj şi Politică Salarială, Departamentul
Protecţiei Sociale, Departamentul Legislaţia Muncii şi Departamentul Protecţiei
Muncii. Departamentul Protecţiei Sociale are responsabilitatea administrării
asigurărilor sociale şi a asistenţei sociale. În cadrul acestui departament
funcţionează patru direcţii: Direcţia generală de pensii şi asigurări sociale de
stat, Direcţia generală de pensii şi tratament balnear pentru agricultori, Direcţia
de control, îndrumare şi metodologie în domeniul asigurărilor sociale şi Direcţia
de asistenţă socială.
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M.M.P.S. administrează şi gestionează bugetul asigurărilor sociale.
România este printre puţinele ţări în care un buget format din surse contributive
este administrat şi gestionat direct de către stat şi nu prin organisme naţionale
autonome.
În domeniul asigurărilor sociale, M.M.P.S. are atribuţii privind: pensiile
pentru limită de vârstă, pensiile de urmaş şi invaliditate, pensiile suplimentare,
indemnizaţiile de boală şi maternitate, elaborarea bugetului asigurărilor sociale
de stat şi al asigurărilor sociale pentru agricultori, urmărirea execuţiilor
bugetare, controlul contribuţiilor de asigurări sociale şi pentru pensia
suplimentară, expertiza medicală şi recuperarea capacităţii de muncă, plata
pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale etc.
În domeniul ocupării forţei de muncă şi şomajului, M.M.P.S. se ocupă cu
acordarea ajutoarelor de şomaj, precum şi cu programele de calificare,
recalificare şi reintegrare profesională a şomerilor, elaborare?, bugetului
fondului de şomaj şi urmărirea execuţiei bugetare, controlul colectării
contribuţiilor pentru şomaj de la agenţii economici.
În ceea ce priveşte asistenţa socială, M.M.P.S., prin direcţia de
specialitate, are sarcina acordării unor ajutoare familiale, ajutoare de deces,
asigurării protecţiei persoanelor cu probleme de existenţă: minori orfani sau
abandonaţi, handicapaţi, delicvenţi care nu răspund penal, vârstnici lipsiţi de
sprijin material, bolnavi cronici care necesită îngrijire în cămine de bătrâni,
handicapaţi adulţi.Referitor la problema persoanelor handicapate, Secretariatului de Stat
pentru. Handicapaţi îi revine misiunea de coordonare, îndrumare şi
supraveghere a protecţiei speciale, atât pentru adulţi, cât şi pentru copii. S.S.H.
are în subordine şi inspectorate teritoriale pentru protecţia acestor persoane în
instituţii.
Apare astfel o suprapunere a activităţilor pe această problemă între cele
două organisme centrale, iar raporturile de colaborare pe care se bazează
relaţiile dintre ele nu duc întotdeauna la o sincronizare a acţiunilor.
Ministerul Sănătăţii răspunde de serviciile de sănătate publică, are
sarcini de îndrumare, coordonare şi control aî activităţii unităţilor de ocrotire a
asistenţei maniei şi copilului, precum şi de asistenţă medicală la locul de
muncă. In domeniul ocrotirii minorilor, M-.S. răspunde de leagăne, unde sunt
internaţi copii între 0-3 ani.
Ministerul învăţământului şi Ştiinţei, pe lângă sarcinile specifice care îi
revin pe linia organizării şi coordonării învăţământului de toate gradele, are şi
atribuţii privind administrarea caselor de copii între 3-18 ani, unde asigură şi
procesul educativ. De asemenea, M.I.S. îi revin sarcini în distribuirea alocaţiilor
pentru copiii de vârstă şcolară.
Structurile organizatorice multiple existente în ţara noastră în domeniul
securităţii sociale, care realizează practic unele funcţiuni identice, conduc la
suprapuneri de activităţi, la o eficienţă scăzută pentru beneficiari, la irosire de
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forţă de muncă, cu consecinţe asupra neglijării sarcinilor esenţiale, ca
urmărirea şi controlul respectării aplicării legislaţiei în vigoare.
Actualele organisme sunt preocupate mai mult de rezolvarea
problemelor de natură operativă datorită lipsei unui program strategic pe
termen lung. Aceasta este o consecinţă a crizei economice, dar şi a organizării
necorespunzătoare. In această perioadă de tranziţie, cu modificări rapide,
necesitatea de a avea o viziune clară asupra obiectivelor de perspectivă devine
şi mai stringentă.
Pentru majoritatea întreprinderilor private, în perioada actuală, obiectivul
cel mai important este obţinerea profitului, respectarea legislaţiei din domeniul
social fiind neglijată. Chiar agenţii economici de stat au alte priorităţi decât
plata contribuţiilor sau impozitelor. În aceste condiţii, organismele de securitate
socială trebuie să fie astfel organizate încât să aibă o mai mare posibilitate de
control si detectare, în scopul respectării reglementărilor legale. În acest fel,
agenţii economici nu-şi vor mai permite riscul de a nu plăti şi vor fi determinaţi
să respecte benevol legislaţia socială.
Este ştiut că viabilitatea financiară a sistemului de securitate socială este
dependentă de colectarea cotizaţiilor, impozitelor şi taxelor şi, desigur, de
modul de repartizare şi distribuire a lor. Dar, între Ministerul de Finanţe,
M.M.P.S., Ministerul Sănătăţii, S.S.H. nu există o coordonare din punct de
vedere al colectării contribuţiilor de asigurări sociale, contribuţiilor pentru fondul
de sănătate, contribuţiilor pentru fondul de risc şi impozitelor, deşi există multe
similitudini sub aspect tehnic şi metodologic în această activitate. Are loc astfel
o multiplicare a eforturilor mai multor ministere într-o acţiune de rutinii, eforturi
care ar putea ii canalizate în alte direcţii: de control, de elaborare a unor
programe sociale etc.

5. ELEMENTE DE STRATEGIE A ORGANIZĂRII
SECURITĂŢII SOCIALE

Problema conceptuală care se pune este aceea de a defini o noţiune a
securităţii sociale nici prea detaliată, nici prea generală, ci aplicabilă în
practică, în cadrul unui program global. În acest context, este utilă o clasificare
pe categorii a instrumentelor şi mijloacelor considerate ca fiind în măsură să
amelioreze condiţiile de trai. Acestea se pot împărţi în trei categorii:
- măsuri promoţionale, care vizează constituirea şi consolidarea
mijloacelor existente şi a potenţialului productiv al familiilor şi persoanelor, ca şi
ameliorarea veniturilor reale şi a consumului social;
- măsuri preventive, care au ca scop prevenirea situaţiilor de risc pentru
categoriile cele mai vulnerabile;
- măsuri de protecţie propriu-zisă, al căror obiectiv este asigurarea unui
ajutor pentru cei ce au ajuns în situaţia de dependenţă.
Aceste categorii se întrepătrund. De exemplu, programele de ocupare a
forţei de muncă pot fi considerate, în acelaşi timp, ca o măsură promoţională,
dar şi ca mijloc de prevenire a şomajului. Serviciile de sănătate favorizează
bunăstarea, dar previn şi riscurile de îmbolnăvire.
Importanţa acestei clasificări nu rezidă în precizia definiţiilor. Ea poate
sugera, însă, o progresie a măsurilor ce trebuie luate gradual, de ia general la
particular, în cercuri concentrice.
Cercul exterior, al măsurilor promoţionale, cuprinde întreg evantaiul de
măsuri macroeconomice sectoriale şi instituţionale. Aici pot fi incluse programele din domeniul instruirii şi educaţiei, organizarea serviciilor de sănătate
primare, programele vizând familia şi copiii sau ceîe privind locuinţele.
Cercul median cuprinde măsuri mai directe de prevenire a căderii
nivelului de trai, ca redistribuirea veniturilor, crearea de locuri de muncă sau
asigurarea securităţii alimentare.
Cercul central, al protecţiei propriu-zise, cuprinde măsurile ce trebuie
luate în cazul în care degradarea condiţiilor de viaţă pentru anumite categorii
nu a putui fi evitată prin mijloace promoţionale sau preventive.
Cum fiecare guvern îşi stabileşte propriul dozaj de responsabilităţi, ţinând
cont de resursele disponibile pentru a defini o strategie de securitate socială
care să completeze politica economică, stabilirea unor structuri detaliate, care
să se poată aplica în mod universal, nu este posibilă.
Responsabilităţile, în mod normal, trebuie împărţite între cei interesaţi:
stat, beneficiari, agenţi economici, contribuabili. Realizarea şi menţinerea
echilibrului pe care îl presupune responsabilitatea partajată trebuie să se
constituie în unul din principalele obiective ale politicii de securitate socială.
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Abordând securitatea socială prin prisma noţiunii de responsabilitate
partajată, se degajă unele elemente care, fără a prejudicia flexibilitatea care se
impune în organizare, pot constitui trei niveluri de protecţie: nivelul universal
(de bază), nivelul solidaritate (obligatoriu) şi nivelul complementar (voluntar).
Nivelul de bază se poate defini ca un dispozitiv de protecţie universal,
finanţat prin impozite şi garantat de către stat, care să vizeze asigurarea
serviciilor necesare pentru satisfacerea nevoilor fundamentale şi să garanteze
un nivel minim de subzistenţă persoanelor cu resurse sub limita sărăciei. Acest
prim nivel reprezintă un element de bază al politicii de securitate socială, dar
datorită resurselor scăzute, garantarea venitului minim se poate face la un
nivel foarte redus, insuficient.
Al doilea nivel de securitate, obligatoriu, este finanţat din fondul public
alimentat din cotizaţii, iar prestaţiile se distribuie celor în drept în funcţie de
anumite riscuri: bătrâneţe, boală, invaliditate etc.
La rândul său, acest nivel poate cuprinde numai un regim de prestaţii şi
cotizaţii proporţionale cu câştigurile sau pot fi prevăzute şi elemente forfetare
care să întărească aspectul de solidaritate şi să atenueze inegalităţile.
Elementele forfetare pot fi aplicate în cazul riscurilor pe termen lung: bătrâneţe,
invaliditate.
În acest caz, alegerea modului de finanţare şi de distribuire a resurselor
cere supleţe. Între cele două sisteme clasice, care_ sunt repartiţia şi
capitalizarea integrală, există o gamă largă de soluţii bazate pe capitalizarea
parţială, care permit o mai bună adaptare la condiţiile concrete, ţinând seama
de o serie de factori ca: posibilităţile de plasare a fondurilor, capacitatea
financiară a coti-zanţiilor şi nivelul resurselor care se aşteaptă să fie transferat
între generaţii.
Acest nivel obligatoriu de securitate socială, trebuie să stea în centrul
politicii sociale, având în vedere atât aria sa largă de cuprindere, nivelul şi
volumul prestaţiilor oferite, cât şi responsabilităţile pe care le presupune.
Cel de-al treilea, nivel, nivelul complementar (voluntar) se bazează pe
separarea responsabilităţii publice de responsabilitatea privată. El vizează
furnizarea unui complement de venit care să răspundă nevoilor individului.
Chiar dacă sunt de natură preponderent privată, regimurile astfel
instituite nu trebuie să prevadă mai puţine mecanisme de control care să ie
asigure conformitatea cu normele referitoare la eventualele plasamente de
fonduri, la administrare sau practici contabile.
Totodată, trebuie avut în vedere, faptul că nivelul scăzut al veniturilor nu
lasă loc unei protecţii voluntare. Succesul acestui nivel de protecţie poate
proveni din transparenţa sa mai mare, care să inspire încredere populaţiei, şi
din calitatea serviciilor.
Această abordare graduală, în trepte şi pe mai multe niveluri, a securităţii
sociale, este inspirată de ideea că acest mod de organizare poate oferi
protecţie celor care nu sunt în măsură să contribuie pentru nevoile lor, evitând
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totodată ca din lipsă de prevedere, unele persoane să se găsească într-o
situaţie de dependenţă la un moment dat. În acelaşi timp, ea favorizează şi
asigură instrumentele necesare celor care doresc completarea sistemelor
obligatorii de protecţie.
Structura cu trei niveluri antrenează, de asemenea, şi o repartizare a
riscurilor. În cazul prestaţiilor de bază şi ai celor obligatorii, statul absoarbe cea
mai mare parte a riscurilor de pe piaţa financiară, atât în timpul vieţii active, cât
şi în perioada ulterioară. În schimb, regimul complementar voluntar, bazat pe
cotizaţii uniforme şi finanţat prin capitalizarea integrală, expune cotizantul la
fluctuaţiile favorabile ale pieţei financiare.
Este necesar, deci, de a defini şi evalua o serie de echilibre delicate ce
trebuie stabilite în cadrul politicii generale de securitate socială, cum ar fi
echilibrul dintre sectorul public şi cel privat, între protecţie şi autoprotecţie, între
resurse şi nevoi sau între priorităţi aparent contradictorii.
Realizarea în practică a unei politici flexibile de securitate socială impune
o permanentă adaptare şi readaptare în raport cu evoluţia fenomenelor
economice şi sociale, cu noi le forme de risc care apar sau sunt susceptibile să
apară în procesul trecerii la economia de piaţă.

PARTEA A DOUA
1. STRUCTURII ADMINISTRATIVE ŞI INSTITUŢII DE
ASISTENŢĂ SOCIALĂ ÎN UNELE ŢĂRI DEZVOLTATE

Cadrul organizatoric al sistemului de asistenţă socială diferă de la o ţară
la alta în funcţie de factorii structurali şi operaţionali care caracterizează
sistemul respectiv.
Situaţia economică influenţează în mod direct atât sistemul structural, cât
şi pe cel operaţional.
Programul acţiunilor sociale, în majoritatea ţărilor, nu se desfăşoară la
întâmplare, cu atât mai mult cu cât finanţarea acestora angajează bugetul
statului şi al colectivităţilor locale.
Fiecare ţară îşi elaborează o politică socială în conformitate cu realităţile
economice, sociaie şi în funcţie de tradiţiile culturale, vechimea sistemului de
securitate socială, precum şi de factorii care influenţează în timp dezvoltarea
societăţii în general (natalitatea, îmbătrânirea populaţiei, nivelui de trai etc.)
Funcţionarea întregului sistem de securitate socială şi, în cadrul
acestuia, a asistenţei sociale, se realizează pe baza legislaţiei elaborate de
organele centrale competente. Acestea stabilesc dimensiunea instituţiilor de
asistenţă socială şi fondurile necesare, delimitează gradul de autonomie a
autorităţilor locale, precum şi atribuţiile acestora în administrarea serviciilor
sociale.
Oricare ar fi competenţele administraţiilor locale în administrarea şi
gestiunea fondurilor şi a instituţiilor de asistenţă socială, coordonarea
legislativă şi controlul desfăşurării acestor activităţi, în conformitate cu
programul stabilit de politica socială a fiecărei ţări, se realizează de către un
departament ministerial. Acesta poate fi Ministerul Muncii şi Securităţii Sociale,
Ministerul Afacerilor Sociale şi al Ocupării, Ministerul Sănătăţii, Ministerul
Familiei etc.
Determinarea ministerului principal, responsabil cu asistenţa socială, nu
exclude competenţele subsidiare ale altor ministere, ca Ministerul
învăţământului, Ministerul Finanţelor sau Ministerul de interne.
Nevoia constituirii unui minister sau departament care să coordoneze
întregul sistem de asistenţă socială, distinct de Ministerul Muncii, a fost
resimţită în majoritatea ţărilor industrializate cu economie de piaţă (Danemarca, Anglia, Belgia). Responsabilităţile care revin unui minister sau altuia pot
să difere în funcţie de concepţia fiecărei ţări în materie de riscuri sociale.
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În Grecia, de alocaţiile familiale şi ajutoarele de şomaj răspunde
Ministerul Muncii, cu toate că există şi un Minister al Prevederilor, Sănătăţii şi
Securităţii Sociale. În alte ţări, competenţele în domeniul asistenţei sociale sunt
împărţite între două - trei ministere sau organe centrale, cum este cazul în
Germania, unde Ministerul Muncii şi Afacerilor Sociale are atribuţii executive,
iar Ministerul familiei are responsabilităţi legislative.
În majoritatea ţărilor, pe lângă ministere, au fost create organisme
publice centrale (institute, oficii sau case naţionale) însărcinate cu aplicarea
legislaţiei, ceea ce a dus la o degrevare de sarcini a ministerelor, cărora le
rămâne însă responsabilitatea generală.
În multe ţări s-a creat o interdependenţă între organismele de asistenţă
socială şi cele de asigurări sociale. în Italia, pensia socială este administrată de
Institutul Naţional de Prevederi Sociale, care administrează, m acelaşi timp, şi
regimul de pensii contributive. Alocaţiile familiale, care aparţin, în majoritatea
ţărilor, de regimurile necontributive, sunt distribuite, în unele ţări, în regimul
asigurărilor sociale.
În Danemarca, Oficiul Naţional al Securităţii Sociale se ocupă de
prestaţiile de maternitate, invaliditate, bătrâneţe, urmaşi, alocaţii familiale,
accidente de muncă şi boli profesionale.
În Franţa, fondurile de alocaţii familiale sunt gestionate de Agenţia
Centrală a Organismelor de Securitate Socială, alături de cele din regimul de
asigurări de bătrâneţe, boală şi maternitate.
În Olanda, Consiliul de Asigurări Sociale coordonează prestaţiile în bani
de asigurare şi asistenţă socială.
Pe lângă aceste organisme la nivel naţional, exista o reţea de case,
birouri, agenţii la nivel local, care oferă o gamă extrem de vastă de servicii şi
prestaţii.
În general, o colectivitate trebuie să aibă o anumită maxime pentru a
justifica deschiderea unui birou, casă sau oficiu. Asistenţa colectivităţilor izolate
se realizează de obicei de către lucrătorii sociali din oraşele apropiate sau de
unităţi mobile, special constituite în acest scop.
Serviciile de asistenţă socială mai pot fi oferite de instituţii autonome,
publice sau private, care au ca obiective ocrotirea şi asistenţa copilului, a
vârstnicilor sau a celor suferinzi de o invaliditate sau de un handicap.
Comisii (consilii şi comitete) specializate, alcătuite la nivel
guvernamental, însărcinate cu problematica asistenţei sociale, definesc limitele
generale ale politicii în acest domeniu, pregătesc legislaţia, participă la
ratificarea convenţiilor internaţionale, înaintează guvernului concluziile şi
propunerile lor.
În Anglia, există un Comitet al Prestaţiilor Suplimentare (de asistenţă
socială) şi un Comitet Consultativ al Securităţii Sociale.
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Pe lângă comisiile specializate desemnate de guvern, ministerele pot
avea, la rândul lor, consilii consultative care participă ia elaborarea proiectelor
de legislaţie în materie de gestiune.
La nivelul instituţiilor centrale şi locale, consiliile de administraţie sunt
puteri reglementate care au atribuţii în domeniul financiar şi al gestiunii tehnice.
Consiliul de administraţie este asistat de un comitet tehnic, format din
reprezentanţii părţilor interesate (asociaţii familiale, de pensionari, organizaţii
de femei, asociaţii de invalizi, handicapaţi etc.) care se întrunesc periodic
(trimestrial sau anual).
Administrarea prestaţiilor de asistenţă socială revine, în general, în sarcina
colectivităţilor locale. În majoritatea ţărilor, pentru obţinerea unor astfel le prestaţii,
solicitantul trebuie să facă dovada că este rezident şi că resursele sale, din
anumite motive, sunt inferioare unui plafon de venituri stabilit prin legislaţie.
Prestaţiile nefiind condiţionate de o contribuţie sau de ocupare, structurile administrative ar trebui să fie mai simple decât în regimul asigurărilor sociale.
Descentralizarea serviciilor şi a competenţelor în asistenţa socială este o
tendinţă din ce în ce mai agreată în multe ţări. Gradul de descentralizare
depinde de gradul de autoironie a instituţiilor. Autonomia administrativă şi
financiară permite organismelor locale să se achite mai bine de sarcinile ce le
revin, printr-o adaptare mai concretă la condiţiile locale în care funcţionează.
În Italia, de exemplu, fiecare regiune are o legislaţie proprie referitoare la
ajutorul financiar, ajutorul la domiciliu, ajutorul acordat familiilor aflate în
dificultate şi bătrânilor.
Şi în alte ţări cu tradiţie în domeniul asistenţei sociale, ca Anglia, de
exemplu, unde s-au pus bazele sistemelor de prestaţii universale în regim
necontributiv, se acordă o mare atenţie investirii autorităţilor locale cu autonomie
deplină. Recent, competenţele acestora au fost lărgite şi mai mult. Începând cu
anul 1992, autorităţilor locale din Anglia le revine obligaţia de a elabora planuri
proprii pentru protecţia socială a comunităţii, după o consultare cu Serviciul
Naţional al Sănătăţii şi cu organismele neguvernamentale. Începând din 1993,
acestea răspund atât de finanţarea instituţiilor de asistenţă şi ocrotire a grupurilor
defavorizate, cât şi de acordarea de subsidii sanatoriiîor particulare.
Organizaţiile religioase împreună cu asociaţiile neguvernamentale
compensează insuficienţa serviciilor oferite de sectorul public, luând în grijă
tinerii şi bătrânii.
Fragmentarea responsabilităţilor în organizarea şi finanţarea serviciilor
sociale între diferite autorităţi şi organisme, atât la nivel naţional cât şi local,
fixată prin diferite legislaţii, a dus la unele disfuncţii în distribuirea prestaţiilor.
O bună organizare a serviciilor de asistenţă socială depinde şi de gradul
de dotare tehnică a instituţiilor care oferă astfel de prestaţii. Un rol important
revine, de asemenea, instituţiilor care se ocupă cu formarea şi instruirea personalului care lucrează în unităţile de asistenţă socială. Cursurile de pregătire în
munca socială sunt asigurate de institute de învăţământ superior şi colegii.
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Caracteristic prestaţiilor în sistem de asistenţă socială este faptul că
acoperirea cheltuielilor cade, în general, în sarcina statului. Prestaţiile în acest
sistem sunt necontributive şi sunt finanţate în cea mai mare parte din impozite
şi taxe, fiscalitatea este un mod de finanţare a sectoarelor unde mecanismele
de asigurare nu pot stabili un echilibru între costul prestaţiilor şi cotizaţiile pe
salarii sau a acelor sectoare unde trebuie angajată responsabilitatea publică
(prestaţii medicale, unele prestaţii de bătrâneţe, prestaţiile familiale).
În multe ţări s-a format un fond de risc şi de accident din contribuţia
întreprinderilor, în favoarea persoanelor handicapate.
Autorităţile locale, din fondurile pe care le deţin, contribuie cu prestaţii de
ajutor social şi plătesc serviciile de ajutoare la domiciliu pentru bătrânii şi
invalizii care au venituri foarte scăzute.
Sursele de finanţare pentru organizaţiile voluntare pot fi:
- contribuţii individuale;
- donaţii făcute de agenţii economici;
- alocaţii de la guvern sau de la administraţia locală;
- venituri din activităţi comerciale sau din investiţii.
Recurgerea la fiscalitate permite guvernului să aprecieze priorităţile cheltuielilor publice între diferitele destinaţii (sănătate, învăţământ, asistenţă socială
etc.). Contribuţia statului la acoperirea cheltuielilor de asistenţă socială se efectuează sub diverse forme: subvenţii forfetare sau legate de alte contribuţii,
rambursarea unor cheltuieli, acoperirea insuficienţei resurselor, destinaţia
impozitelor şi a taxelor speciale.
Aportul financiar şi material oferit de organismele şi asociaţiile voluntare,
private, completează costul serviciilor sociale neacoperite de la bugetul statului
şi de fondurile locale cu această destinaţie.
Progresia rapidă a prelevărilor sociale, modificările structurale, uneori profunde, ale acestor prelevări şi stabilirea progresivă a modalităţilor tehnice de
distribuire caracterizează evoluţia finanţării asistenţei sociale în ultima vreme.
În majoritatea ţărilor, eforturile instituţiilor de stat sau private, care
prestează servicii sociale, dovedesc tendinţa de umanizare a acestui sector al
securităţii sociale, prin crearea posibilităţilor de extindere a protecţiei asupra
unor categorii dm ce în ce mai largi ale populaţiei.
Diversitatea formelor de organizare a asistenţei sociale în ţările
dezvoltate, cu tradiţie în acest sector al securităţii sociale, oferă o multitudine
de modele de acoperire a riscurilor sociale cu care se confruntă, în ultimul
timp, o parte destul de însemnată a populaţiei.
Trebuie subliniat, totuşi, că recesiunea economică a determinat o
reducere a prestaţiilor sociale (cazul recent al Franţei) pentru a mai degreva
bugetele şi aşa puternic deficitare.

2. ORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ A ASISTENŢEI
SOCIALE ÎN ROMÂNIA

În ţara noastră, problematica asistenţei sociale, la nivel naţional, este
abordată de un număr mare de organisme în a căror sferă de preocupare ea
deţine o pondere mai mare sau mai mică şi ocupă un rol mai mult sau mai
puţin important pe lista priorităţilor.
Actualul mod de organizare a sistemului de asistenţă socială îşi
întemeiază funcţionarea pe principiul colaborării între principalele organisme cu
atribuţii în domeniu, colaborare care se realizează de cele mai multe ori
deficitar, fiecare dintre acestea promovând o politică proprie, în funcţie de
gradul de prioritate ocupat de problematica asistenţei sociale în politica sa de
ansamblu, precum şi de sursele de finanţare de care dispune.
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale are sarcina de a elabora strategia
în domeniul asistenţei sociale, dar el nu are posibilitatea şi mecanismele prin
care să asigure aplicarea la nivel naţional a unei politici unitare în domeniu.
Raportul de colaborare existent între organismul care elaborează programele
de asistenţă socială şi celelalte organisme care trebuie să le aplice face să
planeze permanent un semn de întrebare asupra reuşitei acţiunilor.
Lipsa unui sistem unificat de asistenţă socială conduce la suprapuneri de
activităţi, nu permite o alocare şi o folosire eficientă a mijloacelor financiare pe
direcţii prioritare, o reglementare unitară a activităţilor asemănătoare de
asistenţă. În cadrul structurilor locale, pentru majoritatea prestaţiilor de
asistenţă socială, pe drumul lung al resurselor financiare de la finanţator la
beneficiar, sunt antrenate organe locale cu subordonări diferite: oficii de
asistenţă socială, servicii din cadrul autorităţilor publice locale, agenţi
economici, comandamente militare etc. Din această cauză, dosarul asistatului
trebuie să parcurgă mai multe verigi intermediare în vederea obţinerii
drepturilor cuvenite.
La nivel central există, deci, mai multe ministere şi autorităţi ale
administraţiei cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale,
printre care: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Secretariatul de Stat pentru
Handicapaţi, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Învăţământului, Departamentul
pentru Administraţie Publică Locală, Comisia Centrală pentru Ocrotirea
Minorilor, Comitetul Român pentru Adopţii, Comitetul Naţional pentru Protecţia
Copilului.
M.M.P.S. este principala instituţie guvernamentală răspunzătoare de
asistenţa socială, care are roiul de coordonator al activităţilor care au drept
scop asigurarea unei protecţii speciale a persoanelor vulnerabile. Principalele
sale funcţii sunt elaborarea proiectelor de legi referitoare la asistenţa socială,
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precum şi îndrumarea şi controlul activităţii direcţiilor locale ale ministerului.
M.M.P.S. acordă o serie de ajutoare de asistenţă socială copiilor şi familiilor,
şomerilor şi vârstnicilor pensionari şi nepensionari.
S.S.H. are rolul de îndrumare, coordonare şi supraveghere a protecţiei
speciale pentru handicapaţii adulţi şi copii, în scopul reintegrării acestora în
societate, atunci când este posibil. Secretariatul, prin inspectoratele sale
teritoriale, asigură totodată protecţia acestor persoane în instituţii pentru
handicapaţi.
Ministerului Sănătăţii îi revine sarcina de coordonare şi control al
activităţii unităţilor de ocrotire şi asistenţă socială. În domeniul ocrotirii minorilor, răspunde de leagăne, în care sunt internaţi copii între 0-3 ani, precum şi
de secţiile de distrofici.
Ministerul învăţământului, pe linia asistenţei sociale, administrează
casele de copii în vârstă de la 3 la 18 ani, realizând, în acelaşi timp şi organizarea, îndrumarea şi coordonarea procesului de învăţământ în aceste instituţii.
Departamentul pentru Administraţie Publică Locală sprijină şi
controlează, în colaborare cu M.M.P.S. şi S.S.H., exercitarea de către
autorităţile administraţiei publice locale a atribuţiilor de autoritate tutelară şi de
ocrotire a minorilor, persoanelor handicapate etc.
Comisia Centrală pentru Ocrotirea Minorilor, care funcţionează la
M.M.P.S., supraveghează şi coordonează activitatea de ocrotire a minorilor. Ea
este condusă de un Secretar de Stat din cadrul M.M.P.S. şi include
reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, Ministerului învăţământului, Ministerului
de Interne, Ministerului Tineretului şi Sportului, S.S.H., Departamentului
Administraţiei Publice Locale, Ministerului Justiţiei, Ministerului Finanţelor.
Comitetul Român pentru Adopţii are atribuţii de supraveghere şi sprijinire
a acţiunii de ocrotire a minorilor prin adopţie şi realizează cooperarea
internaţională în această materie.
Comitetul Naţional pentru Protecţia Copilului coordonează programele
umanitare vizând ocrotirea copilului şi a familiei şi colaborează cu organele
administraţiei publice locale, cu organismele internaţionale şi organizaţiile
negu-vernamentale române şi străine în acest domeniu.
La nivel local, asistenţa socială se realizează prin serviciile teritoriale ale
ministerelor şi ale altor autorităţi ale administraţiei centrale de stat (direcţii şi
oilcii de asistenţă socială), prin consiliile judeţene şi locale şi prin serviciile de
autoritate tutelară ale consiliilor municipale, orăşeneşti şi comunale.
Autorităţile administraţiei publice locale funcţionează pe principiul
autonomiei. Pe linia asistenţei sociale, consiliilor locale le revine sarcina de a
contribui ia realizarea măsurilor de asistenţă socială şi de a înfiinţa şi a asigura
funcţionarea unor instituţii de binefacere, de interes iocaL Serviciile de
autoritate tutelară au atribuţii de sesizare, control şi îndrumare, de decizie, de
prezentare şi susţinere a unor cauze în instanţa de judecată, în vederea
ocrotirii celor lipsiţi de capacitate de exerciţiu al drepturilor civile.
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Pe lângă aceste organisme guvernamentale, există şi instituţii
neguvernamentale cu atribuţii de asistenţă socială: Asociaţia surzilor, Asociaţia
nevăzătorilor. Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor.
După 1990 au apărut şi alte organizaţii neguvernamentale umanitare cu
caracter nelucrativ, autonom şi care îşi desfăşoară activitatea la nivel naţional
sau regional.
Modul de organizare a asistenţei sociale se reflectă negativ în
administrarea fondurilor, a căror urmărire şi control se realizează greu şi
deficitar.
Fondurile pentru activităţile de asistenţă socială provin în cea mai mare
parte de la bugetul statului şi sunt alocate de Ministerul Finanţelor, prin
transfer, bugetelor diferitelor ministere cu atribuţii în domeniu. Fondurile
alocate la nivel central sunt apoi distribuite serviciilor publice ale ministerelor,
organizate în unităţile adrninistrativ teritoriale. M.M.P.S. este principalul
ordonator de credite în domeniul asistenţei sociale.
Referitor la modul de alocare şi administrare a fondurilor financiare,
legătura dintre bugetul de stat şi bugetele locale nu este riguros stabilită; nu
este întotdeauna clar ce funcţii şi servicii locale sunt plătite de la bugetul de
stat. Organele centrale alocă sume pentru finanţarea activităţilor locale,
nespecificând pentru ce servicii trebuie folosite. În consecinţă, autorităţile
locale dispun de autonomie în stabilirea priorităţilor, iar asistenţa socială nu
este întotdeauna la locul cuvenit în această ierarhie.
Susţinerea economică a asistenţei sociale este condiţionată în mod
determinant de resursele financiare alocate. Între obiectivele asistenţei sociale
şi resursele disponibile în acest scop a apărut o flagrantă contradicţie,
disimulată un timp de amputarea acumulării şi de deficitul bugetar. La rândul
lor, băncile acordă prioritate recuperării împrumuturilor şi încasării dobânzilor
de la agenţii economici faţă de încasarea impozitelor pe profit, C.A.S. şi T.V.A.
În vederea asigurării echilibrului financiar al prestaţiilor de asistenţă
socială, statului, prin organismele sale, îi revine misiunea de a exercita
prerogativele de putere publică. Asumarea responsabilităţilor pentru
dezechilibrele fondului de asistenţă socială revine bugetului stalului.
Sistemul administrativ, divizat la nivel central şi teritorial, cu atribuţii
paralele, necesită costuri ridicate şi fără eficienţă pentru beneficiarii direcţi ai
prestaţiilor. În acelaşi timp, el nu poate concretiza o strategie unitară în
domeniul asistenţei sociale, fiecare instituţie, atât ia nivel central, cât şi la
nivelul serviciilor descentralizate în plan teritorial, adoptând standarde proprii,
deşi, în cele mai multe cazuri, beneficiarii se confruntă cu aceleaşi probleme.
Acest mod de organizare nu stimulează iniţiativa organizaţiilor şi asociaţiilor
umanitare române şi străine în realizarea efectivă a actului de asistenţă
socială, prin lipsa unui partener unic, cu atribuţii şi responsabilităţi bine stabilite
la nivel teritorial, care să sprijine şi să controleze activitatea acestora.
Din punct de vedere al împărţirii responsabilităţilor şi al coordonării activităţilor diferitelor organisme guvernamentale implicate în asistenţa socială,
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activitatea este fragmentată şi fără o corelare corespunzătoare între diferite
sectoare, flecare având strategia şi interesele sale distincte.
Existenţa unui organism unic, fie nou înfiinţat, ca un consiliu coordonator
al asistenţei sociale, fie realizat pe una din actualele structuri ministeriale, ca
un departament căruia să i se subordoneze toate organismele care desfăşoară
activităţi de asistenţă socială, ar putea fi o soluţie în măsură să elimine lipsa de
coordonare dintre aceste organisme, suprapunerile din activitatea lor, să reglementeze în mod unitar acţiunile şi programele, să permită o administrare mai
bună a mijloacelor financiare pe direcţii prioritare, să redea încrederea
solicitanţilor şi să faciliteze accesul acestora la serviciile sociale. Această
variantă ar putea fi benefică, dar cu condiţia ca ea să nu afecteze sau să
limiteze autonomia administrativă locală şi descentralizarea teritorială a
serviciilor, ci dimpotrivă, să stimuleze libertatea organismelor locale în
promovarea acelor prestaţii care să răspundă mai bine nevoilor locale, să
încurajeze întărirea rolului bugetelor locale prin creşterea ponderii veniturilor
proprii în veniturile totale.
Deficienţele în modul actual de organizare şi administrare a asistenţei
sociale derivă, pe de o parte, din sensul restrâns atribuit asistenţei sociale, iar
pe de altă parte, din caracterul secvenţial al măsurilor luate doar faţă de unele
riscuri, pentru anumite categorii de persoane, în anumite momente critice,
Realizarea unei concepţii unitare, coerente, de abordare a asistenţei
sociale în ansamblu şi pe componente, presupune administrarea coordonată a
activităţilor, integrarea sistemului în ansamblul mecanismului economicosocial. Aceasta înseamnă crearea unui lanţ de instituţii guvernamentale şi
neguvernamentale, centrale şi locale, cu responsabilităţi distincte în
administrarea şi finanţarea acţiunilor de asistenţă socială, dar coordonate de
un organism specializat de importanţă naţională. În cadrul acestui lanţ,
organizaţiile sociale neguvernamentaLe, societăţile de caritate şi religioase
angrenate în acţiuni de asistenţă socială trebuie să beneficieze de o autonomie
relativă sub patronajul statului.
Rolul organismului naţional de asistenţă socială s-ar concretiza prin
elaborarea strategiei generale de asistenţă socială, stabilirea priorităţilor,
pregătirea legislaţiei în domeniu, dar mai ales prin controlul modului de
realizare în practică a programelor sociale şi al utilizării fondurilor.
În concluzie, asistenţa socială la noi în ţară, în această perioadă, trebuie
organizată, ca politică socială în domeniu, de către stat şi administrată la nivel
central de un organism specializat unic iar în plan teritorial, prin serviciile
administrative descentralizate ale acestuia şi ale administraţiei publice locale,
în coooperare cu alte organizaţii neguvemamentale.
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Oricare analiză asupra situaţiei existente presupuse, întreprinsă cu
mijloacele existente la îndemâna epocii, va reclama şi faza în care aceleaşi
date ale problemei îşi reclamă reformarea. Este destul de delicat de evaluat
printre specialişti voturile pro, respectiv anti-reformă ale sistemului monetar
existent, cu atât mai dificil este de evaluat o astfel de perspectivă în rândul
agenţilor economici, în corelaţie cu puterea acestora. Rămâne deci de
presupus că rândurile de mai jos vor privi lucrurile din perspectiva celor ce
vorbesc despre reformă sau, cel puţin, nu o exclud. Dintr-un alt punct de
vedere, observăm că avem de a face cu o anume problematică, care în trecut
era, ca şi altele specifice contemporaneităţii, inexistentă.
Reformarea sistemului monetar internaţional - termen preluat în stare
brută din literatura de specialitate de astăzi - din nou, este, în cele ce urmează,
privită din două puncte de vedere esenţiale, anume practica celor întreprinse şi
gândirea pentru cele ce pot fi.

1. REFORMA ÎNTREPRINSĂ DE FMI
Sistemul monetar internaţional instituit la Bretton Woods în vara anului
1944 avea să îşi trăiască traiul în linii generale mai întâi pe o curbă ascendentă
a economiei postbelice în regenerare firească după distrugerea artificială a
războiului, apoi el cunoaşte un declin evident şi, se pare, ireversibil, ambele pe
durata a două decenii şi jumătate, după care, odată căzut de facto, nu se
găsea vocea autorizată de jure care să mai exprime acest lucru.1 Sunt
binecunoscute datele problemei, situaţia post-Bretton Woods fiind aceea care
îşi reclamă reformarea. Spunem reformare şi nu reformă pentru a nu ne
crampona de controversa implicată aici asupra păstrării uneia şi aceleiaşi baze
de principiu/principii, care ar căpăta numai o altă formă - în fond nu este de
aşteptat păstrarea niciunei astfel de baze fără riscul unei îngustimi de vederi în
primejdia de a nu putea oferi o schimbare reală.
Din nou însă, totalitatea evenimentelor post-Bretton Woods a făcut şi
face încă obiectul a numeroase enumerări, descrieri şi analize. Lucrarea de
faţă nu îşi poate permite vreo sinteză migăloasă, nici, cu atât mai puţin, o altă
analiză. Ceea ce încercăm este un spaţiu devenit lăturalnic observaţiilor deja
întreprinse, în contextul în care rămânem consecvenţi întru a conclude asupra
importanţei categoriei de etalon - de la o fundamentare teoretică şi geneticistorică a acestuia la materializarea asupra concretului prozaic de ieri şi de azi;
dar şi de la certitudini până la dileme atât în aria realităţii cât şi în cea a
gândirii.
1

În fapt supravieţuieşte aşa numitul “Comitet Bretton Woods”, care îşi menţine poziţia faţă
de evenimente.
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Aşadar, sistemul de la Bretton Woods reconcepe/reformulează un etalon
aur internaţional - precedent şi cutumiar - într-altul mai stratificat, în care:
a) nu se elimină referinţa metalului galben - care continuă să se traducă
în paritatea metalică a monedelor naţionale ale statelor membre şi, ulterior,
aderente Acordului;
b) parităţii metalice, ca referinţă, i se adaugă o monedă naţională (dolarul
SUA), servind similar evaluărilor (valorice) în spaţiul economic dat - o evaluare
a preţurilor şi a unităţilor monetare ale ţărilor participante la Acord (vezi preţul
monedelor), una directă şi astfel intermediară mai întâi în spaţiu, apoi în timp.
A se înţelege, la capitolul timp, posibilitatea acordată explicit monedelor
naţionale să se întărească până la a constitui ele însele referinţe valorice de
sine stătătoare în egală măsură cu moneda americană. Dintru început însă,
consecvent parităţilor metalice, ca doctrină, sistemul reglementa însuşi dolarul
american într-o paritate metalică - vezi “preţul oficial al aurului”, 35$ uncia;
c) se înfiinţează, pentru a se păstra apoi pe poziţii şi după căderea
sistemului, instituţia monetară internaţională, apoi mondială - Fondul Monetar
Internaţional (FMI) - după includerea acestuia în sistemul Naţiunilor Unite.
Fondul rămâne activ prin elaborări statutare, amendamente şi veghea la
aplicabilitatea regulamentelor, în plus îşi creează instrumentarul unei asistenţe
limitate asupra echilibrului monetar internaţional şi a balanţelor de plăţi
naţionale.
Atât cât sistemul de la Bretton Woods semnifică un capitol în istoria
omenirii - acolo unde aceasta câştigă în intenţia unei ordini monetare cu
veleităţi mondialiste - o succesiune nu tocmai simplă de fapte şi evenimente peste care trecem numai deocamdată - a condus la o adevărată “furtună” între
15 august 1971 şi 1 aprilie 1978, un interval ce nu avea să însemne mai puţin
istorie în egală măsură1. 15 august 1971, însemna, după câteva lovituri primite
şi greu de suportat, suspendarea a ceea ce se numea numai convertibilitatea
în aur a dolarului american prin declaraţie guvernamentală (unilaterală).
Condiţiile în care naţionalul dicta aici unilateral denunţarea sau sancţionarea
până la distrugere a unei înţelegeri internaţionale nu ţine de esenţa discuţiei de
aici ci este luată ca atare. În continuare, 1 aprilie 1978, înseamnă adoptarea
amendamentului FMI ca nouă regulă de drept, ceea ce Fondul este obligat să
declare drept “reformă” a sistemului iar unii autori s-au grăbit să numească şi
“un nou sistem”. În realitate nu avea să fie vorba despre vreun “proces
revoluţionar”, ci doar despre un “pas imediat”, făcând loc unei evoluţii
substanţiale2. Este deci la fel de important de subliniat intervalul însuşi în care
Fondul, în sistemul dat, se descurca să elaboreze un nou regulament în urma
confuziei generale imediat după august 1971, în lumea afacerilor. La iniţiativa
Consiliului Guvernatorilor FMI, o “schiţă” de reformă ia naştere în 24
1

Joseph Gold - “Legal and Institutional Aspects of the IMF System”. Selected Essays. IMF.
Washington D.C.1979. pag.125-126.
2
Ibidem. pag. 235.
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septembrie 1973, definitivată fiind în iunie, 1974.1 Esenţialmente se lucrează la
baza etalon ce făcea obiectul înţelegerii iniţiale - aur/dolar SUA - , tinzând la
înlocuirea, devenită obligatorie, a dolarului american cu DST - o monedă a FMI
cu atribuţii voit întărite - ca şi în paralel, diminuarea rolului aurului “monetar”.2
În rândul următor însă, se înţelegea că faptul dădea naştere la ceea ce se
putea numi pe drept cuvânt un nou capitol de discuţie în istoria monetară,
desfăşurată între naţiunile lumii, o istorie nu atât veche cât frământată în
secolul nostru - se punea în discuţie validitatea noţiunii de paritate (metalică
n.ns.); în paralel, flotarea raporturilor valorice indicate de monedele naţionale,
idem a celor dintre monede - cursurilor de schimb. Se vorbeşte de o epocă
postbelică a flotării cursurilor în istoria şi presa de specialitate, se iau diferite
poziţii faţă de care Fondul rămăsese iniţial invariabil.
Încă de când sistemul monetar internaţional îşi câştiga poziţia sa
victorioasă la Bretton Woods, P. Graham prevedea epoca flotării şi dădea chiar
soluţia coordonării internaţionale a flotării prin acorduri mai întâi bi-partide de
flotare limitată (în bandă).3 Fireşte, monetariştii, consecvenţi propriei doctrine,
sunt de partea opusă: aplaudă flotarea liberă, aducătoare de echilibru
deopotrivă internaţional şi în interiorul naţionalului. Este totuşi de menţionat că,
rigiditatea aparentă a Fondului ascunde dincolo de ea preocupări ale
specialiştilor interni (proprii) întinse mult peste intervalul de facto al crizei. Drept
pentru care nici schiţa reformei nu era un produs intelectual fără context
temporal mai larg. Astfel, încă de la începutul anilor 1960 este resimţit viciul
fundamental de concepţie dovedit la Bretton Woods - punerea în legătură a
necesităţilor de lichidităţi ale economiei mondiale cu oferta concretă a
deficitului balanţei de plăţi a SUA4. Neliniştile lui Robert Triffin în materia
lichidităţilor plecau de fapt de la J.M. Keynes, unul dintre fondatorii de primă
mărime ai sistemului dat. Drept pentru care moneda internaţională DST este şi
socotită “triumful lui R.Triffin”.5 Faţa opusă a aceleiaşi probleme era primejdia
destabilizării sistemului prin inflaţie.6 Moneda internaţională era deci demult în
optica Fondului, contracarând lipsa de lichidităţi şi încercând să aducă ordinea
monetară dintre naţiuni în puterea autorităţii mondiale. DST urma să vizeze o
stabilitate a cursurilor plecând de la propria stabilitate, pentru care se justificau,
fiecare la vremea ei, două soluţii succesive asupra bazei de referinţă:
- mai întâi, paritatea metalică din nou, apoi
1

Ibidem, pag.100 şi următoarele.
Ibidem, pag.107.
3
Cristophe Cross - “Les Enseignements de l'Evolution Recente du SMI”, în “Problemes
Economiques” nr. 2137/23 august 1989. pag. 18-23.
4
Denis Auvers - “Economie Mondială”. Traducere în lima română de Brânduşa Prelipceanu.
Humanitas. 1991.
5
Roger Dehem - “L'Equilibre Economique International”. Paris. Dunod. 1970. pag. 149; 153.
6
J. Gold - Op. cit, pag.227 şi următoarele.10 Acesta din urmă ajustat, la rândul lui, prin
Amendament ulterior de la 16 la 5 monede reprezentative. Vezi J.Gold - “SDRs, Currencies
and Gold. Fifth Survey of New Developments. “Pamphlet Series. IMF. Washington D.C. 1981.
2
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- referinţa coşului de monede.1
Acesta din urmă ajutat la rândul lui prin Amendament ulterior, de la 16 la
5 monede reprezentative2. FMI nu poate renunţa la conceptul de stabilitate a
cursurilor, fragilizată, chiar primejduită de îndepărtarea lentă dar sigură a parităţilor, odată cu aceea a aurului monetar, dar este în sfârşit constrâns să recunoască, mai întâi tacit, realitatea de facto a mobilităţii aceloraşi cursuri în
economia dintre naţiuni - o realitate pe care ideea coşului de monede vine s o
atenueze numai. Recunoaşterea are loc şi deschis încă de la prima schiţă
(preliminară) de reformă din 1973, la care am făcut deja referire mai sus “parităţi stabile dar ajustabile”. FMI studiază flexibilitatea raporturilor între
diferite monede/cursurilor de schimb pe un model franc francez/marcă vestgermană.
Dar fără doar şi poate moneda internaţională era o victorie pe toate
planurile. Funcţionalitatea ei era tot ceea ce o autoritate monetară îşi putea
dori. Fără doar şi poate câmpul monedei, determinantele, determinările şi
performanţele ei, conţin partea cea mai avansată din punct de vedere tehnicofuncţional, dar mai întâi conceptual al organizării şi politicii monetare în
condiţiile date. Dacă lucrurile stau astfel, în mod comparativ se poate lesne
distinge diferenţa faţă de situaţia monedei internaţionale de la Bretton Woods,
care aparţinea unei singure ţări şi era administrată de autoritatea monetară, nu
mai puţin, a acesteia. Moneda internaţională a anilor 1978, după aceeaşi
nevoie de a se singulariza, era reprezentativă/detaşată şi raportată la o pluralitate de monede constituită urmare mutaţiilor din aceeaşi economie mondială
în favoarea unei reprezentativităţi multiple. Trecerea monedei sub autoritate
mondială era cealaltă diferenţă specifică faţă de Bretton Woods. Pe de altă
parte însă, aceeaşi monedă internaţională nu se poate nici astăzi bucura mai
mult decât de un circuit redus de la ţările membre - la nivelul autorităţilor
monetare naţionale - la Fond.
“Noul” sistem monetar internaţional prelua, odată cu reforma monetară,
statutul rezervei metalice reprezentative. Din nou, preocupările asupra
statutului aurului depăşesc intervalul rezolvării crizei de sistem arătate. În 1961
se reface ceea ce se desfiinţase automat odată cu Acordul de la Bretton
Woods - un monopol internaţional al aurului între ţări membre fondatoare ale
FMI - Gold Pool3, căruia îi aparţineau acum SUA, Elveţia, Belgia, RFG, Italia,
Marea Britanie, la care se ataşează Franţa în 1967. Pool-ul păstrează poziţia
unui cumpărător net până în acelaşi an din urmă. La începutul anului următor,
1968, se constată însă “spolierea” de aur a băncilor centrale participante în
urma crizelor, deficitării puternice a balanţei de plăţi externe americane şi
1

Acestea din urmă ajustat, la rândul lui, prin Amendamentul ulterior de la 16 la 5 monede
reprezentative. Vezi J. Gold - „SDRs, Currencies and Gold, Fifth Survey of New
Developments. „Pamphlet Series. IMF, Washington D.C. 1981.
2
Ibidem. Aceeaşi pagină.
3
J. Gold - “Legal and Institutional Aspects of the IMF System” pag. 219
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devalorizării lirei sterline1. Bursa de la Londra, spaţiul de comercializare a
aurului în favoarea Pool-ului, se şi închide temporar odată cu evenimentele.
Decizia Consiliului Guvernatorilor FMI nu se lasă însă aşteptată - drept urmare
Pool-ul este desfiinţat în 17 martie, 1968. Ia naştere aici un alt aranjament al
“sistemului aur”, prin care se încearcă din nou două lucruri:
- departajarea de regim a “aurului monetar” - definind aici rezervele
autorităţilor monetare naţionale ale membrilor FMI - de piaţa privată a aurului
şi, concomitent şi în strânsă legătură; - eliberarea drumului DST întru impunere
în sistemul monetar mondial.
În afara Pool-ului, acelaşi aur “monetar” rămâne la preţul oficial până la
12 iunie, 1975, în plină criză, după ce în 16 ianuarie anterior erau permise
unele aranjamente şi tranzacţii cu aur în afara Statutului FMI. Tranzacţiile cu
aur la preţ de piaţă liberă erau permise până la aceste date numai între membri
şi ne-membri ai Fondului.
Fundamentul spiritual al politicii asupra aurului era, dacă mai este nevoie
să subliniem, unul înspre reducerea rolului lui de etalon iniţial iar acesta se
năştea tot la Bretton Woods. În cadrul FMI nu se reconciliau însă opiniile
despre eliminarea definitivă a aurului din sistem cu acelea care se opreau la
simpla reducere a rolului lui în speţă al metalului. Desigur, în 1975, desfiinţarea
preţului oficial al aurului rezolva problema în coordonatele date de drept. Dar,
paralel cu încercarea de a se fi împins atât de culant aurul pe toboganul
istoriei, se făcea atât de resimţită frica de reintrarea lui în drepturile clasice,
iniţiale, pe uşa din dos, în fapt prin spărturile unor formalităţi neputincioase
economic.
Recapitulând, în trei decenii şi jumătate de la startul cu:
a) o singură monedă puternică şi operativă şi perspectiva asimilării
altora;
b) un etalon hibrid, metal-monedă (unică, naţională), eforturile FMI
materializau:
- aproprierea unei monede:
● cu regim de circulaţie limitat;
● sprijinită de o pluralitate de monede naţionale renăscute;
● corelând aceeaşi pluralitate cu ceea ce se înţelege prin reprezentativitate;
● desconsiderând referinţa aur;
- diminuarea formală a rolului metalului, iniţial referinţă valorică.
Diferenţierea bazei reale - căutată în economia mondială - apare încă şi
mai evidentă. Finele războiului regăseau o cvasi-totalitate de state distruse,
vizavi de o singură supra-putere întărită relativ şi capabilă a dicta în mod tot
relativ unele condiţii internaţionale, printre care şi cu ajutorul monedei sale ce
nu putea fi negată. Sfârşitul anilor şaptezeci regăsea mutaţii fireşti şi aşteptate
1

Ibidem, pag. 220.
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într-o anume măsură înspre refacerea altor puteri economice şi afirmarea unei
destul de întinse, dar tot atât de frustrate şi neomogene lumi a treia. Progresul
economic, tehnic şi politic este mai mult decât peremptoriu şi el în anii
postbelici, oricât de controversaţi altfel.
Sistemul monetar internaţional suferă însă o dilemă cronică pe tot
parcursul evoluţiei economiei mondiale, de la desăvârşirea acesteia ca sistem
în epoca maşinistă1. Un etalon aur pune stăpânire pe relaţiile economice
internaţionale într-o manieră cu totul neformală şi pentru o longevitate
apreciabilă, cel puţin în raport cu primul sistem monetar internaţional reglementat şi formalizat apoi. Acesta se voia înlocuitor cu eficienţă şi echitate
sporite, dar dorinţele sale se lasă îndelung aşteptate trei decenii şi jumătate. La
rândul său însă, acelaşi sistem recâştigat la Bretton Woods - pe scheletul unei
mai vechi idei a etalonului aur-devize - poate fi recâştigat în condiţii cu totul
excepţionale de back-off ale autorităţii politico-monetare a majorităţii
participanţilor, vid complet de autoritate pe scena internaţională şi contractare
puternică numerică a statelor participante la Acord, în contradicţie cu veleităţile
mondialiste declarate. Pentru ca, în noile condiţii ale anului 1978, recâştigarea
unei monede mondiale să nu însemne nici pe departe un nou sistem monetar,
cu atât mai puţin, o nouă eficienţă şi/sau echitate internaţională.
Dimpotrivă, atât cât sistemele iniţiale ar fi fost ale aurului şi/sau ale
dolarului, sistemul monetar internaţional nu este astăzi unul al DST. Dacă, pe
de o parte, sistemul de la Bretton Woods se poate socoti astăzi căzut, dacă, pe
de altă parte, în mod mai mult sau mai puţin eufemistic sau considerând că
economia mondială nu se poate lipsi de sistem monetar aşa cum acesta se
prezintă de facto, într-un cuvânt dacă totuşi există astăzi un sistem monetar
internaţional, atunci acesta este unul din nou neformal şi tot atât în afara
patronajului DST, a concepţiei sale simplist cantitative de “coş” monetar.
Monedele lumii de astăzi alcătuiesc mai degrabă o încrengătură
arborescentă - se găsesc şi funcţionează inegal în economia lumii, dar tot atât
în interdependenţă reală. Inegalitatea se regăseşte la toate nivelurile - al
“micilor” monede, ca ramuri înmugurite, uneori fără contacte între ele şi mai
puţin signifiante în economia mondială dacă exceptăm aici bazele lor regăsite
în marile monede influente; al “marilor” monede, de astădată puternic corelate
de trunchiul monetar al sistemului, importante şi în sine, dar mai ales prin
aceeaşi corelaţie multiplă, majoră, ca şi prin influenţa asupra micilor monede.
Importanţă decisivă capătă corelarea monedelor puternice în două sensuri: ale
joncţiunii şi concurenţelor reciproce. Într-o altă dimensiune apare zonarea
economiei mondiale ca o realitate relativ nouă în anii sfârşitului de secol XX,
zonare din perspectiva căreia fiecare dintre monedele majore îşi accentuează
diferenţiat importanţa.
1

“Economie Mondială”. Ed. Didactică şi Pedagogică. Bucureşti, 1989. Colectiv de autori
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Ca o altă caracteristică deja în discuţie, flexibilizarea cursurilor de
schimb apare şi mai bine definită, dar ea apare aici numai ca parte a unei
mişcări mai complexe, în care nu de fiecare dată aprecierea (cantitativă) arată
câştigul evident şi/sau invers, deprecierile ar echivala pierderilor ireversibile de
poziţii. Or, ideea dată de coş monetar, pusă faţă în faţă cu o complexitate
calitativă astfel descrisă, va face mai întâi două simplificări absolut nepermise:
- extragerea mişcărilor pur cantitative, deopotrivă reprezentative şi
nereprezentative;
- aducerea “arborescentului” pe una şi aceeaşi dimensiune, la o singură
origine de măsură.
Una şi aceeaşi dimensiune poate fi atribuită numai balanţelor de plăţi
externe ale economiilor lumii - unde, logic, totalitatea excedentelor se compensează cu aceea a deficitelor într-unul şi acelaşi interval de timp. Balanţa de
plăţi externe nu este însă, iar aceasta s-a mai spus, unica determinantă a
cursului de schimb, creşterile/aprecierile şi revalorizările unor monede nu compensează scăderile/deprecierile şi devalorizările celorlalte - fie şi considerând
ponderările aritmetice corespunzătoare. Dacă lucrurile ar sta astfel, atunci şi
reprezentativitatea coşului ar creşte odată cu multiplicitatea sa, maximul de
reprezentativitate ar fi dat de totalitatea monedelor lumii compensând aprecierile cu deprecierile. Or, prin coşul de monede instituit de FMI, s-a ajuns deja
la concluzia că 5 monede sunt mai reprezentative decât iniţialele 161. Conceptul de coş de monede ar conduce către acceptarea ideii monetariste, care nu
face altceva decât să concludă necesitatea înlăturării autorităţii monetare
mondiale2.
Aceeaşi origine de măsură se abstrage şi de la determinantele naţionale
ale monedei - străine până la ocult spaţiului internaţional în care se caută reprezentarea obiectivă. Determinările politicilor monetare naţionale - sub/supra
aprecieri artificiale - concură pe aceeaşi poziţie cu cele ale pieţei - ele însele
pradă a numeroaselor influenţe extraeconomice. În plan mai specific însă,
aceasta face DST oricând insensibil la variaţiile valorice simultane ale monedelor reprezentative, cu alte cuvinte la deprecierile generale ale monedelor, la
simptomele inflaţioniste şi deflaţioniste, de unde fenomenele de criză economică, adesea internaţionalizate, nu vor fi surprinse de moneda internaţională,
precum acestea sunt foarte resimţite de monedele naţionale - instabilităţile
generalizate, cu alte cuvinte, pot apărea inclusiv ca o iluzorie stabilitate a
monedei internaţionale.
De cealaltă parte, aparent subsidiară, “reducerea rolului monetar al
aurului” este, în aceiaşi termeni, cel puţin tot atât de iluzorie, cât se dovedeşte
a fi construcţia unei monede-etalon în viziunea coşului de monede. Cu cât
moneda FMI este astăzi o reprezentare valorică sub nivelul eurodolarului în
1
2
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sistemul de la Bretton Woods şi sub cel al aurului-etalon dinainte de acesta, cu
atât deteriorarea etalonului metalic se va surpa ca fenomen faţă în faţă cu
declinul sistemelor de referinţă din prezent.
Concluzia rezultată este aceea că autoritatea monetară la care facem
referire cunoaşte în realitate o altă dramă în prezentul istoric. Pe de o parte
nimeni nu îi poate nega reforma întreprinsă, eforturile întreprinse în cadrul
statutar sau ordinea introdusă în raporturile monetare dintre naţiuni. FMI este
însă mai departe decât oricând de un sistem de raporturi între monedele lumii,
poziţia sa exprimând mai degrabă declinul unei viziuni împământenite asupra
sistemului în discuţie. Progresul acţiunii FMI dintr-un anume punct de vedere
este cu totul iluzoriu. Suntem deci departe de a putea exprima realitatea unei
lumi printr-o prismă aici instituţională. Cauzalitatea acestei îndepărtări de
realitate nu este însă mai puţin profundă şi încărcată de dramatic.
Presupunând astfel că se poate trece peste vicierea iniţiativelor şi
deciziilor prin procedurare1 să nu omitem să amintim că a existat o rezistenţă
internă a FMI chiar la reforma efectiv întreprinsă2. Dificultăţile în alcătuirea
grupurilor de negociere a reformei, dezechilibrele de compoziţie şi
reprezentativitate (politică şi naţională) din Grupul celor zece, dar mai ales
faptul că reforma urma să implice decizii politice, creează deja o imagine ce se
traduce în viaţa politică a lumii postbelice, o lume în sine mai complexă, mai
diferenţiată şi cu determinări şi focalizări mai multiplicate ca oricând. Nu în
ultimul rând este de înţeles lipsa de tentaţie teoretică a unei autorităţi mondiale
împinse către pragmatismul gestionării unui impas al aceluiaşi prezent istoric.
Mai mult sau mai puţin temporar, complexitatea peisajului politic al lumii
noastre mai apare şi drept propriul ei duşman.
Perceperea categoriei valorii este cu atât mai dezorganizată şi mai
încărcată de vicisitudini cu cât realitatea zilei aduce mai multe elemente,
absolut fireşti progresului.
Sau cel puţin rămâne şansa căutării ei în altă parte decât un nefericit
sistem de organizare.

1
2
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Ibidem, pag.231.

2. ALTE OPINII REFORMATOARE

Promovarea FMI ca autoritate monetară a statelor lumii contemporane,
coroborată cu eşecurile sale într-o reformă monetară de anvergură pot fi citite
şi prin gigantica problematică de natură economică adusă de lumea de după
cele două războaie mondiale. Într-o astfel de complexitate se întâmplă inclusiv
ca o problemă uitată printre dezbaterile filozofico-economice ale celei de a
doua jumătăţi a secolului trecut să reizbucnească cu furie direct în cotidianul
cel mai prozaic, unde dezideratele, abordările parţiale sau cele critice sunt
departe de a satisface realitatea. Drept urmare cel puţin, departe de a ne
asuma răspunsul aşteptat, căutăm a defini amploarea şi profunzimea
problemei şi drept urmare deci valenţa contribuţiei de faţă este, spre onoarea
ei, deopotrivă profund teoretică şi profund practică. În prim plan rămân
producţia şi schimburile comerciale pe plan mondial1, o nuanţare a integralităţii
economicului pe plan mondial care nu poate fi exclusă din vederile
cercetătorului.
Sistemul monetar internaţionalizat la Bretton Woods se vedea destinat
prăbuşirii încă de pe la mijlocul anilor şaizeci, oricât şi-ar fi câştigat între timp şi
adepţi întru disciplinarea raporturilor economice în afara frontierelor2. Practic
aceiaşi ani marcau marea decădere printre altele şi prin înmulţirea intervenţiilor
reformatoare specializate, din care unii (e drept, nu prea mulţi) îşi creau o
adevărată profesie de credinţă. Ne rămâne aici să clasificăm numai câteva
intervenţii care ni se par mai interesante3. Cum văd, aşadar, specialiştii
reformatori de sistem monetar problema, mai întâi prin viziunea asupra
etalonului valoric?
În primul rând nimeni nu a făcut din etalonul valoric o problemă de prim
rang, fapt care lasă aici în primul rând dicţionarelor de specialitate numai un
spaţiu de definiţie diminuat - nimic mai mult decât o tehnică auxiliară monedei.
Majoritatea covârşitoare a autorilor care se exprimă asupra etalonului îl
limitează la ipostazele materializate, nu îi văd contextul social, nici raportul cu
valoarea. Uneori se fac confuzii chiar între etalon şi monedă. Suntem aşadar
faţă în faţă cu teoreticieni şi practicieni ai sistemului monetar internaţional.
Alegem întrebarea: Există sau nu un etalon valoric? Prin care de fapt ne
1
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asumăm un pariu asupra unei problematici străbătută ca un fir roşu de acesta.
Răspunsurile sunt cât se poate de nuanţate, dar drama începe chiar aici - cei
mai fermi, mai coerenţi, mai lipsiţi de confuzii şi umbre, chiar mai sinceri cu ei
înşişi sunt cei care spun “nu”.
Şcoala monetaristă de la Chicago, la care am mai făcut referiri, avându-l
în frunte pe super-celebrul Milton Friedman, laureat al premiului Nobel, se
autointitulează astfel de la super-licitarea ideii de la Bretton Woods de
“monedă internaţională”. Intrată în scena istoriei economice, moneda vine să
suplinească în întregime funcţionalitatea şi puterea arătate până nu demult de
etalonul metalic încă onorat la Bretton Woods. De altfel pentru etalon ca idee,
Friedman et comp.1 radicalizează şi una dintre poziţiile lui J.M.Keynes, cel de
la care laureatul premiului Nobel de mai târziu recunoaşte inclusiv a fi avut şi
destule de învăţat. Dacă însă lordul combătea iniţial etalonul aur vorbind de alt
“etalon nemetalic reglementat” ca o realitate indiferent cât ar fi sau nu comunitatea în întregime conştientă de el, discipolul său de la Chicago scapă
subtilitatea unei astfel de meditaţii uitate. Etalonul aur revenea la ceea ce a
fost, cu dimensiunea istorică câştigată în schimbul obligaţiei de a-şi abandona
pretenţiile tradiţionale. Monetarismul respinge valoarea “paritară” a monedei,
implicit rezervele de susţinere pasive la dispoziţia autorităţii emitente. Dispare
chiar şi activul de intervenţie autoritar-monetară, politica monetară, chiar cea
economică, păstrându-se nu numai o creştere foarte moderată şi constantă a
masei monetare în perioade de timp egale. Îşi pierd cu atât mai mult conţinutul
autorităţile monetare de tip FMI şi/sau BIRD, după consecvenţa unui neoliberalism alergic la orice interferenţă autoritară în economie în afara afacerilor
liber iniţiate şi derulate. O lume economică lăsată la dispoziţia raporturilor de
schimb liber câştigate şi impuse nu este lipsită de dezechilibre, dar ea singură
dispune de resursele cele mai impresionante de a se autoechilibra. Dimpotrivă,
intervenţia forţelor care nu înţeleg această lume dinăuntrul ei generează sau
perpetuează dezechilibrele, dă acestora amploare artificială şi distorsiuni în
viaţa economică.
Economia eliberată de acestea, din nou, lasă monedei “adevărate” - prin
desprinderea de învelişul metalic - facultatea de a-şi crea o ordine specifică.
Prin monedă cad şi frontierele între zonările pieţelor. Monedele diferite se întâlnesc între ele confruntându-se valoric în modul cel mai direct. Rezultă cursurile
“flotante”, monetarismul rămânând şi unica doctrină făcând din acest fenomen
un principiu teoretic. Piaţa va dicta flotarea în diferenţierile spaţiale, dar mai
ales temporale. Principiul flotării “ar anula nevoia de rezerve”, ar contracara
inflaţia, ar rezolva mult dureroasa problemă a balanţelor de plăţi dezechilibrate.
Atât cât să fie absorbit tot conţinutul şi substratul intervenţiei autorităţilor - în
primul rând monetare - de la naţional la internaţional şi mondial mai ales.
1
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Dincolo de a viza realitatea din punctul de vedere al adaptării exclusive
la rigorile ei fatale, de a perpetua într-o viziune “integratoare” inegalităţi şi
frustrări deja existente dacă nu în plină creştere, de a lăsa raporturile economice internaţionale la influenţa celor mai puternici, dincolo de a înţelege
reforma necesitată aici ca pe o antireformă sui generis, să examinăm totuşi
mai îndeaproape ceea ce aduce nou această teorie atât cât ne priveşte strict.
A viza realitatea imediată, chiar aceea a unei crize, nu poate fi taxat ca viciu de
principiu, câtă vreme oricare reformă necesită a îngloba totalitatea punctelor de
sprijin ale realităţii date. În speţă, să nu scăpăm din vedere că avem dinainte o
imagine inteligibilă, coerentă, pentru că extrem de simplă ca o perfecţiune
artistică a tocmai realizării valorii, dar totodată, îndrăznim să adăugăm, nu e
vorba de o imagine simplificată a realităţii. Nicăieri nu apare naţionalul mai integrat cu internaţionalul decât pe acest fundament economic purificat de autoritarisme. În următorul rând clarificarea situaţiei cursurilor flotante ca realitate
complexă şi nu exclusiv o criză se datorează în măsură decisivă apariţiei
monetarismului. Tot acesta surprinde nocivitatea caracterului hibrid al etalonului de la Bretton Woods - dacă monedele se întâlnesc valoric în circulaţie
ca şi în stocare, valuta stocată transformându-se în rezervă internaţională,
bază de reprezentare a monedei naţionale în circulaţie, rezervele metalice îşi
pierd, logic, rolul sistemic ce nu li se putea nega altădată. Aceasta numai
pentru argumentul propriu etalonului reprezentativităţii valorice, ca raport între
categorii, lucrând împotriva acestuia. În fapt, moneda văzută de monetarişti
neagă şi principiul reprezentativităţii odată cu întreg domeniul de definiţie al
etalonului. Concluzia lor termină însă prin a fi la fel de încrezătoare în realitate
pe cât este aceea a celor încrezători în etalon. Mesajul monetarist este acela
după care etalon nu există pentru că nici nu este necesar. Cât despre valoare,
problema ei se pune cu atât mai puţin - idem sistemul de categorii specifice îşi
pierde substratul.
Întrebarea care se naşte aici este aceea dacă teoria monetaristă poate
reprezenta perfecţiunea cu care abordează, fie şi indirect o problemă precum
cea de faţă, a etalonului. Cu alte cuvinte, este ceva care să scape, cel puţin
aici, din vederea monetaristă? După opinia noastră sunt două lucruri de
importanţă totuşi hotărâtoare.
În primul rând, excluderea etalonului aur ca realitate intră în contradicţie
cu liberalismul de structură al concepţiei de partea unui voluntarism deja trăit în
experienţa FMI cu rezultate contradictorii. Scos în afara sistemului monetar,
metalul galben îşi va căuta propriile premise de funcţionare aidoma trecutului.
Dacă autorităţile monetare - cele naţionale şi cea internaţională - şi-ar lichida şi
rezervele aurifere - odată ce, credincioase monetarismului s-ar lichida şi pe
sine - aurul ar trece în circulaţie, apoi ar juca între circulaţie şi tezaurele
particulare ca o valoare sigură, bază a altor titluri de valoare şi certificate de
depozit - un sistem monetar paralel, concurând, hărţuind şi ameninţând pe cel
oficial. Independent de faptul că aurul va avea sau nu acelaşi succes de a-şi
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reface sistemul sau de a contracara un sistem monetar oficial având de partea
sa argumentul că el reprezintă certitudinea valorii sociale colportate fie şi prin
reprezentativitate, este oricum de aşteptat ca dedublarea sistemului monetar în
teren să nu lase funcţionarea monedei “monetariste” atât de uşoară pe cât se
aşteaptă mentorii din Chicago. Dacă, dimpotrivă, autorităţile nu şi-ar lichida
rezervele aurifere ci şi-ar continua monopolul în materie, nimeni nu va putea
garanta “puritatea” atitudinii lor monetariste - faptul că ele ar refuza tranzacţii
cu aur ca şi până în prezentul ipotetic sau emisii de monedă pe baza bogăţiei
aurifere - în cazul emisiilor altor certificate legate de aur în loc de monedă,
problema se pune în termeni esenţialmente similari.
În al doilea rând, avem poate una şi aceeaşi problemă dintr-un alt punct
de vedere al clasării voluntarismului în politica economică. Voluntarism avem
fără doar şi poate în tendinţa eliminării etalonului aur, unul pentru care ne
întrebăm ce ar putea determina şi/sau constrânge autorităţile lumii să renunţe
atât de uşor la propria poziţie în viaţa economică a lumii aşa cum ar renunţa de ce, la urma urmei? - şi la etalon? Excludem aici interese de putere şi putem
admite că autoritatea de stat, cu atât mai mult cea mondială, sunt capabile a se
“da la o parte”1 atunci când interesele specifice ale comunităţii o cer. Dar
privind înspre complexitatea problemelor lumii de azi, a te gândi la prioritatea
dizolvării autorităţilor în domeniul funcţiilor economice ce li se atribuie rămâne
sau nerealist sau suspect prin pretinsa poziţie impersonală cu care se
adresează.
De partea opusă şcolii de la Chicago se situează orientări mai
heterogene, încercând să răspundă cel mai bine la deja menţionata întrebare a
profesorului Barbu Zaharescu: “Pe ce bază se stabileşte raportul de schimb
între diferitele valute?”2.
Raporturile economice pe piaţa mondială necesită, contrar viziunii monetariştilor, un raport cantitativ stabil dacă nu chiar prestabilit. Cei ce consideră
“intervenţia” în sensul reformei sistemului monetar sunt, de astădată într-o altă
ordine ideatică, adepţii “încrederii în unitatea monetară”, aşa cum se exprima
Jack Behrman. Mai departe, autorii care au efectiv în atenţie etalonul se
împart, la rândul lor, în adepţi ai etalonului aur şi adepţi ai “înlocuirii” acestuia.
Despre ceea ce susţin adepţii etalonului aur găsim necesar a insista
numai succint. Etalonul aur s-a desfăşurat mai bine decât oricare altul până la
el. El este/a fost o realitate complexă şi nu o prezumţie, un experiment aşa
cum ar fi altă ipoteză de etalon înlocuitor. Cei din tabăra etalonului aur îşi
capătă astfel un avantaj, o siguranţă specifică în exprimare. Prima lor tentaţie
este aceea de a compara ordinea monetară a etalonului aur atât cu situaţia
actuală cât chiar cu precedenta variantă aur-devize - a se citi deficienţele
acesteia. Etalonul aur întreţine asupra monedei cel mai bine pentru zilele
1

Expresia aparţine tot lui M.Friedman într-o convorbire televizată cu miniştrii ai reformei din
ţările din Estul Europei în 1990.
2
B. Zaharescu - Intervenţie în Revista Economică nr.45/XI.1985. pag.28-29.
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noastre o “constrângere externă, antiinflaţionistă”1, în fine un factor obiectiv
complex de disciplinare a relaţiilor valutare.2 Este, la urma urmelor, de observat
că aceşti adepţi activi ai etalonului aur - categoria restrânsă a celor ce se
pronunţă explicit în această direcţie - nu fac altceva decât se înscriu în
“multidecenala” polemică pornită de la ante-ricardieni. Argumentele se ascut
pentru readaptatea la prezent. Dezordinea traversată de experienţa părăsirii
vechiului etalon aur este în realitate preţul plătit şi argumentul în sprijinul
imuabilităţii unui sistem ce nu poate fi detronat, cerând numai readaptarea sa
la realităţi noi după ce nu o dată a demonstrat capacitatea miraculoasă de a
face şi prin sine-însuşi. În afara etalonului aur “toate schimbările s-au făcut sub
forma provizoratului”3 iar lumea este chemată să nu uite acest lucru, dincolo de
polemici vechi şi noi. Etalonul obiectual aur a lucrat destul de bine mână în
mână cu intervenţia conştientă a socialului, inclusiv cu politica monetară şi
economică - nici un motiv a se refuza continuarea cooperării cu etalonul aur;
dimpotrivă, suntem datori a căuta noi metode de adaptare la el.
Acesta fiind punctul de vedere al celor mai activi şi mai radicali dintre
susţinătorii etalonului aur, rămâne de observat că ei se exprimă şi cel mai
simplu şi mai convingător, rivalizând nu numai cu ideile şcolii de la Chicago dar
şi cu maniera de exprimare a celor din urmă. R. Harrod exprimă bunăoară întro singură frază şi modalitatea concretă de revenire universală la etalonul aur:
“Creşterea preţurilor aurului, a parităţii tuturor monedelor comunităţii mondiale
pe calea înţelegerii concertate”4. Simetria faţă de monetarişti se regăseşte în
cuprinderea în viziune a naţionalului şi mondialului la un loc. Dificultatea în
care sunt puşi “radicalii” etalonului aur apare la capitolul cursuri ale monedelor
- acolo unde monetariştii regăsiseră o realitate şi o puteau teoretiza nestingherit astfel. În faţa armei teoretic imbatabile, fluturate de M.Friedman, J.Rueff
şi C.P. Kinderberger5 nu resimt măcar tentaţia reconcilierii cu realitatea cea
mai dovedită, fapt în care fireşte putem citi şi “tăria” inflexibilităţii de la
principiile specifice şi “slăbiciunea” în sfârşit a etalonului de a se readapta întradevăr.
În fapt, însă, polemica “cursuri fixe-cursuri mobile” reuşeşte să conducă
la epuizarea reciprocă şi autoepuizarea polemiştilor înainte de definirea rostului
lor, de a se fi scos la lumină esenţa problemelor de schimb şi integralitatea
concepţiilor asupra unui sistem şi al altuia de valori. Până la această oră se
1

William Reds Mogg - “The Reigning Error, the Crisis of World Inflation” Ed. HamishHamilton. Londra. Septembrie, 1974.& A.I.Stadnicenco - “Na Rifah Valiutnovo Krizisa”.
Ed.Mejdunarodnîie Otnoşenia. Moscova. 1974.
2
Jack Rueff - convorbire cu Robert Triffin, reluată în lucrarea lui P.Meutey - “L'Or”. pag. 292313. 1968.
3
Victor Jinga - “Moneda şi Problemele ei Contemporane”. Ed.Dacia. Cluj Napoca. Vol.I.
1981, pag.58.
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R. Harrod - “Reforming the World's Money” Londra. 1965.pag.64.
5
V. Jinga - op.cit.pag.108.
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dovedeşte că nici o tabără nu îşi poate scoate adversarul complet din luptă
câtă vreme fixitatea/stabilitatea şi mobilitatea cursului de schimb sunt văzute
ca un punct de vedere în sine - nenumărate idei susţin şi tot atâtea se opun
fiecăreia dintre variante.
Adepţii etalonului aur nu sunt însă în totalitate radicali.
Barbarismul de “centrişti” se atribuie celor preocupaţi de readaptarea
sistemului aur în maniera în care încerca şi susnumitul document FMI din
19701 în sprijinul “parităţilor stabile dar ajustabile”. Aici realitatea flotării se
subordona din nou stabilităţii de principiu şi drept obiectiv de permanenţă. Clar
lucru, aici stabilitatea este totuna cu fixitatea cursului de schimb iar aceasta
înseamnă nu mai puţin sistemul etalonului obiectual - la centrişti, ca şi la
radicali. Etalonul obiectual este chemat să accepte variaţiile cursului de schimb
considerându-le neglijabile în anumite marje şi fotografiindu-l în termeni paritari
la alungirea flotărilor. Distincţia nu apare însă îndeajuns de ingenioasă aici, aşa
cum, preluând ideea stabilităţii şi ajustabilităţii cursurilor, fostul preşedinte
francez V. G. D'Estaing, el însuşi declarându-se din această tabără, îşi defineşte centrismul prin atât de ambigua sintagmă: “aurul...în centrul sistemului”.
Asumându-şi criticile echivocului de expresie centriştii surprind în sfârşit mai de
aproape faptul că etalonul obiectual, avansat până la singularizare, avansează
şi pe terenul nuanţării raportului între obiectualitatea dată şi valenţa subiectivă
a socialului. O înţelegere mai bogată care în fine vine să alcătuiască o
propunere de reformă aşteptată se distinge la economistul maghiar Janos
Fekete2.
Fie că este “la baza” sau “în centrul” sistemului, aurul necesită întâi o reevaluare - creştere a preţului oficial după indicaţiile pieţei libere, ca la R.
Harrod, luându-se aici în considerare chiar un context de “creştere generalizată
a preţurilor”, cum se exprimă autorul. Acest obiectiv, aidoma tuturor celorlalte
vizând sistemul monetar internaţional, vine a se fundamenta pe o crescută
cooperare internaţională în materie.
Şi la J. Fekete, sistemul monetar internaţional trebuie să devină mondial
- “realmente mondial”, aşa cum etalonul aur integrează economia lumii. La un
profesionist cu serioase amprente marxiste în mentalitate, dar care aici nu
poate câştiga reproşuri din acest punct de vedere, etalonul unic generalizat
arată “dialectica” naţional-internaţional în economia modernă, evoluţia “de la
simplu la complex” în raporturile internaţionale, cu atât mai mult în “conştiinţa”,
care, evoluând, exprimă o existenţă a lumii tot mai avansată. Meritul lui Fekete,
la vremea sa, este opţiunea pentru aurul marfă-etalon, dintotdeauna un motiv
de alergie ideologico-psihologică în lumea comunistă. Într-o examinare totuşi
mai serioasă a problemei, centriştii aurului etalon câştigă, în raport cu colegii
1

2

“The Role of Exchange Rates in the Adjustment of International Payments” - raportul
directorilor executivi ai FMI. Washnigton D.C. 1970. pag.67.
Janos Fekete - “Comentaire sur le Raport de Otmar Emminger” A X-a Conferinţă a
Fundaţiei Per Jacobson. Basel. iunie. 1973. pag.65-73.
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lor radicali, meritul de a se apropia de realitatea zilei, mai întâi prin acceptarea
flexibilităţii cursurilor, apoi prin aceea a autorităţii monetare mondiale ca
realitate, implicit ca necesitate.
Miza centriştilor moderaţi pe obiectualitatea metalică a etalonului este
principial aceeaşi cu a colegilor radicali, dar mai puţin declarativă şi mai mult
întru construirea unei idei de reformă, de care se ataşează un mijloc conştient/
activ de supraveghere şi permanentă intervenţie în contextul economic de la
nivelul considerat al realizării valorii materiale comunitare. Autorii vorbesc ceva
mai puţin despre realitatea existenţei FMI în formaţia dată, văzută ca o
moştenire structural-organizatorică a variantei aur-devize. Dar M.Stand o face
atât în sensul unei acumulări crescute a rezervelor de aur la Fond - ca la
nivelul nou atestat al conştiinţei organizatorice la capitolul/nivelul etalonului, cât
şi în acela al unei emisiuni clasice de monedă- titlu valoric pentru statele
membre1. Înainte ca această monedă să fie absorbită realmente de economia
mondială în cadrul căreia să se afirme odată şi odată asemenea precedentelor
sale naţionale, ea ar avea prezenţa unui simplu (nou) “certificat” cu valoare
paritară prestabilită şi fără, neapărat, calitatea juridică a convertibilităţii. Contra
monedei naţionale de valoare presupusă din nou ca paritară, vărsată de un
importator oarecare la Fond în contul exportatorului, ar urma să fie eliberat titlul
valoric paritar al FMI cu acceptare pe piaţa din afara naţiunii/naţiunilor. Autorul
găseşte virtutea acestei imagini mobile în acumularea, în procesul schimbului
mondial de valori materiale, a certificatelor FMI în locul rezervelor efective de
metal, ceea ce ar face etalonul aur mai puternic prin a fi mai adaptabil la
practică. Elementul politic/conştient mondial s-ar întări aici calitativ. Ar încerca
să contracareze tendinţele de flotare nocive ale cursurilor de schimb evitând în
mod preliminar întâlnirile de confruntare directă între monedele naţionale adică ceea ce monetariştii priveau în contrast ca pe o virtute.
Dar, pe lângă a presupune o superamplificare a activităţii FMI în materie
operativă/materială ameninţând să conducă la surclasarea acestuia de către
viaţa economică neformală, autorul scapă din vedere disjuncţia de autoritate
între Fond şi statul membru, emitent de monedă. Propriu-zis, ceea ce rămâne
potenţial echivoc este puterea de control a statului asupra monedei emise; capacitatea sa de a-şi organiza propriul monetar, propria politică monetară. Regresul de concepţie de aici, pe de o parte, primejduieşte autoritatea monetară
naţională iar, pe de altă parte, scapă caracterul imprevizibil al acesteia pentru
starea monetară şi economia dintre naţiunile lumii.
Cu sentimentul nu tocmai comod de a fi lăsat discuţia din nou
deschisă/nefinalizată, ne oprim aici cu prezentarea punctelor de vedere care
susţin revenirea la etalonul aur. Un adevăr transpare în spatele tuturor acestor
poziţii. Acela că sistemul monetar aur-devize, aşteptat odinioară să constituie,
1

Vezi C. Maioreanu - “Aurul şi Criza relaţiilor Valutar- Financiare Inter-Occidentale”.
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fie şi prin caracterul său tranzitoriu, un pas al “negării dialectice” a sistemului
aur (pur şi simplu), nu avea să fie decât o încercare fără reuşită într-un context
în care decadenţa sistemului aur, nefiind tocmai aparentă, era totuşi hazardat
evaluată. Aurul - etalon vine să fie aici nu o întoarcere într-un trecut romanţat
cât una la o realitate esenţialmente aceeaşi cu un trecut capabil şi de crize în
materie dar şi de ordine.
În ultimă instanţă vom examina aici replicile date adepţilor întoarcerii la
etalonul aur de către autorii care examinează înlocuirea sa într-un context dat.
Substratul mai mult sau mai puţin explicit este aici acela după care o
presupusă păstrare/revenire a etalonului aur în actualitate şi viitor ar generaliza
imperfecţiunile sistemului caracteristic, începând poate cu inechitatea naturală
de răspândire a resurselor de valoare real-nominală ale comunităţii internaţionale în spaţiu dar şi în timp şi spaţiu. Totalitatea resurselor naturale ale lumii
prezintă aceeaşi deficienţă majoră independent de faptul că unele sau altele
dintre acestea ar apare artificial/convenţional favorizate în raport cu altele. În
realitate, raritatea era încă din contextul teoretic de dezbatere asupra valorii o
prezumţie - ea semnificând şi limitarea şi inegala repartizare a resurselor pe
componentele economiei. Coroborată cu utilitatea se schiţează diferenţierea
semnificaţiei fiecărei valori materiale în parte pentru un specific naţional şi
regional. Adăugând aici diferenţierile de dezvoltare economică propriu-zisă şi
de structură tot economică, înţelegem în fine alergia altor autori faţă de un
integrism forţat peste ceea ce comunităţile lumii afişează drept valori comune.
Să se revizuiască până şi schematica viziune idealizată asupra etalonului aur
din epocile lui de glorie: în realitate numai suprapunerea sa peste colonialismul
primitiv, adică asumat fără rezerve de marile puteri, dovedeşte interesul servit
acestora de către mult prea “obiectualul” sistem al timpului.
Nu sunt de neglijat nici diferenţierile de pură opinie. Dacă pentru unii
retragerea etalonului marfă-aur din circulaţie în tezaure servea, pe baza unei
presupuse elasticităţi şi resurse de regenerare a aceluiaşi sistem, perpetuării şi
chiar reîntăririi sale, alţii rămân la opinia că această separare avea să fie şi
semnificativă şi sub raportul urmărilor, ceea ce rupea şi paraleliza regimul de
viaţă al economiei în ansamblu, legităţile acesteia de diacronia mărfii rămase,
indubitabil, cu caracter “special”. Reîntâlnirea între aceasta din urmă şi sistemul economic modern este văzută, în consecinţă, semnificativă de către unii,
conjuncturală de către ceilalţi.
Nu în ultimul rând, contradicţia internă dintre caracterele de marfă şi de
etalon în cazul aurului pare a fi vidat în fine şi cu tot mai mare repeziciune spaţiul de mişcare corespunzător: nemaifiind o marfă cu valoare unanim acceptabilă din partea pieţei este subminată axioma lui Turgot; revenind la marfa
obişnuită, legile ei de mişcare se departajează continuu drept specifice faţă de
economic în totalitate, acesta înglobând în manieră proprie totalitatea specificităţilor. În speţă, dacă toţi adepţii revenirii la etalonul aur cer fără excepţie
iniţiala reevaluare a rezervelor şi deci a mărfii aur - propriu-zise, dacă specifi-
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citatea ar impune o regulă a reevaluărilor continui, care ar mai fi rolul de etalon
şi cum ar împiedica transformarea sistemului de la principiul unei stabilităţi
valorice pe calea flexibilizărilor, deci a contrariului în materie? Contradicţia de
bază între adepţii revenirii la etalonul aur şi idem radicala mişcare monetaristă
este în fapt una dintre două poziţii în mod egal anti-reformatoare.
Dincolo de care, însă, al treilea curent de opinie porneşte de la a recunoaşte adepţilor etalonului aur meritul de a menţine şi reconsidera categoria
etalonului. Date fiind însă puţinele dezbateri deschise despre acesta din urmă,
rămâne de înţeles că, în bună parte, mişcarea spirituală de aici îşi găseşte loc
în planul implicit.
“Tabăra” celor care, de astădată cer înlocuirea etalonului aur cu rezerva
păstrării noţiunii de etalon - explicit sau implicit - este, cum era de aşteptat, a
număra mai puţine contribuţii; acest fond al reticenţei fiind însă compensat de o
diversitate mai pronunţată. Mai multe sunt argumentele împotriva situaţiei date
în materie de etalon decât opiniile constructive, temătoare de aerul profeţilor.
Devine impropriu a mai vorbi aici de una sau mai multe tabere precum stau
lucrurile la monetarişti şi adepţii etalonului aur. Nici una dintre noile formule nu
mai este reprezentativă pentru altcineva decât propriul ei autor.
Să începem aici cu Robert Triffin1 precum a da Cezarului ceea ce îi
aparţine în “înlocuirea etalonului aur-valute prin introducerea unui sistem
monetar (exclusiv, n.ns.) al FMI”.
Ca şi la M. Stand, FMI ar urma să administreze conştient şi autoritar un
etalon mondial, fundamentând o monedă asemenea - autorul preia aici denumirea de “bancor” de la J. M. Keynes. Continuitatea firească de concepţie se
extinde aici asupra stabilităţii monedei, ca finalitate însăşi a sistemului. Certificatul evaluat în aur la britanicul M.Stand îşi găsea corespondent la colegul
său american într-o valoare “stabilizată”, dintru început mai puţin bine definită,
dar urmărind a elimina “obiectualitatea fatală”. Soluţia consta într-o formulă ce
avea să creeze şi să impună aici o “conştientizare” a valorii materiale. Care
este aceasta la Robert Triffin?
Mai întâi, din nou, întărirea autorităţii FMI. Întâi şi întâi pe plan material.
Douăzeci de procente din rezervele fiecărui stat membru ar fi transferate
Fondului - se puteau cumula aici aur, devize forte şi alte valori, inclusiv ceea ce
autorul numeşte “semi-lichide”. Dacă acest procent ridicat de transfer la
autoritatea mondială poate face obiectul discuţiilor, atunci substratul este acela
al nivelului de angrenare medie a naţiunilor în economia dintre naţiuni, totalul
venind să se raporteze la valoarea acesteia căutând o reală reprezentativitate.
De partea Fondului se creează, corespunzător, o putere reprezentativă, capabilă a interveni în economia lumii. Calitativ, Fondul ar putea deveni un
organism multi-funcţional, neexcluzându-se nici beneficiile din propriile
activităţi, independente de spaţiile economiilor naţionale. Fondul ar putea astfel
1
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interveni mai uşor, sporind decisiv capacitatea sa de acţiune în redresarea
balanţelor de plăţi în dificultate - moneda sa mondială ar fi aici instrumentul
dintâi. În cazurile în care rezervele la Fond ar putea depăşi rezervele obligatorii
astfel concepute, nu numai că operaţiile secundare ale sale ar lua amploare în
favoarea comunităţii mondiale, dar şi statul membru contribuabil ar putea fi
stimulat în acest sens cu o parte a profiturilor.
Putem deci distinge la Robert Triffin o excelentă refundamentare conceptuală a autorităţii monetare mondiale, ceea ce la M. Stand prezenta spărturi
evidente - avem şi autonomia faţă de statele membre dar şi conlucrarea cu
acestea, pasul decisiv fiind întreprins prin reinserţia mai profundă a aceluiaşi
Fond la economia mondială ca stare de fapt cenzurând de facto rostul şi
eficacitatea autorităţii centralizate. La rândul lor, statele membre îşi pot spori
credibilitatea în puterea de intervenţie a Fondului în favoarea lor.
Poate însă ipoteza lui Robert Triffin să epuizeze problematica etalonului,
pornind de la înlocuirea celui vechi, obiectual? În specific, poate păstra şi
reformula aceasta raportul naţional-internaţional în latura sa economică? Ne
amintim din nou că problema naţional-internaţional era teoretic rezolvată atât
de gândirea monetaristă cât şi de tabăra etalonului aur, fireşte în două formule
diferite: monedă primordială în cazul dintâi, respectiv etalon de reprezentare
materială primordial în cazul al doilea. Iată punctul slab la R. Triffin - întărirea
unor monede naţionale ca putere de valute este ignorată; aceasta aduce cu
sine flotarea cursurilor. Autorul se lasă surprins de o astfel de realitate privind
în cu totul altă parte - moneda FMI, de o valoare în mod primar declarativă,
scăpând din vedere intervalul necesitat aici de confirmare valorică/obiectivare
a valorii unitare a monedei pe piaţă. Ce şanse de confirmare are şi această
monedă nouă care nu îşi atribuie o referinţă materială de convertibilitate, în
afara uneia declarat multiple, dificil de evaluat, şi mai ales ce poate face
aceasta în condiţiile unui circuit redus, precum al DST deja existent? Tot
calitativ, aderenţa monedei mondiale la opţiunile operatorilor (naţionali) se
loveşte de specificitatea zonărilor, în care unele monede forte sunt mai
puternice şi mai accesibile decât celelalte. Cu alte cuvinte, un naţional şi altul
optează pentru o altă structură valorică a monedei aşteptate - altă valută de
zonă sau alt coş valutar; după cum moneda naţională reflectă o specifică
fizionomie a sistemului de preţuri intern. Neîmpăcarea între monedele
naţionale şi valutele deja existente, pe de o parte, şi o monedă mondială, de o
nu mai puţin specifică structură valorică, este, dacă mai trebuie subliniat,
tocmai ruptura între naţional şi internaţional în formula dată. Dincoace de care
atât valutele existente cât şi mişcările efective/reprezentative de aur pe plan
mondial pornesc într-un avantaj evident.
Se reconfirmă aici teza că judecata unei formule prin prisma conceptului
de etalon se face reprezentativă. Drept “nou” fundament etalon avem un nou
amalgam de materie şi autoritate fără coerenţă interioară. Pe partea materială,
o nouă monstruoasă coaliţie de rezerve, încă mai amplă decât cea de la

127
Bretton Woods; pe partea conştientizată, numai o autoritate cu aderenţă
incompletă şi la materia componentă a etalonului şi la noile condiţii din economia mondială, cărora li se realizează cel mai bine aici complexitatea fără
precedent.
Nu am putea încheia acest periplu trecând neobservată o intervenţie
românească nu mai puţin interesantă, aceea a lui Dorel Oprescu1. În mare, se
reîncepe cu aceeaşi întărire a FMI ca autoritate, a BIRD şi tuturor organismelor
internaţionale specializate2, asemănător viziunii lui R. Triffin. Din nou
reprezentativ pentru autorii ce susţin teoria respectivă, aceasta urmează să
aibă loc material şi calitativ iar finalitatea stabilităţii valorice a monedelor
pleacă tot de la impunerea acesteia de către o monedă a FMI - aici este vorba
de DST, aşa cum a şi fost conceput şi botezat. De aici însă partea specifică şi
interesantă atribuită autorului român - în locul monedelor reprezentative
adunate în forma dată a coşului, se avansează în a postula că şi mai reprezentative ar fi aici preţurile mărfurilor efectiv realizate în economia mondială3.
Fără să neglijeze monedele, importanţa valorică a acestora, circuitul lor
internaţional, privirea autorului vine să purifice baza etalon de reprezentare,
care reprezentare este căutată în profunzime. La Dorel Oprescu reprezentarea
etalonului de către monedă îşi elimină ambiguitatea. Automat, conceptul de
sistem monetar se face mai inteligibil. Luând distanţă faţă de alte opinii
reformatoare, Dorel Oprescu descoperă secretul sistemului monetar în etalonul
valoric, drept pentru care vine cu un adevărat precedent în sensul înlocuirii
aurului etalon printr-o altă formulă explicită în acelaşi sens.
Ce aduce nou această formulă a anilor optzeci? Un etalon “multi-marfă”
în locul celui “multi-monedă” - în expresia autorului, “coşul de mărfuri” înlocuind
“coşul de monede”. Vor intra aici câteva produse de bază, din care aurul este
exclus, reprezentativ-tradiţionale în comerţul mondial. Fondul şi-ar crea rezerve
în acest sens, ca şi la R. Triffin. Coşul4 stabileşte proporţia valorică în care s-ar
constitui rezervele - urmărind comerţul mondial în dinamică -, iar moneda
emisă ar respecta reprezentativitatea asupra rezervelor centrale.
Lesne de stabilit fondul total în DST şi unitatea sa de valoare. O
autoritate mondială la fel de puternică precum la R. Triffin5.
Autorul îşi explică şi virtuţiile noii formule:
1

D. Oprescu - op.cit.pag.196-197.
Vezi şi Ilie Şimon - “Pentru o Soluţionare Durabilă a Problemelor Monetar-Financiare ale
Lumii Contemporane” în “Revista Economică” nr.42/oct.1985, pe marginea Sesiunii FMIBIRD anuale. Seul, 8-11 oct.1985.
3
C. Maioreanu - op.cit.pag.146-148.37 Pe care autorul îl prezintă sub forma unui tabel cu
denumirea mărfii şi procent valoric corespunzător, calculat asupra coşului (100%).
4
Pe care autorul îl prezintă sub forma unui tabel cu denumirea mărfii şi procent valoric
corespunzător, calculat asupra coşului (100%).
5
Presupunem aceasta întrucât, la acest capitol, ideea autorului român nu contrazice cu
nimic pe aceea a colegului american.
2
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● stabilitatea mărfurilor reprezentat(iv)e în comerţul mondial, una asupra
căreia:
- şi autoritatea monetară mondială poate acţiona relativ uşor
- şi care se poate dovedi extensibilă asupra celorlalte mărfuri, cu potenţe
de stabilitate asupra comerţului mondial în domeniul preţurilor;
● dacă ar fi să nu omitem nici imanenţa unei echităţi între preţurile
mondiale ale produselor de bază şi cele ale produselor manufacturate.
În acest context dispunem însă de suficiente motive pentru a clasa şi
această propunere, cu toate aprecierile de mai sus. Să presupunem dar că
aspectul coşului de mărfuri ar fi fost riguros construit şi observat dintru început
şi să mai presupunem că autoritatea monetară mondială dispune de capacitatea readaptării sale dinamice. În continuare, facem abstracţie de ceea ce
este destul de important în ultima jumătate de secol în privinţa structurii pe
mărfuri a comerţului mondial, dominat de produsele manufacturate în
detrimentul celor de bază1. Şi în paranteză fie-ne iertată întrebarea: oare să fie
exclusă tocmai paralela între nereprezentativitatea produselor de bază în
comerţul internaţional şi aceea a etalonului obiectual, de asemenea? Mai mult,
cum ar putea asigura noua monedă emisă nevoia totală de lichidităţi, problemă
de care s-a lovit la vremea sa şi sistemul conceput la Bretton Woods? În
practică însă, etalonul obiectual nu ar putea recurge la reprezentativitatea
produselor manufacturate în locul celor de bază. Iată, tot în paranteză,
insuficienţa reprezentativă care ar putea sufoca noul etalon încă din faşă gradul de prelucrare a produselor în comerţul internaţional rivalizează cu
materia sa primă; la rândul lui, comerţul internaţional regresează în structura
produsului mondial în totalitate.
Trecând deci peste aceste aspecte şi asumându-ne reprezentativitatea
obiectuală a noului etalon, frapant revine aici tot ceea ce este judecat prin
prisma conceptului etalon. Amalgamul lui R.Triffin se decantează aici într-un
substrat din nou obiectual, ca la etalonul aur, dar paradoxal, voluntarist în
principiu - de la eliminarea etalonului aur din ecuaţie până la impunerea
proporţiilor material-valorice ale monedei care, pe piaţă, poate căpăta oricând
şi oriunde alte evaluări. Un etalon obiectual plural ne aminteşte foarte bine
vremurile în care a mai existat aşa ceva în societatea economică de la antic la
modern. O aceeaşi ordine ni se propune aici în condiţiile în care autoritatea îşi
implică şi mai tare responsabilitatea. Etalonul obiectual plural va regăsi
contradicţia marfă-etalon la nivelul fiecărui component în parte iar asocierea
mărfurilor în acest joc rămâne din nou artificială şi impusă. Oscilaţiile valorice
vor fi individuale, unele mărfuri vor rezista mai bine, altele mai puţin bine,
reprezentativitatea coşului având de suferit deopotrivă atunci când acuză
1

Ponderea valorică a produselor manufacturate în comerţul mondial a crescut aproape
continuu între anii 1950 (43,7%) şi 1977 (58,8%), cu un oarecare hiatus între anii 1970
(66,8%) şi 1976 (54,3%). Date calculate după “Monthly Bulletin of Statistics” 1965-1976 şi
1977 (martie, mai, decembrie) şi 1978 (iunie).
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rigidităţi la adaptare/readaptare şi atunci când readaptările pot avea loc cu
uşurinţă. Dacă factorii de evoluţie valorică a oricărei mărfi nu se pot identifica
cu aceia ai economicului în ansamblu, ar urma, presupunând readaptările
sistemului drept corecte, ca din coşul iniţial să fie eliminate pe rând componente dovedite neadaptabile şi necorespunzătoare, asemenea situaţiei date
a coşului de monede - etalonul obiectual plural, în diacronia sa, evoluează
înspre singularizarea la o marfă mai reprezentativă decât celelalte. Astăzi însă
contextul este mult mai complicat. Bunăoară, aurul exclus din coş se
dovedeşte capabil a lovi credibilitatea sistemului tot atât dinafară ca dinăuntru
- iar acest lucru l-au înţeles numai susţinătorii revenirii la etalonul aur. Pe de
altă parte şi la R. Triffin, formula uită faptul elementar că astăzi câteva monede
ale lumii sunt valute forte, cu circuit internaţional confirmat şi întărit - sistemul
nici nu ia în calcul ceea ce îi poate oricând fi alternativă certă. A nu uita, în
subsidiar, dificultăţile de natură tehnică în care este de presupus ca o parte
importantă din produsul mondial să fie blocată la dispoziţia unei autorităţi
mondiale devenită perturbatoare de circuit economic. Dacă rezervele către
Fond îşi au originea în fiecare ţară, oricum valoarea acestora (inclusiv cea
adăugată) înseamnă altceva pentru fiecare stat în parte - după cum diferite
sunt necesităţile şi costurile specifice. În strictă legătură, mai mult sau mai
puţin, moneda mondială prezintă fiecărui stat membru o structură impusă, nu
neapărat cea dictată de nevoile proprii de mărfuri - nu se poate prevedea aici
o libertate de opţiune a statului membru în nevoie de DST. A nu omite nici
dereglările potenţiale, administrate economiei mondiale de chiar capacitatea de
adaptare a coşului de mărfuri. Se vor naşte în fiecare caz tensiuni între
autoritatea mondială şi producătorii şi consumatorii respectivelor mărfuri. Nu
mai puţin decât în formula lui R. Triffin, definirea completă a circuitului monedei
mondiale decurge aici de la sine, paradoxal, în ciuda faptului că ea alege direct
mărfuri operative şi nu monede naţionale. Orice raportare a monedelor
naţionale la DST/bancor ca şi între ele prin intermediul acestuia va fi expusă
unor artificialităţi incalculabile ca efecte în relaţiile cu Fondul şi între agenţi. Ce
s-ar întâmpla în împrejurarea aici ideală a monedei naţionale exprimată în
DST/bancor? Aceasta ar contrazice în termeni şi mai direcţi decât la R. Triffin
având în vedere raportarea directă la mărfuri, sistemul naţional/specific de
preţuri. Cum ar putea avea astfel loc şi cui ar servi o restructurare a sistemului
naţional de preţuri în acest sens?
*
Cu regret, consemnăm în toate cazurile de mai sus, unul mai elocvent
decât altul, una şi aceeaşi capcană în înţelegerea unora şi aceloraşi date ale
problemei. Pe de altă parte totuşi, aceste date capătă un contur precizat şi
identificat de unul şi acelaşi concept pe care literatura şi dicţionarele
economice l-au uitat: etalonul valorii - atâta vreme cât însăşi cea din urmă
poate avea credibilitate şi cât ea semnifică un sistem precis de categorii
asociate.
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Susţinătorii revenirii la etalonul aur beneficiază mai mult sau mai puţin
conştient de o gândire pe structura unui etalon conceput după toate rigorile
ştiinţifice; adversarii lor se lovesc de enorme goluri de înţelegere a vieţii
economice cu atât mai mult cu cât îl neglijează şi se apropie de realitate cu cât
negarea în speţă definită îşi aprofundează înţelegerea a ceea ce se cere
negat. O altă concluzie: punctul zero al oricărei dezbateri de aici încolo este
acela definit prin existenţa/subzistenţa niciunui etalon altul decât aurul-etalon în
stare deteriorată, dar şi cu resurse încă nebănuite de supravieţuire.
*
Se încheie în capitolul de faţă imaginea unui adevărat laborator al
înţelegerii categoriei de valoare în întregime şi în nesăţioasă necesitate faţă de
prezentul şi viitorul lumii. Nu pretindem a fi epuizat un subiect ca acesta, iar alţi
autori pot vedea intervenţii nemenţionate ca fiind mai reprezentative. Nu am
urmărit însă decât un gând, preluat din nou de la Robert Triffin de astădată fără
absolut nici o rezervă: “Prefer o şansă la zece pentru a contribui la un viitor mai
bun, decât nouă şanse la zece pentru a prevedea realul dezastru pândind
acelaşi viitor”1.

1

R. Triffin - convorbirea televizată citată cu Jack Rueff.
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ANEXE
ANEXA 1
REFORMAREA
SISTEMULUI MONETAR INTERNAŢIONAL
Poziţii elemente
1.Reconsiderare etalon
2. Rolul şi Moneda
FMI(3)
3.Rolul monedelor preexistente
4. Rolul aurului
5. Naţional/ internaţional
6. Curs de schimb:
a. fix/controlat
b. flexibil/controlat
dirty floating
-target zones
c. liber/floating
7. Naţiune/Politică
monetară
8. Echitate internaţională

x

-

x(1)
-

etalon
aur/ centrişti
x(2)
x

x(4)

x

x(5)

x(5)

-

x(7)
-

x
-

x
x
x

x
x
-

x(6)
x(8)
-

x
x

x
-

-

x
x

x(9)
x(10)

x

-

-

-

x

Monetarism

FMI

Revigorare
radicali

Înlocuire
etalon
aur
x

1 Sub rezerva păstrării etalonului dat/verificat.
2 Parţială şi necorespunzătoare.
3 În sensul unei autorităţi monetare mondiale presupuse.
4 Sub rezervele faţă de concepţia coşului de monede/vezi pag.7.
5 Reevaluate în aur.
6 Redus la alcătuirea rezervelor (internaţionale) după caz/vezi propunerea lui Robert Triffin
(pag.19 şi următoarele).
7 Monedă mondială/monede naţionale. Vezi critica concepţiei coşului de monede(pct. )
8 Idem.
9 Precizările sunt destul de vagi.
10 Concept incomplet.
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ANEXA 2
DEFICIENŢE CONCEPTUALE
ASUPRA REFORMĂRILOR S.M.I. ÎNTREPRINSE SAU PROPUSE

FMI

Monetarism

Revigorare
radicali
radicali

etalon
aur centrişti

Înlocuire
etalon
aur

1. Lichiditate/inflaţie
x
x
-(1)
2. Joncţiune mone- x
-(3)
-(3)
-(3)
x
tară(2)
(5)
3. Autorităţi monetare
x(4)
x(5)
x
4. Consistenţa cusului
x
x
x
de schimb optat(6)
5.
Rolul/importanţa x
x
x(7)
x(7)
real evaluată a autorului
6. Rolul/importanţa
x(8)
-(9)
x
real evaluată a
monedelor preexistente
1 Premisa: flexibilitatea cursurilor de schimb poate, în principiu, evita această deficienţă/vezi
“monetarism”.
2 Premisa: moneda posedă o structură valorică specifică, reflectare a sistemului de
preţuri/mai pe larg.
3 Premisa precedentă este judecată corect: monetarismul presupune mondializarea pieţelor
naţionale şi monedelor pre-existente; adepţii etalonului aur judecă idem, în condiţii de
intermediere valorică prin metalul etalon universalizat. Faptul implică logic unificarea (fie
şi ca tendinţă) a tuturor sistemelor de preţuri.
4. Autoritate monetară mondială supra-evaluată.
5 Premisa: autorităţile monetare naţionale sunt o realitate.
6 Se abstrage aici analiza critică a tipurilor de curs de schimb/vezi Anexa I. Este vorba
numai de capacitatea tipului de curs pentru care s-a optat de a se auto-ajusta în logica
viziunii reformatoare/de a nu se putea transforma într-un alt tip de curs.
7 Vezi în special propunerea lui Dorel Oprescu.
8 Reduse la baza elaborării coşului de monede.
9 Premisa: monedele actuale îşi pot relua, fără alte condiţii preliminare, cursul (flexibil) în
aur.
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1. CÂTEVA CARACTERISTICI ALE ECONOMIEI
ROMÂNEŞTI ÎNAINTE DE 1989

„Weltwirtschaftiches Archiv” (ianuarie 1938, p.60) arată, pe baza calculelor lui Colin Clark, că venitul naţional anual mediu pe locuitor în România
anilor 1925-1934 era de 243 de dolari, unul din cele mai mici din Europa (urma
Lituania). Datorită celui de-al doilea război mondial, în 1945, venitul naţional al
ţării se redusese aproape la jumătate faţă de cel antebelic. În 1948 a fost
efectuată naţionalizarea şi introdusă planificarea centralizată. În 1950 a fost
încheiat procesul de refacere postbelică, atingându-se nivelul anului 1938. A
început o susţinută dezvoltare preponderent extensivă a economiei. Faţă de
1939, în anul 1989 venitul naţional al României era de 16 ori mai mare (după
ce în 1986 fusese de 18 ori). Tot atunci, şi faţă de acelaşi an, ca urmare a
industrializării accelerate şi forţate, venitul naţional din industrie a ajuns de 64
de ori mai mare. În agricultură, începând din 1949, s-a desfăşurat o cooperativizare bazată, în foarte mare măsură, pe constrângeri politico-ideologice şi
administrativ-economice. Proprietatea asupra pământului a ajuns să fie
repartizată astfel: 15,6% revenea producătorilor particulari (în zonele de munte
mai ales 54,7% unităţilor cooperatiste şi 29,7% unităţilor de stat. După o
perioadă de contractări de datorii externe, în principal, pentru utilaje şi
echipament din Occident, datoriile au fost plătite. În 1989 România nu mai
avea datorii externe, ci doar de încasat peste două miliarde de dolari, credite
pe care le acordase unor ţări în curs de dezvoltare. În plus, deţinea un
disponibil propriu de circa 1,8 miliarde de dolari. Numărul paturilor de asistenţă
medicală şi profilactică era în 1989 de 6,5 ori mai mare decât în 1938.
Analfabetismul fusese lichidat. Învăţământul gratuit şi obligatoriu era de zece
ani şi se tindea spre cel de 12 ani. Se asigura dreptul la muncă. Faţă de 1950,
salariul real reprezenta 370,9%.
Tarele şi contradicţiile principale ale economiei româneşti în 1989 pot fi
ilustrate prin următoarele:
a) caracterul centralist-birocratic al planificării economiei naţionale,
bazată predominant pe prioritatea de stat, ceea ce conducea la paralizarea
iniţiativei creatoare, la iraţionalitate;
b) datorită marilor erori de politică economică şi de conducere,
rezultatele economice se dovedeau prea mici în raport cu uriaşele eforturi la
care fusese obligată populaţia;
c) structura economiei era distorsionată; problema energetică devenea
tot mai gravă, industriile de prelucrare primară erau supradimensionate;
sectorului terţial nu i se acorda atenţia cuvenită;

142
d) trecerea de la dezvoltarea excesivă a economiei la cea intensivă
întâmpina enorme greutăţi;
e) toate acestea se concentrau în scăderea eficienţei economice şi se
răsfrângeau negativ asupra nivelului de trai al populaţiei; se dezvolta o
puternică tendinţă de nivelare a veniturilor.

2. ESENŢA STRATEGIEI TRANSFORMĂRILOR
DUPĂ 1989

În România, tranziţia la economia de piaţă a început la sfârşitul anului
1989, fără să existe o strategie prealabil elaborată. Drept urmare, tranziţia
politică a început mai devreme decât cea din economie. „Schiţa privind
strategia înfăptuirii economiei de piaţă în România”, adoptată de Guvern în mai
1990, care făcea o prezentare generală a economiei de piaţă, nu preciza:
„conţinutul, trăsăturile fundamentale ale tranziţiei la economia de piaţă
sugerează, de altfel, şi direcţiile de acţiune pentru transformarea sistemului
economiei de comandă: liberalizarea preţurilor, descentralizarea activităţii
economice şi deconcentrarea (demonopolizarea) producţiei, privatizarea pe
scară largă, deschiderea funcţională a economiei, stabilizarea macroeconomică (renunţarea la subvenţii, aplicarea politicii bugetelor „trai” faţă de
producători – procedura falimentului, o politică monetară a banilor scumpi –
dobânzi real-pozitive etc.). Pe aceste tranşe de acţiune trebuia să se meargă
simultan, corelat, comprehensiv şi cât mai rapid posibil, luând în considerare
setul de restricţii sociale şi politice”. Se prevedea, de asemenea, ca factor
important al retehnologizării şi modernizării economiei naţionale.
Pentru bunăstarea populaţiei se făcea promisiunea, dovedită utopică,
potrivit căreia „costurile sociale ale tranziţiei să fie acoperite, în bună măsură,
simultan cu apariţia lor”.
Aşadar, prin însăşi esenţa sa, „Schiţa strategiei...” adoptată în mai 1990
era vizibil de sorginte FMI. Se respingea „terapia de şoc”, dar se prevedea că:
„strategia pentru care optăm ar putea fi definită ca o tranziţie graduală
efectuată în ritm rapid...”
În plan programatic, problemele tranziţiei şi-au găsit o serie de precizări
de mare importanţă în două documente fundamentale; Constituţia adoptată în
noiembrie 1991 şi Strategia de guvernare aprobată de Parlament către sfârşitul
anului 1992. După ce formulează cadrul dezvoltării economico-democratice a
ţării, Constituţia declară net: „1) Economia României este economie de piaţă.
2) Statul trebuie să asigure: a) libertatea comerţului, protecţia concurenţei
loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de
producţie; b) protejarea intereselor naţionale în activitatea economică,
financiară şi valutară; c) stimularea cercetării ştiinţifice naţionale; d)
exploatarea resurselor naturale, în concordanţă cu interesul naţional; e)
refacerea şi ocrotirea mediului înconjurător, precum şi menţinerea echilibrului
ecologic; f) crearea condiţiilor necesare pentru creşterea calităţii vieţii” (art.
134). Constituţia mai prevede ocrotirea proprietăţii, şi de asemenea că,
anumite domenii (subsolul, căile de comunicaţie, resursele economice ale
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platoului continental etc.) fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice, dar pot fi
închiriate sau concesionate. Se mai prevede dreptul la muncă şi libertatea
alegerii locului de muncă, dreptul la grevă, protecţia socială a muncii, dreptul
ca la muncă egală cu bărbaţii, femeile să aibă salarii egale cu ei ş.a.m.d.
În ce priveşte Strategia de guvernare adoptată în noiembrie 1992,
aceasta aduce în plus, faţă de cele arătate, o importanţă precizare ca urmare a
tranziţiei, care sintetizează modificările ce se aşteaptă în structura socială.
Este pentru prima oară când această problemă este supusă deschis: „nu se
poate conta pe faptul că societatea va dezvolta, prin mecanismul spontan,
structuri sociale şi ocupaţionale adecvate programelor economice şi
guvernamentale. Este, de aceea, necesară o intervenţie activă în direcţionarea
şi stimularea proceselor sociale, inclusiv prin măsuri legislative şi
administrative. Cel puţin în această etapă a tranziţiei, Guvernul trebuia să
adopte o strategie de modelare a structurilor sociale în concordanţă cu
obiectivele pe termen lung al politicii economice şi să acţioneze cu
consecvenţă pentru realizarea ei. Principalul proces de transformare a
structurilor sociale îl reprezintă, în concepţia Guvernului, modificarea
raporturilor de proprietate”. Această structură-continuă „Strategia...”-cuprinde
trei clase sociale:
a) Clasa micilor proprietari. În legătură cu ea, se arată că: această
categorie socială formată din micii proprietari de terenuri, bunuri imobiliare
(locuinţe, ateliere, întreprinderi mici şi mijlocii etc.) şi de valori (acţiuni, bonuri
de stat etc.) se află în curs de constituire şi, ca urmare a tranziţiei spre
economia de piaţă şi, pe termen mediu, va fi predominantă în structurile
sociale” (p.108);
b) Clasa celor lipsiţi de proprietate (p.109);
c) Clasa marilor proprietari de capital (p.109).
Clasa celor lipsiţi de proprietate şi clasa marilor proprietari de capital, se
arată, vor fi „numeric mai restrânse”. (p.108).
Aşa cum se va vedea, însă, ambiguitatea cu care este definită clasa
micilor proprietari va face practic ca în ea să fie cuprinsă în mod mascat o
foarte mare parte a populaţiei.
Aceasta este şi perioada în care, aşa cum remarca J.K. Galbraith, ţările
central şi est europene erau sfătuite de economiştii occidentali să dezvolte un
capitalism de un fel care nu există nici în SUA.

3. PRACTICA DE PÂNĂ ACUM A REFORMEI
ŞI CONSECINŢELE EI

Când vorbim de tranziţie este necesar să se ţină seama de faptul că
există de fapt mai multe tranziţii interlegate:
a) o tranziţie de la dictatură la democraţia pluralistă şi statul de drept;
b) o tranziţie de la economia de comandă la cea de piaţă;
c) o tranziţie de la vechea structură de clasă la una nouă;
d) o tranziţie către o nouă diviziune internaţională a muncii şi un nou loc
al ţării în economia mondială;
e) o tranziţie către un nou comportament social al oamenilor.
Crearea economiei de piaţă moderne presupune utilizarea puterilor
statului (legislativă, executivă şi judecătorească), pe de o parte, pentru
demolarea formelor economiei vechi, iar pe de altă parte, pentru promovarea
noilor forme economice. Rolul inevitabil activ pe care trebuie să-l joace statul în
formarea economiei de piaţă a fost demonstrat în România încă de la mijlocul
sec. al XVIII-lea până la 1948, când în ţară s-a dezvoltat capitalismul. Din
păcate, însă, lecţiile istoriei noastre, ca de altfel şi ale celei mondiale – au fost
uitate de reformatorii inspiraţi de FMI. Mai mult chiar, s-a susţinut că noua
ordine economică care va fi implementată în România nu ar mai fi fost
cunoscută de poporul român, ceea ce contravenea adevărul istoric.
Pornind de la concepţia potrivit căreia, în ultimă instanţă, statul trebuie
să renunţe la rolul său activ în viaţa economică, îndeosebi în domeniul
politicilor de creştere economică, iar Puterea să se rezume la instaurarea
statului de drept şi la asigurarea ordinii în societate, promotorii de până acum
ai reformei de inspiraţie FMI au lăsat ghidarea pozitivă a dezvoltării economiei
aproape în exclusivitate pe seama „mâinii invizibile” a lui Adam Smith.
Principala preocupare a reformatorilor a constituit-o demolare rapidă a vechii
organizări economice şi aproape deloc sau prea puţine ori încet, cea pentru
crearea instituţiilor corespunzătoare economiei moderne de piaţă. Aşa se
explică şi faptul că nici până acum România nu are un program conrect şi
coerent de reformă şi, îndeosebi, pentru politica de promovare a creşterii
producţiei şi creşterii pieţei interne şi externe. În aceste condiţii, fără strunirea
forţelor pieţei şi fără observarea unui echilibru între interesul privat şi
bunăstarea socială, economia a început să intre într-un anumit haos, iar
producţia s-a prăbuşit grav. La rândul lor, investiţiile productive au fost oprite în
cea mai mare parte s-au reduse catastrofal. În anul 1992 şi 1993, producţia
industrială mai reprezenta doar circa jumătate din cea a anului 1989*; uşoarele
creşteri ulterioare nu au schimbat esenţa. Agricultura şi, îndeosebi, zootehnia a
*

În 1993, faţă de 1985, Anuarul statistic indică o producţie industrială doar de 45%.
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suferit enorm: numărul bovinelor a scăzut drastic de la an la an, în anul 1995
ajungând aproape la jumătatea celui din 1989. O lungă perioadă din timp,
statul a jucat un rol preponderent demolator (al vechilor structuri), dar, de
departe unul insuficient şi puţin eficient în formarea pieţelor en gross de
mărfuri, a pieţelor muncii, a pieţelor de capital samd.
La prăbuşirea producţiei naţionale au contribuit cu deosebire
următoarele:
a) înlocuirea în câteva luni a conducerilor de întreprinderi pe criterii
politice iar nu de competenţă profesională, managerială; scoaterea noilor
manageri de sub orice control din partea salariaţilor în condiţiile în care un
cadru legal şi încă eficace pentru împiedicarea acţiunilor ce contraveneau
interesului şi bunăstării publice nu exista, iar interesul privat nu era în nici un fel
strunit prin vreo lege;
b) în numeroase cazuri, întreprinderi industriale mari, bine utilate şi
competitive pe plan internaţional, cu piaţă externă cucerită, au fost scindate în
ciuda oricăror criterii economice, ecologice şi tehnice, în 4-8-12 unităţile-mici,
pentru a satisface interesele clientelei politice şi a celor interesaţi de peste
hotare. S-au rupt astfel nu numai legăturile economico-financiare, ci şi cele
tehnice din interiorul respectivelor structuri de producţie. Rezultatul a fost că nu
s-au mai putut crea produsele de competitivitate internaţională care se
exploatau mai înainte. Celebru este, în acest sens, exemplul Uzinelor
Electroputere din Craiova care produceau locomotive Diesel electrice şi a cărei
piaţă externă a fost – datorită fărâmiţării uzinei – practic predată în întregime
concurenţilor străini;
c) sub vechiul regim se recursese la practica „părţilor sociale ale
salariaţilor” prin reţineri din retribuţii, spre a se spori fondurile întreprinderii. Ele
trebuiau să aducă deţinătorilor un venit de cel puţin 6% anual şi reprezentau un
fel de proprietate particulară în întreprinderile de stat. Valoarea lor totală în
economie reprezenta 30-33 miliarde lei (de atunci). În loc să utilizeze această
sumă apreciabilă ca un început de privatizare, grăbit, Guvernul a obligat
întreprinderile să restituie imediat şi în întregime sumele respective salariaţilor.
Rezultatul a fost decapitalizarea bruscă a întreprinderilor de o mare parte a
capitalului lor circulant bănesc. În plus, aruncarea unei asemenea sume pe o
piaţă globală a dat un mare impuls inflaţiei;
d) în perioada de până în 1989, întreprinderile de stat erau dotate cu
fonduri circulante proprii relativ reduse, deoarece:
- pe această cale se urmărea constrângerea lor de a accelera viteza de
rotaţie a fondurilor circulante;
- fondul de salarii se afla la Bancă, iar aceasta îl elibera numai pe
măsura îndeplinirii planului de către întreprindere, ceea ce reprezenta şi un
mijloc de control centralizat;
- surplusurile necesare de fonduri, circulante se obţineau pe credit de la
bancă, cu o dobândă de 3-5%. În cazurile în care întreprinderea se făcea
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vinovată de abateri grave, se percepeau dobânzi penalizatoare de 10-12% sau
mai mult.
Transformarea după 1990 a întreprinderilor de stat în societăţi
comerciale şi regii autonome nu a ţinut însă seama de particularităţile amintite,
de situaţia capitalului unităţilor de stat, acestea fiind lăsate într-o autonomie
„funcţională” totală, fără însă a se lua măsurile de disponibilizare a unui capital
circulant bănesc necesar, ceea ce a pus majoritatea unităţilor economice într-o
situaţie financiară cu totul dificilă încă de la început.
Restituirea bruscă a „părţilor sociale” şi modul defectuos în care a fost
constituit patrimoniul societăţilor comerciale şi al regiilor autonome a condus
întreprinderile la un blocaj financiar care a crescut de la o lună la alta. În ceea
ce priveşte posibilitatea de a se recurge la credite, aceasta se va dovedi
ruinătoare: dobânzile real-pozitive care li s-au aplicat au trecut repede de la 3040%, la 50-100%, 15%, 180% şamd. Blocajul financiar s-a extins dezastruos,
tot mai mult în economia naţională, cuprinzând până şi cele mai bune
întreprinderi, care se dezvoltaseră eficient în procesul concurenţei
internaţionale. Din capacităţile de producţie ale ţării ajung să fie folosite abia
40-50%;
e) în prăbuşirea producţiei naţionale, un rol de mare însemnătate l-a avut
şi deprecierea sistematică, şi foarte gravă a leului faţă de dolar. De la circa 60
de lei cât era în prima parte a anului 1990, dolarul a ajuns la circa 2700 lei spre
sfârşitul anului 1995, şi este o ciudăţenie că guvernatorul BNR declara în
Parlament, la sfârşitul anului trecut, că leul ar mai fi fost încă...”supraevaluat”
faţă de dolarul SUA, aşa că deprecierea continuă. În aceste condiţii, importul sa scumpit extraordinar, lovind grav în importul de energie şi al unor materii
prime, precum şi în procesul de retehnologizare, ceea ce a condus la
menţinerea şi sporirea degringoladei în producţia naţională;
f) în condiţiile blocajului financiar crescând, al inflaţiei şi devalorizării
leului, al ratei uriaşe a dobânzilor, al cheltuirii în cea mai mare parte
neproductivă a împrumuturilor contractate în străinătate, procesul investiţional
a scăzut dramatic. O mare parte din obiectivele care, terminate, ar fi putut
aduce şi devize, au rămas de izbelişte. Preocuparea pentru crearea de noi
locuri de muncă nu a existat sau s-a dovedit mai mult declarativă;
g) cât priveşte importul de capital străin, cu toate avantajele oferite de
România, acesta a rămas cu mult în urma aşteptărilor şi mai ales a nevoilor. În
plus, de obicei, el s-a îndreptat cu predilecţie către zona comerţului şi a
infrastructurii etc., dar prea puţin spre sfera producţiei. Chiar în procesul de
privatizare, până acum, de obicei investiţiile străine aveau să fie făcute cu
deosebire prin preluarea drepturilor de proprietate, fără a aduce totdeauna
modernizări tehnice şi expansiuni ale capacităţilor existente.
Pentru a schimba situaţia, Guvernul a luat de curând măsura ca,
investitorilor străini care achiziţionează cel puţin 20% din acţiunile unei societăţi
comerciale aflate în posesia Fondului Proprietăţii de Stat, să li se poată restitui
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60% din suma cu care au cumpărat acţiunile, cu condiţia ca ea să fie utilizată
exclusiv pentru investiţii în producţie sau pentru stingerea datoriilor societăţilor
la care au cumpărat acţiuni;
h) scăderea gravă a producţiei naţionale s-a datorat şi modului în care a
decurs, până acum, privatizarea.
În agricultură, în loc ca privatizarea să se facă pornind de la aplicarea
combinată a criteriilor de eficienţă economică, eficienţa ecologică şi eficienţă
socială, ea s-a realizat dându-se o treime din suprafaţa agricolă uneori orăşenii
(în numele descendenţilor lor) care nu s-au ocupat niciodată şi nici nu se
ocupă de agricultură, iar majoritatea covârşitoare a ţăranilor care au lucrat
pământul, au căpătat suprafeţe între 0,5 şi 1,5 ha fiecare. Suprafaţă medie pe
ţară ce revine fiecărei persoane care a primit pământ este de 1,92 ha, ceea ce
înseamnă aproape de 2 ori mai puţin decât media suprafeţei agricole deţinute
de exploatarea agricolă antebelică. În plus, actualele proprietăţi agricole sunt
împărţite în numeroase parcele aşezate la mari distanţe unele de altele (peste
20 milioane de parcele), ceea ce le face şi mai greu de lucrat. Nu s-au
declanşat încă mecanismele economice şi financiare pentru facilitarea trecerii
agriculturii la forme moderne, economic şi social eficiente.
Datorită pulverizării proprietăţii agricole şi a înzestrării tehnice precare sau inexistente, cea mai mare parte a gospodăriilor sunt gospodării subzistente
sau nici măcar atât, întrucât nu pot asigura traiul familiei ţărăneşti, ci obligă pe
membrii acesteia să caute de lucru în afara gospodăriei proprii. Drept urmare,
asemenea gospodării, numai „ferme familiale”, cum s-a pretins că s-ar numi,
nu pot fi. Nu este de mirare că după privatizarea agriculturii, în România,
numărul bovinelor (catlle) s-a redus de la 6.416 mii în 1989 la 3.156 mii în
1995, iar al porcinelor de la 14.351 mii în 1989 la 4.415 mii în 1995, în timp ce
numărul păsărilor (poultry) a scăzut de 2,7 ori. Pe vremuri una din marile
exportatoare, ţara a ajuns acum să importe grâu, carne, lapte praf, ouă, zahăr,
mere şi chiar sucuri de fructe şamd. Până astăzi, nu s-a realizat un cadru
modern de desfăşurare promptă a procesului de desfacere a producţiei de
către agricultori. De aceea, nici măcar în perioada unui an agricol mai bun,
ţăranul nu reuşeşte să-şi desfacă avantajos producţia. În cazul lânii, situaţia
este şi mai complicată: deşi România avea un număr apreciabil de oi merinos
adaptată de peste trei sferturi de veac la condiţiile ţării noastre, iar lâna era de
foarte bună calitate şi competitivă internaţional, stofele româneşti făcute din ea
având de mult recunoaşterea internaţională pentru calitatea lor superioară
(Woolworth), autorităţile de stat (întrucât fabricile textile erau proprietate de
stat) au încheiat încă din primii ani ai tranziţiei contracte pe termen lung pentru
importul de lână, în dispreţul producţiei naţionale, ceea ce a lovit în crescătorii
de oi din ţară şi a determinat declinul efectivului de oi.
Privatizarea de masă a societăţilor comerciale cu capital de stat, la
rândul ei, a fost desfăşurată într-un mod prea lipsit de coerenţă. Din cauza
blocajului financiar şi a dobânzilor foarte ridicate la creditele pentru producţie, a

149
lipsei până acum a unor mecanisme juridice şi economico-financiare adecvate
perioadei de postprivatizare, deprecierii sistematice a leului, ca şi a corupţiei
dezlănţuite tot mai sfidător, restructurarea şi retehnologizarea societăţilor
comerciale merge încet sau bate pasul pe loc. De foarte multe ori, privatizarea
se face cu preţul unei extradordinare subevaluări a întreprinderilor (implicit în
favoarea capitalului străin). În acest caz, se pare că statul va rămâne doar cu
deficitele bugetare. În final, nu odată, înlăturarea monopolului de stat a fost
înlocuită cu monopolul privat, cu nimic mai bun decât primul. Mai există şi
fenomenul că, datorită corupţiei o parte a profitului şi chiar a patrimoniului unor
societăţi comerciale cu capital de stat a trecut în mod fraudulos, cu ajutorul
chiar al unor manageri, în mâinile unor agenţi economici privaţi care mai mult
parazitează.
În aceste condiţii, chiar şi subscrierea „certificatelor de proprietate” şi a
„cupoanelor nominative” acordate gratuit populaţiei merge foarte încet,
majoritatea cetăţenilor fiind decepţionaţi şi manifestând neîncredere.
Un loc de seamă între cauzalităţile actualei stări a economiei româneşti
în ultimii şapte ani îl ocupă nerealizarea în măsura cuvenită a condiţiilor de
piaţă necesare a unei economii moderne:
a) Deşi privatizarea a cuprins de la început îndeosebi sectorul comercial,
totuşi, faptul că multă vreme producţia naţională a fost neglijată grav sau chiar
dacă au fost luate unele măsuri, până la urmă, acestea au lovit în ea, iar
guvernele care s-au succedat la putere au acţionat efectiv pentru formarea
unui mecanism economico-financiar incapabil însă să ofere posibilitatea unei
legături prompte şi eficace între producţie şi consumatori, ceea ce a slăbit
producţia naţională şi a dus la încurajarea corupţiei. Numărul redus al băncilor
comerciale şi politica dobânzilor ridicate promovate de BNR au contribuit şi ele
la această anomalie. Drept urmare, chiar atunci când capacităţile de producţie,
calitatea şi preţurile produselor o permiteau, nu s-a realizat legătura firească.
Cei mai mulţi comercianţi cu deosebire cei proveniţi din afară – necunoscând
sau cunoscând prea puţin producţia naţională, se adresau producţiei străine.
La aceasta s-a adăugat şi faptul că multe dintre societăţile de comerţ exterior
privatizate sau nou create au considerat mai uşor de obţinut profituri de pe
urma importului, nu odată, chiar de calitate îndoielnică. La rândul lor, relaţiile
intra şi intercorporaţii au fost fărâmiţate în afara criteriilor de eficienţă
economică şi raţionalitate tehnică şi adesea numai cu greu încet s-au
transformat în relaţii normale de piaţă. Blocajul financiar a contribuit şi el la
aceasta.
Lipsa unui număr insuficient intermediari moderni şi adecvaţi (angrosişti
şi bancheri) prompţi şi eficienţi se simte şi acum cu deosebită gravitate în
agricultură. Din această cauză, cei mai mulţi producători nu pot beneficia prea
mult, nici măcar atunci când apare un an agricol bun. Deosebit de dăunător se
simte acest lucru nu numai cu privire la cereale, fructe, struguri şamd, dar, şi la
vin, sucuri din fructe locale etc. La lapte, în timp ce populaţia suferă de lipsa lui
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şi este pradă speculaţiilor (la Bucureşti, oferta este de trei ori mai mică decât
cererea), în multe părţi producătorii nu au cui vinde laptele).
În general, în România se simte şi astăzi o însemnată lipsă de creatori
de piaţă.
b) Liberalizarea preţurilor s-a făcut incoerent. Ca urmare, deseori,
producătorii din aval, care mai aveau preţurile controlate la produsele lor, au
trebuit să cumpere din amonte materiile prime cu preţuri liberalizate, ceea ce în
multe cazuri, a lovit şi în producţie şi în aprovizionarea pieţei.
c) Datorită variatelor împrejurări amintite mai înainte, corupţiei şi
ineficienţei autorităţilor, în ţară se desfăşoară o vastă economie subterană.
Potrivit calculelor oficiale, ea reprezintă astăzi cam 35-45%.
Gestionarea defectuoasă a tranziţiei şi-a pus cu prisosinţă pecetea şi
asupra domeniului comerţului exterior.
a) După cum se ştie, curând după evenimentele din decembrie 1989,
România a liberalizat comerţul exterior. Firme de stat din acest domeniu s-au
privatizat, de regulă, foarte rapid. Crearea de noi firme private de comerţ
exterior a avut loc în număr însemnat, dar fără preocuparea autorităţilor, ca cei
ce le înfiinţau să aibă un minimum de pregătire profesională în această sferă.
De aceea, o mare parte din firme au fost constituite de oameni dornici de
câştiguri mari şi rapide, dar fără experienţă în domeniu. Ar fi fost, de
asemenea, de aşteptat ca producătorii industriali importanţi să-şi înfiinţeze
departamente de export. Unii au făcut-o, dar destui nu, mai ales în
întreprinderile al căror export a fost afectat de blocajul financiar sau au fost
scindate neeconomic.
b) Dezorganizarea născută în sfera producţiei, blocajul financiar,
degringolada producţiei şi cel puţin în primii trei ani de tranziţie, prioritatea
acordată politicului şi prea mica atenţie îndreptată spre producţie, au făcut ca
exportul să se reducă drastic (la circa jumătate faţă de 1989), iar importul, să
scadă şi el, dar cu numai circa o treime şi să ajungă neproductiv. În fond s-au
predat astfel concurenţei străine nu numai locurile pe care România le ocupa
pe piaţa externă, ci şi piaţa internă, chiar atunci când aceasta era pentru
articolele de foarte bună calitate şi mai ieftine, pe care ţara le exporta
tradiţional. În aceste condiţii balanţa comercială avea să ajungă puternic
deficitară, balanţa de plăţi externe la fel, iar o bună parte din import să se
acopere prin împrumuturi externe. Măsurile de stimulare a exporturilor adoptate
în ultimii doi ani nu au prea dat rezultate deosebite. Nu este de mirare, că
România a devenit tot mai dependentă de creditele externe.
c) În condiţiile în care România încheie cu tot mai multe ţări acorduri
bazate pe liberul schimb, doreşte să intre în Uniunea Europeană şi caută să se
apropie cât mai mult de reglementările acesteia, totuşi la anumite produse la
care ea este competitivă, România se loveşte de un soi de protecţionism
netarifar practicat de unele ţări vestice.
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d) România a fost grav afectată de cele două embargouri declarate de
ONU, în cazul războiului din Golf şi al evenimentelor din fosta Iugoslavie.
Pierderile, apreciate la miliarde de dolari americani, sunt considerabile şi au
lovit grav economia românească, afectând prin aceasta negativ însăşi procesul
de reformă.
e) Un alt factor care a îngreunat desfăşurarea economiei româneşti şi
explică reducerea exporturilor l-a constituit faptul că, după desfiinţarea CAER;
din motive politice, mult timp, nu s-au organizat relaţii pe baze noi cu fostele
ţări participante (de curând, însă, cu unele s-au încheiat acorduri bilaterale).
Drept urmare, asistăm până astăzi la situaţia stranie că, în timp ce SUA,
Germania, Anglia, Franţa, Italia ş.a.m.d. fac eforturi uriaşe pentru a se instala
cât mai bine pe marea piaţă rusească, în România mai există unele forţe
politice care obiectează împotriva încercărilor de dezvoltare a exportului
românesc în această parte a lumii, deşi de acolo suntem nevoiţi să importăm
mari cantităţi de gaze, minereuri etc.
f) O trăsătură importantă a gestiunii de până acum a tranziţiei în
România, o constituie inflaţia accelerată şi deprecierea continuă a monedei
naţionale. Dacă la începutul lui 1990, dolarul era egal cu aproximativ 60 lei, în
decembrie 1995 el ajunsese, deja, la circa 2700 lei. În condiţiile degringoladei
din producţie această depreciere nu a stimulat exportul, dar a scumpit enorm
importul şi a îngreunat astfel retehnologizarea. Nu este de mirare că, atunci
când era nevoie de mai multă modernizare, restructurare şi retehnologizare în
economie, piedicele în calea lor s-au dovedit a fi dintre cele mai mari. În plus,
această depreciere a leului faţă de dolar a făcut neeconomice numeroase
producţii indigene.
Printre cauzele principale care au concurat la ajungerea în această
situaţie se numără:
- lipsa unui program economic coerent de reformă, în condiţiile existenţei
tendinţelor practice de a face ca statul să renunţe la rolul său activ, pozitiv, în
creşterea economică, în timp ce puterii cerându-i-se să se rezume la crearea
statului de drept şi la asigurarea ordinii în societate, reglarea economiei fiind
lăsată în seama „mâinii invizibile” a lui Smith;
- politicile eronate bazate pe dogmele monetariste şi necorelarea sau
insuficienta corelare a politicilor Guvernului cu cele ale Băncii Naţionale a
României;
- interesele şi presiunile externe făcute cu sprijinul celor interesaţi din
interior (în primul rând de către organismele financiare internaţionale).
Pe baza dogmelor monetariste, în ultimii doi ani, se susţine că în ţară s-a
realizat
„stabilizarea
macroeconomică”.
Dar
de
ce
„stabilizare
macroeconomică” poate fi vorba, dacă:
- blocajul financiar din economie se extinde şi duce la urmări tot mai
grave, lovind dur în producţie şi în nivelul de trai;
- şomajul în 1996 este prevăzut să crească;

152
- cursul leului faţă de dolar se depreciează continuu;
- preţurile de consum cresc în valuri;
- balanţa de plăţi este dezechilibrată serios;
- economia subterană este vastă; pentru 1995, organele de informaţii
apreciază evaziunea fiscală la peste 50% din bugetul străin;
- populaţia, în marea ei majoritate, sărăceşte în continuare etc.
Pentru orice reformă de amploare, cum este cazul tranziţiei de la un
sistem economico-social la altul, o problemă de cea mai mare importanţă este
aceea a costurilor economico-sociale ale tranziţiei. O schimbare adâncă, o
reformă economică profundă ca aceea a unei ţări întregi nu se face de dragul
schimbării, al reformei în sine, ca modă, sau pentru că aşa doreşte cineva din
afară, ci pentru sporirea eficienţei economice, sociale şi ecologice a efortului
propriei populaţii. Aceasta presupune că reforma trebuie în prealabil gândită,
concepută într-un mod realist, concret şi coerent, clarificându-se din timp
obiectivele, structura, mijloacele de realizare şi indicând modalităţile practice
prin care noul propus va înlocui vechile motivaţii şi organizări, va fi mai eficient;
de asemenea, presupune o evaluare a posibilităţilor practice de minimizare a
costurilor economice şi sociale, a pierderilor ocazionate de reformă, punând
costurile în cumpănă cu ceea ce se declară că va fi avantajul prevalent este
necesar să se arate mărimea aproximativă a acestui avantaj, a perioadei după
care va apărea şi cine şi în ce măsură va beneficia de respectarea avantajelor
etc. Iar dacă statul doreşte să fie democratic, lucrurile trebuie spuse de la
început clar şi precis populaţiei, căreia apoi să i se dea posibilitatea de a se
pronunţa în deplină cunoştinţă de cauză. Dogmatismele, diletantismul, lipsa de
responsabilitate, aventurismul trebuie evitate.
Judecarea costurilor economice şi sociale ale tranziţiei actuale din
România nu poate nici ea să facă abstracţie de considerarea lor prin prisma
necesităţii minimizării eforturilor şi a maximizării rezultatelor pozitive pe
unitatea de efort.
Desigur, o primă grupă de costuri este aceea a costurilor tranziţiei pe
care le suportă ansamblul economiei naţionale, ca urmare a transformării
sistemului economic. O a doua grupă de costuri ale tranziţiei o reprezintă
costurile sociale pe care este obligată populaţia să le suporte în acest context
şi pe care statul şi-a luat sarcina să le compenseze.
De asemenea, ambele categorii de costuri mai pot fi privite din punctul
de vedere al sorginţii lor: obiectivă sau subiectivă.
Costurile economice şi sociale de sorginte obiectivă se referă la ceea ce
economia naţională şi populaţia trebuie să suporte pentru ca ţara să treacă la
noua societate şi care decurg din necesităţile şi proporţile strict necesare
procesului, fără putinţa de a fi evitate.
Costurile de sorginte subiectivă provin din erori de concepţie şi politică
economică, din amatorism sau nepricepere economică a celor ce gestionează
reforma, din cauze de natură politică, internă sau externă etc.
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Ansamblul costurilor economice şi al celor sociale ale tranziţiei
României la economia de piaţă, până la această dată, se ridică la o sumă
aproximativ echivalentă cu costurile suportate de România în primul şi cel de-al
doilea război mondial. Aceste proporţii se datoresc concepţiei pline de erori
care a stat la baza unora dintre măsurile inspirate de FMI sau de alţi factori
externi, de dogmatismul guvernelor, precum şi din cauza marilor pierderi şi
dereglări produse României de embargourile proclamate de ONU în Orientul
Mijlociu şi în fosta Iugoslavie etc.
În aceste condiţii, costurile sociale, adică acelea care sunt suportate de
către populaţie, nu numai că nu au fost acoperite pe măsura apariţiei lor, cum
se promisese în „Schiţa...” din 1990, dar, ele au devenit şi foarte mari. Tranziţia
este însoţită de un şomaj cronic de masă, cu tendinţa de creştere, pensionări
premature, scăderea alarmantă a salariilor reale ca şi de scăderea însemnată
a veniturilor reale, obţinute din muncă ale majorităţii ţăranilor, scăderea
drastică a pensiilor reale, reducerea (în termeni reali) a cheltuielilor pentru
învăţământ, cultură, sănătate, cercetare ştiinţifică, înrăutăţirea calităţii multor
produse şi servicii, creşterea fiscalităţii asupra salariilor ş.a.m.d. Se consideră
că se acordă unele reparaţii prin ceea ce se numeşte politica de protecţie
socială. În practică, însă, aceasta nu poate decât să acopere parţial unele
pierderi şi din această cauză are loc un proces de sărăcire absolută a
majorităţii populaţiei. În timp ce preţurile şi adaosul comercial au fost
liberalizate de mult, salariile sunt ţinute sub control şi acum, iar aşa-numitele
indexări ale salariilor se efectuează sub nivelul creşterii costurilor vieţii.
Cercetările întreprinse de institutul de cercetare a Calităţii Vieţii din cadrul
Academiei Române arată că, faţă de 1989, în anul 1994, în termeni reali,
salariul mediu mai reprezintă doar 54,7%, salariul minim 28,7% pensiile 43,6%,
îndemnizaţiile pentru mamele cu mai mulţi copii 1,1%; la rândul său, tot în
termeni reali, ajutorul de şomaj, faţă de salariul mediu din 1989, a fost în 1994
doar 19%.
O caracteristică importantă a costurilor sociale ale tranziţiei în România
constă în repartizarea lor inechitabilă între membrii societăţii. Toate cercetările
arată că, în timp ce un număr relativ restrâns de profitori ai tranziţiei se
îmbogăţesc foarte repede (corupţia, specula, privatizarea prin subevaluare îi
ajută mult pe aceştia), majoritatea covârşitoare a populaţiei a sărăcit în mod
absolut. Sărăcirea gravă a populaţiei a început să îngusteze piaţa internă.
Pentru starea majorităţii covârşitoare a populaţiei este semnificativ că din
1991, pentru prima oară în istoria României în timp de pace populaţia scade
continuu (de la 23.206.720 în anul 1990 la 22.730.622 în 1994). Mortalitatea
generală a sporit. În acelaşi timp învăţământul general obligatoriu şi gratuit a
fost redus de 10 clase (cu tendinţa de generalizare la 12) la 8 clase. Toate
aceste împrejurări influenţează capitalul uman al ţării.
Datorită gestiunii defectuoase a reformei economice şi sociale a ajuns la
o puternică şi periculoasă polarizare a societăţii.
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Sărăcirea dramatică a majorităţii covârşitoare a populaţiei începe să
îngreuneze şi piaţa internă (există şi capacităţi de producţie agricolă,
industrială, turistică ş.a.m.d. nefolosite din cauza sărăciei populaţiei) şi astfel
să devină o frână generală a reformei economice.

4. STRUCTURA SOCIALĂ DE CLASĂ LA CARE
CONDUCE PRACTIC GESTIONAREA DE PÂNĂ ACUM A
TRANZIŢIEI

Politica economică şi socială promovată în ultimii 6-7 ani şi rezultatele ei
conduc societatea românească la o nouă structură de clasă. Aşa cum s-a
arătat la început, „Strategia de guvernare” aprobată de Parlament prevedea să
se ajungă la trei clase: o clasă a micilor proprietari formată din micii proprietari
de teren, bunuri imobiliare (locuinţe, ateliere, întreprinderi mici şi mijlocii, etc.)
şi de valori (acţiunii bonuri de stat) care, se spune, „pe termen mediu, va fi
predominantă în structura socială”; o clasă a celor lipsiţi de proprietate şi o
clasă puţin numeroasă a marilor proprietari de capitaluri. Practica arată că
acea clasă, puţin numeroasă, a marilor proprietari de capitaluri se formează
destul de rapid. Sub ochii îngroziţi ai populaţiei, un număr mic de oameni au
devenit în 1-2-3 ani posesori doar a sute de milioane, ci a multor miliarde de
lei, în condiţiile unei corupţii fără precedent. Principalele surse de formare a
acestor averi au fost acaparate mai pe nimica a bunurilor publice şi specularea
populaţiei. De altfel, însăşi, „Strategia de guvernare” prevedea favorizarea
proceselor de concentrare a capitalurilor, iar lupta contra corupţiei şi a speculei
a fost fără rezultate (se vorbeşte tot timpul de ea, dar nu se iau măsuri
cuvenite).
În ceea ce priveşte clasa celor lipsiţi de proprietate „trebuie spus că ea
se formează rapid în proporţii crescânde.
Să trecem acum la „clasa micilor proprietari”. Ce reprezintă ea?
Este ea, cumva, clasa mijlocie de care se vorbeşte în apus?
Ea include încă, potrivit “Strategiei de guvernare”, milioanele de ţărani
care au proprietăţi între 0,5-1,9 ha, un soi de minigospodării care, de obicei, nu
pot asigura nici măcar existenţa familiei ţărăneşti, nu sunt viabile din punct de
vedere economic şi se vor ruina în procesul concurenţei cu marea producţie
internă şi externă. Pot fi denumiţi oamenii respective “clasă mijlocie”, când, de
fapt nu sunt decât nişte ţărani săraci, semiproletari?
Această clasă de ţărani săraci, este deja foarte numeroasă.
Nici problema „clasei micilor proprietari”, nu stau mai bine atunci când se
examinează proprietarii de locuinţe. Să lăsăm deoparte faptul că „Strategia
guvernării...” tratează de-a valma pe cei cu o garsonieră şi pe cei ce deţin
casele de raport şi amestecă pe proprietarii de locuinţe personale cu
proprietarii de mijloace de producţie. Ce posibilităţi mai au astăzi salariaţii să-şi
cumpere o locuinţă?
Dar tinerii, cu excepţia celor nu prea mulţi, ai căror părinţi au acumulat
capitaluri însemnate în aceşti ani?
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Practic, aproape nici una. O anchetă făcută în vara anului 1994 de
institutul menţionat mai înainte arată că la întrebarea care sunt acum şansele
ca cei care nu au locuinţă să achiziţioneze una, 90,6% din răspunsuri au fost
„deloc sau aproape de loc”.
Desigur, s-ar putea spune că în „clasa micilor proprietari” intră şi
deţinătorii de titluri de valoare (acţiuni, bonuri de stat, etc.). Ce s-a întâmplat
însă?
Cum se ştie, în anul 1990 părţile sociale ale salariaţilor din întreprinderile
de stat au fost restituite obligatoriu. Sumele restituite, ca şi o foarte mare parte
din economiile populaţiei au fost apoi măcinate de inflaţie, specială şi
liberalizarea preţurilor. La rândul lor „certificatele de proprietate”, plus
„cupoanele suplimentare”, însumând 1.000.000 de lei acordate gratuit de către
stat celor de peste 18 ani, nu reprezintă decât câteva salarii medii lunare sau
altfel spus, patru uşi de la un automobil ”Dacia”. Cu ce schimbă această stare
economico-socială a populaţiei. Mai este de mirare faptul, că în pofida imensei
reclame şi chiar a trimiterii pe teren chiar şi a membrilor guvernului, populaţia
nu a subscris pentru acţiuni, contra respectivelor certificate de proprietate şi
„cupoane suplimentare”, decât în proporţie de 30%?
Chiar dacă ne oprim aici, se observă că, dacă reforma va continua în
acelaşi chip ca până acum predominantă în societate va fi, nu „clasa micilor
proprietari” anunţată drept „clasa mijlocie”, ci clasa celor privaţi de proprietate,
ceea ce constituie un mare pericol social.
Drept urmare, se impune o politică în stare să oprească procesul de
sărăcire dramatică a populaţiei şi să asigure ţării o clasă mijlocie reală.
Polarizarea acută care se observă nu anunţă linişte socială. Statul trebuie să
respecte Constituţia şi să înceteze a mai acoperi, a favoriza şi chiar promova
acumularea primitivă a capitalului în dauna cetăţenilor.

5. CÂTEVA ÎNVĂŢĂMINTE DIN EXPERIENŢA
ROMÂNEASCĂ A TRANZIŢIEI

Învăţămintele sunt multiple. În orice caz însă, nu ar trebui omise cele cu
un caracter mai general:
a) este necesară o debarasare de dogmele monetariste şi ale
concurenţei „pure” şi „perfecte” care au călăuzit până acum pe reformatori. De
asemenea, este necesară renunţarea la dogma că, acum la sfârşitul secolului
XX şi începutul secolului XXI, „mâna invizibilă” a lui Adam Smith poate
conduce viaţa economică şi încă total, şi pornirea de la realitatea, că statul
democratic trebuie să aibă un rol economic activ şi pozitiv în condiţiile
economiei de piaţă pe care trebuie să o impulsioneze şi să o corecteze;
b) în lumina experienţei istorice şi contemporane, economia de piaţă
către care trebuie să ne îndreptăm este o economie mixtă, bine angenată în
economia internaţională şi, în primul rând, europeană;
c) ţinând seama de creşterea tot mai puternică a rolului socialului în chiar
ţările occidentale, ca şi de istoria economică a României, este necesar ca noul
sistem economic să includă în el o orientare social-umanistă;
d) elaborarea unui program coerent de redresare şi dezvoltare
economică şi socială, potrivit interesului naţional şi ţinând seama de
posibilitatea oferită de împrejurările internaţionale, mai ales de integrarea
europeană, cu obiective clare şi rezultate care să poată fi acceptate de către
populaţie şi care să o stimuleze. El ar urma să fie realizat în condiţiile unui
parteneriat real între guvern-patronat-sindicate-instituţii ştiinţifice. Societăţii
civile va trebui să i se acorde realmente rolul ce i se cuvine creându-se,
totodată, contextul socio-economic adecvat. Democraţia trebuie să fie
integrală, deci inclusiv economică;
e) lichidarea blocajului financiar;
f) lichidarea corupţiei;
g) folosirea eficace şi la maximum a forţelor economice proprii pentru
redresarea economiei şi în primul rând, a producţiei naţionale şi atragerea mai
puternică, în aceste condiţii, a capitalului străin serios şi creator care să
participe avantajos, pozitiv şi intens la opera de dezvoltare eficace şi integrare
a economiei româneşti în economia mondială. În orice caz, concepţia după
care orice lucru necesar să fie făcut în România trebuie lăsat în seama
capitalului străin este dăunătoare ţării, neatractivă pentru capitalul străin şi
neagreată de către marea majoritate a populaţiei;
h) ţinând seama că integrarea europeană conduce la o piaţă europeană
unită din care cea românească va fi doar o parte, şi că astfel apar noi probleme
ale concurenţei, este în interesul naţional ca toate problemele tranziţiei să fie
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examinate şi soluţionate de urgenţe şi cu toată seriozitatea în această
perspectivă. Cu atât mai mult se pun aceste probleme în domeniul
restructurării, retehnologizării şi utilizării eficace a capitalului nostru uman.
Aceasta, fără a mai vorbi de necesitatea luării în consideraţie a pieţei europene
şi a noilor condiţii de concurenţă, atunci când se analizează problema
dimensiunii optime a întreprinderii (firmei), ca şi a rolului pe care îl poate juca
statul democratic;
i) tranziţia de la economia centralizată de comandă la economia de piaţă
este necesar să se facă în aşa fel încât noul mecanism economic să servească
la direcţionarea economiei noastre pe o linie ascendentă, în stare să conducă
la sporirea PIB pe locuitor, la reducerea decalajului faţă de ţările dezvoltate şi
la ridicarea substanţială a nivelului de trai al populaţiei.
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INTRODUCERE

Societăţile civilizate ale secolului în care trăim au ajuns să se bazeze pe
mijloacele de informare în masă ca pe o sursă esenţială de cunoaştere despre
propria lor dezvoltare. S-a ajuns astfel ca "media" să ne influenţeze opiniile şi
atitudinile, să ne furnizeze un forum pentru dezbateri, să ne ajute să ne
conturăm propriile decizii.
Există trei tipuri de "media" care au o aplecare şi spre problematica
economică: 1. presa de tip audio - vizual, din care se desprind a) televiziunea
şi b) radioul; 2. presa scrisă. Dintre acestea, lucrarea de faţă încearcă să pună
în discuţie numai conţinutul producţiilor româneşti de televiziune şi radio cu
subiecte economice, privite ca parte a activităţii de media audio - vizual,
raportate la actualitatea tranziţiei noastre spre economia de piaţă şi la contextul
de media internaţional.
Ponderea mai mare o deţin comentariile despre televiziune, comparativ
cu radioul, considerată având cel mai mare impact asupra populaţiei.
Sunt comentate programele care au ca destinaţie bine precizată
subiectele economice. Informaţiile economice din programele de ştiri şi
spoturile publicitare nu intră în analiza lucrării de faţă, urmând să facă subiectul
unei alte abordări.
A fost înlocuită terminologia de 'emisiune de televiziune', folosită curent
la noi, cu cea de 'program de televiziune' pentru a păstra o referire cât mai
corectă a termenilor de specialitate folosiţi şi la nivel internaţional şi pentru a
defini clar produsele pe care le luăm în discuţie.

1. SFERA PUBLICĂ ŞI TRANZIŢIA
LA ECONOMIA DE PIAŢĂ

De şase ani ne aflăm într-o perioadă de tranziţie spre economia de piaţă.
Această economie este specifică societăţilor democratice. Dacă în România
vom dezvolta o societate democratică, atunci va exista cadrul sigur pentru
evoluţia unei economii reale de piaţă.
Însă, una dintre manifestările concrete ale caracterului unei societăţi
democratice este dată de cât de bine funcţionează sfera sa publică.
Funcţionarea sferei publice este, într-un sens, indicatorul vizibil cel mai rapid în
a depista o democraţie imperfectă.
În contextul societăţilor de astăzi, conceptul de sferă publică se referă la
modalitatea în care mijloacele de comunicare în masă (MCM) pot ajuta
cetăţenii să se informeze despre lumea înconjurătoare, dezbătând răspunsuri
la întrebările lor şi propunându-le soluţii cuprinzătoare asupra variantelor de
acţiune care pot fi adoptate într-o problemă sau alta1.
Noţiunea de sferă publică a devenit, cu timpul, punctul central în planul
aspiraţiilor noastre spre o societate reuşită, dar şi spaţiul instituţional unde
voinţa publică a oamenilor se poate contura, iar cetăţenii pot deveni capabili a
se constitui în agenţi activi ai procesului economic.
Motivul pentru care MCM au o importanţă majoră este acela că trăim
într-o "societate a cunoaşterii", aceea în care "producerea de informaţie şi
transformarea acesteia în cunoştinţe este o activitate primordială, iar
cunoaşterea este aspectul cheie al puterii de organizare şi al stratificării
sociale."2 MCM joacă un rol central în aducerea în atenţia noastră a unui set de
informaţii, pe care le plasează într-un context anume, oferind interpretări ale
acestora şi propunând o înţelegere adecvată a lor. Dintre acestea, consumatorul de informaţie occidental, dar şi cel din România, preferă televiziunea şi
radioul presei scrise, iar dintre primele două, televiziunea. Un exemplu îl dau şi
rezultatele oferite de două institute specializate în sondarea opiniei publice la
noi, IMAS şi IRSOP ( la fiecare trimestru, durata cercetării a vizat câte o
săptămână).

1

2

Peter Dahlgren, Colin Sparks - "Communication and Citizenship: Journalism and the Public
Sphere in the New Media Age", 1991, p.1.
R. V. Ericson - "Visualising Deviance: A Study of News Organization", 1987, p.11, chap.1;
M. Gurevitch - "Culture Society and the Media", 1982; P. Berger, T. Luckman - "The Social
Construction of Reality: a Treatise in the Sociology of Knowledge", 1966.
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În teoria comunicării de masă se apreciază că "o imagine valorează cât o
mie de cuvinte."1 De asemenea, trebuie să ţinem cont şi de faptul că acum,
mult mai mult faţă de perioada de dinainte de 1990, pentru diferite categorii
socio-profesionale de la noi, timpul a devenit o resursă extrem de importantă,
de a cărui utilizare depinde evoluţia fiecărui individ, dar şi a societăţii, în
general. Astfel că avem nevoie de o informaţie transmisă cât mai rapid, clar, să
fie uşor de asimilat, acoperitoare în conţinut şi cât mai puţin părtinitoare.
Mesajele transmise prin MCM de tip audio- vizual satisfac cu mai multă
uşurinţă, cel puţin, cerinţa de rapiditate.
Pe deasupra, tentaţia receptării informaţiei prin televizor sau radio este
mult mai mare decât prin alte MCM. Una din teoriile lui Paul Klein, fostul
director al Departamentului de cercetare al reţelei americane de televiziune
NBC, considerat de mulţi specialişti a fi, poate, cel mai strălucit creier în
domeniul televiziunii, este că, "în general, omul nu urmăreşte pe micul ecran
anumite programe, ci, pur şi simplu, se uită la televizor". Este vorba de mediu,
de ambianţă. Dai drumul la aparat, pentru că este acolo, în casă, lângă tine. La
fel şi cu aparatul de radio. Tentaţia este imediată. Ca să citeşti ziarul, trebuie
să ieşi din casă să-l cumperi, să ai la tine suma necesară achiziţionării, deci să
faci un mic efort.
Aceasta pare valabil cu atât mai tare în cazul indivizilor cu grad de
instruire modest, care nu urmăresc, în mod special, anumite programe pentru
conţinutul lor sau anumite personalităţi invitate la discuţie dar, care, foarte uşor,
pot fi atraşi şi formaţi astfel, ajungând, cu timpul, să simpatizeze sau să simtă
utilitatea unui anumit program faţă de care îşi pot crea o dependenţă.
Prezenţa programelor cu subiecte economice la posturile de televiziune
şi radio se face absolut necesară, mai ales într-o ţară în tranziţie, cum este
România. Aici cetăţeanul duce lipsă de o instrucţie cu specific economic şi are
o mare nevoie de a înţelege fenomenele caracteristice economiei de piaţă,
pentru a şti cum să se orienteze şi cum să acţioneze în activităţile curente.

1
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2. CARACTERUL DE INDUSTRIE AL PROGRAMELOR
DE TELEVIZIUNE ŞI RADIO CU SUBIECTE ECONOMICE

Ansamblul programelor cu subiecte economice reprezintă o adevărată
industrie, care într-o societate ieşită recent de sub totalitarism ca a noastră,
are, mai mult ca oricare din celelalte domenii tematice specifice televiziunii şi
radioului, şansa deosebită de a scurta tranziţia acesteia şi a o direcţiona spre
ceea ce avem nevoie: un sistem de piaţă grefat pe o societate democratică.
2.a. Să privim domeniul programelor cu caracter economic, în primul
rând sub aspectul perspectivei lor funcţionale. Există câteva funcţii pe care le
îndeplineşte industria acestor programe.
Funcţia de socializare. Prin socializare, trebuie să înţelegem procesul
prin care un individ acumulează treptat valori şi, implicit, componente şi
atitudini specifice, care să-l ajute să se integreze societăţii căreia îi aparţine.
Mesajele economice duc la un asemenea proces, care este însă de lungă
durată - după cum afirmă cercetătorii specializaţi în comunicaţii de masă.
Efectele comportamentale presupun interacţia dintre patru variabile, de
care acestea depind: (1) vârsta telespectatorului sau a ascultătorului; (2)
constrângerile structurale la nivelul societăţii, cărora li se supun receptorii
mesajelor: de exemplu, apartenenţa la un anume grup social sau la un anume
nivel de influenţă; (3) instituţiile sau alţi factori care intervin în procesul de
socializare la care individul este expus: astfel, mai mult televizor decât radio,
ponderea mai mare a anumitor emisiuni faţă de altele, peste care se adaugă
influenţa instituţiilor tradiţionale, cum ar fi: familia, şcoala, locul de muncă,
uneori biserica; (4) procesul de invadare specific implicat: de exemplu,
modelarea comportamentului unui individ pe baza urmăririi la televizor a unei
personalităţi publice importante din viaţa noastră economică.
Funcţia de informare. Aceste emisiuni există pentru a satisface nevoi
individuale, care sunt de tip personal şi de tip social. De cele din urmă este
vorba. De exemplu, a afla detalii despre evoluţia cursului dolarului sau despre
modul în care îţi poţi folosi certificatul nominativ de privatizare etc. Asemenea
informaţii te pot ajuta să te orientezi în societate şi de acţiunea ta depind,
ulterior, multe alte verigi din cadrul economiei, ca la un joc de domino. De
altfel, această funcţie este demonstrată de nenumăratele cercetări făcute în
alte ţări, care arată că o mare parte din conţinutul conversaţiilor interpersonale
au ca subiect programele de televiziune şi radio, cu accent pe un anumit
subiect sau altul.
Funcţia de fixare a priorităţilor. Prin subiectele propuse, personalităţile
invitate la dialog, stilul programelor, carisma moderatorilor, imaginile filmate
etc., ni se propune o anumită selecţie. Problematicile neglijate de aceste
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programe tind să iasă din atenţia şi preocuparea noastră, şi de multe ori şi din
atenţia opiniei publice şi a instituţiilor vizate. De exemplu, problema privatizării
de masă nu are cum să iasă din atenţie în această perioadă, căci, începând
mai ales cu finalul lui '95, a început să fie prezentată destul de mult, pe diverse
canale de comunicare.
Funcţia de joc. În acest sens, îmbrăţişez teoria unui pionier în domeniul
cercetării de tip media, William Stephenson, care susţinea în 1967, în cartea sa
"The Play Theory of Mass Communication" că, atunci când este făcută
performant, comunicarea în masă permite oamenilor să fie absorbiţi ca într-un
joc. În cazul programelor de care vorbim, aş completa că, deşi specificul lor
este caracterizat prin sobrietate şi rigurozitate, un scenariu atractiv de a
dezbate sau informa într-o anumită problemă economică te poate face să intri
în mod voluntar, dar relaxat, în acel "joc", de care, poate, ai fi fost dezinteresat
la început. Din păcate, la noi nu există încă asemenea puncte de
referinţă.Funcţia de evadare. Aici se face apel la momentele când individul, pe
post de receptor de mesaje pe calea undelor, simte nevoia schimbării propriei
stări mentale, a unei variaţii pe care şi-o poate permite "comutând" atenţia, de
exemplu, de la un program de informare din activitatea parlamentară la un
altul, care este un talk-show, pe teme de actualitate, cu specialişti în economie.
De regulă, această funcţie devine operantă în cazul programelor cu o notă de
divertisment, de care suntem mult mai uşor atraşi.
2.b. Industria programelor de televiziune şi radio cu caracter economic
deţine o piaţă cu totul specifică, al cărei caracter special este dat, în primul
rând, de natura radiaţiilor electromagnetice, pe baza cărora se fac emisiunile
de mesaje. De exemplu, dacă un râu sau oricare altă caracteristică geografică
naturală care separă mai multe oraşe ar putea, foarte bine, reprezenta o
graniţă de piaţă rezonabil de precisă pentru distribuirea ziarelor locale, undele
radio ignoră graniţele geografice, iar un post de televiziune poate acoperi cu
emisie toate respectivele oraşe la un loc.
În al doilea rând, relaţia între cerere şi ofertă este foarte dificil de
măsurat în termeni precişi. Datele care ajută la conturarea acestei pieţe se
referă la caracteristici ale populaţiei posesoare de aparate TV şi radio, cum ar
fi: distribuţia geografică, ocupaţia, nivelul de venituri, vârsta, gradul de
educaţie, sexul etc. De asemenea, ele trebuie să vizeze şi indicatori economici
generali, care să ajute pe coordonatorii de posturi şi realizatorii de programe
să-şi formuleze politici cât mai adecvate necesităţilor societăţii.
Audienţa1 unui program de televiziune, de pildă, reprezintă produsul
alegerii operate de fiecare individ- telespectator sau ascultător în ocuparea
timpului său disponibil şi nu reflectarea unor gesturi atemporale, aflate în afara
oricărei constrângeri. Nu este neapărat vorba despre gust şi înclinaţii, dar, mai
ales, de disponibilitatea publicului într-un anumit moment. Dacă luăm în
1
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considerare şi rigiditatea şi inerţia acestui fenomen de masă - în sensul că, de
foarte multe ori, un program de televiziune tematic este construit pentru un
anume segment de telespectatori, şi se constată că acesta este urmărit mai
mult de persoane din altă categorie socio-profesională - atunci se ajunge la
concluzia că "foarte puţine informaţii statistice de importanţă reală (în funcţie
de care se iau decizii) sunt atât de deficitare ca măsurarea audienţei1 unui
program de televiziune sau de radio.Dacă ne referim doar la continentul nostru,
la nivelul Uniunii Europene, există două instituţii de prestigiu care ajuta
dezvoltarea cercetărilor în domeniul politicilor media ale ţărilor din Europa:
- Institutul European pentru Mijloacele de Comunicare în Masă, fondat în
1983 de către Fundaţia Culturală Europeană şi Universitatea din Manchester şi
- Fundaţia Culturală Europeană, fondată în 1954, care cooperează cu
Consiliul Europei şi oferea sprijin mai multor centre şi institute de cercetări
pentru MCM din ţările europene.
În România, cercetările de piaţă în domeniul MCM sunt foarte slab
dezvoltate, cele vizând televiziunea şi radioul sunt extrem de puţine, iar în ceea
ce priveşte numai programele cu subiecte economice, aproape inexistente.
Cauzele ar fi: lipsa resurselor financiare, lipsa echipamentelor de măsurare din
tehnologia "de vârf", lipsa de interes şi de profesionalism a multor manageri de
la posturile de televiziune şi radio etc. Există, totuşi, câteva instituţii care
sondează opinia publică şi care, conform unor comenzi, realizează unele
cercetări de piaţă în care sunt vizate şi televiziunea şi radioul (IMAS, IRSOP,
Gallup International, CURS, ICCV etc.)
Programele de televiziune şi radio cu subiecte economice reprezintă
obiectul de "tranzacţie" al pieţei de care vorbim şi pe care o putem defini prin
două componente: cerere şi ofertă.
Oferta pe această piaţă este dată de ansamblul programelor de
televiziune şi radio cu subiecte economice. În România, această ofertă ajunge
la telespectatori prin intermediul staţiilor (posturilor) de televiziune, al reţelelor
TV prin cablu şi al staţiilor (posturilor) de radiodifuziune.
La data de 21 iulie 19952 erau 77 de titulari de licenţe de emisii pentru
staţii de televiziune în ţară (din care în Bucureşti, opt staţii particulare şi una
publică - Televiziunea Română, care emite pe două canale: TVR1 şi TVR2).
De asemenea, la aceeaşi dată, existau 803 titulari de licenţe de emisie pentru
staţii de transmitere prin cablu (din care, 37 în Bucureşti) şi 141 de staţii de
radiodifuziune (dintre care în Bucureşti, 16 staţii radio particulare şi
Radiodifuziunea Română, care cuprinde patru posturi de radio publice:
România Actualităţi, România Tineret, România Cultural şi Antena satelor). Nu
toate aceste staţii transmit genul de programe de care vorbim, dar acestea
reprezintă baza de la care poate pleca spre publicul receptor o asemenea
1
2
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ofertă. Posturile publice acoperă întreaga ţară (exceptie face TVR2, cu un grad
de acoperire parţială), iar cele private acoperă anumite zone din teritoriu.
Mă voi opri asupra programelor cu subiecte economice difuzate prin
posturile din Bucureşti, programe care, pe ansamblu, încearcă să capete o
semnificaţie naţională, atât prin conţinut, cât şi prin gradul de acoperire în
teritoriul naţional.
În ceea ce priveşte televiziunea, aceasta are ponderea cea mai mare în
cadrul postului naţional de televiziune, în rubricile de la fiecare una sau două
săptămâni: "Studioul economic", "23 de milioane", "Viaţa economică şi socială
a satului", "Sub semnul întrebării", "Magazin - social economic", "În faţa
dumneavoastră", "Milenium", "La puterea a doua", "Bursa inventatorilor" etc.
O ofertă largă se întâlneşte şi la postul Tele 7abc, în rubrici ca:
"Managementul în afaceri", "Linia întâi", "Reporter Tele7", "Nodul gordian",
"Ţara nimănui", "Civica", "Mafalda", "Chestiunea zilei" - ciclul deocamdată
încheiat. Perio dicitatea acestora este săptămânală iar, la unele rubrici, zilnică
(exemplu "Linia întâi").Postul Antena 1 propune programul economic prins în
rubrica săptămânală "Din lumea afacerilor" şi comentariile economice,
independente, care sunt prezentate periodic în rubrica zilnică "Observator".
La postul PRO TV, se poate urmări programul cu specific economic din
cadrul rubricii "Rătăciţi în tranziţie", săptămânal.
La Postul Amerom - Tele America, a funcţionat programul săptămânal,
specializat pe teme economice, în rubrica "Economia".
La Tele Sigma există o încercare timidă în abordarea subiectelor
economice.În cadrul radiourilor, conţinutul economic apare, mai ales, în cadrul
programelor de ştiri, care nu fac obiectul acestei analize. Programe care
abordează şi subiecte economice întâlnim, într-o măsură limitată, la posturile
publice şi cele străine, care transmit pe teritoriul nostru.
Merită de amintit încercările de la Radio România Tineret, în rubrici ca:
"Punctul pe Y", "Şcoala elitelor", "Preţul succesului", "Tânăr liber şomer",
"Tânăr liber investitor", "Convorbiri incomode", iar la Radio România Actualităţi,
în "Lumea afacerilor".
Radio Europa Liberă prezintă şi abordări economice în programele
rubricilor săptămânale: "Actualitatea românească", "Faţă în faţă", "Retrospectiva internă a săptămânii".
BBC organizează săptămânal un program, în care dialogul
interlocutorilor se realizează prin satelit, o parte aflându-se la Bucureşti şi o
parte la Londra.
În cazul posturilor private, programele economice nu şi-au căpătat locul
care-l merită. Încercări se fac la Radio Total, în cadrul rubricilor cu invitaţi în
direct, la Radio Tinerama, în cadrul rubricilor: "Turnul de veghe", "Fără
anestezie", "Drumul spre casă". La celelalte posturi există intenţii pentru viitor.
Cererea pe această piaţă se poate aprecia prin rubricile preferate de
public în care intră asemenea programe şi tematicile care atrag în cadrul
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programelor, ceea ce, implicit, demonstrează şi succesul sau insuccesul unora
sau altora din posturile de TV sau radio.
Un mijloc prin care se poate aprecia o asemenea cerere este frecvenţa
vizionării sau ascultării lor. Aria de acoperire a unui post de emisie defineşte
limitele potenţialului sau de audienţă. În cazul industriei programelor la care
facem referire, la aceasta trebuie să se adauge şi alte considerente de stabilire
a audienţei, dintre care, pe lângă disponibilitatea la receptare, mai importante
sunt: a) momentul şi durata unui program; b) caracteristicile demografice şi de
vizionare.
a) Nivelul audienţei depinde de momentul din zi, de ziua din săptămână
şi de anotimpul din an. Cele mai căutate ore în faţă televizorului sunt cele de
seară (între 20.30 şi 22.30), iar pentru radio se înregistrează, în general, o
curbă cu momente de amplitudine dimineaţa (între 6.00 şi 8.00) şi seara (între
18.00 şi 23.00). În weekend-uri, tiparele nu au o constantă, oamenii, însă, sunt
mai puţin dispuşi să urmărească programe economice, deşi, au mai mult timp
de dedicat televizorului sau radioului. Audienţa cea mai largă se înregistrează
iarna, iar cea mai slabă vara.
Un program care atinge două ore în continuu este greu de urmărit; în
acelaşi timp, subiecte deosebit de arzătoare sau cu invitaţi mult admiraţi de
public nu reuşesc niciodată a fi epuizate într-o oră sau mai puţin, de cele mai
multe ori lăsând o dezamăgire, atât pentru auditoriu, cât şi pentru realizatori.
b) Diferenţele de sex, educaţie, vârstă, statut economic se regăsesc în
felul în care sunt atraşi şi în modul în care înţeleg mesajele economice cei care
le receptează. Spre exemplu, populaţia cu o pregătire superioară şi, cu atât
mai mult, de specialitate, are şanse mai mari să asimileze mesajele economice
decât celelalte categorii, dar acest lucru nu este obligatoriu când comunicarea
pe un anume subiect se face clar, explicit, coerent şi cuprinzător.
Pe timpul unei zile, oportunităţile de vizionare sunt diferite pentru
categoriile menţionate mai sus (elevi, bătrâni, personal feminin, personal
masculin, indivizi specializaţi profesional într-un anume domeniu etc.). Singurul
moment 'comun' cu cele mai mari şanse de vizionare pentru toţi sunt orele de
seară, din aşa-zisul 'prime-time'.
Cercetarea efectuată de către Centrul pentru Studierea Opiniei şi Pieţei Gallup Internaţional, în perioada 8-26 noiembrie 1994, în patru localităţi din
ţară (Bucureşti, Constanţa, Braşov şi Iaşi), luând un eşantion de populaţie
reprezentativă în vârstă de peste 15 ani, arăta, printre altele, tipurile de posturi
TV şi radio cunoscute şi ascultate şi genul de programe TV şi radio preferate.
Se constată că între posturile de televiziune ascultate, TVR1 stă pe
primul loc la mare distanţă, apoi TVR2, după care urmează, în funcţie de oraş,
Antena 1, posturile locale sau alte canale private (exemplu pentru Bucureşti:
tabelul nr.1).
În cazul radiourilor, Radio România Actualităţi este, de departe, cel mai
ascultat post (exemplu pentru Bucureşti: tabelul nr.2)

173
În cazul programelor TV preferate (exemplu pentru Bucureşti: tabelul
nr.3), cele cu caracter economic reprezintă 3% - 4%, fără o variaţie prea mare
în ordinea de preferinţă. Nivelul este cam acelaşi cu al comentariilor politice,
unde, însă, ordinea de preferinţă le arată mai atractive. Receptivitatea este mai
bună faţă de emisiunile de ştiinţă sau despre mediul înconjurător şi chiar faţă
de interviurile cu personalităţi (din domenii diverse). Însă atractivitatea
reportajelor şi anchetelor sociale se dovedeşte a fi mai mare. Pentru
preocupările societăţii noastre actuale, nivelul de preferinţă pentru programele
economice este foarte scăzut, din păcate. Aceasta se poate datora lipsei de
profesionalism cu care sunt realizate multe dintre aceste programe, dar şi
nivelului slab civic şi de instrucţie al unei părţi însemnate din populaţie, care nu
conştientizează suficient importanţa mesajelor economice pentru propria
formare ca individ. O altă cauză poate fi determinată şi de subiectele
neinteresante propuse, lipsa de timp pentru vizionare sau plictisul cu care
individul vine în faţa televizorului după o zi grea de lucru, dorindu-şi, mai
degrabă, relaxare. Este un mod de a explica nivelurile mari (de 50% până la
20%) de preferabilitate ale receptorilor către filme, programe muzicale şi de
teatru TV.
În cadrul programelor radio (exemplu pentru Bucureşti: tabelul nr.4),
nivelul creşte doar cu 1% - 2%, iar caracteristicile enumerate mai înainte se
păstrează, în mare parte.
Desigur, că piaţa acestor programe este într-o dinamică permanentă, iar
nivelul de audienţă poate înregistra modificări, uneori spectaculoase, de la o
perioadă la alta, de la un an la altul. Dacă ne referim, bunăoară, la funcţionarea
în extensie de programe a postului TV privat PRO TV, odată cu luna
decembrie 1995, se poate face următoarea remarcă: postul continuă să
propună acelaşi program economic, intitulat "Rătăciţi în tranziţie", dar într-o
formă mult superioară ca format de prezentare, prestaţie a moderatorului şi
calitate a informaţiei transmise. Astfel, un sondaj ulterior lunii decembrie '95 ar
putea semnala modificări de audienţă, raportată la ansamblul tuturor
programelor cu specific economic difuzate în televiziuni.
2.c. Aşa cum se prezintă lucrurile pe această piaţă, avem de a face cu
un număr redus de ofertanţi. Iar numărul de solicitanţi, de clienţi ai acestui tip
de produs de 'media', este în creştere evidenţă anul acesta faţă de anul trecut.
O arată însăşi activitatea economică din societate, dinamismul firmelor private
care au luat naştere şi discuţiile care se poartă, în mai toate ocaziile, pe teme
economice. Deci, avem o situaţie de oligopol.
În primul rând, există un număr restrâns de programe economice
specifice, la un număr restrâns de posturi TV şi radio, care oferă, astfel, un
termen de referinţă pe piaţă şi o influenţează.
În al doilea rând, avem de-a face cu produse destul de diferenţiate, la
cele câteva posturi de televiziune şi radio care oferă asemenea programe.
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În al treilea rând, problema libertăţii intrării în această industrie trebuie
privită flexibil. Există anumite restricţii legate de specializarea personalului, dar
care încep să fie depăşite. De asemenea, legea drepturilor de autor nu a
devenit încă operantă. Barierele de natură tehnologică există, căci
echipamentele cu care se lucrează, de exemplu, reprezintă o barieră
importantă.
În al patrulea rând, această piaţă nu este transparentă, deoarece
ofertanţii şi receptorii nu pot fi perfect informaţi în mod reciproc. Apare, de
multe ori, incertitudinea realizatorilor de programe asupra deciziilor pe care
trebuie să le ia în domeniul cererii, deci pentru dezvoltarea ofertei viitoare de
programe. La aceasta contribuie lipsa de date din teritoriu, lipsa
echipamentelor performante de analiză a pieţei, carenţe în sistemul de
organizare internă a fiecărui post de TV şi radio.
În al cincilea rând, există încă o mobilitate scăzută a factorilor de
producţie. În prezent, se constată o mobilitate mai mare doar a forţei de
muncă, a realizatorilor de programe economice, care se mişcă în funcţie de
nivelul salarizării şi de locurile libere din redacţii. Nu este de ascuns faptul că
nevoia de personal pregătit este foarte mare pe ansamblul acestei industrii.
Caracterul specializat al capitalului fizic îi conferă o oarecare rigiditate.
2.d. În ceea ce priveşte politicile promovate pe această piaţă, trebuie să
ne referim la politicile de personal şi cele de produs practicate, adică la
realizatorii programelor şi, respectiv, la conţinutul şi forma programelor
propuse.
2.d.1. Personalul care este chemat să lucreze pe această piaţă acoperă
atât latura creativă cât şi cea tehnică a realizării programelor cu specific
economic.
În ceea ce priveşte regia tehnică, atât la posturile de televiziune, cât şi la
cele de radio există, încă, o generaţie de lucrători cu o experienţă îndelungată,
care demonstrează că pot lucra profesionist chiar şi în condiţiile în care nu
beneficiează, de multe ori, de echipamente de ultimă oră.
Din punct de vedere al realizatorilor, situaţia nu este prea imbucurătoare.
Pentru o astfel de 'întreprindere' cum este conceperea şi susţinerea unor
asemenea programe, la aceste persoane trebuie să întâlnim următoarele
caracteristici:
- absolvirea unei forme de pregătire economică;
- fluenţa comunicării orale;
- intuiţie;
- tact;
- perspicacitate;
- dinamism;
- incisivitate a ideilor;
- auto-educarea bunei dispoziţii.
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Aceste atribute sunt cu atât mai bine susţinute dacă se grefează pe o
pregătire jurnalistică de specialitate sau pe noţiuni de teorie a comunicării.
Fără a avea pretenţia de a radiografia foarte corect situaţia din cadrul
redacţiilor economice ( acolo unde există) de la posturile TV şi radio, se pot
face următoarele aprecieri:
a) În cadrul postului public TVR, personalul este aproape suficient ca
număr. Profesionalismul lasă însă de dorit la mulţi dintre aceştia.
În anii de tranziţie, în dorinţa unei mai mari flexibilităţi de realizare a
programelor şi a unor retribuţii mai substanţiale, o parte din realizatori au
părăsit acest post îndreptându-se către cele private, iar locul lor a fost luat de
tineri angajaţi. Însă un realizator pe teme economice are nevoie de zece ani de
formare, după cum declară directorul "Departamentului emisiunilor economice"
din TVR.
b) La celelalte posturi de televiziune există un număr de redactori, în
majoritate tineri, care au îmbrăţişat această meserie după 1990. Deşi
stângăciile de moderatori sau realizatori nu au întârziat să apară, se constată
la aceştia o mai mare degajare în abordarea subiectelor şi o mai mare
încredere în sine. Un alt punct forte al posturilor particulare este faptul că, pe
parcursul ultimilor doi ani, au fost invitaţi să realizeze programe cu subiecte
economice ziarişti de marcă (exemplu la Tele 7abc şi PRO TV; la Radio Total
şi Radio Europa Liberă) sau specialişti în economie (exemplu Amerom). O altă
iniţiativă care poate da roade în viitor este aceea de a folosi pentru construcţia
aceluiaşi program realizatori şi din presa scrisă şi din audio-vizual (exemplu
Tele 7abc colaborează cu o parte din principalele cotidiene sau săptămânale;
Antena 1 şi Radio BBC colaborează cu săptămânalul economic "Capitalul").
c) La posturile de radio, specialişti în realizarea unor asemenea
programe sunt extrem de puţini, cu excepţia câtorva realizatori, care migrează
între televiziune, radio şi presa scrisă, elaborând materiale pentru fiecare din
aceste MCM.
În ceea ce priveşte transmiterea mesajului economic către publicul care-l
receptează, majoritatea realizatorilor păcătuiesc printr-un element comun,
atunci când au interlocutori în studiouri. Nu reuşesc să puncteze şi să rezume
ideile de bază care se degajă pe durata discuţiilor şi cu care trebuie să rămână
telespectatorul sau ascultătorul. În acest sens realizatorii (care, de regulă, sunt
şi moderatori) au de înfruntat două dificultăţi:
1. personalitatea interlocutorului invitat, care se regăseşte în conţinutul
de idei al acestuia, limbajul folosit şi întreg comportamentul sau
"comunicaţional";
2. deficitul de cunoştinţe economice al publicului receptor şi lipsa de
apetenţă în asimilare de astfel de informaţii, pe care o poate manifesta la
momentul transmiterii programului respectiv.
2.d.2. Politica de produs ne interesează cel mai mult în contextul acestei
analize. De aceea, am considerat utilă o paralelă cu modalitatea în care se
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derulează această politică faţă de programele cu subiecte economice din
televiziunile ţărilor dezvoltate ale Uniunii Europene, cu atât mai mult cu cât
România face eforturi generale de integrare pe această piaţă.
Europenii petreceau în 1993, în medie, 3 1/2 ore zilnic în faţa
televizorului (conform datelor din "Zenith Media Worldwide", în European
Market and Media Fact). Inovaţiile tehnologice din sfera transmisiilor pe cablu
şi satelit au făcut ca în Europa anilor '90 să funcţioneze canale internaţionale,
ale căror programe s-au specializat, pe lângă latura divertismentului, şi pe
aspecte ale afacerilor curente, din domeniul economic şi social. Se consideră
că, în viitor, va creşte oferta canalelor tematice, iar digitalizarea transmisiei de
semnale va uşura realizarea şi disponibilizarea acelor programe care să ofere,
în mod deosebit, informaţie specializată.
Produsele la care facem referire sunt aşa-numitele "programe de
informare a consumatorului" ("consumer information programmes"), care sunt
definite ca: programe de televiziune ce oferă telespectatorului informaţii despre
produse şi servicii. În această categorie nu intră programele care tratează
produse sau servicii de reclamă, divertisment sau teleshopping. Programele de
informare a consumatorului trebuie să aibă un format de prezentare clar
jurnalistic şi să nu poarte, pe cât se poate, un interes comercial.
Desigur că este o chestiune de interpretare cât de largă este această
semnificaţie dată unor asemenea programe. O notă aparte o face Marea
Britanie, unde termenul de "consumator" este atribuit telespectatorului care
este văzut ca un "consumator de programe TV". În această ţară, conform
tradiţiei dintr-o civilizaţie de secole democratică, televiziunea este văzută, în
general, ca o forţă socială, aşa cum se pare că este asimilată şi în România
tranziţiei. La noi, însă, acest lucru nu-l putem pune pe seama tradiţiei.
Cetăţeanul "se agaţă" de informaţia transmisă la televizor, căci îi este cel mai
facil mijloc de informare şi, pe deasupra, în afara timpului afectat lucrului, face
mai greu faţă financiar altor posibile atracţii care să-i consume timpul liber,
comparativ cu situaţia din ţările occidentale. În nici o altă ţară din Europa însă,
exceptând Marea Britanie, televiziunea nu mai joacă acest rol, nici chiar în
Germania, funcţia de formare democratică atribuită televiziunii nu are
asemenea rădăcini adânci în societate.
Conform terminologiei utilizate de analiştii din domeniul media, pentru
ţările membre în Uniunea Europeană, în cadrul studiului intitulat "Programele
de informare a consumatorului ale televiziunii europene", realizat în 1994, de
Institutul European pentru Mijloace de Comunicare în Masă, cu sprijinul
Serviciului de politici ale consumatorului din cadrul Comisiei Uniunii Europene,
există două categorii de programe de informare a consumatorului:
1) Programe pentru consumator, în sens strict:
1.1. Programe pentru consumator, tradiţionale;
1.2. Secvenţe în programele obişnuite;
1.3. Sistem de informare "în bloc" ("infoblok").
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2) Programe pentru consumator, în sens mai larg:
2.1. Semiprograme pentru consumator;
2.2. Programe specifice pentru anumite segmente de audienţă;
2.3. Programe de informare şi amuzament ("infotainment").
1) Programele pentru consumator, în sens strict, au o abordare
tradiţională a informaţiei despre produse sau servicii. În momentul când se
tratează un subiect, se prezintă neapărat raportul între cost şi utilitate.
Referirile la achiziţionarea unui bun sau serviciu se fac atunci când se oferă o
soluţie prin prezentarea unor informaţii de fond sau când se vine în ajutorul
telespectatorului printr-o soluţie de perspectivă. De asemenea, sunt scoase în
evidenţă situaţiile conjuncturale defavorabile şi neajunsurile unor mecanisme
care nu funcţionează cum trebuie. Pe de altă parte, telespectatorului îi este
oferită într-un mod atractiv şi prietenos o informaţie cuprinzătoare şi solid
verificată.
1.1. Programele pentru consumator, tradiţionale, au formatul tip
"magazin". La acestea, criteriul decisiv este apropierea de consumator. De
regulă, se tratează un subiect principal şi, de-a lungul programului, sunt
subliniate aspecte cu o anumită relevanţă pentru subiect. Există şi programe
care pot trata mai multe subiecte. Pe lângă informaţia referitoare la anumite
produse sau servicii, se intră în explicaţii şi asupra politicilor de consum sau se
propun soluţii de acţiune în domeniul respectiv.
1.2. Secvenţele din programele obişnuite pot cuprinde un puternic mesaj
către consumator, transmis ca parte a unui program mai amplu, care tratează
şi alte domenii, cum sunt aşa-zisele "programe de mic dejun" sau telejurnalele.
Aceste programe secvenţiale oferă informaţie către consumator, însoţită de
sfaturi concrete de a proceda în legătură cu produsele şi serviciile respective.
1.3. Sistemul de informare "în bloc" cuprinde informaţii de sine
stătătoare, de regulă, monotematice, care nu trebuie să dureze mai mult de
cinci minute, destinate să trateze un subiect anume. Accentul se pune aici pe
comunicarea informaţiei, iar sugerarea unei eventuale căi de urmat ocupă un
loc secundar.
2) Programele pentru consumator, în sens mai larg, sunt cele în care o
asemenea informaţie are un rol secundar, problemele tratate având o relevanţă
globală în cadrul comunităţii.
2.1. Semiprogramele pentru consumator sunt cele care abordează, în
principal, aspecte ale economiei unei ţări şi probleme sociale. Subiectele sunt
tratate dintr-un punct de vedere foarte specific. Aceste programe afectează
consumatorul în mod esenţial pentru că abordează probleme mult mai
generale, care sunt valabile pentru segmente întregi ale populaţiei. Sunt
scoase în evidenţă şi anumite elemente de importanţă individuală pentru
telespectatorul în postura de consumator, în funcţie de subiectul discutat.
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2.2. Programele specifice pentru anumite segmente de audienţă tratează
teme de interes pentru anumite grupuri din societate. Informaţia este
specializată pentru astfel de categorii, cum ar fi pensionarii, tinerii, lucrătorii în
agricultură etc. În general, se prezintă informaţii cu caracter general, se oferă
sfaturi, se propun soluţii, aceste programe îndeplinindu-şi un rol formativ în
educarea respectivelor categorii de cetăţeni.
2.3. Programele de informare şi amuzament au drept caracteristică rolul
de subordonare a comunicării informaţiei, atenţie deosebită acordându-se
modalităţii prin care telespectatorul poate fi înveselit, iar picătura de informaţie
este doar un auxiliar.
În tabelul nr.5 se poate vedea distribuţia acestor genuri de programe în
ansamblul ţărilor dezvoltate europene (sursa: EIM, 1994). Se constată că
marea majoritate o reprezintă programele cu tratare economică generală.
Aceeaşi tendinţă există şi la noi la o observare empirică, deşi nu există
statistici care să dovedească prin cifre acest lucru.
Aceste programe se pot prezenta în două formate: 1. sistemul de
informare "în bloc" monotematic; 2. magazinul multitematic, din care se mai
desprind trei variante: 2.a) magazinul realizat în studio; 2.b) magazinul
tradiţional; 2.c) magazinul realizat la punct fix.
1. Sistemul "info block" monotematic se întâlneşte, mai ales, în
Germania şi Franţa. În Germania, asemenea prezentări fac parte dintr-un
program tip "magazin". Astfel, există WISO-Tip pe canalul ZDF, TelethekTelegramm pe MDR sau Tip des Tages in Deutschland am Morgen pe SAT 1.
În aceste programe se oferă o informaţie relevantă legată de un anume
subiect, într-o manieră relaxată şi prietenoasă. De regulă, se prezintă scurte
imagini filmate comentate de un prezentator.
În Franţa, programul se prezintă independent de altele. În cazuri ca
Infoconso pe canalul M6 şi A vrai dire pe TF1, elementul de bază este
monologul explicativ al prezentatorilor, însoţit de imagini la subiect. La
programe ca INC-TV pe canalul France 2 şi CRTC pe France 3 regional,
filmele scurte sunt explicate prin comentarii înregistrate.
La noi, un exemplu îl formează secvenţele cu subiecte economice şi de
larg interes din cadrul Observatorului, la postul Antena 1.
2.a) Programele gen magazin, realizate în studio, sunt acele talk-show-ri,
în care un moderator are câţiva invitaţi în studio. Exemple sunt programele Teletalk (irlandez) pe RTE 1, Donnerstagsgesprach (german) pe MDR, Wie bitte!?
(german) pe RTL, Det er dine penge (danez) pe canalul DR 1. Telespectatorii pot
interveni cu telefonul în direct pentru a afla de la experţii invitaţi răspunsuri la subiectele în discuţie.
Asemenea programe se întâlnesc şi în România, într-o formă mai mult
sau mai puţin asemănătoare: Studioul economic, În faţa dumneavoastră, La
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puterea a doua pe TVR, Chestiunea zilei (ciclu încheiat pe moment), Linia întâi
pe Tele 7abc, Economia (ciclu încheiat pe moment) pe Amerom.
Mai există un gen de programe cum sunt: cel german Tip des Tages pe
SAT 1, cel italian Detto tra noi - consumatori pe canalul RAI Tre, cele
englezeşti This morning pe ITV şi That's Life pe BBC 1, la care un prezentator
ia în discuţie un anume subiect alături de un specialist, care răspunde şi la
întrebările telespectatorilor, trimise dinainte, prin poşta redacţiei. Acestea sunt,
mai ales, programe de dimineaţă.
La posturile româneşti, putem aminti programele La prima oră pe TVR,
Bună dimineaţa pe Tele 7abc.
În Europa, în general, conţinutul acestor programe se realizează şi prin
intervenţiile şi reacţiile telespectatorilor, prin informaţiile oferite de aceştia la
subiectele discutate, prin experienţa pe care aceştia o aduc alături de sugestii
adresate redactorului coordonator de departament, uneori chiar şi prin
plângerile cu adresă, către autorităţi şi instituţii publice. Justeţea scrisorilor
primite este verificată de cercetători media ai postului, iar când scenariile
propuse sunt valabile, devin baza programului respectiv, uneori căpătând şi o
notă de divertisment, pentru a creşte atractivitatea.
2.b) Magazinul tradiţional este structura adoptată de majoritatea
realizatorilor europeni la programele pentru consumator. Programele germane
sunt predominante în peisajul european. Într-un studio, prezentatorul trece de
la un subiect la altul, făcând legătura între materialele realizate, oferind
informaţii suplimentare, el fiind şi realizatorul principal. Informaţiile sunt
susţinute pe bază de film. Deseori sunt invitaţi experţi, care poartă o
conversaţie cu moderatorul pe marginea unui anume subiect, dându-se astfel o
deschidere mai largă tematicii.În România, pot fi asimilate acestui tip
programele Reporter Tele 7 de la Tele 7abc, Rătăciţi în tranziţie de la postul
PRO TV, Din lumea afacerilor de pe Antena 1.
2.c) Programele magazin realizate la punct fix nu folosesc studiourile TV
ca loc de desfăşurare. Prezentatorul apare la locul reportajului, face precizări şi
vine cu explicaţii, în funcţie de situaţie, creează legăturile dintre diversele
momente.
Cele mai întâlnite sunt în Marea Britanie şi Irlanda: The money
programme pe BBC 2, Undercover Britain pe C4, Ear to the ground pe RTE 1.
Acest gen de programe are avantajul de a permite unor posturi să facă
economii, preluând programe realizate în exterior de terţi, o practica folosită pe
scară largă de nemţi.
La noi, din păcate, cazurile sunt extrem de singulare. Una din cauze o
reprezintă lipsa posibilităţilor logistice de realizare prin forţe proprii, o alta ar fi
lipsa fondurilor financiare ale posturilor de televiziune pentru a achiziţiona din
afară asemenea programe.
La programele pentru consumator, nararea ideilor care se doresc a fi
prezentate se face prin mai multe modalităţi, spre exemplu: testele compa-
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rative, utilizarea filmărilor cu "camera ascunsă" sau aplicarea metodei "micro trottoir", prin care cetăţenilor li se solicită, pe stradă, opinia asupra unui
subiect.
O caracteristică prezentă în aceste programe şi care aduce un câştig,
atât realizatorilor, cât şi telespectatorilor este interactivitatea, adică implicarea
publicului receptor în desfăşurarea programelor, comunicarea - într-o formă
sau alta - dintre realizatori şi propriul lor public. Metodele sunt multiple: a)
public spectator invitat în studio (la noi, mai puţin extinsă), telefoanele în direct
(metoda care, la noi, se extinde dinspre posturile private către cel public),
citirea scrisorilor trimise de către telespectatori, jocuri cu caracter informativ
(inexistente la noi), trimiterea de informaţii suplimentare către telespectatorii
interesaţi, prin diverse facilităţi de telecomunicaţie (inexistente la noi) etc.
De cel mai mare succes se bucură metoda telefoanelor în direct, care "a
prins" foarte bine şi la noi, iar în Europa este practicată, cu precădere, în
Germania, Italia, Olanda şi Spania. Spre exemplu, la programele corporaţiei
ARD în noile landuri federale provenite din fosta RDG, transmise pe canalele
SFB, ORB şi MDR, se constată o mare cerere a populaţiei către informaţia
economică, către noţiunile economiei de piaţă. În aceste zone, televiziunii îi
este atribuit un rol formativ deosebit de important.
În Europa, programele pentru consumator sunt predominante la posturile
publice, deoarece s-a considerat dintotdeauna ca informarea cetăţeanului
asupra mersului economiei şi asupra produselor şi serviciilor de care poate
beneficia este o responsabilitate publică. Există, de asemenea, două motive
pentru care televizi-unile comerciale, particulare, nu se ocupă, pe scară largă,
de asemenea programe. Pe de o parte, este dificil de a oferi o informaţie solidă
şi serioasă despre produse şi servicii, într-un mediu de programe împânzit de
reclame, de publicitate.
Pe de altă parte, factorul cost joacă un rol important. Pe perioadele de
formare şi evoluţie a posturilor TV private, resursele financiare ale acestora se
concentrează, cu predilecţie, asupra unor programe care, se presupune,
trebuie să atragă un număr maxim de telespectatori, iar acestea nu sunt, cu
siguranţă, programele cu subiecte economice.
Canalele de televiziune tematice, care să abordeze numai subiecte
economice în toată diversitatea lor, lipsesc de pe piaţa românească, unde
această industrie se află la început. Modele pentru viitor pot constitui canalele
specializate, ca cel american CNBC sau cel european EBN, chiar dacă
acestea au, în speţă, o acoperire multinaţională.

3. TENDINŢE ALE MESAJULUI ECONOMIC PE FONDUL
STĂRII DE SPIRIT A SOCIETĂŢII DE TRANZIŢIE

Să vedem care este poziţia realizatorilor de programe de televiziune şi
radio români faţă de aspectele esenţiale ale vieţii economice la noi, cum se
integrează aceştia, prin modul de gândire şi tipurile de programe propuse, în
peisajul general al publicului căruia ei se adresează, dacă există o
compatibilitate între emiţătorii de mesaje economice (realizatorii de programe)
şi receptorii mesajelor (publicul de TV şi radio) - care emiţători şi receptori sunt
toţi "actori" ai aceleiaşi tranziţii.
Pentru aceasta am realizat, în noiembrie 1995, un sondaj de opinie în
cadrul principalelor posturi publice şi private, de televiziune şi radio, care emit
din Bucureşti, la realizatorii de programe cu subiecte economice. Intervievaţii
au răspuns, pe bază de chestionar (vezi anexa nr.1), la o tematică acoperind
intervalul de timp 1994-1995 şi care a vizat trei domenii: * problematici de bază
cu care se confruntă economia, reflectate de realizatori în programele de TV şi
radio; aspecte legate de meseria de jurnalist în mass media de tip audio vizual; * atitudinea civică a realizatorilor de programe. O parte din cei solicitaţi
au refuzat cooperarea, această atitudine punând-o pe seama schimbărilor în
organizarea instituţiei pe care o reprezentau (cazul Radiodifuziunii Române),
ceea ce a redus din consistenţa rezultatelor chestionarului. La rezolvarea
acestui chestionar au fost invitaţi 50 de realizatori de programe, participând, în
final, 30 din care, 21 de televiziune şi 9 de radio. Informaţia şi-a păstrat
caracterul de confidenţialitate, respondenţii nefiind obligaţi să-şi precizeze
numele.
Informaţiile culese au fost puse faţă în faţă cu rezultatele barometrelor de
opinie publică realizate în România, pentru acelaşi interval de referinţă: 19941995, concepute în cadrul unui program unic în Europa Centrală şi de Est, la
iniţiativa Fundaţiei Soroş pentru o Societate Deschisă şi care s-au desfăşurat
trimestrial, pe baza unui chestionar fix, folosindu-se de fiecare dată un eşantion
cu reprezentativitate naţională. Volumul eşantionului a atins, în medie, 1200 de
persoane în vârstă de peste 18 ani, au fost acoperite, în medie, 60 de localităţi,
inclusiv Bucureştiul, interviurile directe au fost realizate la domiciliul subiecţilor,
iar pentru fiecare sondaj trimestrial, ancheta s-a derulat pe durata unei
săptămâni. Institutele selectate să realizeze aceste cercetări au fost: IMAS Institutul de Marketing şi Sondaje, martie şi septembrie 1994: IRSOP - Institutul
Român pentru Sondarea Opiniei Publice, iunie şi decembrie 1994; CURS Centrul de Sociologie Urbană şi Regională, iunie 1995 şi ICCV - Institutul de
Cercetare a Calităţii Vieţii, martie şi septembrie 1995.
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Din anexa nr.2 constatăm că, în prezent, populaţia - care, în acelaşi
timp, reprezintă publicul potenţial spectator şi ascultător al programelor
amintite - continuă să manifeste un grad imens de nemulţumire faţă de modul
cum contribuie guvernul la ameliorarea situaţiei în unele domenii economice.
Astfel, în ceea ce priveşte salariile, nemulţumirile au continuat să crească de la
87% de nemulţumiţi în martie '94 la un vârf de 92% în iunie '95, coborând doar
cu 4% în septembrie '95.
Ne interesează, de exemplu, cât de mediatizată a fost această
problematică în cei doi ani referiţi. Asemenea tematici, oferite pe posturi de cei
chestionaţi, au fost precizate doar de 6 din 30 de realizatori, ponderea având-o
televiziunile private: PRO TV, Tele 7abc şi Amerom, la rubricile: "Rătăciţi în
tranziţie", "Chestiunea zilei" şi "Linia întâi" şi, respectiv, "Economia" (atât timp
cât a funcţionat).Referitor la modul cum sunt ajutate industria şi agricultura,
exista în septembrie '95 procente asemănătoare de nemulţumiţi (de 72% şi
respectiv, 71%), acest grad de insatisfacţie coborând cu 12% faţă de începutul
anului '94. Sub aspectul programelor care să reflecte asemenea subiecte, cele
despre agricultură se regăsesc mai ales în rubricile specializate ale TVR, cum
este "Viaţa satelor" şi la postul de radio public Antena Satelor, dar realizatorii
acestor rubrici nu au participat la sondaj. Cât priveşte sectorul industrial, 13%
din grupul de chestionaţi au atins subiectul în programele lor, ponderea
înregistrând-o, în ordine: TVR, PRO TV şi Amerom.
Conform anexei nr.3, populaţia din societatea noastră se teme cel mai
tare de evoluţia preţurilor. Oamenilor le este mai frică de greutatea cu care vor
face faţă cheltuielilor de zi cu zi decât de ideea că se vor imbolnăvi sau chiar
de declanşarea unui război în apropierea fostei Yugoslavii. Cum este
mediatizată această problemă pe televiziune şi radio apare pe baza grupului
intervievat, în clasificarea următoare: 1. Antena 1, cu 60 de abordări diferite, în
principal, in cadrul rubricii "Din lumea afacerilor"; 2. TVR, la care s-au prezentat
aproximativ 10 subiecte, în principal, în rubricile: "Studioul economic", "23 de
milioane"; 3. Tele 7abc, cu 5 teme, în rubricile: "Linia întâi" şi "Nodul gordian" şi
4. PRO TV, cu patru teme, la "Rătăciţi în tranziţie".
Dintre radiouri, Radio Europa Liberă (REL) a dezbătut frecvent domeniul
preţurilor în cadrul rubricilor: "Actualitatea românească", "Retrospectiva internă
a săptămânii", "Newshour".Constatăm din aceeaşi anexă nr.3 că, 27% dintre
cetăţeni se temeau, la finele lui '95, de şomaj. Dintre jurnaliştii chestionaţi, 43%
au abordat acest domeniu, astfel: 1. Tele 7abc, cu şapte teme, în rubricile
"Linia întâi" şi "Nodul gordian"; 2. TVR, PRO TV şi Antena 1, cu o medie de trei
teme, fiecare; 3. Amerom, cu două teme. Între radiouri, REL devansează
posturile private.
În ceea ce priveşte activitatea puterilor în stat şi, deci, a instituţiilor
administraţiei publice, constatăm din anexa nr.4 că, marea majoritate a
populaţiei a continuat să aibă o părere proastă despre aceasta deşi, de la
începutul lui 1994 până la sfârşitul lui 1995, guvernul a reuşit să mai câştige
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încrederea unui număr de 12% din populaţie, parlamentul a 10% din populaţie,
iar justiţia a mai câştigat de partea sa încă 14 procente. Cum au adus în
atenţia publicului receptor realizatorii de programe aspecte legate de
funcţionarea acestor instituţii vedem în continuare:
- activitatea guvernului a fost reflectată de 45% din cei chestionaţi, prin
programele la care au lucrat, dintre care TVR şi Tele 7abc cu cinci teme
fiecare, Amerom şi Antena 1 cu două teme fiecare, iar REL cu aproximativ 15
teme;
- activitatea parlamentului a fost reflectată de 33% din realizatori, dintre
care Tele 7abc cu patru teme, Antena 1 şi Amerom cu o temă fiecare, iar REL
cu o pondere de aproximativ opt abordări;- problemele justiţiei au fost tratate
doar de 26% din ziarişti. Dintre posturile TV, doar Tele 7abc merita menţionată,
cu trei teme.
Tot anexa nr.4 arată că, cei care apreciază activitatea primăriilor sunt
aproape la fel de mulţi cu cei care sunt nemulţumuţi de ele.
Modul cum funcţionează primăriile a fost influenţat şi de popularizarea
unor informaţii despre acestea prin programele TV şi radio. Astfel, 45% din
intervievaţi au abordat asemenea subiecte, cele mai multe găsindu-se la TVR
(nouă teme), apoi la Tele 7abc (şapte teme) şi la Antena 1 (trei teme). Între
radiouri, tot REL poate fi remarcată cu cel puţin şase teme.
În ceea ce priveşte abordarea unor reprezentanţi ai guvernului ca
interlocutori în programele realizate de ziariştii chestionaţi, 53% au avut
asemenea dialoguri, astfel: 1. Antena 1, cu aproximativ 300 de teme; 2. TVR,
cu aproximativ 30 de teme; 3. Tele 7abc, cu zece teme; 4. PRO TV, cu cinci
teme şi 5. Amerom, cu două teme. În zona radio, REL a realizat cele mai multe
teme.
Dintre reprezentanţii guvernului şi ai unor importante instituţii ale
administraţiei publice, apariţiile cele mai dese în asemenea programe le-au
înregistrat, conform răspunsurilor, personalităţi publice, ca: Mircea Coşea, Ulm
Spineanu, Costea Munteanu, Varujan Vosganian.
Dacă trecem în planul reacţiei publicului potenţial consumator de
asemenea programe, constatăm din anexa nr.5 că, la sfârşitul anului 1995,
sunt mai mulţi cei pe care politica economică a guvernului nu i-a convins decât
cei care cred în rezultatele pozitive viitoare ale acesteia. Totuşi, la începutul lui
'94, 48% din cetăţeni erau sceptici, iar, după un an, numărul lor a scăzut la
33%. Se păstrează însă, la finele lui '95, un număr foarte mare de cetăţeni (de
38%) care nu-şi pot preciza un punct de vedere, mai mulţi ca în martie 1994 cu
16%, recuperaţi din rândurile celor care negau rezultatele pozitive imediate ale
politicii economice a guvernului.
Interesant este că la aceeaşi întrebare, anume: "Credeţi că politica
economică a guvernului va avea sau nu rezultate pozitive în următorul an?", 24
dintre realizatorii de programe au răspuns "Nu", unul singur a răspuns "Da", iar
cinci s-au declarat parţial favorabili. Aceste aprecieri vin de la oameni care fac
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parte din categoria celor mai bine informaţi cetăţeni asupra mecanismelor
economiei şi care, prin meseria lor, caută să le facă cunoscute şi audienţei,
prin mesajele transmise.
În ceea ce priveşte relaţia dintre instituţiile guvernamentale şi procesul
privatizării, anexa nr.6 arată că, în septembrie '95, 71% din populaţie semnala
hotărârea guvernului pentru privatizare, mai mult cu 12% faţă de martie '94.
Din cei 30 de ziarişti intervievaţi, 25 au realizat teme despre privatizare : 1) 200
de teme la Antena 1; 2) 32 de teme la TVR; 3) opt teme la Tele 7abc; 4) cinci
teme la PRO TV; 5) două teme la Amerom. În jur de 20 de subiecte la REL şi o
temă la BBC. În acelaşi timp, aprecierea aceloraşi realizatori faţă de întrebarea
din anexă, dacă "guvernul este pentru sau împotriva privatizării" , este
următoarea:
- 17% au răspuns "este 100% pentru privatizare";
- 23% au răspuns "este 100% împotriva privatizării";
- 35% consideră că este "mai curând pentru privatizare";
- 25% consideră că este "mai curând împotriva privatizării".
Sub aspectul caracteristicilor procesului prin care să aibă loc
privatizarea, din anexa nr.7 reiese că balanţa se înclină în favoarea celor care
doresc o privatizare rapidă, cu o intervenţie minimă a statului în economie (în
'94 erau 66%; în '95, 54%). Nesiguranţa zilei de mâine îi face pe foarte mulţi
încă, să dorească o privatizare treptată (39% în septembrie '95, cu 8% mai
mulţi ca în martie '94). Faţă de aceeaşi problemă, ziariştii înşişi au următoarea
abordare: cu excepţia unei singure opinii, care arată că trebuie imbinate
ambele ritmuri de privatizare (un realizator de la REL), întregul grup chestionat
s-a pronunţat pentru o privatizare rapidă şi o minimalizare a rolului statului în
economie.La întrebarea: "Cât de mulţumit sunteţi, în general, de felul în care
trăiţi?", se constată din anexa nr.8 ca, în martie '94, 38% dintre cetăţeni erau
mulţumiţi, iar 62% nu. În septembrie '95, situaţia s-a echilibrat, existând 51%
de oameni care consideră că au un standard mulţumitor de viaţă şi numai 49%,
care sunt nemulţumiţi. Iată ce consideră la aceeaşi întrebare realizatorii ale
căror programe cu mesaj economic ar putea să mai schimbe în bine ceva din
mersul economiei:
- 23% sunt mulţumiţi;
- 25% sunt destul de mulţumiţi; deci, în total, 48 răspunsuri PRO;
- 23% nu sunt prea mulţumiţi;
- 29% sunt nemulţumiţi; deci, în total, 52% răspunsuri CONTRA.
Se păstrează un echilibru destul de apropiat între răspunsurile date de
eşantioanele de populaţie, care reprezintă potenţialul public, şi cel de realizatori de
TV şi radio.
În ceea ce priveşte evoluţia societăţii noastre, modul cum receptează
cetăţenii această evoluţie reiese din anexa nr.9. Pe întregul interval referit,
numărul celor care cred că "lucrurile merg într-o direcţie bună " a crescut de la
29% la 37%. Cei care cred că "lucrurile merg într-o direcţie greşită "
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reprezentau 57% la început, iar spre sfârşitul anului doar 41%. Pentru un grup
destul de mare, de 22%, confuzia persistă. Se constată că 24% din chestionaţi
au renunţat a mai fi ferm convinşi că lucrurile merg spre mai rău, ceea ce arată
o mică schimbare pozitivă în societate. Jurnaliştii au următoarele opinii: 42%
cred că direcţia spre care ne îndreptăm este bună; 58% cred că direcţia este
greşită. Se păstrează aceeaşi înclinare a balanţei, ca şi la sondajele populaţiei,
diferenţele nefiind foarte mari între cele două tabere de PRO şi CONTRA.
În cazul ziariştilor, grupul de persoane "fără opinie" nu există.

4. CONCLUZII ŞI PROPUNERI
Din sondajele menţionate mai sus se observă că, în ultimii doi ani,
populaţia a manifestat un grad pronunţat de insatisfacţie faţă de cele mai multe
din aspectele economiei noastre de tranziţie. Opiniile acestor oameni arăta o
stare de fapt şi, anume, că situaţia, în realitate, nu este departe de ceea ce
afirma ei. Aceste opinii nefavorabile ar fi putut deveni altele dacă, însă,
populaţiei chestionate - care formează, în mare parte, şi publicul spectator şi
ascultător de programe economice - i-ar fi fost mai mult uşurată înţelegerea
fenomenelor economice cu care ne confruntăm în societate, prin adecvarea
conţinutului şi numărului programelor de televiziune şi radio oferite.
Temele abordate; atitudinea realizatorilor faţă de aceste teme şi faţă de
societate:
- Subiecte cheie, legate de salarizare, şomaj şi locurile de muncă sau
starea industriei au revenit extrem de puţin în atenţia realizatorilor, comparativ
cu frământările din economie, la care sunt supuşi cetăţenii.
- În ceea ce priveşte preţurile, situaţia este cu puţin mai bună, sub
aspectul numărului temelor abordate.
- Legat de activitatea puterilor în stat, deşi activitatea guvernului apare
uşor mai mediatizată decât cea a parlamentului şi a justiţiei, cetăţenii sunt cel
mai tare nemulţumiţi de activitatea guvernului. Acesta este un semn că
individul înţelege să acorde guvernului răspunderea completă şi finală asupra
tuturor sectoarelor economiei. Chiar dacă instituţia puterii judecătoreşti a fost
cel mai puţin mediatizată, publicul este mai mulţumit de activitatea acesteia
decât de a celorlalte două, poate şi datorită modului cum justiţia a început să
funcţioneze în ultimul timp. O relaţie aproape directă se poate stabili între
modul de reflectare în media economică a activităţii primăriilor (aproape
jumătate din realizatori s-au ocupat de acest subiect) şi gradul de satisfacere al
cetăţenilor chestionaţi (aproape tot jumătate de mulţumiţi).
- Deşi, mai mult de 50% din ziarişti au discutat cu reprezentanţi ai
guvernului, în cadrul acestor programe, procentul este încă foarte mic faţă de
necesităţile de informare ale populaţiei. Aceasta se reflectă şi în faptul că, 38%
din populaţie se află într-o stare de confuzie şi nu poate aprecia politica
economică a guvernului pentru anul care vine. Cert este că, datorită
programelor de TV şi radio, mai ales din ultimul an, s-au mai clarificat unele
aspecte economice pentru aproximativ 16% din populaţie, căreia i-a crescut
speranţa în eventualele efecte pozitive ale politicii economice actuale a
guvernului.
- Dacă în jur de 1/3 din publicul posibil receptor crede în politica
economică a guvernului, situaţia este mult mai tranşantă printre realizatorii de
programe, dintre care mai mult de 2/3 sunt neîncrezători în efectele viitoare ale
acestei politici. Aceştia reprezintă un barometru mult mai precis decât restul
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populaţiei, fiind oameni pregătiţi în domeniul economic (cei mai mulţi dintre ei)
şi, se presupune, bine informaţi. Rezultă că, răspunderea lor este cu atât mai
mare faţă de neajunsurile programelor pe care le realizează (ca mod de
prezentare şi ca număr).
- În ceea ce priveşte procesul privatizării, se observă o relaţie aproape
direct proporţională între hotărârea guvernului de a sprijini privatizarea,
semnalată de sondajele către populaţie, şi preocuparea mediatizării acestui
subiect. Şi ziariştii înşişi s-au declarat, mai degrabă, favorabili atitudinii
guvernului spre privatizare (52%), dar la aceştia gradul de scepticism este mult
mai mare. Numărul mai mare de abordări pe această temă, din ultima parte a
anului '95, se reflectă şi în creşterea numărului de răspunsuri favorabile ale
populaţiei la sondajul din septembrie '95. În problema ritmului şi specificului în
care ar trebui să aibă loc privatizarea, atât opiniile populaţiei, cât şi ale
realizatorilor TV şi radio coincid, în mare măsură. Dacă, însă, ziariştii au o
atitudine fermă pentru o privatizare rapidă, populaţia se teme încă de paşii
mari. Acest lucru arată clar că golul de informare şi de câştigare a încrederii
publicului spectator sau ascultător faţă de semnificaţiile, căile şi efectele
procesului de privatizare rămâne punctul care trebuie acoperit de programele
economice, realizate mult mai profesionist chiar de aceia care, ei inşişi cred în
binefacerile unei privatizări rapide şi ale unei reduceri a rolului statului în
economie.
- Ca parte componentă a aceleiaşi societăţi, grupul realizatorilor de
programe media este, mai degrabă, nemulţumit de propriul nivel de trai. În
cazul populaţiei, se semnalează mai degrabă o mulţumire decât o
nemulţumire. Diferenţele între cei PRO şi cei CONTRA în ambele situaţii sunt
foarte mici. Aceasta arată că, în societate, au început să se profileze, pe zone
de ocupaţii şi specializări, categorii de oameni care se consideră că au reuşit
financiar şi carieristic şi altele, care se confruntă, încă, serios cu aceste
probleme. Fenomenul este, de altfel, specific unei societăţi în tranziţie.
- În ceea ce priveşte direcţia în care evoluează societatea noastră, se
remarcă, în primul rând, creşterea încrederii cetăţenilor într-o evoluţie pozitivă.
În al doilea rând, rămân încă mulţi oameni nelămuriţi, care-şi pun semne de
întrebare. O explicaţie o găsim şi în modul în care, în prezent, programele de
televiziune şi radio rezolvă subiectele economice, faţă de cum o făceau cu doi
ani în urmă. Faţă de direcţia în care va evolua societatea noastră, realizatorii
de programe îşi păstrează şi aici o doză mai mare de scepticism şi, poate, de
realism.
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Modalitatea de realizare a programelor
- Pentru subiectele care preocupă intens populaţia, realizatorii de la
postul public TVR nu abordează un număr suficient de teme în rubricile
economice, pe măsura potenţialului şi numărului de realizatori din redacţii,
comparativ cu posturile private de televiziune, unde raportul: număr de
tematici/număr de realizatori este mult mai bine reprezentat.
- La posturile de radio există o lipsă evidentă de programe cu specific
economic.
- Cu deosebire, posturile de televiziune private s-au orientat către
realizatori - specialişti în economie sau ziarişti recunoscuţi ca valoare (exemplu
PRO TV, Amerom, Tele 7abc), spre deosebire de postul naţional de
televiziune, unde există şi mult personal tânăr, care acum se formează şi la
care stângăciile sunt evidente.
- Realizatorii consideră următoarele elemente ca obstacole în calea
transmiterii de către ei, pe calea undelor, a mesajelor lor economice:<< lipsa
de cultură economică a populaţiei;
<< modul greoi de a-şi procura informaţiile;
<< propria lipsă de experianţă în presă;
<< mentalităţile celor din jur;
<< timpul insuficient alocat pentru documentare, verificare a informaţiilor,
pregătire a materialelor de difuzat;
<< spaţiul de lucru ineficient;
<< dificultăţile de realizare tehnică a programelor;
<< absenţa logistică de realizare a programelor de tip "şcoală";
<< lipsa de dorinţă a invitaţilor pentru un limbaj simplu, accesibil
telespectatorilor;
<< exprimarea greoaie a interlocutorilor;
<< greutatea înţelegerii unor fenomene economice de către înşişi
realizatorii programelor;
<< propria suficienţă;
<< lipsa proprie de talent şi profesionalism;
<< preţiozitatea invitaţilor la discuţii;
<< frica de a supăra, în general, pe cineva;
<< secretomania;
<< izolarea puterii în faţa presei;
<< subordonarea conducerii postului public de televiziune faţă de putere;
<< intervenţiile Consiliului Naţional al Audiovizualului;
<< neputinţa de a-ţi vedea publicul care-ţi primeşte mesajul;
<< puterea de cumpărare redusă a populaţiei pentru receptoare
moderne;
<< imposibilitatea de acoperire de către postul privat la care lucrează a
întregii ţări.
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- Ca modalitate de exprimare , din eşantionul de ziarişti consultanţi, 66%
sunt pentru folosirea unui limbaj accesibil cetăţeanului cu o pregătire medie,
13% pentru un limbaj specializat, 14% pentru adaptarea limbajului la
segmentul de public căruia vrei, în mod special, să i te adresezi, iar 7%
consideră că trebuie să folosească un limbaj extrem de simplu.
- Pentru a creşte eficienţa programelor pe care le pregătesc, realizatorii
îşi doresc la posturile de TV şi radio unde lucrează următoarele:
<< îmbunătăţirea condiţiilor tehnice de lucru, o dotare mai bună şi o
extindere a studiourilor;
<< să se efectueze studii de piaţă care să stea la baza programelor;
<< temele abordate să plece de la interesul prezent al populaţiei;
<< libertate totală de creaţie;
<< să fie dat afară "balastul" (în ceea ce priveşte angajaţii);
<< să se renunţe la "restauraţie" la postul naţional de televiziune;
<< posturile TV private să poată acoperi întreaga ţară.
- Aspecte care să semnifice elemente pozitive în activitatea lor de
realizatori de programe economice şi de care aceştia sunt mulţumiţi, sunt:
* libertatea de opinie, de expresie;
* câştigarea limpezimii în propria exprimare;
* realizarea talk-show-rilor;
* abordarea subiectelor social-economice şi politice;
* percepţia corectă a informaţiilor etc.
- A rezultat că posturile private vin în sprijinul angajaţilor lor; posturile
publice nu stimulează, în general, activitatea angajaţilor lor.
Industria programelor de TV şi radio cu subiecte economice are nevoie de
schimbare. Cerinţe, care atârnă greu în balanţa eficienţei determinându-i sensul
favorabil pot fi materializate sub forma următoarelor propuneri, la adresa pionilor
principali ce construiesc această industrie, clasificate astfel:

A. Abordarea programelor de către posturi şi redacţii:
A1. Creşterea numărului şi diversificarea tehnicilor de realizare a
programelor formative, de tip "şcoală", cu explicarea noţiunilor elementare ale
economiei de piaţă;
A2. Concentrarea iniţiativei de creaţie şi financiare asupra diversificării
tipurilor de programe cu subiecte economice;
B. Aspecte de management pentru redacţii şi posturi:
B1. Selectarea pe criterii riguroase a moderatorilor pentru programele de
televiziune (în special) şi radio, cu specific economic;
B2. Introducerea programelor cu specific economic la posturile de radio
private;
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B3. O atenţie crescută acordată de managerii posturilor TV şi radio
fluxului de pregătire a programelor economice, în ceea ce priveşte spaţiul de
desfăşurare, tehnologia folosită şi durata;
B4. Realizarea pe scară largă a sondajelor de opinie pe piaţa
programelor de TV şi radio cu caracter economic şi a altor studii de piaţă
necesare, prin instituţiile de specialitate şi secţiile de profil din cadrul posturilor
publice şi private;
B5. Revizuirea atitudinilor în structura de conducere a posturilor publice
de televiziune şi radio, sub aspectul transparenţei informaţiei, independenţei în
creaţie şi libertăţii de opinie;
C. Atitudinea realizatorilor faţă de propria instrucţie în specialitate:
C1. Creşterea exigenţei realizatorilor de programe faţă de propria
pregătire; aprecierea corectă a posibilităţilor de a face faţă valenţelor acestei
meserii, aleasă de ei ca vocaţie;
D. Atitudinea instituţiilor statului faţă de industria de programe:
D1. Extinderea departamentelor de jurnalistică economică în presa de tip
audio-vizual, la universităţile publice şi private de profil;
D2. O mai mare deschidere a instituţiilor administraţiei publice către
presă, în general, şi cea din audio-vizual, în special; stabilirea unor modalităţi
ope raţionale de disponibilizare a informaţiei publice în întreaga reţea de
instituţii de stat şi private din societate;
D3. Flexibilizarea şi sprijinul Consiliului Naţional al Audiovizualului faţă
de iniţiativele posturilor de TV şi radio de a-şi extinde aria de emisie în teritoriul
naţional sau grila de programe.
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Tabelul nr. 1
GSOP GALLUP INTERNATIONAL
Bucureşti
Vizionarea programelor TV (%)
(8-28 noiembrie 1994)

Tabelul nr. 2
GSOP GALLUP INTERNATIONAL
Bucureşti
Analiza postului de radio (%)
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Tabelul nr. 3
GSOP GALLUP INTERNATIONAL
Bucureşti
Gen emisiuni TV preferate
(%)

alta
teatru TV
¿tiri
¿tiin¡å/tehnologie
sport
reportaje/anchete sociale
programe muzicale
mediu înconjuråtor
interviuri personalitå¡i
filme/seriale
divertisment/concursuri
desene animate
culturå/artå
comentarii politice
comentarii economice

în primul rând
în al doilea rând
în al treilea rând

0

10

20

30

40

50

Tabelul nr. 3b
GSOP GALLUP INTERNATIONAL
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(8-28 noiembrie 1994)

Nu ¿tiu
Altele
Eurosport
Italia 1
PRO TV
TVR 2
Tele 7 abc
MTV
Antena 1
TVR 1
0

5

10

15

20

25

30

35

40

193
Tabelul nr. 4
GSOP GALLUP INTERNATIONAL
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Tabelul nr. 4b
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Tabelul nr. 5
Clasificarea programelor de informare
a consumatorului în Europa

Sursa: Institutul European pentru Mijloace de Comunicare în Masă, 1994
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ANEXE
Anexa nr.1
CHESTIONAR
pentru realizatorii de emisiuni televizate sau radiofonice,
cu subiecte economice, în 1994 şi 1995
1. Câte emisiuni în care aţi avut ca interlocutori reprezentanţi ai guvernului aţi
organizat ? Precizaţi câteva titluri.
2. Câte emisiuni despre privatizare aţi organizat ? Precizaţi câteva titluri.
3. Câte emisiuni despre problema preţurilor din economie aţi realizat ?
Precizaţi câteva titluri.
4. Câte emisiuni despre şomaj aţi realizat ? Precizaţi câteva titluri.
5. Aţi organizat emisiuni în care să abordaţi aspecte legate de activitatea:
a) parlamentului ?
b) guvernului ?
c) justiţiei ?
d) primăriilor ?
Precizaţi câteva titluri, pentru fiecare variantă.
6. Credeţi că în ţara noastră lucrurile merg într-o direcţie bună sau merg într-o
direcţie greşită ?
7. Credeţi că guvernul este pentru sau împotriva privatizării ?
8. Din următoarele variante, alegeţi una, în care credeţi:
a) privatizarea să se facă rapid şi să scadă cât mai repede rolul statului în
economie;
b) privatizarea să se facă lent şi să scadă cât mai încet rolul statului în
economie;
c) să nu se facă privatizare;
d) fără opinie.
9 Credeţi că politica economică a guvernului va avea sau nu rezultate pozitive
în următorul an ?
10. Cât de mulţumiţi sunteţi, în general, de felul în care trăiţi ?
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11. Ce vi se pare că a început să meargă bine în activitatea dumneavoastră de
jurnalist pe subiecte economice sau cu tangenţă social-economică şi
politică ?
12. Care sunt cele mai mari piedici în transmiterea mesajului dumneavoastră
către telespectator sau ascultător ?
13. Ce aţi propune instituţiei în care lucraţi pentru a creşte eficienţa emisiunilor
la a căror realizare contribuiţi ? Faptul că este instituţie publică/privată va
ajuta sau va împiedica ?
14. În general, informaţia pe care o transmiteţi în eter consideraţi că este bine
să fie:
a) la un nivel elevat, specializat ?
b) la un nivel accesibil cetăţeanului cu pregătire medie ?
c) la un nivel extrem de simplu ?
15. În cazul coordonatorilor de departamente: câţi realizatori lucrează în
redacţia dumneavoastră ? Care este numărul pe care vi l-aţi dori ?
Notă: Conţinutul acestui chestionar poate fi reprodus numai cu aprobarea
autorului
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Anexa nr.2
SUNTEŢI MAI CURÂND MULŢUMIT SAU MAI CURÂND NEMULŢUMIT
DE CEEA CE FACE GUVERNUL ÎN URMĂTOARELE DOMENII ?
- Cifrele reprezintă procente Cultură
MAR. 1994
IMAS
IUNIE '94
IRSOP
SEPTEMBRIE '94
IMAS
DECEMBRIE
'94
IRSOP
MARTIE '95
ICCV
IUNIE '95
CURS
SEPTEMBRIE '95
ICCV

ÎnvăSănăţătate
mânt

Agri
cultură

Industria

Saarii

Nivelul de
trai

Locurile de
muncă

Combaterea
criminalităţii

Combaterea
corupţiei

Nemulţumit
Mulţumit
Nemulţumit
Mulţumit
Nemulţumit
Mulţumit
Nemulţumit
Mulţumit
Nemulţumit
Mulţumit
Nemulţumit
Mulţumit
Nemulţumit
Mulţumit

64
30
75
24

66
29
79
20

73
24
77
22

84
14
86
14

84
13
92
8

87
12
91
8

88
11
93
7

88
10
90
9

87
10
87
13

92
5
92
7

61
33

66
30

71
27

81
17

80
16

88
10

89
10

86
11

85
12

90
7

58
40
56
40
55
37

58
40
55
42
54
40

66
34
68
30
65
33

76
23
76
21
77
20

83
16
81
15
79
14

90
10
90
10
92
8

86
13
88
11
90
10

85
13
87
11
89
9

81
18
74
22
73
22

88
11
83
13
86
11

49
45

47
49

64
34

71
27

72
23

88
10

85
13

83
14

70
27

82
13

Anexa nr.3
CARE SUNT LUCRURILE DE CARE VĂ TEMEŢI
CEL MAI MULT ÎN PREZENT?
- Cifrele reprezintă procente -

Preţurile
Un război în
zonă
Boală
Şomajul
Criminalitatea
Tulburări sociale
Instaurarea
unei dictaturi

MAR.
1994
IMAS
51

IUN.
1994
IRSOP
60

SEPT.
1994
IMAS
50

DEC.
1994
IRSOP
52

MAR.
1995
ICCV
54

IUN.
1995
CURS
56

SEPT.
1995
ICCV
52

50
32
25
17

35
33
34
15

39
34
30
22

39
35
24
20

33
30
28
18

34
29
32
19

42
36
27
17

12

11

9

12

11

12

9

11

8

12

9

7

6

8
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Anexa nr.4
CUM APRECIAŢI, ÎN GENERAL,
ACTIVITATEA URMĂTOARELOR INSTITUŢII ?

MARTIE '94
IMAS
IUNIE '94
IRSOP
SEPTEMBRIE
'94
IMAS
DECEMBRIE
94
IRSOP
MARTIE '95
ICCV
IUNIE '95
CURS
SEPTEMBRIE
95 ICCV

Nu prea bună,
foarte proastă Bună,
foarte bună
Nu prea bună,
foarte proastă Bună,
foarte bună
Nu prea bună, foarte
proastă Bună, foarte
bună
Nu prea bună, foarte
proastă
Bună, foarte bună
Nu prea bună,
foarte proastă
Bună, foarte bună
Nu prea bună,
foarte proastă
Bună, foarte bună
Nu prea bună, foarte
proastă Bună, foarte
bună

Guvern
74
25

Parlament
79
19

- Cifrele reprezintă procente Justi- Arma- Bise
Priţie
tă
-rică mărie
62
34

74
26

76
24

60
38

-

-

-

72
26

77
21

62
33

-

-

-

59
40

66
33

52
45

-

-

-

65
32

71
25

49
43

6
91

7
82

53
46

71
26

78
18

56
36

7
89

12
87

61
37

60
48

69
37

47
29

5
48

7
92

51
91

Anexa nr.5
CREDEŢI CĂ POLITICA ECONOMICĂ A GUVERNULUI VA AVEA
SAU NU REZULTATE POZITIVE ÎN URMĂTORUL AN ?

Cred că va avea rezultate pozitive
Nu cred că va avea
rezultate pozitive
Nu pot aprecia

- Cifrele reprezintă procente MAR.
IUN.
SEPT.
1995
1995
1995
ICCV
CURS
ICCV
33
26
29

MAR.
1994
IMAS
30

IUN.
1994
IRSOP
22

SEPT.
1994
IMAS
27

DEC.
1994
IRSOP
30

48

46

42

32

37

43

33

22

32

31

38

30

31

38
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Anexa nr.6
CREDEŢI CĂ GUVERNUL ESTE PENTRU
SAU ÎMPOTRIVA PRIVATIZĂRII?
- Cifrele reprezintă procente -

Este 100% pentru
privatizare
Este mai curând
pentru privatizare
Este mai curând
împotriva privatizării
Este 100% împotriva privatizării
Fără opinie

MAR.
1994
IMAS
11

IUN.
1994
IRSOP
17

SEPT.
1994
IMAS
17

DEC.
1994
IRSOP
21

MAR.
1995
ICCV
15

IUN.
1995
CURS
13

SEPT.
1995
ICCV
19

48

48

43

49

50

43

52

34

28

27

25

23

28

19

7

6

9

3

5

6

4

-

1

4

2

7

11

6

Anexa nr.7
EXISTĂ DOUĂ FELURI DE PĂRERI: PRIVATIZAREA SĂ SE FACĂ RAPID
ŞI SĂ SCADĂ CÂT MAI REPEDE
ROLUL STATULUI ÎN ECONOMIE.
PRIVATIZAREA SĂ SE FACĂ LENT ŞI SĂ SCADĂ CÂT MAI ÎNCET ROLUL
STATULUI ÎN ECONOMIE.
DVS, SPRE CARE DINTRE ACESTE AFIRMAŢII ÎNCLINAŢI ?

66

IUN.
SEPT.
1994
1994
IRSOP IMAS
58
58

- Cifrele reprezintă procente DEC. MAR. IUN.
SEPT.
1994
1995
1995
1995
IRSOP ICCV CURS
ICCV
55
53
54
54

31

41

38

43

40

39

39

3

1

4

2

2
5

7

1
6

MAR.
1994
IMAS
Privatizarea să se facă
rapid şi să scadă cât mai
repede rolul statului în
economie
Privatizarea să se facă
lent şi să scadă cât mai
încet rolul statului în
economie
Să nu se facă privatizare
Fără opinie
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Anexa nr.8
CÂT DE MULŢUMIT SUNTEŢI, ÎN GENERAL,
DE FELUL ÎN CARE TRĂIŢI?

2

DEC.
1994
IRSOP
3

- Cifrele reprezintă procente MAR.
IUN.
SEPT.
1995
1995
1995
ICCV
CURS
ICCV
5
3
4

28

32

38

37

36

47

47

45

42

44

48

45

41

15

25

24

15

10

16

8

MAR.
1994
IMAS
Foarte
mulţumit
Destul de
mulţumit
Nu prea
mulţumit
Deloc
mulţumit

2

IUN.
1994
IRSOP
2

36

SEPT.
1994
IMAS

Anexa nr.9
CREDEŢI CĂ ÎN ŢARA NOASTRĂ LUCRURILE MERG
ÎNTR-O DIRECŢIE BUNĂ SAU MERG ÎNTR-O DIRECŢIE GREŞITĂ ?

Direcţia este
bună
Direcţia este
greşită
Nu ştiu, nu
pot aprecia

MAR.
1994
IMAS
29

IUN.
1994
IRSOP
27

SEPT.
1994
IMAS
29

DEC.
1994
IRSOP
33

- Cifrele reprezintă procente MAR.
IUN.
SEPT.
1995
1995
1995
ICCV
CURS
ICCV
37
30
37

57

47

56

43

46

51

41

14

26

15

24

17

19

22
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I. CÂT SE CITEŞTE ÎN MEDIUL RURAL
DUPĂ 1989?

Evenimentele din decembrie 1989 reprezintă un moment de cotitură cu
semnificaţie globală pentru societatea românească, prăbuşirea regimului
ceauşist deschizând calea, unor schimbări profunde în toate domeniile.
Cultura, ca parte a sistemului social, va cunoaşte după această dată o serie de
modificări de ordin structural şi funcţional care vor interesa toate nivelurile. Ca
urmare, aspiraţiile şi valorile culturale cunosc şi ele un proces de înnoire faţă
de ceea ce a existat din acest punct de vedere în trecut.
Pentru a cunoaşte ce şi cât citesc oamenii satelor, care este statutul
actual al căminului cultural ca instituţie esenţială pentru viaţa culturală a satului
a fost necesar să mergem pe teren, respectiv în sat, şi să urmărim în mod
direct problematica în discuţie. Acest contact cu fenomenul lecturii în mediul
rural, cu căminul cultural ca instituţie menită să focalizeze activitatea culturală
a fost conceput metodologic ca o suită de anchete.
Nu intră în vederile noastre să schiţăm acum un tablou al fenomenului
cultural al lecturii în ansamblul său sau să descriem cum funcţiona căminul
cultural, ca instituţie, anterior datei reper menţionate. Oprim însă să fixăm
câteva elemente obţinute în urma unor anchete de teren care au avut în 1990,
când legatura cu trecutul, în virtutea inerţiei fenomenelor sociale, era mai
evidentă; în 1993 şi în 1994, respectiv la o distanţă suficientă de momentul
iniţial pentru a se fi cristalizat anumite tendinţe1.
Ancheta din 1990 a fost efectuată În perioada iunie-iulie circa două
săptămâni în 33 de sate amplasate în zonele socio-culturale semnificative ale
ţării. Cu acest prilej au fost intervievaţi 772 subiecţi reprezentând principalele
categorii.
Ancheta din 1990 a fost efectuată în perioada iunie-iulie (circa două
săptămâni) în 33 de sate amplasata în zonele socio-culturale semnificative ale
ţării. Cu acest prilej au fost intervievaţi 772 subiecţi reprezentând principalele
categorii socio-ocupaţionale ale satului actual, bărbaţii reprezentând 57,6% iar
persoanele de sex feminin 42,4%. Cât citesc persoanele cuprinse în eşantion
se poate vedea în cifrele care urmează:
Deloc:
50,9%
Uneori:
33,8%
Des:
15,3%
În funcţie de astfel de caracteristici precum sexul, ocupaţia, studiile etc.
lectura va cunoaşte variaţii mai mult. sau mai puţin semnificative. Să vedem,
1

Pentru a da o mai mare pregnantă informaţiei şi evaluărilor noastre, lucrarea se încheie cu
23 de grafice.
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pentru început, dacă apartenenţa la cele două sexe are consecinţe pentru
timpul acordat lecturii.
Tabelul 1 - Frecvenţa lecturii în funcţie de sexul subiecţilor (%)
Sexul
Bărbaţi
Femei

Deloc
48,1
54,7

Uneori
37,8
28,74

Des
14,2
16,8

Pe ansamblu, femeile citesc mai puţin decât bărbaţii, deşi cele care
citesc, citesc mai des decât aceştia. Treburile gospodăreşti, ale căminului se
pare că le ocupă mai mult pe femeile din mediul rural decât pe bărbaţii lor, în
general. Pentru a avea o imagine mai concretă despre timpul acordat lecturii
va trebui să introducem în discuţie încă o precizare, şi anume categoria socioocupaţională a subiectului.
Tabelul 2 - Timpul acordat lecvturii în funcţie de categoria
socio-ocupaţională (%)
Categoria socioocupaţională
Ţăran
Muncitor
Tehnician (maistru)
Funcţionar
Intelectual
Pensionar
Casnică

Lectură
Uneori

Deloc
68,5
43,6
6,5
2,1
25,0
27,2

Des
26,3
43,6
54,8
50,0
27,7
37,5
36,4

5,2
12,8
38,7
50,0
70,2
37,5
36,4

Ţăranii citesc cel mai puţin iar intelectualii citesc cu mai mult, caracterul
preponderent manual al muncii nu se află în relaţie directă cu timpul acordat
lecturii, muncitorii citind des sau intermitent în marea lor majoritate.
Introducând în discuţie nouă distincţie, aceea a pregătirii şcolare a
subiecţilor, vom obţine precizări suplimentare.
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Tabelul 3 - Frecvenţa lecturii in funcţie de pregătirea şcolară (%)
Pregătirea
şcolară
Şcoală generală
incompletă
Şcoală generală
Şcoală
profesională
Liceu
Studii postliceale
Studii superioare

Lectură
Uneori

Deloc

Des

76,2
63,4

20,1
32,4

3,7
4,2

32,1
11,5
17,6
2,2

52,3
49,5
23,6
28,3

156
39,0
58,8
69,5

După câte se pare, nivelul pregătirii şcolare este un predictor bun pentru
timpul acordat lecturii de o persoană. Într-adevăr, se poate observa că pe
măsură ce pregătirea şcolară este mai bună timpul consacrat lecturii este mai
mare şi invers; două treimi dintre cei cu pregătire şcolară până la limita
gimnaziului nu citesc deloc; o pregătire şcolară superioară şcolii generale
face ca lectura să fie preocuparea a peste două treimi din subiecţi.
Vârsta subiecţilor fie aduce noi precizări privind obişnuinţa lecturii, încât
este şi ea un bun indicator în acest sens.
Tabelul 4 - Frecvenţa lecturii în funcţie de vârsta subiecţilor (%)
Vârsta (ani)
Până la 20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71 şi peste

Lectură
Uneori

Deloc
13,6
30,8
43,1
59,4
68,4
58,4
66,7

Des
50,0
45,8
40,8
26,6
23,3
33,3
20,8

36,4
23,4
16,1
14,0
8,3
8,3
12,5

După câte se vede, cea mai propice perioadă pentru lectură este
tinereţea timpurie (până la 20 de ani). După aceea, timpul acordat lecturii
scade şi până la vârsta de 60 de ani. Dincolo de limita de 60 de ani timpul
consacrat lecturii cunoaşte din nou o oarecare creştere.
Lectura presupune, în afară de deprindere şi interes, cărţi, reviste, ziare.
Acestea pot fi procurate de la o bibliotecă, împrumutate de la cunoscuţi sau
cumpărate, în acest din urmă caz se poate ajunge la constituirea unei biblioteci
proprii. Existenţa bibliotecii stimulează preocuparea pentru lectură şi
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favorizează împlinirea acesteia. În ceea ce priveşte existenţa au inexistenţa
bibliotecii, al martorului de volume deţinute eşantionul nostru rural se prezintă
astfel:
Nu au bibliotecă
63,9
Până la 100 volume
28,1
101-500 volume
4,8
Peste 500 volume 2,7
Cum se poate observa mai jos, legătura între absenţa (prezenţa)
bibliotecii personale şi lectură este destul de strânsă.
Tabelul 5 - Relaţia dintre existenţa bibliotecii
personale şi lectură (%)
Prezenţa (absenţa)
bibliotecii
Absentă
Sub 100 volume
101-500 volume
500 volume şi peste

Lectură
Uneori

Deloc
61,7
39,2
8,1
4,8

31,0
41,0
27,0
23,8

Des
7,3
19,8
64,9
71,4

Cu cât numărul de cărţi din bibliotecă este mai mare, cu atât sunt mai
puţini cei care nu practică deloc lectura; cu cât este mai mare numărul de
volume deţinute, cu atât sunt mai numeroşi cei ce citesc frecvent. Cu alte
cuvinte, mărimea bibliotecii este în relaţie invers proporţională cu absenţa
lecturii şi direct proporţională cu frecvenţa acesteia.
Veniturile corelează, de asemenea, cu frecvenţa lecturii,dar numai
tendenţial. În cazul primelor cinci decile de venituri sunt majoritari cei ce nu
citesc deloc (de la 53,0% până la 65,9% din subiecţi); când veniturile sunt mai
mari (ultimele cinci decile) cei ce nu citesc deloc scad sub 50% sau până în
vecinătatea acestei cifre (50,6%) iar cei ce citesc des trec (cu o excepţie) de
50,0%.

II. LECTURĂ, TELEVIZIUNE, RADIO,
PRESĂ ÎN MEDIUL RURAL

O primă anchetă în 1993, în care am utilizat interviul dirijat, s-a
desfăşurat la jumătatea anului, pe un eşantion alcătuit din 487 persoane. Cu
acest prilej, au fost vizitate judeţele Argeş, Bacău, Braşov, Hunedoara, Iaşi,
Neamţ, Olt, Prahova şi sectorul agricol Ilfov. Selecţia judeţelor s-a făcut în
funcţie de apartenenţa lor la cele trei zone geografice şi culturale în care am
decupat teritoriul ţării (cu excepţia Transilvaniei şi Banatului) care vor face
obiectul unei anchete ulterioare.
Eţantionarea pe cote a putut să ne asigure o bună reprezentare a
subiecţilor în funcţie de categoria socio-ocupaţională, nivelul de pregătire
şcolară, sex şi vârstă, respectiv din perspectiva unor caracteristici semnificative
din punctul de vedere care ne interesează. Facem, de asemenea menţiunea
că persoanele intervievate au fost alese aleator.
După ocupaţia de bază a subiecţilor, eşantionul de 487 persoane care a
rezultat a prezentat următoarea structură.
Categoria socioocupaţională
Agricultori
Muncitori
Tehnicieni
Pensionari
Casnice
Şomeri
Întreprinzători
Elevi (studenţi)

%
32,5
23,6
12,9
15,8
4,7
2,7
2,5
0,8

Cu excepţia întreprinzătorilor, care sunt suprareprezentaţi,şi a categoriei
elevi (studenţi), ai cărei componenţi în perioada anchetei se aflau de regulă la
studii într-o localitate urbană şi astfel apar într-un procent redus în eşantionul
nostru, restul categoriilor socio-ocupaţionale care trăiesc în mod normal în sat
sunt bine reprezentate. De aceea putem spune că datele privind lectura
obţinute de noi sunt relevante pentru mediul rural şi momentul în care am
efectuat ancheta.
Şi în privinţa celorlalte caracteristici de bază ele subiecţilor, care presupune că le influenţează comportamentul cultural în general (şi practicarea
lecturii în particular), putem considera că eşantionul nostru avea o structură
normală.
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Astfel, în ceea ce priveşte structura pe sexe am avut:
Bărbaţi
46,9
Femei
53,2
În ceea ce priveşte nivelul de instrucţie:
%
Cu şcoală primară (completă sau incompletă)
17,4
Cu gimnaziu (complet sau incomplet)
24,6
Cu şcoala profesională
23,6
Cu studii liceale
28,3
Cu studii superioare
6,1
În ceea ce priveşte vârsta:
ani
%
18 - 24
16,3
25 - 34
12,1
35 - 44
17,4
45 - 59
25,9
60 şi peste
27,3
În ceea ce priveşte lectura în mediul rural, un. interes aparte îl prezintă
categoria socio-ocupaţională cea mai numeroasă (şi, in acelaşi timp, şi
definitorie pentru sat): agricultorii.
În cadrul eşantionului au figurat 158 de subiecţi ţărani, grupaţi astfel?
După pregătirea şcolară
Studii primare (complete sau incomplete)
Studii gimnaziale (complete sau incomplete)
Studii profesionale
Studii liceale

26,0
43,7
22,1
8,2

După sex, agricultorii se repartizau astfel:
Bărbaţi
51,3
Femei
48,7
După vârstă:
anii
%
18 - 24
18,3
25 - 34
7,0
35 - 44
13,3
45 - 59
27,8
60 şi peste 33,5
Atât pe ansamblul eşantionului (unde reprezintă 27,38) cât şi în cazul
subeşantionului de agricultori (unde deţin 33,5% din total), persoanele de
vârstă înaintată au o pondere care, la prima vedere, ar putea rindica anumite
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semne de întrebare. Cum se ştie însă, mediul rural este îmbătrânit din punct de
vedere demografic, aşa încât ponderea mare a persoanelor de vârstă înaintată
în cele două eşantioane au reprezintă o distorsiune de ordin statistic care să
prejudicieze asupra constatărilor noastre privitoare la fenomenul cercetat.

1. Timpul consacrat, lecturii şi altor activităţi culturale
Ca multe alte fenomene sociale, lectura, ca preocupare poate fi judecară
numai comparativ. Privită în sine, în afara oricărei comparaţii, este imposibil de
spus dacă o colectivitate de oameni citeşte îndeajuns sau nu. De aceea,
fenomenul lecturii in mediul rural apare cel mai bina dacă îl situăm în context
naţional, respectiv dacă comparăm din acest punct de vedere satul şi
ansamblul ţării. Iată bunăoară ce timp este afectat citirii presei.
Tabelul 1 - Timpul mediu afectat citirii presei
într-o zi obişnuită (%)
Nu citesc Sub o
deloc
oră
25,9
52,6
40,0
44,2
48,7
38,2

Populaţia
Eşantionul naţional
Populaţia rurală
Agricultorii

1-2 ore
18,5
14,3
13,1

2-3 ore
3,0
1,5
-

În medie
(minute)
45
35
29

Astfel spus, statistica de mai sus ne arată că doi subiecţi adulţi din cinci
din mediul rural nu citesc deloc presa iar alţi doi acordă acestei activităţi sub o
oră, de asemenea, un agricultor din doi nu citeşte deloc presa. Prin urmare
decalajul între mediul urban fi cel rural este semnificativ şi el nu se datorează
numai prezenţei ţăranilor care citesc mai puţin în mediul rural. Extinzând
noţiunea de lectură, in sensul că nu o mai limităm la presă, rezultatele anchetei
se prezintă astfel:
Tabelul 2 - Timpul medie afectat lecturii
într-o zi obişnuită (%)
Populaţia
Eşantionul
naţional
Populaţia
Agricultorii

Nu citesc
deloc
38,8

24,6

26,0

Peste 2
În medie
ore
(minute)
10,6
50

58,7
71,0

17,1
15,3

20,6
10,0

3,6
3,7

Sub o oră

1-2 ore

32
21

Aşadar, aproape trei adulţi din cinci din mediul rural, nu citesc nici măcar
sporadic o carte. Dintre agricultori, şapte persoane din zece nu citesc cărţi, fie
din lipsa timpului (ancheta a fost efectuată in luna iulie), fie din absenţa
preocupării, fie din ambele cauze cumulate.
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Comparând cele două tipuri de lectură, a presei şi a literaturii în general,
observăm că, la sat, predomină prima formă. Faptul acesta atestă preponderenţa interesului informativ faţă de cei formativ-educativ în determinarea
recursului la lectură.
Lectura, ca modalitate, de informare şi educare a cedat pasul în favoarea
televiziunii. Această constatare asta dovedită de datele pe care ni le oferă
tabelul următor care se referă la timpul petrecut de subiecţii intervievaţi în faţa
televizoarelor.
Tabelul 3 - Timpul mediu afectat urmăririi emisiunilor TV
într-o zi obişnuită (%)
Populaţia
Eşantionul
naţional
Populaţia
rurală
Agricultorii

Nu vizionează
7,1

Sub o
oră
21,6

1-2 ore
35,1

Peste 2
ore
36,2

În medie
(minute)
106

13,2

34,0

33,4

19,4

80

14,6

37,3

32,8

15,3

74

Aproximativ, fiecare al optulea adult din mediul rural nu urmăreşte deloc
într-o zi oarecare emisiunile televiziunii (comparativ cu media pe întregul
eşantion de aproximativ fiecare al cincisprezecelea adult). Dacă raportăm
cifrele privitoare la urmărirea emisiunilor TV cu acelea referitoare la lectură,
observăm că televiziunea ocupă o pondere mult mai mare in timpul liber atât în
mediul rural cât şi la oraş. De remarcat că, potrivit datelor de mai sus, care
marchează un scor de 3/1 în favoarea televiziunii, ţăranii consacră urmăririi
programului TV un timp comparabil cu cel acordat de celelalte categorii socioocupaţionale din mediul rural, această constatare întăreşte impresia generală
că, indiferent de statutul socio-ocupaţional, televiziunea este principala sursă
de informare, luând locul presei scrise din acest punct de vedere.
Preponderenţa audio-vizualului în general (datele de care dispunem
arătând că radioul se apropie de televiziune ca audienţă printre persoanele
care locuiesc în mediul rural) faţă da lectură se explică prin accesibilitatea
acestor mijloace de comunicare, prin faptul că nu-l obligă pe subiect ia o
atitudine activă şi nu cere o pregătire prealabilă cum este aceea de a şti să
citeşti. În felul acesta, radioul, şi televiziunea sunt mijloace de comunicare
deosebit de potrivite pentru un public care suferă cronic de lipsă de timp şi
dispune de o pregătire mai slabă, aşa cum sunt agricultorii, care le diminuează
din posibilităţile de a recurge îm lectură ca modalitate de a se informa şi chiar
de a se delecta.
Constatările de mai sus permit formularea unei afirmaţii cu caracter
general, reducerea interesului pentru lectură, valabilă atât pentru persoanele,
care trăiesc în mediul rural cât şi pentru cele din mediul urban, se explică în
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primul rând prin expansiunea cunoscută în ultimele decenii de audio-vizual. Ca
atare, diminuarea interesului pentru lectură, ca medie, nu are o motivaţie
locală, socio-ocupaţională sau de conjunctură (de exemplu greutăţile perioadei
de tranziţie). Astfel de considerente pot influenţa şi influenţează în mică
măsură fenomenul lecturii. Ele însă nu configurează tendinţa generală pe care
am constatat-o de diminuare semnificativă a timpului acordat lecturii care, în
ultimă instanţă, este determinată de momentul istoric în care ne aflăm: acela al
audio-vizualului. Cu fenomenul lecturii in mediul rural se adevereşte ceea ce
teoreticieni cunoscuţi, începând cu McLuhan, au observat cu două-trei decenii
în urmă: galaxia Gutenberg pierde teren în faţa audio-vizualului.
După ce am urmărit care este timpul acordat lecturii într-o zi obişnuită,
să urmărim ce se întâmplă, din acest punct de vedere, într-o zi liberă când, în
absenţa presiunii obligaţiilor de serviciu sau ale unei zile obişnuite, bugetul de
timp aflat la dispoziţie permite o gospodărire mai puţin constrângătoare a
timpului. Mai întâi, date despre lectura presei.
Tabelul 4 - Timpul mediu acordat citirii presei într-o zi liberă (%)
Populaţia
Eşantionul
naţional
Populaţia
rurală
Agricultorii

Nu citesc
deloc

Sub o
oră

1-2 ore

Peste 2
ore

Timpul mediu (minute)

20,1

38,1

32,3

9,5

60

31,4

29,9

29,2

6,5

51

38,

32,4

22,1

6,6

45

Prin urmare, unul din trei subiecţi din mediul rural nu citeşte presa nici în
zilele de sărbătoare, faţă de numai unul din zece în cazul orăşenilor. Din nou
agricultorii se îndeletnicesc mai puţin cu lectura, comparativ cu alte categorii
socio-ocupaţionale din mediul rural: patru din zece ţărani nu citesc deloc presa
nici în zilele libere.
Comparativ cu o zi obişnuită, într-o zi liberă se citeşte mai mult. Diferenţa
nu este însă deosebit de semnificativă, fie pentru că treburile gospodăreşti au
o pondere mare tocmai în astfel de zile, fie pentru că, deşi există mai mult timp,
lectura presei nu este o trebuinţă.
Să vedem în continuare datele privind lectura în general (literatură,
lucrări de specialitate), ocupaţie care nu mai poate fi suplinită de radio sau
televizor.
Tabelul 5 - Timpul mediu acordat lecturii
într-o zi liberă (%)
Populaţia

Nu citesc

Sub

1-2 ore

Peste 2

Timpul
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deloc
Eşantionul naţional
Populaţia
rurală
Agricultori

o oră

ore

mediu
(minute)

36,2
56,5

16,1
11,8

23,5
19,7

24,2
12,0

65
41

66,4

9,0

14,7

9,9

32

Şi în zilele libere interesul pentru citirea presei este mai mare decât
pentru lectura cărţilor. În mediul rural, ca şi în cazul zilelor obişnuite, se citeşte
mai puţin literatură, dar timpul mediu acordat acestei preocupări creşte uşor în
comparaţie cu cel ce i se consacră într-o zi de lucru. Este demn de subliniat că
această constatare este valabilă şi în cazul agricultorilor, ceea ce atestă că
preocupările acaparante sunt principala cauză care le structurează aşa cum
am văzut, bugetul de timp.
Dacă din ansamblul eşantionului naţional am izola subiecţii ce locuiesc în
oraş, diferenţa dintre cele două medii rezidenţiale ar fi mai pregnantă: numai
19,2% din subiecţii de la oraş nu citesc deloc în zilele libere; de asemenea,
ponderea celor ce consacră acestei activităţi peste două ore depăşeşte 3 ani,
respectiv fiecare a treia persoană intervievată. Astfel, timpul mediu alocat lecturii
de persoanele din urban, în zilele libere, este de aproape o oră şi jumătate, mai
mult decât dublu, faţă de cei din, rural şi de aproape trei ori mai mult ca ţăranii.
Că este vorba într-adevăr de substituirea galaxiei Gutenberg prin
audiovizual, deci o modificare de optică culturală impusă de către civilizaţia
contemporană, se adevereşte şi mai pregnant dacă utilizăm datele corespunzătoare privind audienţa radiodifuziunii şi asistenţa TV.
Tabelul 6 - Timpul mediu de urmărire a televiziunii într-o zi liberă (%)
Populaţia
Eşantionul naţional
Populaţia rurală
Agricultori

Nu
urmăreşt
e
deloc
4,9
9,2
12,2

Sub o
oră
10,0
16,9
22,6

1-2 ore
29,9
43,6
43,8

Peste 2
ore
95,2
30, 3
21,4

Timpul
mediu
(minute)
131
101
88

În cazul populaţiei rurale, agricultori sau de altă ocupaţie, ponderea o
deţin cei care urmăresc programele de televiziune 1-2 ore, 43,8% şi 43,6%
respectiv, iar pentru Întregul eşantion, deci cu atât mai mult pentru locuitorii
oraşelor, ponderea o deţin cei ce urmăresc emisiunile TV peste 2 ore; 55,2%.
Totuşi, fiecare al patrulea subiect adult din mediul rural şi fiecare al treilea
agricultor nu vizionează deloc (sau o fac mai puţin de o oră) programele
televiziunii. Dacă ne referim numai la orăşeni, trei persoane adulte din patru
vizionează în zilele libere peste două ore programul TV. Timpul mediu
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consacrat televiziunii este de circa 21/2 ore în cazul orăşenilor, 13/4 ore pe
ansamblul mediului rural şi cel mai mic, cam 11/2 ore, în cazul agricultorilor.
Deşi valorile absolute se modifică prin diminuare, proporţiile se menţin şi
în cazul radioului, astfel că explicaţia, în ceea ce priveşte diminuarea
interesului pentru lectură, presă şi literatură, se verifică şi din această direcţie.
Între-o imagine sintetică, timpul mediu afectat citirii presei şi lecturii,
vizionării emisiunilor TV şi audierilor radiofonice, într-o zi obişnuită şi într-o zi
liberă, de către orăşeni, săteni, agricultori şi de ansamblul populaţiei, se
prezintă astfel:
Tabelul 7 - Participarea populaţiei la diferite activităţi culturale (%)
Zile/
Activităţi
(0)

Total
eşantion
(1)

citirea presei
lectură
vizionarea TV
audiere radio

74,1
61,2
92,9
83,3

citirea presei
lectură
vizionarea TV
audiere

79,9
63,8
93,1
95,4

Populaţie
Populaţie Agricul
urbană
rurală tori
(2)
(3) (4)
Zile obişnuite
86,0
60,0
51,3
77,9
41,3
29,0
98,0
86,8
85,4
89,4
76,0
69,5
Zile libere
89,4
68,6
61,1
80,8
43,5
33,6
98,7
90,8
87,8
91,3
78,3
71,4

Balanţă
rural-urban
(3)-(2)
-26
-36,6
-11,2
-13,4
-20,8
-37,3
-7,9
-13,0

Tabelul sintetic de mai sus are calitatea, deosebit de importantă, considerăm noi, că pune în evidenţă caracterul profund al diferenţelor dintre sat şi
oraş, şi mai ales dintre agricultori şi restul categoriilor socio-profesionale, în
ceea ce priveşte deprinderea lecturii. Faptul că deosebirile cantitative dintre
cele două medii rezidenţiale în ceea ce priveşte timpul acordat lecturii (ca şi
vizionării emisiunilor TV şi audierii radioului) se menţin, indiferent de gradul de
ocupare al zilei, ne arată că avem de-a face cu stiluri de viaţă diferite. Se poate
spune că lectura nu este o componentă definitorie a persoanelor din mediul
rural (şi mai ales a ţăranilor, aceasta fiind de aproximativ două ori mai puţin
răspândită decât printre orăţeni (41,3% pe total populaţie rurală şi 29,0% la
agricultori citesc în zilele obişnuite, 43,5% şi 33,6% în zilele libere, iar orăşenii
77,9% şi respectiv 80,8%).
Timpul mediu zilnic acordat activităţilor respective (citirea presei, lectură,
vizionarea programelor TV şi audiţiile radio), atât în zilele obişnuite cât şi in
cele libere, va fi natural, mai mic în cazul mediului rural.
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Tabelul 8 - Timpul mediu zilnic acordat
unor activităţii culturale (minute)
Zile/
Activităţi
(0)

Total
eşantion
(1)

citirea presei
lectură
vizionarea TV
audiere radio

45
50
106
89

citirea presei
lectură
vizionarea TV
audiere

60
65
131
106

Populaţie
Populaţie Agricul
urbană
rurală tori
(2)
(3) (4)
Zile obişnuite
53
35
29
65
32
21
128
80
74
107
67
63
Zile libere
67
51
45
85
41
32
156
101
88
121
88
76

Balanţă
rural-urban
(3)-(2)
1,51
2,03
1,60
1,60
1,31
2,07
1,54
1,38

Tabelul 8 are calitatea de a pune în evidenţă foarte clar că, dintre
diferitele activităţi cultural-distractivă, lectura aste cel mai puţin practicată în
mediul rural în general, nu doar de către agricultori. Mai sus invocam drept
cauză a acestei particularităţi stilul de viaţă. Aprofundând puţin această idee,
formulăm două ipoteze explicative.
Prima ipoteză trimite la particularitatea gospodăriei rurale, care spre
deosebire de aceea de la oraş, are şi funcţie productivă, nu doar de consum.
Într-adevăr,este o regulă ca în gospodăria rurală, indiferent de statutul socioeconomic al persoanelor respective, să se desfăşoare şi activităţi economice
precum cultivarea legumelor, creşterea unor animale şi alte activităţi care
diminuează timpul liber al sătenilor.
A doua ipoteză prin care încercăm să explicăm de ce în mediul rural se
alocă mai puţin timp lecturii trimite la specificul vieţii comunitare rurale.
Într-adevăr, dacă orăşeanul, odată întors de la locul de muncă rămâne de
regulă izolat în perimetrul gospodăriei sale fiindcă legăturile lui comunitare sunt
slabe. Săteanul, agricultor sau de altă ocupaţie, este mai implicat în mediul
social şi astfel o parte din timpul de după activitatea profesională îl petrece cu
rudele, prietenii, vecinii, rămânându-i mai puţin timp pentru lectură şi alte
activităţi cultural-distractive în interiorul locuinţei.
Întors de la locul său de muncă, orăşeanul rămâne adesea izolat între
pereţii locuinţei sale (frecvent un apartament) pentru în ziua următoare când
pleacă din nou la lucru, rezumându-se în acest răstimp la activităţile vitale şi la
cele de întreţinere a gospodăriei. Timpul care îi rămâne nu are cum să-l
folosească altfel decât pentru divertisment şi lectură.
Revenit de la lucru, săteanul se află într-o gospodărie cu puternice funcţii
economice care îl ocupă în continuare şi cu o deschidere care predispune la
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legături cu comunitatea. Timpul care îi rămâne disponibil pentru activităţi
cultural-distractive este, ca urmare, mai redus.

2. Achiziţii culturale
Activitatea culturală este de neconceput fără o bază materială care in
cazul lecturii, este reprezentată de cărţi, reviste, ziare. Datele despre achiziţiile
culturale le-am obţinut întrebându-i pe subiecţi câte ziare, reviste şi cărţi au
cumpărat în ultima lună. Deşi datele obţinute sunt relative întrucât lunile nu
sunt egale în ceea ce priveşte achiziţiile culturale, socotim totuşi că informaţiile
dobândite au totuşi o valoare orientativă pentru problema în chestiune.
Tabelul 9 - Numărul ziarelor, revistelor
şi cărţilor cumpărate în ultima lună
Obiectul
Ziare cumpărate zilnic
Reviste
Cărţi

Total eşantion
1,8
1,2
1,5

Urban
2,2
1,5
1,8

Rural
1,5
0,8
1,2

Cum vedem, şi toate articolele menţionate, în mediul rural se cumpără
mai puţin ca în mediul urban.
După ce am văzut, cantitativ, câte ziare, reviste şi cărţi s-au cumpărat în
luna în care a avut loc ancheta, să vedem proporţia subiecţilor care nu au făcut
în aceiaşi lună nici o achiziţie culturală dintre cele avute în vedere.
Tabelul 10 - Ponderea populaţiei care nu a cumpărat în luna anchetei
ziare, reviste sau cărţi
Obiectul
Ziare cumpărate zilnic
Reviste
Cărţi

Total eşantion
22,7
49,4
49,7

Urban
12,9
37,2
38,4

Rural
33,1
59,5
59,5

Dacă în mediul urban un adult din opt nu obişnuieşte să cumpere ziare,
acest fapt se întâmplă cu fiecare al treilea subiect din mediul rural. Şi în ce
priveşte obişnuinţa cumpărării de reviste şi cărţi se înregistrează un decalaj
important între cele două medii rezidenţiale. Astfel, dacă din zece subiecţi din
mediul urban circa patru nu cumpără reviste sau cărţi, din zece subiecţi săteni
numărul celor ce nu cumpără reviste sau cărţi este de şase, adică de 1,5 ori
mai mulţi.
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3. Schimbări survenite în perioada postdecembristă în ce
priveşte timpul acordat unor activităţi culturale
Posibile schimbări intervenite în ultimii ani au fost sondate punându-le
subiecţilor următoarea întrebare; În comparaţie cu perioada anterioară lui
decembrie 1989, în prezent acordaţi mai mult sau mai puţin timp următoarelor
activităţi; parcurgerea presei, lectură, vizionarea emisiunilor TV, audierea
emisiunilor radiofonice? Rezultatele sunt înfăţişate în tabelul următor.
Tabelul 11 - Timpul acordat în 1993 de populaţia rurală activităţilor
enumerate comparativ cu perioada dinainte de 1990 (%)
Activitatea
Parcurgerea presei
Lectură
Emisiuni TV
Emisiuni radio

Mult mai puţin
38,1
51,2
25,7
29,6

La fel
15, 0
24,8
11,2
18,6

Mult mai mult
46, 9
24,0
63,1
51,8

După cum se poate remarca, cu excepţia lecturii, toate celelalte activităţi
considerate, parcurgerea presei, urmărirea emisiunilor TV şi radio cunosc o
mult mai mare audienţă după revoluţie. 0 creştere importantă cunoaşte
audienţa televiziunii. Activităţile respective îşi datorează sporul de audienţă
posibilităţii instituţiilor respective de a se manifesta mai liber, diversicării
programei or şi conţinutului presei. Se pune întrebarea dacă nu cumva
diminuarea timpului acordat lecturii nu se explică, cel puţin în parte, prin
extinderea celorlalte activităţi.

4. Căminele culturale şi problemele lor
Căminul cultural sătesc a fost conceput de către iniţiatorii săi şi a funcţionat efectiv în mare măsură, în deceniul al 4-lea, ca instituţie culturală esenţială
pentru localitate. Când Dimitrie Gusti şi Şcoala monografiilor sociologice patronată de el au desfăşurat vasta campanie de înfiinţare, organizare şi perfecţionare a activităţii căminelor culturale din anii '30, promotrii acţiunii aveau în
vedere concentrarea tuturor forţelor satului, de la intelectuali la plugari, în jurul
noii instituţii, în acest sens în Legea pentru înfiinţarea serviciului social, iniţiată
de Gusti, se arată: "Căminul cultural este o unitate de lucru alcătuită şi
condusă de localnici, săteni, intelectuali şi fii ai satului pledaţi din sat... Scopul
căminului cultural este de a ajuta, întări şi adânci acţiunea bisericii,a şcolii şi a
autorităţilor de stat."1
Adoptând o concepţie modernă despre rostul căminului cultural ca
instituţie, Dimitrie Gusti şi adepţii săi preconizau ca acesta să îmbine în mod
armonios preocuparea iluministă de răspândire a cunoştinţelor ştiinţifice, de la
1

Căminul cultural, Fundaţia culturală regală "Principele Carol",1939, p.7.
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cele agrotehnice până la cele de sănătâte, cu munca practică de introducere a
acestora în viaţa de zi cu zi a sătenilor (în îngrijirea copiilor, alimentaţie, igiena
personală), în întreaga activitate de producător agricol şi de crescător de
animale a ţăranului, "Munca noastră, spune Dimitrie Gusti, nu se isprăveşte cu
vreo câteva şezători sau cu o conferinţă, două, făcută la răstimpuri, ci munca
noastră este o muncă de toate zilele, care are drept scop, în primul rând, să
îndrepte starea sănătăâii poporului printr-o muncă îndărătnică de răspândire a
deprinderilor de igienă, prin organizarea unei mici farmacii, a unui dispensar, a
unei băi, a unei educaţii fizice... În al doilea rând, căminul lucrează la ridicarea
gospodăriei ţărăneşti prin deprinderea sătenilor cu o muncă la înălţimea
vremurilor de astăzi..."1
În deceniile dictaturii comuniste concepţia despre locul şi rolul căminului
cultural a suferit modificări importante, regimul totalitar transformând instituţia
în instrument de îndoctrinare ideologică. Cu toate acestea, căminele culturale
rurale au culturală. În cadrul său au funcţionat cei mai adesea bibliotecile
săteşti, în spaţiul său au fost organizate şi susţinute activităţile culturale curente: serbări, spectacole teatrale, şezători etc. Pe scurt, sub egide căminului
cultural se desfăşura o activitate intensă.
Având în vedere importanţa căminelor culturale de influenţare ideologicii,
în timpul regimului comunist au fost construite numeroase lăcsşe de acest fel.
Totodată, organizatoric şi funcţional căminul a beneficiat de acele condiţii care
să-i permită desfăşurarea normală a activităţii; personal, un minimum de
fonduri, sprijin logistic de altă natură. Toate aceste facilităţi au dispărut după
revoluţie. Dar despre condiţiile în care se desfăşoară în prezent activitatea
căminelor culturale vom vorbi mai Încolo. Pentru moment, să vedem care este
frecvenţa participării la activităţile desfăşurate în cadrul căminelor culturale,
aşa cum a rezultat ea din ancheta la care ne-am mai referit.

1

Dimitrie Gusti, Opere III, Bucureşti Editura Academiei, 1970,p. 286.
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Tabelul 12 - Frecvenţa participării la programele căminelor culturale (%)
Frecvenţa

Total

18-24 ani

25-44 ani

Des
Ocazional
Deloc

5,3
37,7
57,0

11,3
48,9
39,8

3,4
39,0
57,6

45 ani şi
peste
24,7
75,3

Conform rezultatelor de mai sus, doar un subiect din douăzeci este
beneficiar relativ permanent ai căminelor culturale, aproape patru subiecţi din
sece participă ocazional fi peste jumătate din populaţia rurală adultă nu
participă deloc la activităţile, ce se desfăşoară aici.
Desigur că tineretul participă în mai mare măsură decât celelalte
categorii de vârstă (fiecare al noulea subiect din zece) şi fiecare al doilea tânăr
participă ocazional la programele căminelor culturale (faţă de un subiect din
trei şi respectiv un subiect din patru în celelalte două grupe de vârstă).
Motivele slabei participări (mai precis, ale participării ocazionale sau
neparticipării) sunt indicate în tabelul următor.
Tabelul 13 - Motivele neparticipării sau participării ocazionale la
activitatea căminului cultural (%*)
Motive
Nu am timp
Obligaţii familiale
Activităţile respective nu mă interesează
Nu obişnuiesc să merg la cămin
Orarul nu mă avantajează
Depărtarea de domiciliu
Alte motive
Nu răspund

28,3
20,6
15,1

29,5
12,8
21,8

31,6
31,6
14,0

45 ani şi
peste
25,9
21,0
9,9

11,0
4,1
3,2
8,7
9,0

12,8
10,3
2,6
7,7
2,5

12,8
1,8
1,8
7,0
-

8,6
4,9
11,1
18,6

Total

18-24 ani

25-44 ani

La nivelul întregului eşantion, primele două argumente - lipsa timpului şi
obligaţiile familiale - acoperă 48,9% din răspunsuri. De remarcat că lipsa
timpului egte invocată în mod asemănător de toate categoriile de vârstă.
Două din motive: "nu interesează activităţile" şi "nu obişnuiesc să merg
la căminul cultural" arată că, pentru un sfert din populaţia rurală adultă (26,1%)
această instituţie nu prezintă interes. Indiferent de existenţa timpului sau de
alte probleme, aceştia pur şi simplu nu sunt interesaţi de activităţile desfăşurate în prezent la căminele culturale. Surprinde că aceste motive sunt cei
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mai des invocate de tinerii de 18-24 de ani (34,6%), adică, tocmai de cei care
ar trebui să solicite în mai mare măsură serviciile acestei instituţii culturale.
O altă grupă de motive, de mai mică intensitate - orarul, distanţa - se
referă la aspecte de ordin organizatoric (7,3%), persoanele din categoria de
vârstă 45 de ani şi peste invocă mai frecvent ca obstacol vârsta şi starea de
sănătate.
Analiza structurii motivaţionale a neparticipării sau slabei participări la
activitatea căminelor culturale permite observaţia că, printr-o organizare mai
bună (activităţi, orar) căminele culturele ar putea atrage mai mulţi participanţi.
După ce am văzut de ce nu se participă la activităţile desfăşurate la
căminul cultural, să vedem care sunt activităţile ce se desfăşoară aici şi care
este participarea.
Tabelul 14 - Activităţile desfăşurate la căminele culturale şi frecvenţa
participării (%)
Activităţi

Total

Nunţi
Discotecă
Filme
Baluri
Spectacole
Altele

34,6
28,4
24,2
18,9
10,5
7,2

Tineri (18-24
ani)
30,8
47,1
32,5
21,6
19,6
13,0

Persoane peste
24 ani
37,9
6,7
14,7
15,9
1,9

Desfăşurarea nunţilor în căminul cultural este una din noutăţile apărute
după revoluţie. Deşi căminul cultural este un loc nepotrivit pentru o asemenea
acţiune, lipsa acută de de fonduri, autonomia rău înţeleasă au făcut ca după
decembrie 1989 multe cămine culturale să devină localuri pentru nunţi.
În afară de degradarea demnităţii căminului cultural şi transformarea lui
în mare măsură în local, tabelul 14 pune în evidenţă că, în prezent, căminele
culturale au devenit loc de divertisment. Spre această concluzie suntem
îndemnaţi de constatarea că discoteca şi balurile sunt în proporţie de peste 2/3
activităţile la care participă tinerii de până la 24 de ani, adică acea categorie de
vârstă cel mai mult angrenată în activităţile ce se desfăşoară în aceste locaşuri
de cultură (tinerii participă la 1,65 activităţi iar persoanele de peste 24 de ani
0,77).
O menţiune specială trebuie făcută în privinţa discotecilor. Până la
revoluţie, acestea erau aproape necunoscute în perimetrul căminelor culturale.
Ulterior, ele au devenit o prezenţă obişnuită aici şi cea mai frecventă activitate
în acelaşi timp. Faptul în sine nu are nimic reprobabil, fiind cu totul firesc ca
tineretul să danseze şi să asculte muzică. Nu putem însă să fim de acord cu
dispariţia sau diminuarea drastică a activităţilor cu caracter instructiv formativ
din programul căminelor culturale. Aşa cum am văzut, când au fost iniţiate
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căminele culturale erau concepute ca instituţii complexe de cultură şi acţiune
socială. Reduse la rolul de localuri de divertisment, cum se întâmplă acum,
profitul lor este sărăcit şi deformat, fapt cu atât mai grav cu cât la sate în
prezent, nu există alte structuri care să asigure continuarea acţiunii formative
după încheierea studiilor.
S-ar putea spune că profilul şi preocupările actuale ale căminului reprezintă, cel puţin în parte, o adaptare la cererea existentă din partea populaţiei.
Realitatea este că lucrurile nu se prezintă astfel, ceea ce se poate vedea din
opţiunile subiecţilor intervievaţi.
Tabelul 15 - Activităţi dorite de intervievaţi să facă parte din programele
căminelor cuiturale (%)
Activitatea
Concerte, spectacole, piese teatru
Filme, video
Dans, disco
Bibliotecă
Activităţi sportive

Total
27,3
21,0
18,9
10,4
6,3

Tineri
(18-24 ani)
43,1
27,5
25,5
17,0
11,8

Persoane
peste 24 ani
9,0
9,0
11,4
-

Notă: Pentru că un subiect putea participa la mai multe activităţi, totalul pe verticală
nu este 100,0. Am folosit două grupe de vârstă deoarece persoanele de
peste 24 de ani au un comportament asemănător sub raportul considerat.

Opţiunile formulate arată in primul rând o netă diferenţiere după vârsta
subiecţilor, preferinţele tineretului fiind mai bine marcate cantitativ şi calitativ. În
al doilea rând, contrar opoziţiei anterioare privitoare la o posibilă inapetenţă a
populaţiei rurale pentru activităţi mai pretenţioase, opţiunile formulate arată că
gustul pentru activităţi precum concertele, teatrul şi activităţile cu cartea este
prezent. Dacă al nu îşi găseşte concretizarea in activităţile corespunzătoare,
aşa cum rezultă din datele înregistrate în tabelul 15, acest lucru dovedeşte
încă o dată că in strategia căminelor culturale privind programele există serioase deficienţe.
După cam am văzut, publicul rural nu este pe declin mulţumit de prestaţia actuală a căminului cultural. Atitudinea critică faţă de principala instituţie
culturală a satului capătă o formă generală de expresie, nu se rezumă la
observaţiile privind programul. Este firesc să fie astfel dat fiind că programele
sunt expresia unei concepţii culturale şi a unor capacităţi organizatorice. Acest
adevăr îşi găseşte pe deplin expresia in reproşurile pe care le aduc persoanele
anchetate cadrului actual în care acţionează căminele culturale şi prestaţiilor
acestora.
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Tabelul 16 - Critici ale intervievaţilor
la adresa căminelor culturale (%)
Reproşul
Slaba organizare
Lipsa unui program
Costul de intrare ridicat
Spaţii şi dotare
necorespunzătoare

Total
12,5
10,5
8,6
4,8

Persoane
18-24 ani
23,7
16,5
14,0
6,8

Persoane peste
25 ani
5,1
6,7
5,1
3,6

Cum se poate deduce din tabel, deficienţele existente în activitatea
căminelor culturale reproşate de intervievaţi vizează mai ales factorii care
răspund în mod direct de instituţie. După cum remarcă subiecţii şi cum am
putut să observăm şi noi, neajunsurile existente in activitatea căminelor
culturale nu sunt cauzate nici de absenţa sau de inadecvarea spaţiilor
existente, nici de absenţa sau insuficienţa mijloacelor materiale necesare
activităţii culturale de calitate. Atât spaţiile cât şi accesoriile materiale
indispensabile (cărţi, instrumente şi echipament) există de regulă. Lipseşte
însă, din motive pe care le vom indica ulterior, szfletul care să metamorfozeze
premisele existente inclusiv tineret şi alte persoabe disponibile, în viaţa
culturală vie, autentică.

III. FENOMENUL LECTURII
ŞI CĂMINUL CULTURAL RURAL

O a doua anchetă în 1993, pe tema mutaţiilor culturale in mediul rural şi
a rolului pe care îi are în acest context căminul cultural, am efectuat-o la
sfârşitul lunii octombrie, începutul lunii noiembrie.
Desfăşurată în luna iulie, rezultatele anchetei anterioare puteau fi serios
influenţate, cel puţin aceasta era ipoteza noastră, de instensitatea campaniei
agricole care in această perioadă atinge cota maximă. În schimb, perioada
aleasă pentru a doua anchetă este mai puţin solicitantă din acest punct de
vedere, recoltatul fiind terminat sau la final, ca şi campania agricolă următoare.
În acelaşi timp, toamna este prin tradiţie, la sate, o perioadă de activitate
culturală mai intensă.
Plasând ancheta de teren în această perioadă am urmărit aşadar să
stabilim dacă modelul de comportament cultural şi funcţiile îndeplinite de
căminul cultural constatate la prima anchetă se confirmă, în al doilea rând, prin
noua anchetă ne-am propus să adâncim şi să extindem, într-o anumită
măsură, problematica abordată cu prilejul cercetării anterioare. În mod deosebit ne-a interesat cu această ocazie să stabilim în ce măsură comportamentul cultural este influenţat de astfel de parametrii precum sexul, pregătirea
şcolară, ocupaţia şi, din nou dar într-o manieră mai consecventă, vârsta.
Situată în prelungirea primei anchete şi ca o completare a acesteia, cea
de adoua cercetare de teren nu mai era necesar să se desfăşoare pe un eşantion amplu, reprezentativ. Pentru rezolvarea problemelor pe care ni le-am
propus puteam recurge de data aceasta ia un număr mult mai mic de subiecţi
şi de localităţi.
În mod concret, ancheta s-a desfăşurat în zona Olteniei (două localităţi),
în Banat (şapte localităţi), Muntenia (o localitate) şi Transilvania (două
localităţi). Sintetizând, au fost intervievaţi 92 de subiecţi din 12 sate, Banatul
fiind mai bine reprezentat întrucât nu a fost inclus în ancheta precedentă.
Toate cele 12 localităţi dispun de cămin cultural care a funcţionat ca
atare în decembrie 1989. Având în vedere modificările intervenite în funcţionarea acestora, la data anchetei 22 de subiecţi (23,9% considerau că, propriuzis nu mai putea fi vorba de existenţa unui cămin cultural în satul lor. Toate
persoanele intervievate apreciau însă că, în raport eu perioada dinainte ele
decembrie 1989, căminul cultural din localitatea lor şi-a modificat în mod
considerabil activitatea. Structura populaţiei investigate a fost următoarea (%):
Bărbaţi
62,0
Femei
38,0
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Vârsta:
- Până la 24 ani
- 25-44 ani
- 45 ani şi peste

29,3
33,7

Pregătirea şcolară:
- Şcoală primară
- Gimnaziu
28,3
- Liceu
- Şcoală profesională
- Şcoală postliceală
- Studii superioare

37,0

6,5
34,0
18,4
3,3
8,7

Ocupaţia:
- Agricultor
44,4
- Muncitor
20,6
- Funcţionar
13,7
- Specialist cu studii
medii
12,6
- Specialist cu studii
superioare
8,7
Supoziţia care ne-a determinat să efectuăm o nouă anchetă toamna,
aceea a unei mai intense prezenţe la programele căminelor culturale, amintită
mai sus, este confirmată statistic.
Tabelul 1 - Prezenţa la programele căminului cultural (%)
Frecvenţa
Deloc
Ocazional
Des

Toamna
15,2
77,6
6,2

Vara
57,0
48,9
5,3

Diferenţele sunt semnificative pentru a fi reţinute. Remarcăm totuşi că se
reduce drastic procentul celor care nu trec deloc pe la căminul cultural, creşte
procentul celor care îl frecventează ocazional dar ponderea celor care îl
vizitează frecvent nu se modifică considerabil. Deducem din această situaţie
că, indiferent de disponibilul de timp al virtualilor vizitatori ai căminelor culturale
şi de alte considerente de ordin exterior, instituţia ca atare, oferta ei rămân
puţin atrăgătoare iar activitatea sa nu obligă la continuitatea prezenţei. Confirmarea acestei supoziţii ne-o arată cauzele nefrecventării indicate de subiecţi
care ne trimit, ca şi la ancheta precedentă, la obligaţii familiale, activităţi
neatrăgătoare, lipsa timpului, în special.
În comparaţie cu ancheta anterioară, gama de activităţi cunoaşte o
oarecare îmbogăţire. Astfel, acum apar ceea ce ar putea fi desemnat prin
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formula de activităţi civice (în fapt întâlniri, adunări cetăţeneşti referitoare la
problemele obştei, în primul rând în legătură cu aplicarea Legii fondului funciar)
şi un infim procent al celor care solicită sau citesc cărţi, reviste (2,2%). În rest,
ca şi la ancheta precedentă, oamenii vin la cămin mai ales la nunţi, spectacole
(cinema în primul rând), baluri, discoteci.
Cât priveşte dezideratele beneficiarilor, este de consemnat că, acum,
spre deosebire de ancheta anterioară, s-ar dori mai multe acţiuni în legătură cu
cartea, precum (lansarea unor cărţi, cenaclu, întâlniri cu autori etc.), precum şi
dorinţa organizării unor cursuri (de meserii, de limbi străine, de învăţat
instrumente muzicale).
Interesul pentru căminul cultural §i programele sale fiind mai accentuat,
aşa cum am văzut, criticile ce se aduc instituţiei sunt mai subliniate decât în
prima perioadă, dar ele vizează ca şi atunci problemele de organizare (23,9%
acum, faţă de 12,6% în vară), activităţile necorespunzătoare (37,0% în prezent
şi 10,5% la ancheta precedentă) şi tabele de intrare (13,0% fi respectiv 8,6).
Aşa cum arătam la începutul acestor consideraţii, prin cea de a doua anchetă
am dorit să vedem pe de o parte dacă modelul cultural, aşa cum se conturează
el din activităţile desfăşurate la căminul cultural şi din dezideratele formulate de
persoanele intervievate vizavi de cămin fusese corect suprins prima oară. Din
acest punct de vedere, similitudinea rezultatelor obţinute în cele două anchete
este un indiciu al constanţei comportamentului cultural al persoanelor din
mediul rural şi al aspiraţiilor acestora, cel puţin în perioada aceasta. Pe de altă
parte, prin cea de-a doua anchetă am dorit să nuanţăm într-o oarecare măsură
acest comportament în funcţie de astfel de parametrii precum sexul, ocupaţia.
Şi într-adevăr, informaţiile obţinute prin cea de-a doua anchetă ne permit să
materializăm această intenţie.
Iată bunăoară cum se prezintă participarea la activităţile căminului cultural în funcţie de vârsta beneficiarilor.
Tabelul 2 - Prezenţa la programele căminului cultural
în funcţie de vârstă (%)
Vârsta participanţilor (ani)
până la 24 ani
25-44 ani
45 ani şi peste

Deloc
16,7
16,7
14,3

Ocazional
72,2
75,0
82,1

Des
11,1
8,3
3,6

Lipsa unei diferenţieri în funcţie de vârsta participanţilor arată că instituţia
de care ne ocupăm are o adresabilitate generală. Interesul egal manifestat faţă
de căminul cultural de toate categoriile de vârstă sugerează, încă o dată, că
acesta este esenţial pentru viaţa comunităţii.
Pentru a fi mai edificatoare, imaginea de mai sus se cuvine să fie
detaliată pe activităţile care se desfăşoară în lăcaşul cultural al satului.
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Tabelul 3 - Participarea la diferitele activităţi1 ale căminului cultural in
funcţie de vârstă (%)
Activităţi
Activităţi civice
Spectacole
Sport
Datini şi ceremonii
Baluri (dans)
Activităţi cu cartea

până la 24
22,2
11,1
18,5
37,0
3,7

Vârsta subiecţilor (ani)
25-44
45 şi peste
3,2
44,1
35,5
11,8
9,7
22,6
55,9
29,0
2,9

Vârsta, după cum putem observa, este un indiciu semnificativ pentru
preferinţele interlocutorilor. Persoanele mai tinere se orientează precumpănitor
spre dane, cele din categoria de vârstă 25-44 de ani preferă mai ales
spectacolele iar persoanele mai in vârstă aleg în special activităţile grupate în
x-ubrica datini şi ceremonii şi, obligaţi de răspunderile lor sociale şi de familie,
activităţile civice.
Desigur, aşa cum se înfăţişează ca în tabelul 3, frecvenţa respectivă
este determinată de două elemente. Unul este gustul, preferinţa individuală, al
doilea este oferta reală a căminului cultural, care este dată, nu depinde de
orientările de gust ale beneficiarilor. Este de aceea important să vedem dacă
oferta lăcaşului cultural coincide sau este departe de opţiunile beneficiarilor. în
acest demers lămuritor suntem ajutaţi de tabelul nr. 4.
Diferenţa dintre ultimele două tabele atestă, în mod clar, că activităţile ce
se organizează în prezent la cîminul cultural nu răspund decât în mică măsură
aspiraţiilor cultural-distractive ale publicului beneficiar. Astfel persoanele mai
tinere (până la 24 de ani) vădesc o deosebită propensiune pentru spectacole
(82,5%) dar altele decât cele oferite in prezent, ceea ce rezultă din slaba lor
prezenţă la oferta actuală. De altfel o mare trebuinţă de spectacol constatăm şi
ia celelalte categorii de vârstă. Spectacolele devin astfel cea mai solicitată
activitate cultural-distractivă. Dacă doreşte să se identifice în mai mare măsură
cu aspiraţiile publicului, căminul cultural rural trebuie să acorde o atenţie
prioritară promovării spectacolelor In programele sale.
Tabelul 4 - Preferinţele cultural-distractive ale intervievaţilor (%)
1

Pentru edificare, precizăm conţinutul diferitelor activităţi care intră în fiecare rubrică. Astfel,
sub denumirea de activităţi civice am cuprins adunările cetăţeneşti; sub eticheta de spectacole am grupat serbările, filmele, concertele de muzică de orice fel, piesele de teatru,
brigăzile artistice; în categoria activităţilor sportive am inclus tenisul, şahul, jocul de cărţi,
remi-ul; datinile şi ceremoniile reprezintă o categorie de activităţi care şi-au găsit adăpostul
la căminul cultural după decembrie 1989; nunţile, petrecerea hramului bisericii, alte
petreceri cu caracter religios, festivităţi. Titlul ultimelor două activităţi, bal (dans) şi activităţi
cu cartea sunt destul de transparente pentru a nu necesita explicaţii suplimentare.
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Activităţi
Activităţi civice
Spectacole
Sport
Datini şi ceremonii
Baluri (dans)
Activităţi cu cartea
Cursuri profesionale

până la 24
85,1
22,2
3,7
37,0
7,4
3,7

Vârsta subiecţilor (ani)
25-44
6,5
87,1
6,5
3,2
22,6
6,5
-

45 şi peste
8,8
82,4
2,9
5,9
2,9
11,8
5,9

Compararea celor două tabele prilejuieşte patru alte constatări
semnificative pentru politica culturală a căminelor culturale rurale. Aşa cum ne
arată tabelul 3, activităţile civice ocupă o pondere importantă în cazul
persoanelor de vârstă mijlocie şi vârstnice. Tabelul 4 arată că persoanele
respective nu manifestă un interes deosebit pentru acest tip de activităţi. Ele
deţin totuşi un ioc important în programele căminelor culturale şi ne întrebăm
dacă nu este vorba de o reminiscenţă a trecutului, când populaţia satelor era
frecvent adusă la căminul cultural pentru a fi prelucrată în spiritul indicaţiilor
superioare. Lipsa de apetit a publicului pentru acest tip de activităţi, chiar
adaptate noilor condiţii, arată că ele sunt neavenite.
A doua observaţie priveşte activităţile grupate sub denumirea de datini, şi
ceremonii. Acestea şi-au făcut loc în programele căminelor după evenimentele
din decembrie 1989. Probabil fi din dorinţa de deschidere spre nou şi spre
tradiţie» Am visat că intre aceste activităţi sunt nunţile şi sărbătorirea unor
evenimente cu conţinut religios). Tabelul 3 ne arată că prezenţa la ele este
destul de mare. Cu toate acestea, aşa cum putem constata din tabelul 4, ele
nu se înscriu decât în mică măsură printre opţiunile sătenilor. Cel puţin nu în
cadrul căminului cultural.
A treia remarcă, îmbucurătoare, este că, contrar unei opinii superficiale,
există dorinţa lecturii, a unor acţiuni mai consistente pe teme literare, inclusiv
sub formă de cenaclu. Sărăcia reprezentării acestei activităţi în tabelul 3 şi
amplitudinea împătrită pe care ea o capătă ca aspiraţie în tabelul 4 arată că, în
prezent, ea nu şi-a găsit încă forma adecvată de înfăptuire. De aceea este de
datoria căminelor culturale să adopte formule noi în această privinţă.
Ultima constatare, cea de-a patra, priveşte nevoia publicului de a credita
căminul şi cu o dimensiune formativă sub forma cerinţei ca acesta să
patroneze cursuri de pregătire şi perfecţionare profesională şi culturaleducativă.
Relaţiile dintre căminul cultural şi public nu trebuie să fie univoce;
dinspre instituţie spre public şi nu invers. Aşa cum am avut deja ocazia să
arătăm, şcoala gustiană, care a patronat în România vasta acţiune de dotare a
satelor cu cămine culturale, atribuia instituţiei un rol esenţial în propăşirea
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culturală şi materială a localităţilor rurale. În această accepţie, singura valabilă,
căminul cultural este locul în care se uneşte obştea satului pentru a primi,
asimila şi produce cultură. Rostul căminului cultural sătesc nu este doar acela
de a fi un intermediar între cei din afara satului, care deţin cultura şi sunt gata
să o transmită localnicilor,şi sat, ci mai ales acela de a asigura manifestarea
culturală a însăşi comunităţii respective. Cu alte cuvinte, căminul cultural nu
trebuie să fie doar locul unde se consumă cultură ci şi acela în care se produce
cultură. Este, desigur, managerial vorbind, mult mai uşor să aduci un film, să
inviţi o formaţie artistică profesionistă să dea un spectacol sau un conferenţiar
care să vorbească oamenilor la căminul cultural, şi mult mai greu să-i pui pe
localnici să joace teatru, să caute sau să-i ajuţi să introducă în viaţa lor
cuceririle ştiinţei, dar numai în cel de-al doilea caz putea spune că instituţia îşi
realizează cu adevărat menirea. Iată de ce am considerat necesar că este de
dorit să ştim nu doar dacă oamenii sunt prezenţi la programele căminului cultural,că spectatori, ci şi dacă ei sunt dispuşi să se implice în realizarea acestor
programe. Rezultatul acestui demers este prezentat statistic în tabelul 5.
Tabelul 5 - Disponibilitatea persoanelor intervievate de a contribui la
activitatea căminului cultural (%)
Vârsta (ani)
Până la 24
25-44
Peste 45

Contribuie
28,0
13,3
14,7

Nu se consideră in
stare să contribuie
8,0
20,0
23,5

Ar dori, dacă ar
avea ocazia
64,0
66,7
81,8

În afară de faptul că tineretul de până la 24 de ani este cel mai mult
implicat, în prezent, la realizarea programelor căminelor culturale, că cei trecuţi
de 25 de ani se consideră în mai mare măsură inapţi să contribuie personal din
acest punct de vedere, este de subliniat că aproape 2/3 din populaţia investigată este dispusă să participe personal la materializarea obiectivelor căminului
cultural. Din păcate însă nu au ocazia deocamdată. Când acest imens potenţial
uman vă fi utilizat/ este de presupus că menirea căminelor culturala va fi fost
pe deplin actualizată.
Populaţia satului nu este omogenă nu doar de vârstă ci şi în ceea Ce
priveşte studiile, statutul socio-ocupaţional, sexul, în funcţie de aceste
caracteristici, eventual aspiraţiile, raportarea populaţiei în general la instituţia
căminului poate dobândi accente şi particularităţi carer trebuie avute în vedere,
de către instanţele administrative în domeniul culturii.
Sexul feminin are o mai redusă participare decât bărbaţii la activităţile ce
se desfăşoară la cămine; la fel este şi contribuţia femeilor la realizarea
programelor, deşi, sau poate tocmai de aceea, ele ar dori în mai mare măsură
decât bărbaţii să se implice din acest punct de vedere (65,7% faţă de 63,0%);
dintre activităţile oferite la cămin femeile au o participare mai mare ca bărbaţii
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în domeniul activităţilor cu cartea şi sunt depăşite clar, de bărbaţi în ceea ce
priveşte participarea la activităţile civice şi sport; în privinţa opţiunilor diferenţele cele mai notabile între cele două sexe se manifestă în domeniul
sportului şi balurilor (dansului), faţă de care sexul feminin manifestă un interes
mai redus, activităţii cu cartea şi cursurilor, faţă de care, dimpotrivă, femeile se
arată mai disponibile; pe bărbaţi îi nemulţumeşte mai ales faptul că instituţia de
care ne ocupăm nu are o dotare corespunzătoare şi bani suficienţi, în timp ce
sexul feminim îi face cu precădere reproşuri de ordin organizatoric; contrar
prejudecăţii, nu lipsa timpului sau obligaţiile familiale diminuează, comparativ
cu bărbaţii, participarea femeilor la activităţile de la cămin cât mai ales
caracterul neatrăgtor al acestora.
Aşa cum era de aşteptat pregătirea şcolară introduce noi nuanţe in
comportamentul cultural şi in raporturile intervievaţilor cu căminul cultural. Iată
cum se prezintă prezenţa la cămin in funcţie de acest parametru.
Tabelul 6 - Participarea la activitatea căminelor culturale în funcţie de
pregătirea şcolară (%)
Studii
Şcoala primară
Gimnaziul
Liceul
Şcoala
profesională
Studii superioare

Activităţi
civice

Spectacole

Sport

Datini,
ceremonii

Baluri
(dans)

33,3

-

-

66,7

-

Activităţi cu
cartea
-

46,2
6,3
-

19,2
31,3
11,8

3,8
15,6
-

61,5
28,1
5,9

11,5
34,4
11,8

3,1
-

-

12,5

-

-

12,5

12,5

Deşi persoanele investigate, indiferent, de studii, sunt destul de împărţite
în câmpul de posibilităţi, totuşi sunt sesizabile câteva tendinţe. Astfel, pentru
activităţile civice se dovedesc disponibile aproape exclusiv persoanele cu
şcoală primară fi gimnaziu; spectacolele sunt gustate de toată lumea,
exceptându-i pe cei cu şcoală primară; sportul are, de asemenea, o audienţă în
raport cu studiile (doar cei cu gimnaziul şi liceul); datinile (ceremoniile) sunt
frecventate de toată lumea, cu excepţia celor cu studii superioare, dar cu
precădere de cei cu mai puţine studii; balurile (dansul) găseşte amatori la toată
lumea, mai puţin la cei cu şcoală primară, in sfârşit, interes pentru activitatea
cu cartea manifestă doar cei cu liceu şi cu studii superioare.
Într-o altă lectură, datele din tabel atestă că cea mai asiduă participare la
activităţile desfăşurate la căminul cultural o au persoanele din mediul rural cu
şcoală postliceală, cu liceu sau cu gimnaziu. Subiecţii cu şcoală profesională şi
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cu studii superioare sunt mai puţin atraşi, în prezent, de activitatea de la
căminele culturale.
Este de presupus că sondarea aspiraţiilor va scoate în evidenţă diferenţieri
mai accentuate în cadrul populaţiei investigate, în raport cu pregătirea şcolară.
Tabelul 7 - Preferinţele culturala distractive ale populaţiei studiate în
funcţie de pregătirea şcolară
Studii
Şcoala
primară
Gimnaziul
Liceul
Şcoala
profesională
Scoala postliceală
Studii superioară

Activităţi
Datini,
Baluri
Spectacole Sport
civice
ceremonii (dans)
83,3
16,7
-

Activităţi
Cursuri
cu cartea
-

3,8
12,5
-

80,0
90,6
82,4

3,8
9,4
23,5

7,7
3,1
-

11,5
15,6
47,1

3,8
6,3
5,9

3,8
5,9

-

100,0

-

-

33,3

-

-

-

75,0

12,5

-

12,5

50,0

12,5

Indiferent de studii, spectacolele se bucură de preferinţă unanimă şi
masivă; urmează, ca deaidarabilitate, dansul (balurile), cerut de toată lumea
indiferent de pregătirea şcolară, exceptând persoanele cu şcoală primară;
datinile (ceremoniile) sunt puţin solicitate, în general, pentru ca persoanele cu
şcoală profesională, postliceală şi cu studii superioare să nu adere deloc la
acest tip de activităţi; în plan potenţial, activitatea cu cartea se dovedeşte
destul de agreată, in orice caz cum mult peste ceea ce ne prezintă realitatea, şi
în primul rând din partea persoanelor cu studii superioare; la fel ca în cazul
precedent se prezintă situaţia capitolului cursuri, faţă de care nu manifestă
interes persoanele cu şcoală primară, cu liceu şi şcoală postliceală.
Cauzele neparticipării la activităţile desfăşurate la căminul cultural
prezintă o anumită sistematizare în funcţie de studii. Astfel, cei cu studii
superioare în special,cei cu liceu şi, într-o mai mică măsură persoanele cu
gimnaziu, sunt mai puţin atraşi de cămin datorită programelor neinteresante din
punctul lor de vedere; lipsa timpului este un impediment pentru cei cu şcoală
primară, cu şcoală profesională şi pentru o parte dintre cei cu gimnaziu sau cu
liceu.
Ultima variabila independentă cu posibile efecte asupra amplorii şi
particularităţilor fenomenului care ne interesează este ocupaţia. Să vedem, mai
întâi, ce raport există între aceasta şi participarea la activităţile ce se desfăşoară la căminul cultural.
Tabelul 8 - Prezenţa la activităţile căminului cultural
în funcţie de ocupaţie (%)
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Ocupaţia
Agricultor
Muncitor
Funcţionar
Specialist cu studii medii
Specialist cu studii superioare

Deloc
5,7
14,3
27,3
66,7

Ocazional
85,7
71,4
63,6
100,0
33,3

Des
8,7
14,3
9,1
-

Indiferent de ocupaţie, prezenţa obişnuită la activităţile căminului cultural
este cea ocazională; nici o categorie socio-profesională nu frecventează, în
mod consecvent, activităţile dela căminul cultural; categoria cadrelor cu studii
superioare nu frecventează în proporţie de 2/3, deloc activităţile ce au loc la
căminul cultural,
Tabelul 9 - Cauzele neparticipării diferitelor categorii socio-ocupaţionale
la activităţile căminului cultural (%)
Ocupaţia
Agricultor
Muncitor
Funcţionar
Specialist cu
studii medii
Specialist cu
studii
superioare

Lipsa
timpului
46,2
16,7
25,0

Obligaţiile
Depărtarea de
familiale
domiciliu
38,5
5/1
11,1
25,0
-

Activităţi
Orarul
neatrăgîtoare
5,1
5,6
16,7
-

-

18,2

-

9,1

9,1

-

37.5

-

25,0

25,0

Între cauzele enumerate se confirmă ca reprezentând cu adevărat
obstacole în calea frecventării căminului cultural obligaţiile familiale, invocate,
în procente semnificative, de toate categoriile socio-ocupaţionale menţionate,
caracterul neatrăgător, motiv valabil, de asemenea, pentru toate ocupaţiile;
lipsa timpului liber este o cauză de absenţă doar pentru funcţionari, muncitori
şi, în mod deosebit, pentru agricultori; orarul contează, în această privinţă, doar
pentru specialiştii cu studii medii şi pentru cei cu studii superioare; depărtarea
de domiciliu este evocată numai de agricultori, şi chiar şi atunci într-un procent
redus.
Să vedem în continuare dacă există vreo legătură între tipul de activitate
la care se participă şi ocupaţie.
Tabelul 10 - Tipul de activitate cultural-distractivă la care se participă şi
ocupaţia (%)
Ocupaţia

Activităţi Spectacol
Datini,
Sport
Baluri
civice
e
ceremonii

Activitaţi
Nu
cu
practică
cartea
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Agricultor
Muncitor
Funcţionar
Specialist
cu studii
medii
Specialist
cu studii
superioar
e

41,0
-

17,9
5,6

5,1
16,7

59,0
16,7

12,8
16,7

-

12,8
66,7

-

41,7

-

16,7

50,0

-

25,0

-

54,5

-

27,3

18,2

-

36,4

-

12,5

-

-

12,5

12,5

75,0

Folosirea criteriului ocupaţie în analiză aduce precizări importante,
restrângând împrăştirea existentă in analizele anterioare în unele cazuri. Astfel,
acum se precizează ci la activităţile civice sunt prezenţi numai agricultori
oamenii cei mai legaţi de sat şi cu mai puţine contacte eu lumea de dincolo de
hotarul localităţii; la activităţile cu cartea nu iau parte decât specialiştii cu studii
superioare' care, în acelaşi timp, ca procentul cel mai mare de absenteism de
la căminul cultural; la spectacole, baluri sunt presante toate categoriile socioocupaţionale, dar în proporţie diferită; grosul participanţilor la datini (ceremonii)
îl furnizează agricultorii (59,0) rectul ocupaţiilor participând în procente mult
mai mici iar specialiştii cu studii superioare fiind cu totul absenţi; in sfârşit; la
activităţi sportive iau parte doar agricultorii (într-un procent mic de 5,1%) şi
muncitorii (16,7%).
Ocupaţia îşi pune amprenta şi asupra aspiraţiilor privind activităţile spre
care ar trebui să se orientase căminele culturale. Tabelul următor este un
indiciu în acest sens.
Două tipuri de activităţi sunt dorite de toate categoriile socio-ocupaţionale: spectacole, în primul rând, şi activitatea cu cartea, ceea ce este
oarecum surprinzător dată fiind natura mai specială a ultimei activităţi;
activităţile civice, care deţin o pondere mare în prezent, sunt puţin dorite pe
viitor, ca şi datinile (ceremoniile); balurile (dansul) rămân o activitate cu mulţi
adepţi; sportul ar interesa anumite cateogrii ocupaţionale (agricultorii,
muncitorii şi specialiştii cu studii medii) ca şi cursurile dealtfel.
Tabelul 11 - Cerinţele diferitelor categorii ocupaţionale privind
programele căminelor culturale (%)
Ocupaţia
Agricultor
Muncitor

Activtăţi
cu
Cursuri
cartea
13,4
2,6
2,6 !
53,3
5,6
5,6 |

Activităţi Spectacol
Datini,
Baluri
Sport
civice
e
ceremonii (dans)
5,1
-

82,1
77,8

2,6
33,3

7,1
5,6
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Funcţionar
Specialist
cu studii
medii
Specalist
cu studii
superioar
e

-

91,7

-

-

25,0

8,3

-

27,3

100,0

-

-

-

9,3

-

-

75,0

12,5

-

12,5

50,0

12,5

Indiferent de specificul muncii şi pregătire profesională, toate categoriile
socio-ocupaţionale contribuie, într-o măsură diferită şi ar dori şi pe viitor să o
facă, într-o proporţie şi mai mare, la realizarea programelor căminelor culturale.
Tabelul 12 - Categoria ocupaţională şi disponibilitatea de a contribui la
realizarea programelor căminului (%)
Ocupaţia
Agricultor
Muncitor
Funcţionar
Specialist cu studii medii
Specialist cu studii
superioare

Contribuie
deja
18,4
5,9
25,0
10,0
25,0

Nu este în
stare
26,3
17,6
16,7
10,0
-

Ar dori, dacă ar
avea ocazia
55,3
76,5
58,3
80,0
75,0

Remarcăm că, în prezent, categoriile socio-ocupaţionale participă, într-o
măsură diferită, la realizarea programelor prezentate de căminele culturale şi
ar dori s-o facă pe viitor, dacă ar avea ocazia, într-un procent şi mai mare.
Depinde deci de capacitatea managerială a celor ce se ocupă de instituţie
utilizarea acestui potenţial remarcabil pentru înviorarea căminelor culturale.
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IV. DINAMICA LECTURII LA SATE. SPRE O NOUĂ
IDENTITATE A CĂMINULUI CULTURAL

Suita de investigaţii de teren prin care am urmărit să surprindem evoluţia
fenomenului lecturii şi a implicării căminului cultural în viaţa spirituală a
comunităţii rurale se încheie cu ancheta întreprinsă pe un eşantion naţional în
toamna anului 1994. Caracteristicile de eşantion au fost asigurate prin
includerea în investigaţia noastră a tuturor celor 15 zone socioculturale în care
am împărţit ţara. Din aceste zone au fost selectate 33 de localităţi rurale, iar
aici au fost interogaţi 688 de subiecţi din care 52,8% au fost bărbaţi şi 47,2%
femei.
Pe ansamblul eşantionului, timpul consacrat lecturii se prezintă astfel:
%

Nu citesc deloc: 56,5
Citesc rar: 26,2
Citesc des: 17,3
Raportată la sexul intervievatului, frecvenţa lecturii se prezintă astfel:
Tabelul 1 - Frecvenţa lecturii în funcţie de sexul subiectului (%)
Sexul
Masculin
Feminin

Nu citeşte
54,0
59,4

Citeşte rar
28,1
24,0

Citeşte des
17,9
16,6

Deci bărbaţii citesc uşor mai mult, pe ansamblu, decât femeile.
După ocupaţia respondenţilor,situaţia lecturii se Înfăţişează în felul
următor:
Tabelul 2 - Frecvenţa lecturii în funcţie de ocupaţia subiectului (%)
Ocupaţia
Agricultor
Muncitor
Tehnician
Funcţionar
Specialist cu studii superioare
Elevi/studenţi
Pensionar
Casnică
Şomer

Nu citeşte
79,5
48,4
25,0
15,5
10,5
71,0
78,0
43,6

Citeşte rar
17,9
37,9
45,0
41,4
21,1
20,0
16,7
11,9
28,2

Citeşte des
2,9
13,7
30,0
43,1
68,4
80,0
12,3
10,2
28,2
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Ocupaţiile cu caracter precumpănitor intelectual (tehnician, funcţionar,
specialist cu studii superioare, elev/studenţi citesc de regulă mai mult decât
ocupaţiile aşa-zis mutuale; în cadrul acestora din urmă, diferenţa dintre agricultori şi muncitori este mare, în favoarea ultimilor, în privinţa timpului consacrat lecturii.
Ca şi în anchetele anterioare, pregătirea şcolară se arată un bun predictor al disponibilităţii, pentru lectură în sensul existenţei unui raport direct.
Între nivelul studiilor şi atenţia acordată cititului. Ancheta efectuată ne îngăduie
realizarea unei comparaţii între naţionalităţi (mai precis între români şi
maghiari) în privinţa preocupării cu lectura.
Tabelul 3 - Frecvenţa lecturii în funcţie
de naţionalitatea subiectului (%)
Naţionalitatea
subiectului
Română
Maghiară

Nu citeşte
57,9
41,7

Citeşte rar
25,4
36,1

Citeşte des
16,7
22,2

Românii citesc (rar şi des) în proporţie de 42,1 iar maghiarii în proporţie
de 58,3%,
Ca şi şi în ancheta din 1990, vârsta de până la 20 de ani se arată cea
mai propice pentru, lectură, ea furnizând cel mai mare procent (78,6%) de
persoane care citesc (rar sau des) şi cel mai mic număr de persoane care nu
citesc deloc (21,4%).
Un indicator cu valoare predictivă semnificativă pentru fenomenul lecturii,
pe care l-am utilizat în această anchetă, este starea civilă.
Tabelul 4 - Frecvenţa lecturii în funcţie
de starea civilă a subiectului (%)
Starea civilă
Necăsătorit
Căsătorit
Divorţat
Văduv
Alte situaţii

Nu citeşte
10,7
59,1
62,5
75,4
50,0

Citeşte rar
37,5
26,3
12,5
16,4
37,5

Citeşte des
51,8
14,8
25,0
02
12,5

Persoanele necăsătorite sunt în măsură mult mai mare, în comparaţie cu
toţi ceilalţi (căsătoriţi, divorţaţi, văduvi sau in altă situaţie) ocupate cu lectura.
Persoanele aflate în altă situaţie (concubinaj, de cele mai multe ori) se
raportează la lectură într-un mod foarte apropiat de cele căsătorite.
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Relaţia dintre existenţa (inexistenţa) bibliotecii personale şi lectură este
de acelaşi tip cu aceea constatată în 1990: cu cât numărul de volume este mai
mare, cu atât este mai consistentă şi preocuparea pentru lectură.
Aşa cum am spus, prin recursul la o anchetă in mediul rural din 1990 şi
alta efectuată în 1994 am vrut să vedem dacă în aceşti ani s-a conturat sau nu
o tendinţă în evoluţia fenomenului lecturii şi care este aceasta, în caz că
răspunsul este afirmativ.
Compararea datelor de ansamblu ale ca lor două anchete ne arată că
între cele două anchete naţionale în 1990 şi 1994 a crescut proporţia celor
care nu citesc de la 50,9% la 56,5% şi s-a redus în mod corespunzător
ponderea celor care citesc. Tendinţa aceasta se confirmă indiferent de sex şi
de alte caracteristici socio-ocupaţionale ale subiecţilor. Îată de exemplu cum se
concretizează ea în funcţie de categoria socio-ocupaţională.
Tabelul 5 - Evoluţia lecturii în funcţie de categoria
socio-ocupaţională (%)
Categoria
socioocupaţională
Ţăran
Muncitor
Tehnician
(maistru)
Funcţionar
Intelectual
Pensionar
Casnică

Deloc
1990
68,5
43,6

1994
79,5
48,4

6,5
2,1
25,0
27,3

25,0
15,5
10,5
71,0
48,0

Lectură
Uneori
1990
1994
26,3
17,9
43,6
37,9
54,8
50,0
27,7
37,5
36,4

45,0
41,4
21,1
16,7
11,9

Des
1990
1994
5,2
2,6
12,8
13,7
38,7
50,0
70,2
37,5
36,4

30,0
43,1
68,4
12,3
10,2

Caracterul evident al tendinţei de reducere a ocupării cu lectura între
1990 şi 1994. este atestat de creşterea în toate cazurile a ponderii celor care
nu citesc deloc şi de reducerea corespunzătoare a proporţiei celor care citesc
(uneori sau des). Tabelul de mai sus ne mai ajută să constatăm că, pentru
agricultori şi muncitori, lectura nu a reprezentat şi nu reprezintă în principiu o
îndeletnicire frecventă; pentru pensionari şi casnice în 1990 ea a fost o
preocupare destul de răspândită (era practicată des de 37,5% şi respectiv
36,4%) dar, în 1994 frecvenţa practicării ei ca, îndeletnicire constantă s-a
redus drastic (de la 37,5% şi respectiv 36,4% la 12,3 şi 10,2).
Despre aceeaşi tendinţă ne vorbesc şi datele privind relaţia dintre lectură
şi pregătirea şcolară a subiectului.
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Tabelul 6 - Evoluţia lecturii în funcţie de nivelul pregătirii şcolare (%)
Pregătirea
şcolară
Şcoală generală
incompletă
Şcoală generală
Şcoală profesională
Liceu
Studii postliceale
Studii superioare

Deloc
1990
1994
76,2
63,4
32,0
11,5
17,6
2,2

90,5
68,9
50,4
14,3
23,8
9,1

Lectură
Uneori
1990
1994
20,1
32,4
52,3
49,0
23,5
28,3

7,4
23,9
35,4
42,1
47,6
22,7

1990
3,7
4,2
15,6
39,0
58,8
69,6

1994
2,0
7,2
14,2
43,6
28,6
68,2

Tendinţa de diminuare a preocupării pentru lectură intra 1990-1994 este
dovedită de creşterea ponderii celor ca nu citesc deloc, indiferent de nivelul
pregătirii şcolare, şi de reducerea corespunzătoare a celor care citesc uneori
sau des.
În perioada de după decembrie 1989, odată cu diminuarea preocupării
pentru lectură a avut de suferit întreaga activitate cultural-educativă din mediul
rural. Căminul cultural, instituţia culturală principală a satului, trece printr-o
puternică criză care îl împiedică să-şi îndeplinească în mod satisfăcător
menirea. Criza de care suferă căminul cultural este, în principal o criză cu caracter managerial. Legătura pe verticală a căminului cu inspectoratul judeţean
de cultură este blocată, fiind astfel lipsit de îndrumare şi control. Salariile sale
fireşti cu primăria şi şcoala locală sunt amemice, prin aceasta diminuându-se
mijloacele materiale şi umane necesare pentru a se menţine la parametrii
funcţionali normali: fonduri şi pentru cheltuielile curente, cadre didactice
inimoase în jurul cărora să se grupeze toate forţele apte de cultură ale satului.
Destrămarea căminului cultural nu se limitează la alterarea acestor
raporturi ci priveşte şi aspecte de ordin intrinsec, începând din 1990, frecvent,
căminele cultruale nu mai au un director, iar când îl au funcţia este mai
degrabă formală şi neplătită. Un alt aspect la fel de grav este că formaţiile
artistice, uneori cu îndelungată tradiţie, treptat s-au destrămat, proces care
începe chiar înainte de 1990. 0 ilustrare elocventă a acestui proces de destrămare ne-o oferă situaţia din satul Chizătău, Timiş, binecunoscut pentru corul
său înfiinţat cu peste 150 de ani în urmă. În ciuda succeselor sale pe plan
naţional şi internaţional, cu câţiva ani înainte de '89 corul s-a desfiinţat. datorită
faptului că unii din vechii cântăreţi au îmbătrânit, alţii au decedat şi nu au fost
aduşi înlocuitori tineri. Ca edificiu, căminul cultural este impunător dar în ultimul
timp nu este Întreţinut cura trebuie. Dispune de bibliotecă cu mii de volume, de
mobilier, aparat de proiecţie dar activitatea este foarte anemică. Pe lângă
cămin, în afară de cor a existat şi o fanfară care, deşi vestită şi ea, de
asemenea s-a desfiinţat. În momentul de faţă (amintim că ancheta s-a
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desfăşurat la începutul lunii noiembrie 1993) de cămin se ocupă directoarea
şcolii, dar nu se poate face însă mare lucru. Activitatea se reduce la film,
uneori dansuri pentru elevi şi câteodată discotecă.
Rămase fără stăpân în general şi lipsite de activitate, prin diferite
iniţiative locale se încearcă repunerea căminelor în funcţiune, iniţiativa în acest
sens aparţine unor tineri localnici care vor să vină în întâmpinarea nevoii de
viaţă cultural-distractivă a comunităţii, in special a tineretului. Cum posibilităţile
lor sunt limitate, se recurge de regulă la ceea ce este mai uşor de realizat şi
mai la îndemână ca echipament: petreceri cu muzică la casetofon şi dans.
Animatorii de ocazie ai căminului cultural îşi Însuşesc repede regulile
economiei de piaţă şi pentru facilităţile pe care le oferă pretind de la beneficiari,
legitim de altfel, taxe. Auzind de taxe şi venituri, primăria îşi aminteşte că ea
este stăpâna de drept a căminului şi îşi pretinde partea (de regulă partea
leului.) din aceste Încasări. Apare astfel un conflict de interese între cele două
părţi de pe urma căruia are de pătimit mai ales activitatea culturală care din
nou ameninţă să se stingă cu totul. (Vezi în acest sens anexele privind
considerentele unor subiecţi din satele Găvojdia, Belinţ, Chizătău, Cireşi şi
Criciova, Banat, referitoare la căminul cultural).
Criza din perioada tranziţiei a agravat criza căminului cultural care
debutase cu câţiva ani înainte de revoluţie din lipsă de fonduri in primul rând.
Spre deosebire de perioada de până la 1990, când suferea mai ales de lipsa
mijloacelor materiale (energie, bani) in prezent criza căminului cultural este în
special o criză de identitate.
Confiscat de regimul totalitar, în trecut căminul cultural rural era în
principal un instrument de îndoctrinare comunistă. Eliberat brusc în 1989 de
constrângerile şi deformările pe care i le impunea Puterea comunistă, în
prezent căminul cultural este în căutarea unei noi identităţi sau mai bine zis pe
cale de revenire la adevărata sa vocaţie: aceea de a fi locul privilegiat în care
să se concentreze componentele cultural-artistice locale şi din care să se
reverse asupra întregii comunităţi valorile culturii.
Pentru regăsirea adevăratei identităţi a căminului cultural trebuie
Îndeplinite câteva cerinţe.
O primă cerinţă este de ordin managerial. Căminul cultural nu poată
funcţiona bine fără conducere competentă, responsabilă în faţa comunităţii şi a
organismelor culturale supraordonate, fără relaţii strânse cu primăria şi şcoala,
fără integrare în sistemul cultural al ţării prin intermediul inspectoratelor
judeţene de cultură. Tutela acestora din urmă, aşa cum a fost ea practicată
până în 1989, nu mai este de acceptat acum, îndrumarea şi sprijinul sunt însă
benefice.
În al doilea rând se cere o schimbare de optică în ceea ce priveşte
menirea căminului cultural în cadrul comunităţii rurale în sensul completării
ofertei actuale de divertisment cu oferta educativă. Acest deziderat s-ar putea
concretiza prin repartiţia diferitelor formaţii, prin activizarea bibliotecii, prin

243
înfiinţarea unor cercuri de pregătire cu concursul specialiştilor;- profesori,
agronomi, medici etc. Prin aceasta, din preponderent pasiv şi consumator de
cultură, cum este astăzi, căminul ar deveni preponderent activ şi producător de
cultură în beneficiul comunităţii.
Căminul nu se adresează doar unor categorii de vârstă sau numai
persoanelor cu vocaţie artistică ci întregii obşti a satului. De aceea în
activitatea sa trebuie atrasă întreaga comunitate, cu excepţiile de rigoare.
În sfârşit, mijloacele aflate la dispoziţia căminului trebuie dimensionate la
nivelul importantelor sale atribute;. Deşi dificultăţile financiare generale par, să
fie un handicap de netrecut, realitatea este că mobilizarea resurselor locale,
inventivitatea, capacitatea managerială a factorilor responsabili se pot dovedi
salutare din acest punct de vedere.
O cercetare efectuată în 1994 pe un eşantion naţional, care a cuprins
103 localităţi rurale, a arătat că satele noastre dispun într-un procent de peste
90% de cămine culturale şi de bibliotecă publică. Aproape 80,0% dintre ele
sunt înzestrate cu cinematografe. Prin urmare, o bază materială considerabilă
poate fi utilizată pentru promovarea culturii în general şi a lecturii în special.
Pentru a fructifica aceste posibilităţi nu sunt necesare investiţii deosebite de la
bugetul public ci mai ales spirit inovator) organizare şi îndrumare. Ministerul
Culturii dispune de competenţele necesare pentru a ajuta la depăşirea
dificultăţilor existente şi la renaşterea căminului cultural din mediul rural.

V. CONCLUZII

Studierea fenomenului lecturii prin anchete sociologice pune în evidenţă
diminuarea, în ultimii ani, atât în mediul rural cât şi în cel urban, a dimensiunilor
cantitative ale acestei preocupări. Între două anchete naţionale efectuate în
1990 şi 1994 ponderea celor care nu citesc deloc în mediul rural a crescut de
la 50,9% la 56,5%, reducându-se corespunzător numărul celor care citesc
uneori şi des. Tendinţa de reducere a ponderii celor care practică des lectura
este valabilă indiferent de sex şi de alte caracteristici socio-ocupaţionale ale
subiecţilor, dar este mai accentuată în cazul casnicelor şi pensionarilor.
După câte se pare, diminuarea interesului pentru lectură este în mică
măsură cauzată de o motivaţie locală sau conjucturală (de exemplu, dificultăţile
tranziţiei). Cauza principală a reducerii timpului acordat cititului este
expansiunea din ultimele decenii, şi, la noi, diversitatea din ultimii ani, a audiovizualului. Altfel spus, -este vorba de o confirmare pe plan naţional a tendinţei
universale de reducere a ponderii galaxiei Gutenberg şi de extindere a
influenţei audio-vizualului.
Deşi deopotrivă antrenate de tendinţa menţionată mai sus, diferenţa
dintre sat şi oraş în ceea ce priveşte timpul acordat lecturii este mare indiferent
de gradul de ocupare al zilei şi de statutul socio-ocupaţional al populaţiei, ceea
ce ne îndreptăţeşte să presupunem că este generată de deosebirile de stil de
viaţă dintre cele două medii rezidenţiale. Potrivit acestei ipoteze putem spune
că lectura nu este o componentă definitoare a stilului de viaţă al persoanelor
din mediul rural (şi mai ales al ţăranilor) aceasta fiind de aproximativ două ori
mai puţin răspândită decât printre orăşeni (41,3% din totalul populaţiei rurale şi
29,0% dintre agricultori citesc în zilele obişnuite şi 43,5% şi 23,6% în zilele
libere, iar orăşenii 77,9% şi respectiv 80,8%). Evident, afirmaţia noastră nu
exclude existenţa unor excepţii.
Cine sunt cei care citesc mai mult in mediul rural? Persoanele tinere
până la 20 de ani, cele cu studii superioare, necăsătoriţii; citesc mai puţin
agricultorii, femeile, pensionarii şi casnicele în general. Se citeşte de regulă
mai mult presă decât literatură.
În perioada de după decembrie 1989 şi până în 1994, odată cu diminuarea preocupării pentru lectură a avut de suferit cantitativ şi calitativ întreaga
activitate culturală din mediul rural. Catitativ, în sensul diminuării absolute a
numărului de activităţi şi de acţiuni culturale. Calitativ, în sensul orientării
precumpănitoare spre activităţi cu o relevanţă culturală mai mică: nunţi şi alte
ceremonii şi petreceri care se desfăşoară ia căminul cultural.
Căminul cultural, instituţia culturală principală a satului, trece printr-o
criză. Criza aceasta este, în principal, o criză de ordin managerial. Relaţiile
căminelor culturale, atât pe verticală, cu inspectoratele judeţene de culturală,
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cât şi cu primăriile şi şcolile locale sunt, in cazul cel mai bun, anemice. în
aceste condiţii, căminele culturale sunt lipsite şi de sprijin, şi de îndrumare.
Destructurarea căminului cultural, ca instituţie, priveşte şi aspecte
esenţiale de ordin intrinsec. Frecvent, căminele culturale rurale sunt lipsite de
director sau au un director formal, ajungând astfel pe mâna unor animatori
ocazionali. Formaţiile artistice care activau în cadrul căminului de regulă s-au
destrămat, proces care începe înainte de 1990.
Criza perioadei de tranziţie a agravat criza căminelor culturale care
debutase cu câţiva ani înainte de revoluţie. Spre deosebire de perioada de
până în 1990, când suferea mai ales de lipsa mijloacelor materiale (energie şi
bani), în prezent căminul trece şi printr-o criză de identitate.
Pentru regăsirea adevăratei identităţi a căminului cultural este necesar
să fie îndeplinite câteva cerinţe.
O primă cerinţă este de ordin managerial, căminul trebuind să aibă un
director real, să aibă relaţii normale cu inspectoratele de cultură, de unde să
primească îndrumare, cu primăria şi şcoala din localitate, de la care să
primească sprijin.
A doua cerinţă este aceea de revenire la adevărata menire a căminului
de principală instituţie culturală a satului. Aceasta impune Îmbinarea
preocupărilor distractive, de divertisment, predominante în momentul de faţă,
cu preocupările formativ-educative, ceea ce presupune reapariţia diferitelor
formaţiuni artistice, activizarea bibliotecii, înfiinţarea unor cercuri de pregătire şi
desfăşurarea unor activităţi cu acest caracter.
A treia cerinţă: căminul cultural trebuie să devină locul spre care
gravitează întreaga obşte a satului. Căminul cultural nu trebuie să se adreseze
şi să fie frecventat doar de anumite categorii de vârstă sau de persoanele cu
vocaţie artistică.
În sfârşit, mijloacele materiale ale căminului trebuie dimensionate pe
măsura nevoilor şi atribuţiilor sale. Mobilizarea resursele locale, inventivitatea,
capacitatea managerială a factorilor responsabili din comună şi din instituţie primar, director de şcoală, director de cămin în special ar putea suplini penuria
actuală de fonduri care diminuează şi ea posibilităţile instituţiei de a se
manifesta la nivelul îndatoririlor sale.
Rolul de instituţie esenţială în promovarea propăşirii satului atribuit de
ctitorii săi acum câteva decenii căminului cultural îşi păstrează astăzi întreaga
actualitate. Este o datorie să-i ajutăm să îl îndeplinească.

ANEXA
Satul Gavojdia
- în trecut exista echipă de dans, de teatru; acum se încearcă să se facă
o echipă de muzică populară (instrumentişti vioară, instrumente de suflat, orgă
electronică)
- există şi bibliotecă de circa 2000 volume şi au mai primit şi noutăţi
- bibliotecara este învăţătoare
- tinerii merg la distracţie la Lugoj
- ar trebui o persoană plătită pentru a se ocupa de activităţile culturale la
cămin (mai ales pentru că activităţile se fac cu bani)
- cine vrea să organizeze o activitate trebuie să închirieze sala şi să
preia inventarul
- subiectul a fost un timp organizatorul activităţilor la cămin dar a
renunţat pentru că a început să i se ceară chirie, cotă parte la încasări care se
plăteau la primărie; s-a pus şi problema autorizaţiei pentru discotecă (de la
fisc)
- este şi o comoditate din partea primăriei, să ştie că nu se întâmplă
nimic
- nu s-a reuşit să se preia boxele şi magnetofonul care erau de dinainte
de revoluţie
- cheile de la cămin trebuie obţinute de la primărie
- se plăteşte curentul
- nu mai merge în ultimul timp pentru că nu mai ai ce face
- după revoluţie au început să organizeze discotecă (vinerea, sâmbăta şi
duminica) era prezenţă mare, circa 100 de băieţi şi fete pe seară
- fostul primar îi ajuta; au scos bani şi au făcut îmbunătăţiri la cămin: au
înfrumuseţat, au făcut sala mai mare
- la un moment dat, de la primărie s-a spus că trebuie aprobare; au cetut
taxe din ce în ce mai mari şi nu ş-a mai putut organiza discotecă
- aparatura electronică şi celeilalte instalaţii erau aduse de organizatori
(de acasă)
- primarul a primit în primul an după revoluţie cam 80.000 lei (iar
încasările au fost de circa 100,000 lei)
- primăria dorea cam 75% din încasări
- trebuie organizare; căminul are aparate de proiecţie
- contabila primăriei terorizează organizatorii de activităţi culturale
-Inspectoratul de Cultură Timiş nu se ocupă (nu numeşte responsabil
cultural)
- tinerii nu cer bani de la primărie ci o parte din încasări
- un animator priceput ar putea prelua căminul şi chiar să scoată bani din
asta
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Satul Belinţ
- Directorul căminului este desemnat de primărie
- biblioteca are circa 10.000 volume şi primeşte în continuare de la
biblioteca judeţeană; cititorii sunt mai ales elevi; cărţile se dau numai cu
împrumut
- primăria nu primeşte bani pentru cămin; poate să aloce mici sume din
alte capitole; din bugetul primăriei se asigură prin lege salariile şi iluminatul
public, nu mai are alţi bani
- căminul este îngrijit (vor fi posibilităţi de încălzire)
Satul Chizătău
- Există bibliotecă (primesc şi noutăţi)
- corul Chizătău s-a desfiinţat înainte de revoluţie; coriştii au îmbătrânit,
decedat, tinerii fac naveta
- căminul este impunător dar nu este Întreţinut; are aparat de proiecţie,
mobilier, avea o fanfară care şi-a încetat activitatea înainte de revoluţie
- de cămin se ocupă directoarea şcolii, dar nu se poate face mare lucru;
se mai dau filme, dansuri pentru elevi, discotecă uneori.
Satul Cireşu
- Se merge la video la birturile private; se adună greu la cămin
- din partea Inspectoratului Judeţean de Cultură n-a trecut nimeni în
ultimii 4 ani
- până în 1989 era activitate cu tineretul; cor pentru tineri şi cor pentru
adulţi, brigăzi artistice, piese de teatru, film periodic
- după revoluţie filme n-a mai dat, echipă artistică nu s-a mai făcut; se
dau din când în când serbări şcolare, uneori discotecă, tenis de masă, hramul
bisericii (rugă), dans; nu mai sunt echipe artistice
- căminul nu primeşte combustibil
Satul Criciova
- Se merge de Crăciun cu colinda, strâng bani şi cu aceştia plătesc
muzică pentru bal
- au la cămin magnetofon, jocuri remi, masă de tenis, cumpărste de tineri
cu banii lor, nu prea au timp la ţară pentru activităţile de la cămin.
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1. DIVERSITATEA EFECTELOR

După cum este cunoscut, punctul de vedere ortodox susţine că
privatizarea rapidă şi atotcuprinzătoare a întreprinderilor de stat ar reprezenta
cheia stabilizării şi a creşterii în fostele ţări socialiste. Şi acest lucru se
consideră ca ceva care nu mai trebuie demonstrat. Cu toate acestea, unii
experţi în privatizare arată, într-un studiu publicat sub egida ONU, că
experienţele recente oferă puţin temei pentru a gândi astfel în continuare.
Procesul creării unei economii de piaţă, ca şi relaţia dintre privatizare şi
creştere economică s-au dovedit a fi cu mult mai complexe decât s-a anticipat.
De aici a decurs şi necesitatea de a evalua avantajele şi dezavantajele
diferitelor scheme, căi şi mijloace de privatizare, astfel încât să nu se
perpetueze o situaţie totalmente defavorabilă în care "vechiul sistem de
comandă şi control s-a dezintegrat, în timp ce multe din elementele sale
negative încă persistă, iar sistemul de piaţă nu a umplut golul creat, deşi multe
elemente negative ale acestui sistem au şi apărut"1.
Desfăşurarea în paralel a privatizării "caz cu caz" şi a celei "de masă"
reprezintă pentru tranziţia României la economia de piaţă un fenomen cu totul
inedit, care oferă o generoasă bază de analiză şi prezumţii, dar care obligă la
maximum de prudenţă, astfel încât prin măsuri pripite să nu se compromită
procesul de privatizare, în sine unanim acceptat.
Încercarea de a releva care vor fi efectele posibile ale privatizării de
masă, în plan economic general, îndeosebi managerial şi comportamental,
apare nu numai interesantă pentru cercetare, dar şi utilă pentru factorii
decizionali, la diferite niveluri de agregare a economiei.
Transformările economico-sociale profunde, de esenţă, pe care le
produc privatizarea în general şi cea "de masă" în special, trebuie analizate şi
interpretate prin prisma manifestării pe diferite orizonturi de timp a unor efecte
atât favorabile cât şi nefavorabile. A considera bunăoară că proprietatea
privată, prin simpla sa existenţă, asigură în exclusivitate şi automat realizarea
unor funcţii-obiectiv, de utilitate la nivelul societăţii şi individului, mi se pare o
abordare care - "păstrând proporţia" - aduce pe undeva cu cea a rolului
"omnibinefăcător" al fostei proprietăţi socialiste din economia totalitară.
Însăşi economia de piaţă, în stadiile sale cele mai evoluate, are o serie
de imperfecţiuni analizate de altfel cu cea mai mare atenţie de către
economiştii occidentali şi supuse unor tentative de diminuare şi/sau înlăturare

1

Vezi - Akyuz J., Kotte D., Koves A. şi Szamuely L., Preface Privatization in the Transition
Process, U.N. Conference on Trade and Development, Koping Datorg, 1994, p. IX.
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mai mult sau mai puţin reuşite, din care elementul drepturilor de proprietate nu
lipseşte.
O evaluare lucidă a posibilelor transformări şi restructurări, ca urmare a
încheierii privatizării de masă, în prima jumătate a anului 1996, în România,
trebuie să ia în consideraţie atât efectele şi/sau influenţele benefice, cât şi pe
cele negative, la nivelurile macro, mezo şi microeconomice, în întreaga lor
complexitate şi amploare.
În opinia noastră, pe lângă identificarea posibilelor efecte favorabile şi
nefavorabile ale privatizării de masă, apare absolut necesară compunerea în
timp şi spaţiu a influenţei acestora, astfel încât să poată fi trasă o concluzie, fie
şi preliminară, referitoare la rezultatele de ansamblu în planurile economic şi
social. Dacă rezultanta respectivă este pozitivă, principala misiune a instanţelor
implicate în privatizare constă în a stimula factorii favorabili şi a minimiza
impactul celor negativi.
Dimpotrivă, în cazul unei rezultante negative sunt necesare măsuri
energice, de magnitudine strategică, pentru schimbarea sensului rezultantei în
timp util.
Diversitatea efectelor privatizării de masă este o realitate incontestabilă
care se îmbogăţeşte cu aspecte noi, pe măsură ce procesul avansează în
timp. Clivajul său problematic se referă la o multitudine de abordări
complementare de natură politică, socio-economică, tehnologică, ecologică,
financiară etc., a căror integrare într-o concepţie strategică unitară reprezintă o
cerinţă fundamentală pentru bunul mers al reformei şi privatizării. Cunoaşterea
acestei diversităţi şi a evoluţiei elementelor ei constitutive, în îmbinarea lor
secvenţială, pe termenele scurt, mediu şi lung, se înscrie în responsabilitatea
de jure a fiecărei instituţii implicate în privatizare, ca proces având multiple
similitudini cu fenomenul de "histeresis"1 din ştiinţele naturii.
În cele ce urmează ne vom referi la unele efecte prezumtiv semnificative
ale privatizării de masă care, încă de pe acum, pot fi intuite, reperate şi
localizate, cu un grad de verosimilitate ridicat.

1

Fenomen cu caracter ireversibil care constă în faptul că succesiunea stărilor sale determinate de variaţia unui parametru diferă de succesiunea stărilor determinate de variaţia în
sens contrar a aceluiaşi parametru, DEX, Academia Română, 1995, p. 403.

2. SCHIMBĂRI ÎN MANAGEMENT

Transformarea titlurilor de privatizare (certificate de proprietate şi
cupoane nominative) în acţiuni la societăţile comerciale privatizabile prin
procedeul de masă sau la cele cinci Fonduri ale Proprietăţii Private, fără
îndoială, se va repercuta, în primul rând, asupra managementului întreprinderilor care vor aparţine sectorului privat1. Este vorba de faptul că, prin
schimbarea structurii acţionariatului în favoarea celui privat, în mod obiectiv, se
va pune problema desemnării de către noua adunare generală a acţionarilor a
unui nou management al societăţilor, fie el sub forma consiliului de administraţie, condus de un preşedinte, fie a contractului de management, încheiat
între proprietari (acţionari) şi manager sau o echipă managerială. Este de
presupus că nu va fi - ca în prezent - atât de răspândită forma de conducere
prin contractul de management.
Şi într-un caz, şi în celălalt se va produce în proporţii "de masă" - ca şi
privatizarea similar instrumentată - o schimbare simultană şi probabil într-o
perioadă relativ îndelungată a conducerii la un număr foarte mare de noi
societăţi, ispo facto fiind lovite de nulitate actualele contracte de management
încheiate între reprezentanţii FPS, FPP şi manageri (potrivit Legii contractului
de management nr.66/1993 şi normelor metodologice adiacente acesteia).
Reprezentarea FPS-ului şi a FPP-urilor în AGA (instituţie pe cât de
controversată, pe atât de efemeră, ca de altfel şi contractele de management
la societăţile ce se vor privatiza) va fi înlocuită cu o adunare generală a
adevăraţilor proprietari privaţi, acţionari în indiviziune şi coparticipativ, care,
treptat, îşi vor exercita drepturile de proprietate ce le-au dobândit, într-un
exerciţiu cu eficienţă gradual crescândă.
Aceste transformări generate de privatizarea de masă la nivelul conducerii societăţilor comerciale, fără nici un dubiu, vor fi purtătoarele autentice ale
germenilor manageriali ai unei economii reale de piaţă, în cel puţin următoarele
direcţii favorabile:
a) creşterea gradului de libertate, flexibilitate şi adaptare a iniţiativei
particulare şi diminuarea poziţiilor de monopol atât al statului, cât şi al unor
particulari;
1

În opinia multor specialişti, inclusiv a celor din Uniunea Europeană, o firmă la care acţionarii particulari deţin 50% din capitalul social este considerată ca aparţinând sectorului privat.
Din acest motiv, este o exagerare condiţionarea ca 90% din capitalul social al unei firme
să fie în mâini private, astfel încât societatea să fie atribuită sectorului privat din economie.
Aceasta cu atât mai mult în cazurile în care acţionarul unic particular deţine pachetul de
control de 51% din totalul capitalului social.
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b) intensificarea emisiunilor de acţiuni şi deschiderea largă pentru
participarea capitalului străin la procesul investiţional;
c) valorificarea acţiunilor (titlurilor mobiliare) pe piaţa secundară a
capitalului şi optimizarea portofoliilor acestora;
d) intervenţia directă şi indirectă a deţinătorilor de acţiuni, pentru bunul
mers al societăţilor;
e) creşterea performanţelor întreprinderilor, pentru a cota la bursa
titlurilor de valoare, în consens cu necesitatea mobilizării de capital şi alocării
optime a resurselor şi schimbării eficiente de structură a economiei.
Direcţiile mai sus menţionate vor necesita sprijinul unor politici macroeconomice şi legislaţii adecvate atât perioadei de început a funcţionării adevăratului acţionariat în România, cât şi cerinţelor eficientizării managementului
acestuia în perspectivă.
În această privinţă este de presupus, în primul rând, că schimbarea
simultană a conducerii la un număr mare de societăţi comerciale, începând cu
a doua jumătate a anului 1996, poate genera elemente perturbatorii şi
nefavorabile pentru bunul mers al activităţii în planul producţiei reale de bunuri
şi servicii. "Toată lumea" (acţionari, salariaţi, manageri, sindicate şi chiar
formaţiuni politice) va fi preocupată, într-un grad mare şi pe o perioadă relativ
îndelungată, de destituiri şi numiri manageriale, potrivit intereselor de grup sau
individuale.
Dar chiar înainte de încheierea privatizării de masă, o parte din manageri
s-ar putea să nu mai funcţioneze în plenitudinea capacităţii lor profesionale şi a
responsabilităţii asumate, fiind convinşi sau presupunând că, în condiţiile
acţio_nariatului schimbat, nu vor mai fi aleşi pe acelaşi post sau vor fi înlocuiţi,
potrivit raportului de forţe al noilor proprietari. În ce măsură o astfel de
presupunere se va adeveri sau nu rămâne de văzut. Important este ca toţi
factorii decidenţi ai reformei economice din România să aibă în vedere o
asemenea eventualitate şi, chiar mai mult, o serie de căi şi mijloace pentru a
preveni, înlătura şi/sau minimiza efectele negative potenţiale, în condiţiile de
incertitudine ale unui acţionariat şi management fragile, greu determinabile şi
cu experienţă mai mult sau mai puţin adecvată noilor condiţii.
Un aspect deosebit de important ar consta în evitarea exacerbării
politizării problemelor reale stringente ale managementului şi tranziţiei
economiei româneşti.

3. SUPRADIMENSIONAREA ACŢIONARIALĂ A
FONDURILOR PROPRIETĂŢII PRIVATE

Experienţa acumulată în perioada 1992-1995 de Fondurile Proprietăţii
Private (FPP) în ceea ce priveşte gestionarea unui portofoliu extrem de
diversificat, echivalentul a 30% din capitalul social privatizabil din România,
pare să fie un argument important pentru ca o bună parte a deţinătorilor de
titluri de privatizare să opteze pentru subscrierea la aceste fonduri. Pe de altă
parte, insuficienţa informaţiei privind performanţele economico-financiare ale
celor 4000 de societăţi comerciale prin procedura privatizării de masă constituie un alt argument în favoarea subscrierii la FPP-uri care ar oferi avantajul
unui mix acţionarial în care se poate aplica principiul "compensării" pierderilor
cu profiturile, astfel încât per total să se poată conta cu un grad mai mare de
probabilitate pe realizarea de câştiguri, dacă nu mari, cel puţin modeste.
În plus, slaba pregătire economică în materie de utilizare a titlurilor de
privatizare şi a acţiunilor, la care se mai poate adăuga comoditatea şi/sau
indiferenţa anumitor persoane, reprezintă de asemenea factori care pot să
contribuie la concentrarea subscrierilor la FPP-uri.
Faptul că, pentru FPP-uri, Legea 55/1995 şi normele metodologice
adiacente acordă o perioadă de subscriere mai lungă faţă de cea prevăzută
pentru societăţile comerciale privatizabile în masă, reprezintă de asemenea un
element care ar putea determina propensiunea sporită a celor "întârziaţi sau
grăbiţi" care subscriu către FPP-uri şi nu către societăţile comerciale care ar
presupune un efort de reformare suplimentar. În opinia noastră, firesc ar fi fost
ca perioadele de subscriere, atât la FPP-uri, cât şi la societăţile comerciale, să
fi fost egale (adică de şase luni), dacă nu chiar mai mult pentru societăţile
comerciale care ar fi necesitat un efort informaţional şi o capacitate de
discernământ cu mult mai mare.
În condiţiile legale şi instituţionale concrete ale privatizării de masă, este
de aşteptat, aşadar, ca o mare parte a acţionarilor să se concentreze în cadrul
celor cinci FPP-uri ce urmează să se transforme în fonduri de investiţii
financiare. Nu ar fi exclusă chiar posibilitatea ca cea mai mare parte a
opţiunilor să se subscrie la aceste fonduri, dat fiind interesul scăzut al unor
pături largi ale populaţiei în achiziţionarea de acţiuni la societăţi comerciale
despre care ştiu foarte puţin sau nimic.
În plus, se constată o lipsă totală sau quasi-totală a mediatizării şi
reclamei pentru stimularea subscrierii titlurilor de privatizare la una sau alta
dintre societăţile comerciale. Aceasta se poate explica fie prin scepticismul,
dezinteresul sau chiar "adversitatea" actualilor manageri şi/sau unei părţi din
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acţionari faţă de o asemenea variantă de subscriere, fie prin lipsa de fonduri
alocate în acest scop sau şi prin una şi prin cealaltă.
Totodată, FPP-urile în mod frecvent îşi mediatizează potenţialul de a
reprezenta "cea mai rentabilă opţiune" pentru subscrierea titlurilor de privatizare, deşi până în prezent nici un divident nu a fost dat deţinătorilor de
certificate.
Lăsând de-o parte orice idee preconcepută în legătură cu posibila
concentrare exagerată a acţiunilor rezultate din privatizarea de masă la FPPuri, se ridică următoarele probleme:
* sunt în măsură cele cinci FPP-uri să gestioneze optim un portofoliu
supradimensionat?
* care vor fi posibilităţile acţionarilor la FPP-uri de a-şi transfera acţiunile
la alte fonduri de investiţii, la alte societăţi comerciale sau de a le vinde?
* în ce grad apariţia altor fonduri de investiţii poate să fie un concurent
valabil?
* care sunt mijloacele reale ale FPP-urilor de a contribui la
restructurarea1 tehnologică şi financiară a societăţilor comerciale la care sunt
acţionari?
* care va fi perioada de timp în care FPP-urile vor subscrie la societăţile
comerciale?
După părerea noastră, există un prag optim de subscriere la FPP-uri.
Depăşirea acestui prag, în sensul că majoritatea deţinătorilor de cupoane şi
certificate ar opta pentru subscrierea la FPP-uri, ipso facto înseamnă
includerea în portofoliu a unei proporţii apreciabile de societăţi comerciale
perdante sau cu profitabilităţi relativ scăzute, ceea ce implicit le-ar reduce
cuantumul dividendelor sau poate chiar ar conduce la realizarea aşa-numitelor
dividende "negative", situaţie deloc comodă şi benefică pentru credibilitatea
instituţiei care reprezintă interesele unui număr extrem de mare de acţionari.
Cel puţin din câte cunoaştem, încă nu este soluţionată problema
subscrierii de către FPP-uri sau viitoarele fonduri de investiţii financiare a
titlurilor de privatizare la cele 4000 de societăţi privatizabile în masă, după care
ar urma să se facă regularizarea patrimonială, de portofoliu între FPP-uri şi
FPS. În cât timp se va realiza această regularizare, cu ce grad de libertate a
opţiunilor la societăţile comerciale, mai ales în cazul celor aflate în situaţia de
suprasubscriere? Clarificarea legală a unor astfel de probleme ar fi de natură
1

Până în prezent, FPP-urile nu au contribuit direct la restructurarea societăţilor comerciale la
care au deţinut o proporţie de 30% din capitalul comercial; dimpotrivă, ele au participat la
dividendele realizate, ca urmare a fondurilor de restructurare alocate numai către FPS,
ceea ce desigur reprezintă o frustrare a avuţiei publice. În plus, FPP- urile îşi permit o
serie de cheltuieli, inclusiv pentru reclama de subscriere a titlurilor de privatizare, pe seama banilor tuturor deţinătorilor de certificate şi cupoane, nu numai a celor ce vor subscrie
la FPP-uri.
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să faciliteze privatizarea în continuare, în cadrul FPS-ului sau al instituţiei ce ar
prelua patrimoniul acestuia.
O altă problemă care ar apărea se referă la faptul că FPP- urile ar trebui
să desemneze reprezentanţii săi în adunările generale ale acţionarilor la un
număr foarte mare de societăţi. Din experienţa lor anterioară, inclusiv din cea a
FPS-ului, acest lucru este destul de dificil, vulnerabil, susceptibil de "politizare",
cu efecte evident contraproductive asupra societăţilor comerciale, puţin eficient
în plan practic.
În sfârşit, dar nu cel mai puţin important, se ridică şi problema reprezentativităţii şi mandatării (principal-agent problem)1, a motivării unei persoane
sau organizaţii să acţioneze în numele alteia. Această problemă cuprinde nu
numai mărimea stimulentului care se plăteşte de către reprezentant, ci şi
aspecte ale structurilor ocupaţionale şi de culegere a informaţiilor, ale protejării
investiţiilor şi repartizării drepturilor de decizie şi proprietate. Recurgerea la
intermediari şi reprezentare practic nu-i oferă acţionarului posibilitatea de a-şi
manifesta prerogativele de proprietar real, de a-şi forma şi modela un
comportament adecvat mecanismelor de piaţă generatoare de asumarea
directă a riscului dar şi de reale satisfacţii şi câştiguri. Or, interesul general al
tranziţiei constă nu numai în transferul proprietăţii, ci şi în formarea a cât mai
mulţi întreprinzători şi proprietari autentici, cu potenţial important de dezvoltare.
O bună parte a problemelor dificile pe care le-ar putea ridica
supraconcentrarea acţionariatului la FPP-uri s-ar putea soluţiona prin
multiplicarea numărului de fonduri de investiţii sau fonduri mutuale specializate
pe anumite domenii şi acordarea libertăţii acţionarilor de a-şi retrage acţiunile
de la FPP-uri pentru a fi transferate la alte fonduri de investiţii, societăţi sau
pentru a fi transformate în bani.
În acest fel, s-ar putea ajunge la o descentralizare probabil necesară atât
pentru FPP-uri, cât şi pentru cei ale căror acţiuni ar putea să fie gestionate
nemijlocit, în concordanţă cu aspiraţiile şi opţiunile lor. Astfel, s-ar oferi un
câmp larg pentru acţiunea unor forţe restructurative noi în piaţa de capital şi în
alocarea resurselor economico-financiare, potrivit cu cerinţele optimului micro,
mezo şi macroeconomic, într-o autentică economie de piaţă.
Având în vedere termenul de încheiere a subscrierii titlurilor de
proprietate, se impune promulgarea cât mai rapid posibil a unei legi de
transformare a FPP-urilor în fonduri de investiţii financiare.

1

Vezi în legătură cu această problemă: Milgrom P., Roberts J., Economics, Organization &
Management, Prentice Hall, Eaglewood Cliffs, New Jersey 07632, 1992, p.170, 198-201,
214, 237-239.

4. DIMENSIUNEA SOCIALĂ
A PRIVATIZĂRII DE MASĂ

Transferul de masă al societăţilor comerciale din sectorul de stat şi cel
privat are o importantă dimensiune socială care se măsoară îndeosebi prin:
crearea şi disponibilizarea de locuri de muncă; modificări în distribuţia
veniturilor; schimbări în structura socio-profesională a societăţii româneşti;
modificări în comportamentul social şi calitatea vieţii, îndeosebi în ceea ce
priveşte mobilurile şi idealurile indivizilor în societate; protecţia individului şi a
mediului; mobilitatea şi flexibilitatea pieţei muncii etc.
După părerea noastră, privatizarea de masă este posibil să aibă ca efect
o reducere bruscă a numărului de angajaţi la societăţile respective, ceea ce va
echivala cu o creştere a ratei şomajului. Noii proprietari vor lua măsuri de
minimizare a costurilor salariale, ceea ce s-ar putea să implice disponibilizări în
masă la societăţile destul de numeroase, "supradimensionate" cu personal.
Legea accelerării privatizării nu prevede explicit măsuri de prevenire sau
limitare a şomajului generat de privatizarea de masă. Ca atare, operaţionalizarea unor scheme ocupaţionale adecvate reprezintă singura alternativă
viabilă, de contracarare a consecinţelor dintre cele mai nefavorabile, legate de
creşterea şomajului în România, adiţional la cel existent. Aceste scheme se pot
instrumenta la nivel de localităţi şi judeţ, prin stimularea investiţiilor, prepensionării, finanţarea de la buget a unei părţi din salarii la unităţile economice
care angajează forţa de muncă, îndeosebi tineri, atragerea însăşi a societăţilor
privatizate în crearea sau găsirea de noi locuri de muncă.
Privatizarea "caz cu caz" realizată de FPS, în fiecare contract de
vânzare-cumpărare a acţiunilor, prevede clauze exprese vizând angajamentul
investitorului ca o perioadă dată de timp (de regulă doi ani) să nu disponibilizeze personalul existent. Totodată investitorului i se impun o serie de alte
condiţii, printre care cele de a mări numărul de locuri de muncă prin investiţii
suplimentare, de a investi în protecţia mediului etc. Astfel de clauze nu sunt
posibile direct în cazul privatizării de masă.
Având în vedere acţionariatul foarte numeros (circa 17 milioane
persoane fizice), rezultat prin transferul gratuit şi de masă al proprietăţii în
sectorul privat, apare oportună şi protejarea micilor acţionari care, în cazul în
care nu vor fi stimulaţi, vor deveni proprietari pasivi şi, ulterior, vor renunţa cu
uşurinţă la proprietate, în loc să aibă o atitudine proactivă în ceea ce priveşte
prosperitatea acesteia. În ţările cu economie de piaţă au fost create asociaţii
pentru protejarea micilor acţionari. Rolul lor este tocmai de a apăra interesele
deţinătorilor unui mic număr de acţiuni. Unul din scopurile acestor asociaţii se
referă la asigurarea unui reprezentant al micilor acţionari în consiliul de
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administraţie al societăţii. O astfel de reprezentare va fi necesară şi în cazul
societăţilor româneşti cu un acţionariat ce ar putea să fie de ordinul miilor şi al
zecilor de mii numai la o singură societate.
O bună parte din micii acţionari, în condiţiile noii pieţe a capitalului, va fi
tentată să renunţe la acţiuni contra unor sume superioare valorii nominale a
acestora, oferite de către cumpărători, mai ales că dividendele ce le deţin sunt
o promisiune incertă şi pe termen lung. În plus, 40 de acţiuni la o societate cu
capital social mare nu înseamnă prea mult în materie decizională. Aceşti
acţionari efemeri se vor exclude din cercul proprietarilor activi, indiferent de
motivele mai mult sau mai puţin întemeiate care au stat la baza autoexcluderii
respective.
De regulă, în situaţii de criză, renunţarea la acţiuni pentru bani cash este
larg uzitată, mai ales pentru păturile sociale cu venituri mici.
În cazul în care unul din obiectivele economico-sociale ale tranziţiei
României la economia de piaţă este crearea unei puternice "clase de mijloc",
acesta poate fi realizat nu numai printr-o politică de distribuire adecvată a
veniturilor, dar şi prin intermediul unei structuri echilibrate a regimului de
proprietate. Cu alte cuvinte, renunţarea la calitatea de acţionar, ca urmare a
înstrăinării acţiunilor obţinute gratuit sau a dezinteresului sau imposibilităţii de a
achiziţiona altele noi, poate veni în contradicţie cu procesul de consolidare a
clasei de mijloc în România.
În general, reducerea gradului de disipare a unui acţionariat atomizat
este un fenomen favorabil fluidizării procesului decizional. El echivalează cu
procesul de concentrare a proprietăţii în mâinile unui număr mai redus de
deţinători de acţiuni.
Pe de altă parte, în plan social mai larg, această "deposedare" - consimţită dintr-un motiv sau altul - poate conduce la conflicte şi contrapuneri ale
intereselor deţinătorilor şi nondeţinătorilor de acţiuni. Din acest motiv, indiferent
de comportamentul iniţial al unor acţionari mici, la nivelul firmei este importantă
realizarea unei convergenţe de interese între proprietari, patroni (employers) şi
angajaţi, inclusiv pe calea înlesnirii accesului salariaţilor la cumpărarea de
acţiuni, în virtutea rezultatelor favorabile, verificate practic, ale "coparticipării" în
activitatea întreprinderilor moderne1.

1

Vezi x x x Privatization in the Transition Process. Recent Experiences in Eastern Europe.
UN Conference on Trade and Development, Koping Datorg, Dec. 1994, p. 243-245.

5. FONDURILE DE RESTRUCTURARE

Restructurarea post-privatizare, potrivit opiniei multor specialişti, reprezintă cel mai eficient proces restructurativ, întrucât se efectuează de către proprietarii înşişi, care-şi cunosc bine propriile interese strategice de pespectivă, şi
nu de către stat, considerat în mod obişnuit ca un întreprinzător cu slabe
performanţe microeconomice.
Restructurarea necesită importante fonduri, mai ales când este vorba de
schimbări structurale tehnologice (de proces şi/sau producţii), operaţionale şi
financiare. Cum majoritatea societăţilor comerciale privatizabile sunt
subcapitalizate, procurarea de fonduri necesare restructurării va fi de o
importanţă primordială pentru noii proprietari. De regulă, sursele finanţării
restructurării societăţilor sunt: surse proprii, credite interne pe termen mediu şi
lung, fonduri acordate de FPS, credite externe, surse bugetare etc.
O sursă importantă a restructurării multor societăţi au constituit-o
fondurile acordate de FPS societăţilor cu capital majoritar de stat. Până în
prezent, numărul acestora este de ordinul sutelor.
În condiţiile privatizării de masă, finanţarea restructurării din fondurile
FPS obţinute din vânzarea de acţiuni se va reduce ca volum, cel puţin din
următoarele cauze:
a) transformarea gratuită a cupoanelor nominative şi a certificatelor de
proprietate în acţiuni nu va aduce nici un plus de capital bănesc pentru
societăţi;
b) vinderea de către FPS a acţiunilor rămase, după aplicarea practică a
privatizării de masă, nu va conduce la însemnate fonduri de investiţii pentru
restructurare, întrucât:
- nu există suficient capital românesc pentru a cumpăra acţiunile rămase
la vânzare de către FPS1;
- investitorii strategici români şi străini nu vor fi deosebit de interesaţi să
cumpere de la FPS decât pachete majoritare de acţiuni, situaţie care nu va fi
prea frecventă la societăţile privatizabile prin procedeul de masă care, de
regulă, cuprinde 60% din capitalul social2;

1

2

Experienţa vânzării de active prin licitaţie, ca şi cea a ofertei publice de acţiuni, care presupun plata integrală cash, au demonstrat cu prisosinţă acest lucru.
Dorinţa din partea investitorilor români sau străini de a deţine 51% din pachetul total de
acţiuni este dovada unui comportament de "supraasigurare" a acestora în materie de control al firmei, întrucât în economiile de piaţă mature mărimea ponderii pachetului de control
este cu mult mai redusă (25-30%); acţionarii minoritari, de regulă, pot fi uşor atraşi de par-
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- acordarea de facilităţi (Ordonanţa guvernamentală nr.39/1995) la
vinderea acţiunilor şi activelor de către FPS, similare cu cele ale privatizării prin
metoda MEBO (Legea nr.77/1994), va reduce sensibil sumele încasate de FPS
şi implicit cuantumul în mărime absolută (echivalent cu până la 60% din
vânzările de acţiuni) pe care acesta îl va lăsa la dispoziţia întreprinderilor
pentru capitalizare, plata datoriilor şi restructurare financiară.
Având în vedere diminuarea fondurilor de restructurare pe care le poate
acorda în viitor FPS-ul, apare absolut necesar ca finanţarea acesteia în viitor
să se realizeze pe seama creşterii importanţei relative a altor surse de
finanţare a restructurării, printre care menţionăm: sursele proprii ale societăţilor
comerciale, dividendele reinvestite ale acţionarilor, credite bancare acordate în
condiţii acceptabile (în ceea ce priveşte mărimea ratei dobânzii şi termenele de
rambursare), precum şi creditele externe. O parte a restructurării poate fi
suportată şi din fondurile bugetului de stat, acordate întreprinderilor particulare
care, de exemplu, au o importanţă deosebită pentru difuzarea progresului
tehnologic în întreaga economie naţională.

tea aceluia care deţine cea mai mare pondere în capitalul social, fără ca aceasta să fie în
mod obligatoriu de 51%.

6. MĂRIREA PARTICIPĂRII FPS LA SOCIETĂŢI
PRIVATIZATE ÎN MASĂ

Având în vedere prevederile Legii nr.55/1995 referitoare la posibilitatea
suprasubscrierii de titluri de privatizare la unele societăţi comerciale, în
condiţiile menţinerii constante a capitalului ofertat şi ale reducerii numărului de
acţiuni aferente în mod normal la un milion lei capital social, evaluat potrivit
H.G. 500/1994, pot interveni modificări în structura acţionariatului în ceea ce
priveşte ponderea FPS în capitalul social, după regularizările ce vor avea loc
între acesta şi FPP- uri, ca urmare a încheierii privatizării în masă.
Cu alte cuvinte, este posibil ca la un număr mare de societăţi comerciale
la care subscrierea de cupoane şi certificate a fost slabă sau chiar inexistentă
(este vorba de societăţi comerciale neatractive), FPS-ul să-şi mărească
ponderea în capitalul social al acestora, faţă de situaţia anterioară privatizării
de masă. Va avea loc un fel de "etatizare" sui generis, provocată de însuşi
procesul de privatizare de masă, căreia FPS-ul va trebui să-i găsească o
soluţionare, deşi nu a fost implicat în nici un fel în cauzarea acestui fenomen.
În aceste condiţii, apare oportună recurgerea la o nouă schemă de
privatizare accelerată sau de masă, în cazul în care există un minim de
garanţie că, prin aceasta, se pot reabilita performanţele economico-financiare
ale societăţilor. Oricum trebuie evitată extinderea la scara de masă a privatizării pe "un leu", deoarece aceasta, pe lângă vulnerabilitatea politică, poate fi
într-adevăr economic nejustificată pe termenul mediu şi lung, inclusiv în ceea
ce priveşte asigurarea unor surse bugetare ale statului şi menţinerea unor producţii de bunuri şi servicii necesare întregii economii naţionale. În plus, singura
instituţie care poate să asigure redresarea şi restructurarea unor întreprinderi
neatractive nu poate fi deocamdată alta decât FPS- ul, care încă mai dispune
de fonduri pentru restructurare, chiar dacă în măsura descrescândă.
Reeditarea unui "nou val" al privatizării de masă, invocându-se motivaţia
gratuităţii şi simultaneităţii cuprinderii unui număr mare de întreprinderi, evident
ridică o serie de probleme de finanţare a restructurării, a căror soluţionare,
dacă n-a fost posibilă în "prima rundă" a privatizării de masă, ar putea să
eşueze şi în cea de a doua.
Având în vedere că oferta de capital privatizabil în România este mai
mare decât cererea, accelerarea privatizării nu se poate face decât prin căile
următoare:
a) pe seama reducerii preţului de vânzare a acţiunilor, în cazul plăţii
integrale la termen;
b) pe seama acordării unor facilităţi de plată în condiţii avantajoase ale
rambursării creditului şi dobânzii.
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Fiecare dintre cele două căi au o serie de avantaje şi dezavantaje.
Vânzarea la preţ scăzut poate fi oricând atacată ca fiind în detrimentul avuţiei
statului, iar cea pe credit avantajos, că nu a ţinut seama de evoluţia inflaţiei,
ceea ce ar presupune o indexare a mărimii absolute a creditului şi dobânzii cu
rata anuală a inflaţiei.
Potrivit opiniei unor specialişti, privatizarea, fie în sens larg, fie în sens
restrâns, necesită timp datorită schimbărilor socio-economice radicale şi
complexe pe care le implică. "Întreprinderile publice administrate de un stat
paternalist nu pot fi transformate peste noapte într-un cal de curse - arată
Fisher S. şi Gelb A. - chiar dacă o înaltă autoritate decretează aceasta. Aşadar
apare firesc că perioada adecvată procesului privatizării, sugerată de diferiţi
cercetători influenţi, să fie de circa 30 de ani. În ceea ce priveşte frecvent
sugeratele şi/sau implementatele tehnici ale aşa-renumitei privatizări de masă
(cupoane, vouchers etc.), nimeni nu ştie cât va dura ca proprietarii adevăraţi
(persoane fizice sau instituţii) să apară, după dispersarea drepturilor de
proprietate formală, în cadrul unor vaste grupuri şi straturi ale populaţiei"1.
Observaţia, pertinentă după părerea noastră, cuprinsă în citatul de mai
sus, nu vine să dezarmeze factorul decizional în ceea ce priveşte privatizarea,
ci să-i atragă în mod serios atenţia asupra pericolului real pe care îl provoacă
în timp concentrarea, dincolo de anumite
limite, asupra unei singure metode de privatizare sau, şi mai grav,
ignorarea neajunsurilor sale, prezente şi în perspectivă.
Semnalăm de asemenea pericolul ca mărirea ponderii FPS la unele
societăţi comerciale după încheierea privatizării de masă să fie interpretată şi
politizată în sensul nefavorizat al "revenirii" la proprietatea de stat, al
naţionalizării etc. Chiar dacă este o înţelegere tendenţioasă a fenomenului, se
impun totuşi măsuri pentru a evita menţinerea în timp îndelungat a unor astfel
de acuze evident neîntemeiate, practic generate de:
a) neparticiparea deţinătorilor de titluri de privatizare la subscrierea
acestora la societăţile comerciale;
b) suprasubscrierea titlurilor de privatizare la anumite întreprinderi
rentabile.

1

Fisher S. şi Gelb A., Issues in Socialist Economic Reform, in Morer P. si Zecchini S. (editori), The Transition to a Market Economy in Central and Eastern Europe, vol.I., OECD, Paris, 1991, p.192; xxx Privatization in the Transition Process, Recent Experiences in Eastern
Europe, UN Conference on Trade and Development, Koping Datorg, Dec.1994, p.33.

7. CREŞTEREA NUMĂRULUI DE FALIMENTE

Economia de piaţă reprezintă un sistem ale cărui componente sunt în
continuă mişcare sub impactul turbulent şi propulsor în principal al progresului
tehnologic şi dinamicii volumului şi structurii cererii. În asemenea circumstanţe,
transferul în masă al societăţilor cu capital majoritar de stat în sectorul privat
poate, în proporţii destul de mari, să genereze şi un teren facil pentru falimentarea acelor societăţi care nu se pot adapta imediat condiţiilor dure ale pieţei.
Falimentul şi lichidările unităţilor economice în sine pot fi considerate ca
fenomene pozitive, de asanare, dacă ating o anumită "masă critică" pe
ansamblul economiei. Aceste falimente pot fi însă provocate şi în mod artificial,
ca urmare a influenţei mai multor factori cu acţiune mai puţin sesizabilă, dintre
care:
a. extinderea blocajului financiar asupra întreprinderilor viabile, care nu-şi
pot încasa creanţele;
b. înlăturarea concurenţei de către cumpărători, mai ales străini, ai unor
societăţi care nu sunt protejate legal împotriva includerii;
c. instituirea imediată a procedurii de faliment, fără a se recurge mai întâi
la măsuri de reabilitare financiară şi relaxare fiscală temporară.
Fără a neglija rolul asanator al falimentului într-o economie de piaţă, este
important a se recurge la această metodă dură de restructurare forţată cu
foarte mult discernământ, în perioada imediat următoare privatizării de masă,
când foarte multe întreprinderi recent privatizate au nevoie să-şi adapteze prin
restructurare, fie chiar şi asistate prin ajutoare şi facilităţi temporare, mecanismele de funcţionare la principiile, criteriile şi exigenţele pieţei.
Strategia restructurativă definitivă şi dură a falimentului trebuie să fie
precedată de încercări în ceea ce priveşte schimbarea managementului,
încredinţarea acestuia unor persoane mai competente, îngheţarea cheltuielilor
de capital, reducerea cheltuielilor administrative, vânzarea unei părţi din activele ineficient folosite. Înainte de a fi lichidată sau falimentată, întreprinderea
trebuie să devină "captivă" în sensul supravegherii ei financiare cu măsuri
deosebite1. Procedura de faliment trebuie considerată mai întâi ca o strategie
"defensivă" a întreprinderii care îi poate oferi şi soluţii pentru reabilitare.
Firmele declarate în faliment, potrivit reglementărilor legale din multe ţări,
beneficiază de protecţie faţă de creditori, în sensul că aceştia nu-şi pot lua
imediat activele sau forţa lichidarea într-un termen foarte scurt. Un plan de
1

Vezi: Glueck W., Business Policy and Strategic Management, McGraw-Hill Book Company
New York 1980, p.227-228; Rue L., Holland Ph., Strategic Management, Concepts and
Experiences, McGraw Hill Book Company, New York, 1986, p.133-134; Milgrom P. şi
Roberts J., op. cit. p. 183-184, 278-279, 502-505, 510.
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redresare şi de reorganizare poate fi propus şi sprijinit chiar de creditorii înşişi,
fie ei bănci sau alte societăţi comerciale.
Falimentarea "în masă" a societăţilor comerciale privatizate prin procedura "de masă" ar avea efecte deosebit de grave pentru ansamblul economiei
şi societăţii, s-ar crea facilităţi nejustificate pentru capitalul străin de a pătrunde
pe o piaţă nesaturată şi neprotejată, cu produse concurenţiale care, în bună
măsură, ar putea fi realizate şi de întreprinderile autohtone fie prin efort
propriu, fie prin societăţi mixte cu capital străin.

8. PORTOFOLII DIVERSIFICATE

Începând cu sfârşitul anului 1996, se vor contura tot mai concret
formarea şi gestionarea de portofolii de titluri mobiliare, gerate direct sau prin
intermediari. Alocarea eficientă a activelor, formarea unei culturi economice
specifice pieţei primare şi secundare a capitalului vor cuprinde un număr
crescând de proprietari. Deţinătorii de acţiuni şi economii băneşti se vor afla
într-o căutare permanentă pentru a efectua cele mai profitabile plasamente pe
termen scurt, mediu şi lung, în diferite produse financiar-bancare şi mobiliare.
Volumul vânzărilor şi cumpărărilor de acţiuni la bursă şi în afara acesteia
va spori, iar prin politica de diversificare a portofoliului se va urmări diminuarea
riscului.
Multiplicarea instituţiilor specializate în gestionarea valorilor mobiliare va
fi intensificată. Ele îşi vor elabora strategii proprii în legătură cu ponderea pe
care trebuie să o aibă diferite categorii de titluri. Vor începe să aplice tot mai
mult scheme diversificate de portofolii, în contul unor terţe persoane, ţinând
seama de: regularitatea previzibilă a performanţelor economico-financiare ale
societăţilor comerciale; calitatea managementului, produselor şi serviciilor;
puterea concurenţială; faza ciclului pieţei pe care se află unitatea economică
etc.
Potrivit opiniei unor specialişti, un portofoliu optim diversificat, în medie,
ar trebui să cuprindă titluri de la 18-20 societăţi, ceea ce ar constitui o garanţie
în sensul minimizării riscului.
Diversificarea portofoliului va însemna şi pătrunderea capitalului străin, a
filialelor corporaţiilor transnaţionale, precum şi achiziţionarea de către
întreprinzătorii români de acţiuni la societăţile din străinătate.

9. ALTE EFECTE

Privatizarea în general, cea de "masă" în special au exercitat o influenţă
directă şi imediată în privinţa restructurării concurenţei şi poziţiilor de monopol,
prin simplul transfer al întreprinderilor ce deţin monopol, din sectorul de stat în
cel privat. Diferenţa între cele două tipuri de monopol, ca şi efectele fiecăruia
sunt în general analizate şi cunoscute teoretic. Mai puţin se ţine însă seama de
aceasta în cadrul unor măsuri practice. Este unanim recunoscut că monopolul
de stat este cu mult mai "blând şi controlabil" decât cel privat, ceea ce nu
înseamnă că ar trebui pledat pentru menţinerea, dincolo de anumite limite
justificate, a monopolului de stat. Dimpotrivă, aceasta presupune încurajarea
privatizării, în condiţiile unor reglementări antimonopol (antitrust) clare şi
prompte operaţional, care să nu distorsioneze funcţionarea normală a mecanismelor concurenţiale pe piaţă. În paralel, apare necesară reglementarea
creării şi funcţionării societăţilor de tip holding care au început să-şi facă
apariţia şi în sectorul privat.
Privatizarea rapidă a unui număr mare de societăţi comerciale comportă
şi riscul ca, imediat după ce statul şi-a pierdut controlul asupra lor, să fie
închise (lichidate sau falimentate) sau să-şi schimbe profilul de activitate,
lipsind cel puţin pe termen scurt şi mediu economia şi societatea de produse
de strictă necesitate, fie ele realizate insuficient calitativ şi cantitativ.
Asanarea economiei de piaţă de unităţile perdante nu trebuie înţeleasă
îngust, ci în contextul efectelor macroeconomice propagate. Motivaţia unei
astfel de asanări poate ascunde şi mobiluri mai puţin transparente, cum ar fi,
de exemplu, înlăturarea unor potenţiali concurenţi pe căi neloiale şi cu urmări
nefavorabile pentru ansamblul economiei naţionale. Oricum, apare oportună
înlăturarea sau diminuarea pericolului potenţial ca, în etapa ulterioară
privatizării de masă, multe produse şi servicii să fie abandonate sau înlocuite
prin importuri ce nu pot fi plătite din exporturi eficiente de produse româneşti,
cu un grad ridicat de prelucrare. În asemenea cazuri, necesitatea salvgardării
intereselor economiei şi protecţiei capitalurilor naţionale este o formulă frecvent
uzitată şi se bazează pe intervenţia directă şi justificată a statului, în cele mai
diferite moduri.
Funcţionarea pe piaţa internă şi externă a unui număr mai mare sau mai
mic de producători cu producţie similară la export, ca urmare a privatizării de
masă, poate prejudicia interesele la nivelurile micro, mezo şi macroeconomic,
prin practicarea unor preţuri de dumping, sub preţurile pieţei mondiale. Această
politică de a "strica" preţul pieţei externe, promovată haotic de exportatorii
români de mobilă şi alte produse din lemn, metal etc., se datorează lipsei unei
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înţelegeri prealabile dintre exportatorii români de a practica preţuri în anumite
intervale de mărime, sub care să nu mai scadă.
Exporturi la preţuri mai scăzute faţă de nivelul pieţei înseamnă, în final,
pierdere de valută pentru întreaga economie şi irosirea resurselor naţionale ale
acesteia.Realizarea unor asociaţii ale exportatorilor români pentru anumite
grupe de produse specializate, care să-şi pună de acord unele coordonate
majore ale politicii lor de export, compatibile şi convergente cu interesele
tuturor şi ale economiei româneşti în ansamblul ei, ni se pare o măsură care ar
trebui urgent întreprinsă, chiar înainte de închiderea privatizării de masă.
Experienţa ţărilor cu economie matură de piaţă arată că astfel de asociaţii ale
exportatorilor funcţionează cu rezultate favorabile, fără să lezeze interesele
generale ale liberei circulaţii a mărfurilor şi serviciilor, consfinţite în înţelegeri
interstatale multilaterale la nivel regional sau mondial.

ÎNCHEIERE

Prezentarea câtorva din aspectele şi efectele favorabile şi/sau mai puţin
favorabile care ar putea să se manifeste ca urmare a privatizării de masă,
reprezintă un argument şi un îndemn pentru cercetarea ştiinţifică şi organele
executive, în direcţia aprofundării acestora pe planul teoretic-metodologic şi al
unor măsuri practice, concrete de stimulare în cazul celor pozitive sau de
prevenire, contracarare şi diminuare, pentru cele negative.
Strategia privatizării caz cu caz transpusă în practică de FPS pentru
prima dată în România va trebui, fără îndoială, continuată, întrucât trecerea în
sectorul privat a marilor întreprinderi de stat, după cum rezultă şi din analiza
privatizărilor din ţările cu economie de piaţă, este un proces de durată, pe cât
de anevoios, pe atât de important pentru dezvoltarea economică sustenabilă.
Ritmul relativ lent al segmentului din economie privatizat în cadrul
strategiei caz cu caz nu trebuie să îngrijoreze, mai ales că treptat sectorul de
stat al economiei româneşti va fi nevoit să se înscrie în rigorile şi regulile de joc
ale economiei private de piaţă, practic statul fiind unul dintre agenţii economici
importanţi, sui generis din economia naţională, cu obligaţii de excepţie care
însă nu trebuie să infirme, ci, dimpotrivă, să confirme regula economiei de
piaţă.
Oricât s-ar dori de liberală o economie de tranziţie, ea nu poate şi nici nu
trebuie să facă abstracţie sau să neglijeze adevărul - care nu credem că mai
trebuie demonstrat - că, în primul rând, statului îi revine dificila misiune de a
realiza tranziţia şi reforma economico-socială subiacentă acesteia.
Conceperea strategiei, secvenţialităţii şi urmărirea desfăşurării reformei îi revin
statului, astfel încât să se evite desfăşurarea spontană, haotică şi anarhică a
reformei şi implicit a privatizării.
În cazul concret al privatizării caz cu caz, un loc important îl are stabilirea
unor competenţe şi relaţii interinstituţionale clare, fără interferări birocratice
formale sau informale şi mai ales fără imixtiuni conjuncturale dintr-unul sau
altul din componentele spectrului politico-social, de natură să bulverseze şi să
sacrifice consecvenţe şi principii viabile pentru interese de moment.
Folosirea metodelor de privatizare caz cu caz a întreprinderilor cu capital
majoritar de stat desigur nu exclude şi utilizarea metodelor de privatizare relativ
rapide cum ar fi cele vizând privatizarea de masă. Important este ca în cazul
strategiei privatizării de masă, posibil de realizat în mai multe runde, să se
determine cu mare atenţie care este totuşi "masa critică" a fenomenului pentru
ca acesta să se desfăşoare cu succes; cuprinderea dintr-o dată în privatizarea
de masă a unui număr foarte mare de societăţi cu capital majoritar de stat, pe
lângă avantajele prezumate, poate comporta şi riscuri de natură să pună în
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lumină nefavorabilă o măsură de reformă care, dimensionată adecvat, ar fi
putut conduce rapid la rezultate deosebit de favorabile.
Privatizarea de masă în România se înscrie în cadrul metodelor de
privatizare rapidă, principalul obiectiv urmărit fiind efectuarea accelerată a
transferului proprietăţii din sectorul de stat în cel privat, presupunându-se că
proprietatea privată oferă implicit premisele favorabile dezvoltării, liberalizării şi
eficientizării.
În legătură cu schemele şi dinamica privatizării, există o diversitate de
opinii. De aceea, considerăm absolut necesar ca, pe lângă părerile
susţinătorilor fără rezerve ai privatizării rapide, să înfăţişăm şi opinii mai puţin
favorabile acestei metode. Bunăoară, cunoscuţii economişti M. Bruno1 şi A.
Salimano2, ca şi alţii, relevă că din anul 1989 "fostele economii central
planificate s-au angajat la programe radicale de reforme economice care
combină stabilizarea macroeconomică cu liberalizare şi privatizare rapide ale
economiilor lor. Nu este un secret că aceste programe urmează modelul de
reformă standard (subl. ns.), recomandat de către F.M.I. ţărilor în curs de
dezvoltare şi practicat acolo, cu diferite grade de succes, într-un mediu
socioeconomic total diferit. În fostele ţări cu economii central planificate aceste
programe, ca s-o spunem moderat, nu au fost foarte încununate de succes, cel
puţin până acum"3.
Este important de reţinut că Michael Bruno, consilier de frunte la F.M.I.
de mai mulţi ani, în prezent economist şef la Banca Mondială, are o astfel de
părere în legătură cu caracterul operaţional al programelor lansate de F.M.I. în
ţările central şi est-europene, programe pe care acelaşi M. Bruno le consideră
de ajustare drastică, "autoimpuse" şi "binecuvântate" de organismul financiar
internaţional mai sus menţionat.De altfel, în prezent este în general recunoscut
faptul că nu există modele gata făcute pentru a utiliza politicile economice ale
altor ţări. Încă din 1984, Albert Hirschman atrăgea atenţia asupra "sindromului
economistului în vizită", înţelegând prin acesta "obiceiul care constă în a emite
păreri şi prescripţii peremptorii, recurgând la principii şi remedii economice
universal valabile - fie dinainte stabilite, fie totalmente noi - după un contact cu
totul minim cu bolnavul"4.
În legătură cu reţetarul programelor standard de ajustare şi reformă
economică promovat de anumite organisme financiare internaţionale,
principala problemă care se ridică este mai degrabă negocierea lui în termeni
1

Bruno M., Stabilization and Reform in Eastern Europe. A reliminary Evaluation, IMF, Staff
Papers, vol. 39. no.4, December 1992, p.743.
2
Salimano A., After Socialism and Dirigisme. Which way?, World Bank Working Papers,
WPS 981, September 1992, p. 3-6.
3
Vezi: Privatization in the Transition Process, op. cit., p. 26.
4
Albert O. Hirschman, Rival Views of Market Society and Other Recent Essays, Cambridge,
Mass Harvard University Press, 1992, p.11.
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calificaţi şi productivi, cu adaptare la specificul naţional, şi nu o acceptare tale
quale, bazată pe interese de moment ale ieşirii din situaţie şi care să neglijeze
manifestarea unor factori cu efect pe termen mediu şi lung pentru întreaga
economie naţională. Aceasta cu atât mai mult cu cât organismele
internaţionale respective, prin însuşi statutul lor, nu-şi propun imixtiuni directe
în afacerile interne economice sau de altă natură ale ţărilor.
În final, subliniem necesitatea înţelegerii şi, pe cât posibil, a controlului şi
stăpânirii a ceea ce savantul român George Pallade denumea "fenomenul de
decompresiune" al reformei economice în România, aplicat în cazul nostru la
privatizare, în general, şi la cea de masă, în special. Trecerea de la un regim
totalitar de proprietate, aflat sub presiunea totală a sistemului de comandă
hipercentralizată, la proprietatea privată, caracterizată prin libertatea de
iniţiativă a agenţilor economici, trebuie să se facă cu respectarea unui anumit
tempo astfel încât acest necesar fenomen de decompresiune să se producă
fără distorsiuni şi costuri economico-sociale care să compromită sau să
anihileze chiar efectul benefic scontat al decompresiunii. Tot savantul român,
referindu-se la specificitatea desfăşurării acestui fenomen pentru ţara noastră,
sublinia importanţa pe care o au înţelegerea şi răbdarea faţă de reforma
economică şi socială dintr-o ţară fostă comunistă, strânsă în chingile
totalitarismului mai mult decât oricare alta dintre vecinele sale ex-socialiste.
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1. PROBLEME CONCEPTUALE ŞI CADRUL
LEGISLATIV

1. Probleme conceptuale
Nici una dintre problemele tranziţiei ia economia de piaţă din ţările
central şi est-europene nu a stârnit atâtea dispute şi controverse, nu a implicat
un număr atît de mare de oameni − de la muncitori şi ţărani până la politicieni
de seamă − ca cea a proprietăţii şi privatizării. Situaţia este explicabilă dacă
avem în vedere că problemele transformării proprietăţii, schimbării formei de
proprietate şi ale proprietarilor ating interesele tuturor, atât cele economice cât
şi cele politice, atât prezente cât şi cele viitoare, ale întregii populaţii din orice
ţară. Natura, amploarea şi complexitatea acestor transformări ca şi locul pe
care îl ocupă ele în sistemul economic determină ca problemele proprietăţii,
implicit ale privatizării să nu se limiteze la perioada de tranziţie de la economia
hipercentralizată la cea de piaţă. Ele există, într-un feî sau altul, într-o măsură
sau alta şi în ţări cu economie de piaţă dezvoltată, după cum arată exemplul
Angliei, Franţei, Italiei etc.
De la bun început problemele privatizării erau puternic marcate de
interesele politice, de poziţia forţelor politice existente, ceea ce face rezolvarea
lor pur economică mult mai dificilă, în special având în vedere implicarea unor
interese economice şi politice din exterior. După cum afirmă ministrul adjunct
de la Ministerul Industriei din Bulgaria, Racio Petrov "Orice grupare politică
încearcă să creeze Bulgaria ei deosebită şi care să fie numai a ei..; Atunci
când vorbim de economia de piaţă, în Bulgaria există zeci de păreri diferite
despre' această problemă. Dacă este vorba de căi de realizare a economiei de
piaţă apar alte zeci de opinii şi aproape întotdeauna scapă situaţia reală"1.
Ori, soluţionarea problemelor juridice, legate de schimbarea proprietăţii
în perioada de tranziţie, raportul dintre proprietatea de stat, proprietatea
obştească şi cea privată stau ia baza rezolvării tuturor problemelor reformei
economice. După cum afirmă. T. Mitev în articolul "Problemele fundamentale
ale tranziţiei spre economia de piaţă"2, structurarea economiei în funcţie de
tipuri de proprietate în perioada de tranziţie reprezintă indicatorul de bază al
întregii politici a unui guvern, hotărât să înfăptuiască reforma economică în
ţară".
În Constituţia Bulgariei (art. 17 al. 2), ca şi în Constituţia României, se
deosebesc două tipuri de proprietate − privată şi publică. Privată este

1
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Iconomicesks jivot, nr.27 din 13 iulie 1994, pag. 1, 12.
Iconomiceski jivot, nr. 28 din 20 iulie 1994, supliment
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proprietatea persoanelor fizice şi juridice iar cea publică este proprietatea
statului şi a obştelor (municipală, comunală, sătească).
Specific pentru proprietatea publică este faptul că purtătorii ei sunt
totodată şi purtători ai puterii publice, de stat şi de aceea pot folosi actele
puterii în exercitarea dreptului lor de proprietate. În afară de aceasta,
proprietatea publică se realizează şi se utilizează în interesul societăţii
(Constituţia Bulgariei, art. 18, al. 6 şi art. 140).
Proprietatea publică este tot atât de veche ca şi statul. Ea este obiectiv
necesară şi într-o econoame de piaţă. Cea mai bună demonstraţie a acestei
afirmaţii oferă economiile vest-europene în care ponderea proprietăţii publice,
nefiind deloc neglijabilă1 se caracterizează printr-o tendinţă de creştere, ce
trece prin anumite oscilaţii. Ea are funcţiile ei specifice, care nu se pot
împrumuta de proprietatea privată. Prin intermediul proprietăţii publice, starul
modem îşi realizează politica sa social-economică, creează şi menţine
infrastructura necesară, asigură locuri de muncă şi protecţia mediului
înconjurător, dirijează preţurile la unele produse şi servicii de bază realizate pe
baza acestei proprietăţi; energie electrică, transportul pe căi ferate,
comunicaţii, învăţământ şi ocrotirea sănătăţii, ajutoare sociale şi altele. Ca
urmare, în perioada de tranziţie spre economia de piaţă nu se pune problema
lichidării proprietăţii publice, ci este vorba de transformarea unei părţi din
aceasta în cea privată, de limitarea ei la dimensiuni raţionale, obiectiv
justificate din punct de vedere economic şi social. Statul joacă în acest proces
un rol dublu: pe de o parte, ei trebuie să se ocupe de transformarea unei părţi
din proprietatea publică în cea privată, iar pe de alta, atât în timpul privatizării,
dar mai ales după, trebuie să "aibă grijă" de acea parte care este şi rămâne în
continuare publică. De aceea orice discuţii privind "retragerea totală a statului
din economie" nu pot decât dăuna evoluţiei pozitive a proprietăţii şi a
economiei, în general.
La începutul perioadei de tranziţie şi în Bulgaria (după 1989) se vorbea
de privatizarea tuturor întreprinderilor de stat şi lichidarea proprietăţii de stat,
care reprezenta cca. 99% din totalul proprietăţii, unităţile agricole fiind
transformate tot în unităţi de staî. Apoi a venit dezmeticirea şi a început
conturarea unor ramuri şi sectoare în care unităţile nu trebuiau privatizate.
Lista lor nu s-a definitivat nici până în prezent şi criteriile de includere în
aceasta nu sunt precizate. Nu s-a răspuns nici la întrebarea care întreprinderi
din anumite sectoare trebuie privatizate − cele rentabile sau cele nerentabile.
Părerile diferă, iar practica existentă, modestă, oferă soluţii diferite.
Şi ca problemele să fie şi mai complicate, forţele politice şi opinia publică
s-au concentrat asupra problemelor restituţiei. Problemele proprietăţii de stat,
care mulţi ani şi de acum încolo, după aprecierea economiştilor bulgari, vor
1

Calculată pe baza unui indicator agregat, ea reprezintă între 25% în Austria şi 14% în
Germania (Ikomiceski jivot, nr. 15,1990).
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ocupa un loc hotărâtor în cadrul politicii economice în Bulgaria au fost, pe
moment, lăsate în planul doi.
Răspunsul la toate problemele privatizării sau cel puţin la majoritatea lor
nu poate fi găsit tară clarificarea sensului realizării ei.
Astfel, preşedintele Asociaţiei experţilor în domeniul evaluării activelor,
V. Pârvanov, referindu-se la neajunsurile privatizării în Bulgaria, sublima printre
altele: "În primul rând lipseşte o concepţie clară. Până în prezent nimeni nu a
declarat cu răspundere dacă privatizarea la noi înseamnă schimbarea
proprietăţii şi aceasta cu orice preţ sau poate prin privatizare se urmăreşte
strângerea de mijloace şi înviorarea unor fonduri, sociale şi altele, realizarea
unui efect social prin deschiderea a noi locuri de muncă? Sau chiar se
urmăreşte restructurarea economiei. însănătoşirea şi orientarea ei în principal
spre noi pieţe?". Din această cauză, afumă autorul menţionat, ea se face
haotic, dezorientat şi aceasta constituie cauza efectului ei social şi financiar
slab. Este bine cunoscut, că privatizarea nu este un panaceu pentru toate sau
un medicament pentru orice boală1.
Predomină opinia că privatizarea este necesară pentru lichidarea bazei
economice a regimului totalitar care a dominat în ultimele decenii şi pentru
prevenirea reapariţiei acestuia vreodată. În istorie sunt, însă, destule exemple
de regimuri totalitare existente în condiţiile proprietăţii private. Aşa a fost şi în
Germania fascistă si în Italia şi în Spania, iar mai curând în Chile. Şi invers,
sunt destule ţări cu regim politic democratic în care proprietatea de stat este
larg dezvoltată, ca de exemplu, în ţările scandinave. Legătura dintre
democraţia conducerii şi proprietatea privată, ca şi dintre dictatură şi
proprietatea de stat nu este directă şi nici obligatorie. Cunoscutul profesor J.
Aroio exprimă părerea că este o iluzie să considerăm că odată cu lichidarea
proprietăţii de stat dispare posibilitatea conducerii totalitare2.
Privatizarea se realizează au numai în fostele ţări socialiste. Dimpotrivă
până nu demult acest proces era caracteristic numai ţărilor capitaliste care în
nici un caz nu doreau să producă modificări radicale în sistemul lor economic.
Este răspândită − şi nu numai în Bulgaria − o altă opinie potrivit căreia
privatizarea este necesară pentru formarea unui pluralism obiectiv necesar în
sfera proprietăţii. Practica demonstrează şi de această dată că privatizarea nu
este cea mai raţională cale a acestui proces în Bulgaria. Privatizarea prin
vânzarea întreprinderilor de stat − cum se prevede în legea privatizării −
necesită capitaluri private deja existente, care prin cumpărarea de întreprinderi
nu fac decât să-şi schimbe forma: din bănească în cea productivă. Deci, prin
aceasta, proprietatea privată nu se creează, ci numai îşi schimbă forma, se
transformă. "Fapt este că în Bulgaria proprietatea privată deja cuprinde
aproape jumătate din comerţ şi o parte şi mai mare din producţia agricolă şi
1
2
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servicii, fără succese deosebite"1. Capitalul privat existent − încă insuficient −
ca şi cel străin preferă sectoare eficiente, cu recuperarea rapidă a investiţiilor
faţă de necunoscutul şi dificultăţile în cazul cumpărării întreprinderilor de stat,
îndeosebi a celor nerentabile. Dar oricum, atât capitalul autohton, cât şi cei
străin sunt deocamdată insuficiente pentru a forma rapid un sector privat în
producţie.
În perioada de la 1.01. 1990 şi până în prezent investiţiile străine în
Bulgaria au ajuns ia 498,4 milioane dolari2 − sumă apreciată ca foarte mică în
comparaţie cu Cehia, Polonia şi Ungaria, nemaiverbind de republicile baltice
aie fostei URSS. Realizatorii bulgari ai privatizării nici nu scontează pe capital
străin, iar sdeea de schimbare a datoriei externe pe proprietatea asupra
întreprinderilor bulgăreşti apărută îa un moment dat, a fost dezaprobată chiar
la nivel înalt. Deci, ca bază rămân forţele proprii.
Există şi păreri după care privatizarea reprezintă singura cale de ieşire
din criza economică în care se află ţara. Într-adevăr, criza nu poate fi depăşită
decât prin înviorarea producţiei, prin creşterea rapidă a productivităţii muncii şi
a eficienţei, în general pe baza schimbărilor tehnologice, a modificării structurii
producţiei, depăşirii dificultăţilor economice externe, perfecţionării activităţii în
sistemul financiar-bancar şi a altor îmbunătăţiri în sistemul economic.
Privatizarea este, deci, legată de o serie de alte transformări care determină
succesul ei, ea constituind doar unul dintre elementele de bază ale reformei
care contribuie la ieşirea din criză.
Există opinii după care, la început, privatizarea nu numai că nu va
contribui la ieşirea din criză, dar ca orice schimbare va încetini procesul de
depăşire a crizei, pentru că va necesita mijloace şi forţe suplimentare pentru
realizarea ei. Ea este apreciată ca "o acţiune costisitoare, care necesită mult
timp, efectele ei mani-festându-se de abia după cinci-zece ani"3.
După opinia unor specialişti occidentali4, exprimată în legătură cu problemele reformei-economice în Bulgaria, necesitatea privatizării este determinată,
pe de o parte, de faptul că statul singur nu mai poate conduce în mod eficient
activitatea productivă în fiecare întreprindere, pentru că el trebuie să-şi concentreze eforturile asupra conducerii sociale a ţării şi a instituţiilor sociale subordonate lui, iar pe de altă parte, de nevoia asigurării unor resurse suplimentare,
ce ar rezulta din vânzarea unei părţi din potenţialul productiv, în vederea
acoperirii unor cheltuieli suplimentare care trebuie făcute în noile condiţii. Întradevăr, conform experţilor Agenţiei pentru privatizare, în urma dezetatizării, în
anul 1994 urma să intre în bugetul statului 8221 milioane leva. Din această
sumă, 2,5 miliarde leva ar reprezenta încasări băneşti, iar restul trebuie
1
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acoperit prin obligaţiuni. "Bulgarii care au ajuns ultimii din fostele ţări socialiste
la masa priva-lizării, speră să câştige "ceva" leva de la dtezetatizare"1.
Principalul argument al susţinerii privatizării rămâne restructurarea proprietăţii, prin transformarea unei părţi din proprietatea de stat în cea privată, în
vederea creării mai rapide a formelor de proprietate care constituie baza democraţiei economice şi a competiţiei care conduc, în ultima instanţă, la
realizarea unei eficiente mai mari la nivelul macroeconomic, în economia
naţională. Nu toate unităţile privatizate vor deveni în mod automat mai
eficiente, unele dintre ele vor putea da faliment, acesta fiind un fenomen
propriu în primul rând economiei de piaţă, dar la nivelul societăţii procesul
privatizării trebuie să asigure creşterea eficienţei economice şi sociale. Acesta
este unicul criteriu de apreciere a fiecărui pas, a fiecărei acţiuni în cadrul
privatizării − orientări, proporţii, ferme, obiective etc. Acest criteriu este, însă,
ultimul cate se ia în considerare la adoptarea hotărârilor privind privatizarea
întrepiinderiior de stat. Numai aşa se explică ''elanul" pentru privatizarea celor
mai rentabile întreprinderi din economie, care îşi îmbogăţesc proprietarii şi de
ia care societatea bulgară nu are de câştigat. Mai mult, rezultatele acestor
întreprinderi după privatizare să atribuie caracterului lor privat şi se compară cu
rezultatele întreprinderilor de stat rămase fără sprijinul patronului lor" −
guvernul Comparaţia, evident, favorizează întreprinderile privatizate. De aceea,
în publicaţiile economice, de multe ori privatizarea este apreciata ca
antisocială, ea servind, în principal, acele pături sociale care au strâns deja
capital şi aceasta adesea pe căi dubioase.
De multe ori se sugerează că prin privatizare se formează interese şi
stimulente puternice la producătorii nemijlociţi şi se lichidează premisele risipei,
birocraţiei în conducere, indiferenţei şi înstrăinării producătorilor de rezultatele
activităţii lor. În aceasta există o doză de adevăr, fenomenele menţionate fiind
proprii proprietăţii de stat şi în Bulgaria. Dar ele o însoţesc nu pentru că ea este
de stat, ci pentru că modul ei de organizare şi conducere o face a nimănui,
străină participanţilor la funcţionarea ei. Nu există temei ca lucrătorii într-o marş
întreprindere de stat să se simtă altfel decât lucrătorii dintr-o întreprindere
asemănătoare privată. În ambele cazuri ci nu pot participa direct la exploatarea
proprietăţii şi să fie interesaţi nemijlocit îa succesul acesteia. Interesul lor este
generat nu de forma de proprietate, care în ambele cazuri rămâne departe de
ei, ci de organizarea producţiei şi de remunerarea muncii. Mari întreprinderi
moderne, fie ele de stat sau private, în proprietate individuală sau acţionară,
sunt conduse de persoane împuternicite − manageri − al căror interes este
determinat, de salariul lor, iar acesta − de rezultatul întreprinderii. Raportul cu
proprietatea este indirect şi îndepărtat şi nu are o importanţă hotărâtoare.
Acelaşi lucru se poate spune şi despre mari societăţi pe acţiuni, în care
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acţionarul, deţinătorul a 0,001% sau chiar 0,01% din acţiuni are o participare
indirectă şi foarte formală la conducerea firmei.
Îu Bulgaria este în general recunoscut că privatizarea într-o anumită
măsură, necesară pentru economie, dar se consideră că ea nu trebuie
fetişizată şi nu trebuie transformată în mijloc de abatere a atenţiei şi de
câştigare decapital politic.

2. Cadrul legislativ
Încă din anul 1991 în parlamentul bulgar au fost depuse mai multe
variante-proiect pentru legea privatizării. În toamna anului 1991 Marea Adunare
a Bulgariei a adoptat aşa-zisa lege a micii privatizări. Actuala lege denumită
"Legea pentru transformarea şi privatizarea întreprinderilor de stat şi obşteşti"1
şi adoptată de abia în aprilie 1992 s-a născut în urma unor discuţii îndelungate
şi a unui compromis intre diferitele opinii referitoare ia abordarea privatizării şi
exprimă un consens între diferitele forţe politice. Proiectul ei a fost examinat şi
de către experţi străini.
După cum relevă unii economişti bulgari2 întârzierea în adoptarea
acestei legi s-a datorat faptului că pentru majoritatea aflată la putere − Uniunea
Forţelor Democratice − a fost mai importantă adoptarea prioritară a legii
restituţiei (care a fost adoptată în februarie 1992 sub titlul "Legea pentru
restabilirea proprietăţii asupra bunurilor imobile etatizate"), şi numai după
aceea a legii privatizării. Chiar şi în actuala lege de transformare şi privatizare
s-a încercat-o soluţionare a problemelor legate de raportul "privatizarerestituire", ea conţinând o serie de prevederi cu caracter restitutiv. Toate prevederile referitoarei la restituirea proprietăţii restrâng cercul celor deposedaţi de
proprietate numai ia cei care aveau bunuri imobile. Reprezentanţii opoziţiei
bulgare − Partidul Socialist Bulgar -lărgesc cercul celor deposedaţi şi asupra
maselor oamenilor muncii care au creat cea mai mare parte a bogăţiilor
materiale. În această situaţie problema restituirii a fost soluţionată politic, prin
prisma intereselor economice ale majorităţii proprietarilor din Adunarea
Populară. Dar această soluţie se consideră juridică şi traducerea ei în viaţă a
relevat mari contradicţii între aspectele politice şi cele economice ale restituirii.
De aici şi importanţa rezultatelor reale ale restituirii care nu a contribuit la
îmbunătăţirea situaţiei economice în ţară. Unii autori considerau ca foarte
probabilă înlocuirea forţei politice care a susţinut restituirea în cazul alegerilor
democratice − de acea forţă care promite rezultate economice rapide, neţinând
seama de interesele foştilor proprietari3.
Imediat după aprobarea Legii pentru transformarea şi privatizarea
întreprinderilor de stat şi obşteşti la 16 mai 1992, a fost aprobată de parlament
1
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Legea comercială (Codul Comercial), prin care au fost reglementate statutul
juridic şi organizatoric al unităţilor transformate în societăţi comerciale. Firmele
de stat acţionare formate în baza Decretului nr. 56 privind activitatea economică, adoptat înainte de reformă şi aflat în vigoare într-o forma modificată în
continuare, au devenit, pe baza dispoziţiilor Legii comerciale, societăţi pe
acţiuni.
Primele măsuri ale Consiliului de Miniştri în vederea transformării
întreprinderilor, existente până în 1991 ca firme de stat, se bazau pe art. 1 al. 2
din Legea pentru transformarea societăţilor comerciale cu conducerea
unipersonală aliate în patrimoniul de stat, conform căreia drepturile de
proprietar unic al capitalului, lor au fost acordate Consiliului de Miniştri.
În perioada septembrie 1991 − aprilie 1992 Consiliul de Miniştri al
Bulgariei a emis numeroase dispoziţii prin care se transformau întreprinderi şi
se desemnau consilii de directori, consilii de supraveghere şi conducători ai
societăţilor unipersonale, cu răspundere limitată. Prin ele au fost parţial
reglementate problemele legate de dreptul Consiliului de Miniştri de exercitare
a funcţiilor adunării generale, în multe cazuri, această reglementare reprezenta
o restricţie şi genera contradicţii. Singurul document mai general în această
perioadă era Hotărârea nr. 176 din 1991 a Consiliului de Miniştri, dar nici
aceasta nu a putut oferi o reglementare sistematică a problemelor pe care le
ridica practica. Pentru înlăturarea neclarităţilor existente, Consiliul de Miniştri a
adoptat Hotărârea nr.98 din 1992 care, pentru prima dată, reglementa modul în
care Consiliul de Miniştri soluţionează problemele care intră în competenţa
adunării generale din societăţile comerciale unipersonale. La sfârşitul anului
1992 acest mod a fost completat pe baza experienţei acumulate şi aprobat prin
Hotărârea nr. 265 din 8.12.1992 a Consiliului de Miniştri. Întreprinderile de stat
transformate în societăţi comerciale devin subiecţi economici autonomi care
funcţionează pe baza Legii comerciale, cu o singură deosebire substanţială.
Pentru că ele sunt societăţi unipersonale şi fiind recunoscut dreptul guvernului
de a exercita prerogativele de proprietar al capitalului, tot ce este descris în
Legea comercială ca dreptul adunării acţionarilor şi asociaţilor trebuie îndeplinit
de guvern. Acesta, la rândul său, transmite aceste funcţii de răspundere
ministerelor respective.
Prin Hotărârea nr. 7 din 25.01.1.994 guvernul şi-a îndeplinit cerinţa din
Legea pentru transformarea şl privatizarea întreprinderilor de stat şi obşteşti,
aprobând regulamentul de exercitare a dreptului de proprietate al statului în
întreprinderi. Aplicarea Legii privatizării în decurs de doi ani a ridicat o serie de
probleme. Astfel să în iunie 1994 ea a fost substanţial modificată şi completată.
În ce sens?
1. În primul rând, cea mai importantă modificare a constat în introducerea unui articol nou - art. 8 - prin care se reglementează problema privatizării
în masă. Ea se va realiza, prin bonuri de investiţii Dreptul de a primi aceste
bonuri are orice cetăţean bulgar cu domiciliul permanent în ţară care a împlinit
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vârsta de 18 ani. Pentru organizarea şi tehnologia realizării concrete a
privatizării în masă, Consiliul de Miniştri urma să emită câteva reglementări
speciale. Pe lângă Consiliul de Miniştri se creează Centrul pentru privatizarea
în masă ca organ de conducere a privatizării prin bonuri de investiţii.
2. Până în prezent ministerele şi departamentele puteau adopta hotărâri
privind privatizarea întreprinderilor de stat a căror valoare de bilanţ (a activelor
pe termen lung) nu depăşea 10 milioane leva. Prin art. 3 al. 1 pct. 1 această
limită s-a ridicat la 70 milioane leva, lărgindu-se astfel posibilitatea ministerelor
şi departamentelor de a înfăptui privatizarea.
3. La art. 4 al legii au fost adăugate ca organe care pot face propuneri de
privatizare:
- sfaturi comunale pentru întreprinderi şi părţile autonome ale acestora
care se află pe teritoriul comunei;
- cei care le aveau în gestiune sau arendă pe bază de contracte
încheiate până la data de 15.10.1993.
4. Au fost lărgite avantajele acordate lucrătorilor din. întreprinderi. Până
m prezent suma totală a reducerii de care putea beneficia o persoană, prin
cumpărarea acţiunilor preferenţiale, depindea de vechimea în muncă şi nu
putea să depăşească 12 salarii lunare brute. în prezent, prin art. 22 al. 3,
mărimea reducerii poate ajunge la suma egală cu 24 de salarii. Aceste acţiuni
preferenţiale sunt purtătoare de drept de vot, iar după vechea lege timp de trei
ani ele erau fără drept de vot. Prin noul articol 23 "a" în cazul privatizării în
masă, persoanele care beneficiază de avantaje primesc gratuit până la 10%
din acţiuni şi cote-părţi din proprietatea statului în întreprinderea care se
privatizează.
5. Lucrătorilor îi se acordă dreptul de a răscumpăra întreprinderea m
care lucrează sau părţile autonome ale acesteia în etape, conform graficului
stabilit prin contract, în termen de până la zece ani.
6. A fost inclus un articol nou, 35, conform căruia întreprinderile de stat şi
comunale se pot răscumpăra la preţul de evaluare, fără licitaţie sau concurs,
de către:
a) lucrătorii întreprinderii care se privatizează şi b) cei care o închiriază
sau arendează.
Aceste persoane au dreptul, în condiţiile stabilite prin iege, să
răscumpere întreprinderea cu plata în rate (art.40).
Referindu-se la cadrul legislativ al privatizării, specialiştii bulgari
apreciază că atât Legea privatizării, cât şi întreaga legislaţie auxiliară (acte
normative) au fost adoptate cu o mare întârziere faţă do alte ţări central şi esteuropene.
"Publicul bulgar acceptă privatizarea bazată mai curând pe aşteptări vagi
decât pe evaluarea exactă a rezultatelor economice legata de transformarea
proprietăţii. Aceasta se datorează faptului că privatizarea în Bulgaria se află
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încă în stadiul iniţial, venind după o întârziere de doi-trei ani faţă de alte ţări
central-europene" - afirmă unii autori bulgari1.

1
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2. STRATEGIA ŞI PROGRAMUL
DE PRIVATIZARE

Ca şi în celelalte ţări central şi est-europene, aşteptările privind privatizarea rapidă a unei părţi din proprietatea de stat în Bulgaria nu s-a realizat.
Procesul privatizării s-a declanşat în anul 1993, când au fost înfăptuite primele
acţiuni de privatizare. Aceasta s-a întâmplat aproape la un an după adoptarea
Legii pentru transformarea şi privatizarea întreprinderilor de stat şi obşteşti.
Startul întârziat al privatizării a frânat îndeplinirea programului de
privatizare al guvernului pe anul 1993. Au fost vândute mimai 2% din
întreprinderile prevăzute. Pregătirea unităţilor pentru vânzare de către Agenţia
Privatizare mergea lent pentru că analizele efectuate îa rauite dintre ele au
arătat că nu este clarificată proprietatea asupra activelor pe termen lung. Cu
toate că aceste întreprinderi se aflau în proprietatea de stat, ele nu aveau
documente de proprietate pentru terenurile şi construcţiile pe care le deţineau.
În legătură cu proprietatea lor se iscau divergenţe ce trebuiau rezolvate prin
tribunal şi acestea luau mult timp frânând încheierea acţiunilor.
Pentru clarificarea cadrului organizatoric, Agenţia de Privatizare a
elaborat o strategie care a fost adoptată de şedinţa Consiliului de Supraveghere a Agenţiei de Privatizare de la 30.11.1993.
Această strategie, constituind o parte a politicii structurale generale a
ţării, cuprinde:
- obiectivele privatizării şi modalităţile de realizare a acestora;
- atitudinea faţă de cele două tipuri de privatizare - de piaţă şi de masă;
- previziuni privind desfăşurarea procesului de privatizare pe o perioadă
de cinci ani;
- caracterizarea condiţiilor externe necesare pentru realizarea obiectivelor stabilite.
Obiectivele privatizării au fost clasificate în mai multe categorii:
1. Obiective legate de înviorarea economiei naţionale şi stabilirea unei
baze solide pentru dezvoltarea ei. În acest sens se urmăreşte formarea unor
unităţi rentabile cu perspective stabile pentru dezvoltare. Măsurile concrete
sunt orientate spre atragerea unor cumpărători de încredere şi siguri în
vederea renovării rapide a întreprinderilor şi extinderii poziţiilor lor pe piaţă;
atragerea unor echipe manageriale bune; atragerea investitorilor şi tehnologiilor moderne, asigurarea unui număr maxim de locuri de muncă şi a
investiţiilor în resursele umane, pentru recalificare şi specializare.
Realizarea acestor obiective este legată, de asemenea, de lichidarea
întreprinderilor fără perspective de supravieţuire. Aici iniţiativa se atribuie
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ministerelor în ramură, Agenţia de Privatizare urmând să asigure sprijinul în
elaborarea şi aplicarea tehnicilor de privatizare prin lichidare.
2. Obiective legate de aplicarea regulilor comportamentului de piaţă
urmăresc limitarea rolului stalului şi afirmarea unor forme optime de
administraţie; elaborarea unui număr mare de proiecte economice şi sociale
independente, capabile să creeze mediul competiţional; crearea condiţiilor
pentru formarea an-treprenoriatului naţional şi dezvoltarea capitalului naţional
viabil; descentralizarea deciziei economice; spargerea poziţiilor de monopol
ocupate de unele întreprinderi în anumite sectoare şi evitarea transformării
monopolurilor de stat în cele private în perioada realizării privatizării; sprijinirea
formării pieţelor de capital şi a instituţiilor acestora; formarea pieţei de muncă
cu caracteristici noi.
3. Obiectivele legate de reducerea deficitului bugetar vizează veniturile
directe de la vânzarea întreprinderilor. Întreprinderile oferite spre privatizare
reprezintă o parte din patrimoniul naţional creat prin investiţii de resurse
imense. Având în vedere situaţia gravă a ţării, acţiunile de privatizare urmează
să prevadă maximum de venituri, de la vânzare. Vânzările întreprinderilor de
stat pot contribui la reducerea datoriei externe şi interne a Bulgariei.
Întreprinderile rentabile vor asigura, de asemenea, prin vărsămintele lor de
impozite, venituri te bugetul de stat, care nu sunt mai puţin importante decât
veniturile directe de la vânzări. In plus, reducerea pierderilor ca urmare a
lichidării întreprinderilor falimentare va avea un efect pozitiv asupra deficitului
bugetar. Se consideră că prin privatizarea întreprinderilor va fi găsită o soluţie
satisfăcătoare a problemei obligaţiilor lor şi aceasta va reduce creşterea
actualei datorii externe.
Obiectivele menţionate sunt interdependente, iar câteodată sunt şi
contradictorii, în fiecare caz concret, colectivele şi instituţiile cu puteri în
domeniul respectiv vor analiza soluţia în ceea ce priveşte alegerea combinaţiei
obiectivelor pentru realizarea unei acţiuni concrete de privatizare.
"De la început ar trebui să fie clar - se afirmă în strategie - că realizarea
unor obiective, inevitabil, se va face pe seama altora, în timp ce efectul general
al afacerii, fie direct, fie indirect, în final va fi realizat"1. În multe cazuri, efectul
indirect al privatizării constând în reînviorarea întreprinderii, dezvoltarea
potenţialului; acesteia de a produce venituri, creşterea veniturilor din impozite,
reglementarea situaţiei obligaţiilor asumate, menţinerea şi deschiderea a noi
locuri de muncă etc., este mult mai important decât efectul fiscal direct
exprimat prin venituri de la vânzare.
Ţinând seama de condiţiile economice existente în Bulgaria şi de
importanţa fiecăruia din obiectivele, formulate, strategia privatizării acorda
prioritate complexului de obiective, orientat spre formarea unor unităţi eficiente.
1
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Strategia elaborată stabileşte o serie de criterii pentru determinarea
priorităţii în alegerea proiectelor care. să fie cuprinse în programele de
privatizare. Printre aceste criterii sunt:
1. Legătura proiectelor propuse cu politica structurală a ţării. Privatizarea
este un proces legat în mod direct de politica structurală. Privatizarea prioritară
a întreprinderilor din ramuri şi subramuri importante pentru formarea structurii
ţine seama de efectele pozitive scontate ale privatizării mai întâi în aceste
ramuri şi crearea unui imbold pentru realizarea politicii generale de restructurare.
Oferta pentru privatizarea unităţilor respective urmează, să fie făcută în
concordanţă cu politica structurală a ministerelor şi departamentelor în fiecare
domeniu şi sector.
2. Interesul manifestat pentru cumpărare.
Stabilirea prioritară a întreprinderilor ce urmează să fie privatizate va ţine
seama de interesul manifestat pentru cumpărare. Manifestarea unor intenţii serioase pentru cumpărarea anumitor întreprinderi reprezinţi un punct important
al strategiei adoptate.
3. Statutul legal clarificat al întreprinderilor constituie, de asemenea, un
criteriu important de selecţie a proiectelor pentru privatizare. Acest criteriu este
dificil de aplicat în prezent, deoarece majoritatea întreprinderilor nu au sau nu
s-au îngrijit de elaborarea unor analize legale. Experienţa de până acum arată
că majoritatea societăţiior nu are documentele cerute de proprietate. Cea mai
mare parte a timpului necesar pentru elaborarea planurilor de privatizare se
consumă pentru strângerea acestor documente. Elaborarea treptată a
analizelor legale şi strângerea documentelor necesare pentru privatizare ar
trebui orientată spre efectuarea lor chiar de către întreprinderile respective,
înainte de includerea lor în procedurile de privatizare, aceasta accelerând
substanţial procesul de privatizare.
4. Perspective clare pentru dezvoltare. Stabilirea perspectivelor amintite
presupune analiza stării tehnice şi tehnologice, analiza financiară şi planul de
activitate pe termen mediu. Asemenea analize reprezintă partea componentă a
planurilor de privatizare. Elaborarea lor preliminară de către întreprinderi sau
agenţii specializate de consultanţă ar accelera procedurile şi ar facilita
orientarea iniţială a autorităţilor de privatizare în procesul de prezentare a
întreprinderilor pentru privatizare.
Pregătirea întreprinderilor pentru privatizare ar trebui să cuprindă
scutirea lor de toate supranormativele, care nu sunt necesare activităţii lor
productive de bază, conform sistemului legal stabilit.
În realitate, un număr de întreprinderi se vor trezi a fi neviabile şi
ineficiente pentru a continua desfăşurarea rentabilă a activităţii lor. Cheltuielile
pentru menţinerea lor sau încercarea de însănătoşire şi restructurare pot
deveni prea ridicate faţă de efectul temporar obţinut de stabilizare. În ase-
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menea cazuri lichidarea ar reprezenta o formă negativă a perspectivei de
afaceri.
5. Piaţa potenţială a produselor industriale. Analiza conjuncturii de piaţă
existente şi oferta de întreprinderi a căror producţie va avea o cerere ridicată
sau poate deveni cerută atât pe piaţa internă cât şi pe cea internaţională
reprezintă o abordare care va găsi aplicarea în desfăşurarea rapidă a
privatizării pe bani.
În acelaşi timp, oferta de întreprinderi a căror producţie datorită
conjuncturii se consideră necompetitivă ar trebui evitată.
Oferta unui număr de întreprinderi de aceiaşi tip dintr-o ramură, care
poate să conducă la reducerea artificială a preţului, acestora, nu este
recomandabilă.
Aplicarea acestor criterii necesită o participare activă a întreprinderilor în
pregărirea privatizării înainte de includerea lor în procedurile de privatizare.
Criterii pentru interdicţii şi menţinerea controlului statului în privatizare:
1. Privatizarea întreprinderilor din anumite ramuri şi subramuri nu va fi
permisă o perioadă de cinci ani.
2. În alte întreprinderi va ii menţinut un control din partea statului sub
forma participării cu capital, cu rezerva de aur sau participării la management
3. Criteriile pentru determinarea întreprinderilor interzise pentru privatizare sunt:
- întreprinderi care stau ia baza infrastructurii naţionale şi care
îndeplinesc anumite funcţii în procesul de reproducţie;
- întreprinderi care asigură servicii pentru populaţie sau anumite
comunităţi care din considerente sociale sunt susţinute de stat; .
- întreprinderi din ramuri sau subramuri care din considerente strategice
necesită o dirijare din partea statului;
- întreprinderi a căror activitate se reglementează, prin hotărâri speciale,
neadoptate încă.
Controlul din partea statului poate fi menţinut în întreprinderi care se
încadrează în aceste cerinţe precum şi la unele întreprinderi cu poziţii
structurale importante în anumite domenii sau sectoare.
Analiza procesului de privatizare în Bulgaria precum şi în alte ţări a
evidenţiat necesitatea concentrării eforturilor în două direcţii principale pentru
asigurarea succesului privatizării în Bulgaria:
- atragerea investitorilor străini;
- asigurarea participării companiilor şi a cetăţenilor bulgari la procesul de
privatizare.
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a. Atragerea investitorilor străini
Accelerarea procesului dezetatizării şi realizarea priorităţilor presupune
implementarea unei politici active de piaţă. Conform strategiei elaborate,
Agenţia de Privatizare şi ministerele de ramură ar trebui să ajungă la un acord
cu instituţiile politice în privinţa sporirii interesului investitorilor străini faţă de
întreprinderi care se privatizează.
Din cauza resurselor limitate pentru marketing şi reclamă, Agenţia de
Privatizare şi ministerele de ramură ar trebui să atragă în continuare resursele
şi sprijinul instituţiilor financiare internaţionale şi agenţiilor de consulting,
inclusiv al camerelor de comerţ şi al asociaţiilor oamenilor de afaceri din
străinătate.
Reclama ar trebui publicată periodic în publicaţii internaţionale
cunoscute, asociate cu afaceri.
Agenţia de Privatizare ar urma să organizeze business-forumuri cu
participare străină, unde reclama proiectelor propuse spre vânzare poate fi
combinată cu afaceri şi consultaţii în domeniul juridic, cu vizite la întreprinderi
etc.
Proiectele de privatizare a întreprinderilor de mare importanţa structurală
ar urma să fie încredinţate agenţiilor de consultanţă bine cunoscute, în vederea
atracţiei mai mari pentru, investitori. Aceasta se referii în special la cazuri când
proiectele sunt finanţate de instituţii financiare internaţionale.
b. Asigurarea participării companiilor şi a cetăţenilor bulgari în
procesul de privatizare
Se consideră că aceasta s-ar putea realiza prin:
- extinderea posibilităţilor de participase în cadrul privilegiilor prevăzute
prin legislaţia curentă (prin ridicarea limitei maxime pentru cumpărarea de
acţiuni sau cote-părţi în condiţii preferenţiale). În acest scop este necesară
introducerea unui amendament la Legea privatizării;
- extinderea participării lucrătorilor sau echipelor manageriale prin
utilizarea metodelor prevăzute de lege, dar aplicate în mod restrictiv - leasing
cu clauza de răscumpărare sau de vânzare persoanelor terţe, vânzarea ou
plaţi amânate şi menţinerea proprietăţii, vânzarea cu plata în rate etc.;
- introducerea unor scheme noi de privatizare, bazate pe participarea în
afara cotelor, pentru un număr de întreprinderi. Agenţia de Privatizare bulgară
apreciază aplicarea schemelor pentru privatizarea în masă ca necesară pentru
succesul şi accelerarea procesului, de privatizare. Conform funcţiilor atribuite,
Agenţia se ocupă de pregătirea încredinţării şi coordonării activităţii pentru
privatizarea în masă;
- aplicarea diferitelor metode de tipul MEBO, MBO, MBI etc. de
asemenea, ar putea extinde posibilităţile de participare a cetăţenilor bulgari la
privatizare. Aceste metode asigură managementul eficient al întreprinderilor şi
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creează condiţii pentru creşterea motivaţiei managerilor şi salariaţilor pentru
muncă şi succesul întreprinderii.
Pentru atragerea investitorilor locali, mici, cotele-părţi ale celor mai
atractive întreprinderi ar putea fi oferite spre vânzare liberă, prin bursă.
În ceea ce priveşte finanţarea cetăţenilor bulgari, în strategie se afirmă
că întreaga participare la privatizare depinde de înfiinţarea fondurilor de
susţinere a investiţiilor şi asigurarea creditelor preferenţiale pentru investitorii
bulgari.
Condiţiile de realizare a strategiei
Pentru realizarea obiectivelor privatizării, conform strategiei prezentate,
se consideră necesară asigurarea următoarelor condiţii:
1. obiectivele privatizării să fie legate de politica structurală a ţării,
aprobată şi ea. Agenţia de Privatizare nu are nici funcţii, nici resurse pentru a
elabora şi promova politica structurală. Restructurarea majorităţii proiectelor se
află exclusiv în puterea noilor proprietari, prin unitare privatizarea în sine ar
trebui să fie cea mai rapidă cale de asigurare a succesului lor prin restructurare;
2. elaborarea strategiei naţionale de atragere a investitorilor străini.
Eforturile instituţilor în domeniul privatizării în vederea sporirii interesului
investitorilor străini trebuie să fie pe primul loc în domeniul marketingului.
Neatractivitatea relativă a Bulgariei pentru investitorii străini ar trebui
compensată prin politici care stimulează investiţiile străine prin perioade de
scutiri, reduceri de taxe şi înlesniri financiare;
3. promovarea mecanismului de acordare a înlesnirilor la credite
companiilor şi cetăţenilor bulgari în vederea participării la privatizare. Agenţia
de Privatizare, împreună cu alte instituţii, a elaborat un proiect de înfiinţare a
unui fond special pentru privatizare din care ar putea fi finanţaţi, în condiţii
preferenţiale, participanţii bulgari. Propunerea a fost depusă ia guvern.
Adoptarea acestui plan ar garanta fonduri de rezervă pentru încheierea de
afaceri în interesul capitalului naţional;
4. găsirea unor scheme rezonabile pentru reglementarea situaţiei cu
creditele neperformante ale întreprinderilor. De regulă, eventualii cumpărători
nu doresc sau nu au posibilitatea să preia toate datoriile întreprinderilor. Pe de
aîtă parte, băncile creditoare sunt împotriva dobândirii a unei părţi din întreprinderi contra creditelor acordate, ca şi împotriva reducerii datoriilor. Pentru
rezolvarea acestei probleme în strategie se propune realizarea a doi paşi:
- adoptarea propunerii Ministerului de Finanţe de reglementare a datoriei
întreprinderilor îa credite prin preluarea ei de către sectorul bancar1;
- reglementarea datoriilor dintre companii;
1

Adunarea Populară a Bulgăriei a adoptat ia 20.12.1993 un Regulament privind creditele
neperformante contractate până la 31.12.1990
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5. adoptarea amendamentelor prevăzute la sistemul legislativ referitor la
privatizare. Prin amendamente ar urma sâ se prevadă posibilităţi de aplicare a
noi tehnici de privatizare, inclusiv a schemei de privatizare în masă, care vor
extinde posibilităţile cetăţenilor bulgari de a participa la privatizare.
Adoptarea unei legi privind concesionarea ar lărgi competenţele
întreprinderilor din domeniul mineritului, industriei cimentului, petrolier,
metalurgiei neferoase etc. în ceea ce priveşte privatizarea.
Adoptarea unui act privind privatizarea prin metoda ESOP creează baza
normativă pentru cumpărarea de întreprinderi de către lucrători şi echipa
managerială în condiţii mai avantajoase şi extinde cercul participanţilor la
privatizare.
În competenţa Agenţiei de Privatizare ar trebui să intre managementul
participării statului în companii cu răspundere limitată care constituie obiectivul
privatizării, reglementat printr-un act sau regulament.
Adoptarea unui act privind insolvabilitatea (falimentul)1, fără de care este
imposibilă aplicarea metodei de privatizare prin intermediul lichidării;
6. reglementarea normativă a burselor şi instituţiilor lor financiare
reprezintă baza aplicării tehnicilor competitive de privatizare;
7. elaborarea elementelor legale şi financiare ale activităţii, analizelor
economice în toate întreprinderile, înainte de includerea lor în procedurile de
privatizare, ar accelera substanţial procesul, asigurând primirea promptă a
datelor despre întreprinderi de către autorităţile de privatizare.
Rezultatele aşteptate de la privatizare sunt de natură cantitativă şi
calitativă.
Rezultatele calitative corespund scopurilor propuse a fi atinse prin
privatizare. Rezultatele cantitative se explică prin condiţiile nefavorabile
existente în 1993 care urmau să fie substanţial modificate în anii următoeri în
direcţia asigurării condiţiilor prevăzute anterior.
Programele de privatizare pe termen lung ale ministerelor de ramură
prevăd privatizarea în decurs de cinci ani a 70% din totalul întreprinderilor în
comerţ; 66% în construcţii; 64% în agricultură; 70% în transporturi şi 100% în
turism. Ministerul Industriilor nu a prezentat programul pe termen lung.
Realizarea acestor prevederi până la sfârşitul celor cinci ani este considerată
ca nerealistă. Având în vedere evoluţia favorabilă a situaţiei în ramurile
comerţului şi turismului se consideră că aici privatizarea ar putea acoperi de la
70% până la 100% din întreprinderi.
Un mare număr de întreprinderi necesită o restructurare serioasă sau o
însănătoşire pentru a deveni atractive pentru potenţialii cumpărători. Instituţiilor
competente le era recomandată elaborarea unor programe speciale pentru
aceste grupe de întreprinderi.

1

Această lege a fost adoptată ulterior.
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Privatizarea unui alt grup mare de întreprinderi urma să fie realizată prin
intermediul lichidării. Această procedură ar putea fi aplicată pe baza adopării
Legii falimentului.
Prevederile referitoare la desfăşurarea procesului de privatizare şi
numărul de afaceri încheiate în principalele ramuri în decursul anilor,
prezentate în tabelul de mai jos, relevă o întârziere a programului de privatizare
în anul 1993 şi a programului elaborat pentru anul 1994.
Tabelul nr. 1
RAMURI/ANI
Industrie
Comerţ
Construcţii
Transporturi
Agricultură
Turism
Total
% din totalul
întreprinderilor

1993
15
30
5
5
10
5
70

1994
60
60
20
20
30
30
220

1995
100
60
40
30
50
30
310

1996
120
70
40
30
50
35
345

1997
180
70
40
35
55
35
415

Total
475
290
145
120
195
135
1360

2

7

9

10

12

40

%
31
60
35
40
40
100
40
-

Sursa: Information Bulletin, Privatisation Agency, nr.1, ianuarie 1994, pag.6.

Numărul de tranzacţii a fost planificat pe baza analizei experienţei
practice existente, interesului investitorilor constatat în decursul perioadei
trecute şi a capacităţii organelor de privatizare.
Distribuirea acţiunilor de privatizare între Agenţia de Privatizare şi
ministerele de ramură arată astfel:
Tabelul nr. 2
1993
Agenţia de Privatizare
Instituţiile de
ramură
Total
% din totalul
întreprinderilor

1994

1995

1996

1997

Total

%

10

50

80

80

90

310

9

60
70

170
220

230
310

265
345

325
415

1050
1360

31
40

2

7

9

10

12

40

-

Sursa: Information Bulletin, Privatisation Agency no.1, ianuarie 1994, p.7

Aceste prevederi nu au luat în considerare posibilitatea aplicării schemei
privatizării în masă, planificată să acopere cca. 200 de întreprinderi anual. Prin
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adoptarea acestei scheme numărul tranzacţiilor încheiate în perioada
menţionată ar putea să crească, după cum se arată în tabelul nr. 3.
Tabelul nr. 3
1993
Agenţia de Privatizare
Instituţiile de
ramură
Fondurile de
privatizare
Total
% din numărul total
al întreprinderilor

1994

1995

1996

1997

Total

%

10

50

80

80

90

310

9

60

170

230

265

325

1050

311

0
70

200
420

200
510

200
545

200
615

800
2160

24
64

2

13

15

16

18

64

-

Sursa: idem (tabelul nr. 2)

Se consideră că elaborarea acestei strategii de privatizare a
întreprinderilor de stat ar putea asigura:
- consecvenţă în realizarea obiectivelor privatizării;
- echilibru între diferitele metode şi tehnici de privatizare;
- echilibra între interesele diferitelor grupuri sociale;
- echilibra dintre capitalul naţional şi străin, garantând dezvoltarea
capitalului naţional şi integrarea cu asociaţii de afaceri din străinătate;
- un important sector privat în economie.
Se scontează că varianta de piaţă a privatizării ar putea asigura o
pondere de cca. 40% a sectorului privat, format pe baza. ei, în PIB spre
sfârşitul perioadei. Succesul schemei prevăzute de privatizarea de masă ar
putea asigura până la sfârşitul perioadei o pondere de cca. 64% (tabelul nr. 4).
Această strategie este apreciată mai mult ca realistă şi pragmatică,
decât ca optimistă, ea neignorând faptul că realizarea obiectivelor prevăzute
prin Legea privatizării (privatizarea şi transformarea în societăţi cu răspundere
limitată a tuturor întreprinderilor de stat) în cei cinci ani nu este lipsită de
dificultăţi. Pentru progresul şi succesul procesului de privatizare este considerată ca absolut necesară realizarea practică a consensului declarat.
Greutăţile care au fost întâmpinate în utilizarea metodelor de privatizare
au impus căutarea de noi forme şi modalităţi alternative de transformare a
proprietăţii de stat. Privatizarea de masă este privită azi. ca o posibilitate
suplimentară de accelerare a acestui proces.
Varianta privatizării de masă a fost adoptată în urma discutării a două
proiecte.
După discuţii, care au durat câteva luni, s-a ajuns la unificarea
conceptelor privind privatizarea de masă. Proiectul actual practic al treilea, a
fost aprobat de Consiliul de Miniştri, Pentru realizarea ideii privatizării în masă
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Consiliul de Miniştri a eîabort şi a propus proiectul legii pentru modificarea şi
completarea Legii privatizării care a şi fost adoptat de parlament în ianuarie
1994.
Pentru realizarea proiectului privatizării în masă se propune introducerea
unui nou capitol în Legea privatizării care este intitulat "Privatizarea fondurilor
de investiţii şi a întreprinderilor". Cea mai mare parte a activităţilor legate de
înfăptuirea privatizării în masă intră în prerogativele Consiliului de Miniştri, în
scopul asigurării condiţiilor organizatorice pentru realizarea rapidă a primilor
paşi în pregătirea proiectului.
Varianta bulgară a privatizării de masă prevede crearea a zece fonduri
de investiţii. Ele se înregistrează ca societăţi pe acţiuni tip holding, cu sistemul
de conducere în două trepte, în care se depun acţiuni şi cote-părţi - proprietatea statului - din partea societăţilor comerciale, cuprinse în programul de
privatizare de masă. Cu conducerea fondurilor sunt împuternicite, prin concurs,
persoane bulgare sau străine. Cea mai mare parte - opt cote-părţi - va fi
destinată pentru asigurarea participării individuale a cetăţenilor la dobândirea
de active - proprie-, tatea statului - iar două pentru acumularea de active necesare pentru crearea sistemelor de asigurări sociale şi de ocrotire a sănătăţii.
Tabelul nr. 4 - Situaţia procesului de privatizare a întreprinderilor de stat
la 31.12.1993 în Bulgaria

Toate problemele legate de modul de repartizare a beneficiului, a
fondurilor, de activitatea consiliilor de conducere, de drepturi şi obligaţii ale
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acţionarilor etc., vor fi. reglementate prin statutele acestora. În decursul
perioadei când fondurile de investiţii vor fi de stat şi va fi pregătită privatizarea
lor, titularul proprietăţii va fi Consiliul de Miniştri care se obligă să nu schimbe
statutul sau capitalul acestora, în coiifonnitate cu modificările aduse Legii
privatizării, posibilităţile fondurilor de investiţii de a dispune de activele care le
sunt acordate vor fi nelimitate.
Opt fonduri vor deţine cote-părţi de control (majoritare) de la
întreprinderi, prin aceasta urmărindu-se ca ele să aibă votul hotărâtor în
conducerea acestor întreprinderi şi asanarea lor. Astfel aceste instituţii
financiare capătă trăsături apropiate cu cele ale holdingurilor. La repartizarea
întreprinderilor pe fonduri se vor respecta următoarele principii:
• întreprinderile să fie din diverse ramuri;
• întreprinderile să fie cu diferite niveluri de rentabilitate;
• volumul total al capitalului în fonduri să fie aproximativ egal.
Toate persoanele majore vor primi un număr egal de bonuri de
privatizare (vouchere) care vor fi depuse (declarate) într-unul, în câteva sau în
toate cele zece fonduri de investiţii. După repartizarea bonurilor pe fonduri,
cetăţenii vor primi acţiuni aî căror număr corespunde cotei-părţi relative a
bonurilor de privatizare depuse (declarate) de ei în numărul total al bonurilor în
fondul respectiv,
Consiliul de Miniştri conduce toată organizarea activităţii de creare,
funcţionare şi privatizare a fondurilor. Numărul bonurilor de privatizare,
valoarea lor, partea pe care o vor plăti în prealabil cetăţenii pentru a obţine
dreptul de utilizare a bonurilor, modul de plată a acestora şi altele vor fi, de
asemenea, reglementate de Consiliul de Miniştri. Cele mai importante
probleme vor fi rezolvate de Adunarea Populară (parlamentul).
Schema procesului privatizării de masă în Bulgaria, în general, ar fi următoarea:
- adoptarea legii pentru modificarea şi completarea Legii pentru
privatizare, cu secţiunea privind privatizarea în masă;
- publicarea listei întreprinderilor propuse pentru privatizarea în masă şi
începutul campaniei de reclamă;
- adoptarea bazei normativepentru fondurile de privatizare (formarea,
statutul, regulile de selecţionare a conducerii etc.);
- reglementarea organizării subscrierii la privatizarea în masă şi alegerea
structurilor care se ocupă în locul respectiv de vânzarea şi înregistrarea
bonurilor şi repartizarea acestora (bănci, instituţii poştale sau fiscale ş.a,);
- organizarea imprimării voucherelor (bonurile de privatizare) pentru
cetăţenii majori şi a certificatelor pentru despăgubire prin care vor primi dreptul
de participare la privatizarea îfi masă persoanele ce urmează sâ fie
despăgubite conform cap. 18 din Legea privatizării şi altor acte normative;
- declararea înscrierii pentru primirea voucherilor;
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- adoptarea bazei normative pentru declararea participării la fondurile de
privatizare şi unele întreprinderi. Pornirea procesului de participare a
cetăţenilor în fonduri;
- reglementarea prpcesului de schimbare a voucherelor cu acţiuni ale
fondurilor şi întreprinderilor şi participarea acţionarilor la activitatea fondurilor,
încetarea schimbului voucherelor cu acţiuni;
- raportarea bonurilor de privatizare înregistrate (ca şi a celor rămase
neutilizate) şi verificarea validităţii lor;
- privatizarea fondurilor şi publicarea datei de convocare a primelor
adunări generale ale acţionarilor întreprinderilor privatizate şi fondurilor;
- înlocuirea cotelorjpărţi ale cetăţenilor prin acţiuni;
- încheierea unui ciclu de privatizare în masă, în decursul căruia câteva
sute, de întreprinderi au fost privatizate în întregime sau parţial plin trecerea
proprietăţii lor în mâinile acţionarilor particulari.
Privatizarea în masă/nu ar putea avea succes fără existenţa Legii
burselor şi a hârtiilor de valoare. Această lege urmează să fie adoptată
împreună sau imediat după modificările survenite în Legea privatizării.
Consiliul de Miniştri a început pregătirea realizării procesului de
privatizare în masă încă înainte de adoptarea legii privind modificarea şi
completarea Legii de privatizare existente. În acelaşi timp Consiliul de Miniştri
a elaborat criterii pentru întreprinderi care vor fi incluse în proiectul privatizării
în masă.
Pentru crearea fondurilor de investiţii, conform strategiei elaborate de
Agenţia de Privatizare, urmează a fi luate întreprinderi de o anumită categorie.
Astfel, în contingentul întreprinderilor nu ar trebui incluse:
- întreprinderi din ramuri şi subramuri care, conform programului
guverna-mental nu se privatizează ca, de exemplu, energetica, industria
extractivă, transportul pe căi ferate, petrochimia şi prelucrarea petrolului,
complexul industrial militar;
- întreprinderi care au fost incluse în programul Agenţiei de Privatizare pe
anul 1993;
- întreprinderi a căror privatizare este mai raţional să fie înfăptuită pe
părţi;
- întreprinderi care se află într-o situaţie financiară dificilă;
- întreprinderi care nu s-au transformat în societăţi comerciale conform
Legii comerciale;
- întreprinderiasupra cărora s-au emis pretenţii de restituire;
- întreprinderi faţă de care s-a manifestat deja interes din partea cumpărătorilor potenţiali bulgari sau străini şi care constituie obiect de tratative.
Pe lângă aceste criterii generale, întreprinderile care vor fi induse în
procedura privatizării în masă trebuie să răspundă următoarelor criterii
financiare:

315
- să fie făcută evaluarea patrimoniului conform hotărârii Consiliului de
Miniştri şi aceasta să fie reflectată în capitalul societăţii;
- mărimea capitalului propriu al întreprinderilor să nu fie mai mică de 70
milioane leva;
- împrumuturile, veniturile de la vânzări, inclusiv avansurile primite
trebuie să depăşească sau să fie egale cu obligaţiile faţă de furnizori.
Din punct de vedere tehnologic, întreprinderile trebuie să aibă un nivel
tehnic şi tehnologic, care să asigure perspectiva pentru activitatea economică,
fără să fie necesare investiţii mari şi restructurare.
Problema alegerii întreprinderilor se împiedică de faptul că foarte puţine
întreprinderi pot răspunde tuturor criteriilor stabilite. Multe din întreprinderi au
datorii faţă de bănci şi alte firme şi capacitatea lor de plată se află sub limita
normală. Datorită dobânzilor înalte la credite situaţia financiară a
întreprinderilor se înrăutăţeşte.

Sursa: H. Pamoukchiev and S. Parvulov, op. cit., pag. 18.

3. DESFĂŞURAREA PROCESULUI DE PRIVATIZARE
ÎN MASĂ

Privatizare în masă reprezintă una din cele mai discutate teme în
Bulgaria. Chiar şi oamenii care pentru prima dată aud această noţiune au o
părere proprie în problemă. În ultimii ani atât în Bulgaria, cât şi în alte ţări din
Europa Centrală şi de Est problema reformei structurale şi a privatizării a
devenit deosebit de actuală. Probabil aceasta constituie cauza interesului
general al oamenilor de toate vârstele şi profesiile faţă de tematica menţionată.
Şi mai explicabil este interesul opiniei publice faţă de privatizarea în masă,
care atinge în mod direct pe orice cetăţean care a împlinit 18 ani.
Momentele principale ale schemei bulgare pentru privatizarea în masă
sunt: mărimea participării cetăţenilor în proprietatea de stat care se privatizează, modul de repartizare a acestei participări şi managementul acţiunilor
dobândite şi al întreprinderilor care se privatizează. În presa bulgară deja a fost
publicată lista cu 500 de întreprinderi de stat care vor fi propuse pentiu
privatizarea în masă. Acesta listă a stârnit spiritele ca orice listă. S-a pus
întrebarea - este această listă cea finală sau va fî o alta?
În unele publicaţii au apărut versiuni proprii. Din punct de vedere
principial părerile s-au împărţit în două: trebuie oare să existe o asemenea listă
cu anumite întreprinderi pentru privatizarea în masă sau cetăţenii bulgari
trebuie să aibă dreptul de a participa, în mod egal, în toate întreprinderite de
stat ale ţării?
Pentru cei care se ocupă cu problemele privatizării în masă şl cunosc
experienţa Cehiei, răspunsul la întrebare este clar şi categoric: problema
participării fie în toate întreprinderile, fie în anumită parte din ele, nu este o
problemă a dorinţei, ci una de posibilităţi tehnice.
În Bulgaria există circa 5000 de întreprinderi de stat. Valoarea totală a
capitalului îor depăşeşte 300 miliarde leva. Dacă s-ar accepta privatizarea
acestei proprietăţi de stat, imense după dimensiunile ei, prin. sistemul de
bonuri, s-ar genera o serie de probleme la care nici o ţară din lume nu ar putea
găsi o soluţie acceptabilă» Fiecare cetăţean bulgar major ar trebui să
primească proprietatea nu în valoare de 25.000 leva ca în prezent, ci peste
100.000 leva. Preţul acceptabil de participare în prezent este de cca. 500 leva.
Creşterea valorii bonurilor de patru ori ar însemna şl majorarea corespunzătoare a taxei de înregistrare, ceea ce în mod automat reduce numărul de
oameni care vor dori să participe şi vor avea posibilitatea să participe la
privatizarea în masă. Ca urmare, se va ridica problema succesului ei.
În afară de aceasta există multe întreprinderi pentru care deja s-a
manifestat interes de privatizare din partea firmelor bulgare sau străine sau din
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partea colectivelor lor. Din punct de vedere economic se poate considera
nejustificată renunţarea la aceste acţiuni şi începerea unei noi proceduri de
privatizare.
Sensul privatizării de masă constă în aceea că ea reprezintă un mijloc de
accelerare a procesului de privatizare şi nu înlocuieşte metodele deja existente
de privatizare. Ele se dezvoltă paralel, fără să se împiedice una de alta.
Lista întreprinderilor pentru privatizarea în masă publicată în presă ar
trebui privită numai în lumina acestor teze principiale. Lista se află în faza de
lucru. În prezent, ministerele, în a căror subordine intră întreprinderile
respective, culeg infonnaţia privind statutul lor juridic şi starea financiară. De
abia după prelucrarea acestei informaţii şi găsirea unor criterii
corespunzătoare, cu ajutorul experţilor din Agenţia de Privatizare din Germania
(Treuhand), vor fi definitiv stabilite întreprinderile pentru privatizarea în masă.
Pornind de la experienţă cehă pentru privatizarea în masă, în Bulgaria,
vor fi propuse atât întreprinderi rentabile, cât şi cele nerentabile, în scopul ca
eşantionul să reflecte realitatea existentă. Interesul cumpărătorilor pentru
întreprinderi ne-renîabiie se va stimula prin reducerea preţului de ofertă, chiar
de mai multe ori, pe parcursul diferitelor faze de privatizare.
Pe lângă întreprinderi de talie mijlocie, după dimensiunea capitalului, pot
fi incluse şi întreprinderi mari pentru care este greu de găsit cumpărători,
individuali, fie şi străini, din cauza valorilor mari şi a riscului pe care trebuie să
şi-l asume cumpărătorul, Nu există piedici pentru includerea pe lista pentru
privatizare în masă şi a unor întreprinderi mai mici ( cu capital social de câteva
milioane de leva). Se pot găsi cumpărători pentru întreprinderi de diverse
dimensiuni.
Obiectivul privatizării în masă, ca şi al oricărui alt lip de privatizare, este
unul şi aceiaşi - schimbarea formei de proprietate şi transformarea proprietăţii
de stat în cea privată. Din acest punct de vedere privatizarea în masă
reprezintă o metodă relativ rapidă.
"Nu ar trebui să se uite că privatizarea în masă se bazează pe o veche şi
experimentată formă de activitate economică - forma acţionariatului. Înainte de
9 septembrie 1994,în Bulgaria, forma predominantă de proprietate era cea
acţionară. De aceea este de neînţeles de ce azi unii afirmă că procesul de
privatizare în masă este neaplicabil în Bulgaria1.
Experienţa Cehiei arată că mimai la câteva luni după obţinerea acţiunilor
contra bonuri, proprietatea a început să se concentreze prin vânzarcacumpărarea acţiunilor re piaţa secundară. în acest fel la managementul
proprietăţii participă numai aceia care pot conduce. De aceea afirmaţia unora
că privatizarea în masă va conduce la haos şi anarhie în conducerea
întreprinderilor privatizate din cauza unui număr prea mare de proprietari este
considerată neîntemeiată. Nu există fără în lume care să nu aibă companii cu
1
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mii de acţionari. Şi în Legea comercială bulgară, de asemenea, sunt
menţionate forme şi modalităţi de conducere a societăţilor pe acţiuni, indiferent
de numărul de acţionari ai acestora. "Se înţelege, acei directori care sunt legaţi
de firmele private apropiate nu au inţeres pentru privatizarea întreprinderilor pe
care le conduc şi sunt împotriva privatizării în masă. Determinant, însă, trebuie
să fie interesul general" - subliniază V. Pasev. Cu toate discuţiile purtate,
procedura privatizării în masă s-a deschis. După o îndelungată cugetare s-a
văzut că nu există un alt mod rapid şi eficace de dezeţatizare a proprietăţii. Un
anumit rol a jucat în această privinţă şi experienţa celorlalte ţări, foste
socialiste, în special a Cehiei şi Slovaciei unde privatizarea în masă a jucat un
rol important în dezetatizarea şi restructurarea economiei. "Acea mare
întârziere, cu care începe privatizarea în masă şi la noi, , va juca un rol negativ
în privinţa plusurilor posibile care au însoţit acest proces în celelalte ţări foste
socialiste" - afirmă. H. Hristov1.
Instrumentul participării bulgarilor la privatizarea în masă în reprezintă
bonurile de privaqtizare cu valoare de 25.000 leva pentru toţi cetăţenii majori.
După aprecierea Iui H.Kristov" prin privatizarea în masă se urmăresc atât
obiective economice, cât şi unele sociale, principiul, constând în crearea unei
iluzii privind repartizarea echitabilă a proprietăţii de stat". Dacă lucrurile se
analizează mai profund, reiese că, într-adevăr, este vorba numai de iluzie.
Hotărârea ca orice cetăţean major să aibă posibilităţi egale de participare la
privatizarea în masă demonstrează aplicarea egalitarismului şi nu. a echităţii.
După cum afirmă mai mulţi autori, o echitate mai mare s-ar fi realizat dacă
participarea la privatizarea rămasă s-ar fi bazat pe contribuţia corespunzătoare
la crearea proprietăţii de stat.
Momentul principal l-ar constitui în acest caz vechimea în muncă. Dar şi
aceasta ar însemna numai o manifestare parţială a echităţii. Ea ar fi fost şi mai
mare dacă s-ar ţine seama de contribuţia tuturor generaţiilor care au participat
la crearea proprietăţii de stat. Partea lor ar urma să o primească urmaşii
acestora, la fel ca în cazul restituţiei sau restituirii terenurilor agricole în care
drepturile foştilor proprietari se transmit în Bulgaria până la a noua generaţie.
După H. Hristov, "este evident că aceste fapte suni neglijate şi în loc de
echitate se aplică egalitarismul"2.
Pentru participarea la privatizarea în masă fiecare cetăţean major va
trebui sâ-şi cumpere bonuri de privatizare cu valoarea de 25.000 leva, plătind
500 leva. Preţul de 500 de leva s-a stabilit pe baza cheltuielilor preconizate
pentru desfăşurarea procesului - pentru tipărirea bonurilor, cheltuielile
serviciilor respective etc. Cheltuielile legate de asigurarea bazei tehnice şi a
cadrelor necesare în nici un caz nu se vor ridica la această sumă. Deci, dacă

1
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se vor vinde toate bonurile, va rezulta un anumit venit net şi pentru bugetul
statului.
Dacă, însă, există o incertitudine în privinţa numărului de bonuri care se
vor vinde şi deci în privinţa venitului statului, este absolut clar că firmele care
se vor ocupa de tipărirea bonurilor vor câştiga. Ceva asemănător s-a mai
întâmplat la începutul anului 1991 când municipalitatea capitalei şi unele
consilii populare din Bulgaria au tipărit bonuri pentru asigurarea populaţiei cu
produse alimentare deficitare. Deşi în capitală aceste bonuri nici nu s-au
folosit, firmele care le-au tipărit şi-au încasat banii.
Conform reglementărilor normative, cetăţenii bulgari vor avea dreptul de
a alege modul de participare la privatizarea în masă: fie direct individual, fie
prin intermediul fondurilor de investiţii. După unii autori există o.mare
probabilitate că cetăţenii, vor recurge ia serviciile fondurilor de investiţii dintr-un
motiv sau altul: ori din necunoaşterea modului de utilizare a bonurilor de
privatizare, ori din lipsa de timp pentru a. se ocupa personal. Astfel că, în orice
caz fondurile de investiţii vor avea de lucru. Nu este reglementată problema
garanţiilor pentru. posesorii bonurilor de privatizare în cazul când ei le vor
depune spre gestionare la fondurile de investiţii. Chiar şi sub formă de hârtii de
valoare ele reprezintă-un capital însemnat şi fondurile de privatizare se vor
strădui să atragă cât mai mulţi cetăţeni pentru a gestiona apoi investiţiile lor.
Cazul este aproape identic cu concurenţa dintre bănci pentru atragerea unui
număr cât mai mare de depunători sau de acţionari în cazul emiterii acţiunilor.
Problema cea mai importanţă a utilizării bonurilor de privatizare este
legată de calitatea lor de purtătoare de venit. În condiţiile dobânzilor actuale
500 leva depuse pentru un an pot aduce o dobândă medie de 330 leva. Deci,
întrebarea este daca cele 25.000 leva, cât reprezintă valoarea bonuri lor de
privatizare, pot asigura măcar acelaşi venit Evident că este nereal să se
aştepte anumite dividende la întreaga valoare nominală a bonurilor de
privatizaare. Se afirmă că aceasta este mai curând o investire de bazare, decât
una tradiţională. Desigur, este greu să găseşti doritori care să utilizeze bonurile
lor de privatizare pentru dobândirea de acţiuni sau cote-păiţi în întreprinderi
nerentabile. Şi este foarte probabil că cea mai mare parte din întreprinderile
incluse pe lista pentru privatizarea în masă vor fi tocmai nerentabiie. În varianta
iniţială, din 500 de obiective incluse pe lista pentru privatizarea în masă. 370
erau cu pierderi. Se aşteaptă că lista va fi modificată, însă în orice caz
întreprinderile rentabile nu vor reprezenta, probabil, nici 50% din numărul total.
Şi dacă toţi deţinătorii dse bonuri de privatizare se vor orienta spre întreprinderi
rentabile este evident că cererea va depăşi oferta. O variantă intermediară o
reprezintă formarea unor grupe de întreprinderi, care să cuprindă atât
întreprinderi rentabile, cât şi nerentabiie, ce vor fi conduse de diferite fonduri de
investiţii - ceva asemănător cu fostele societăţi de stat care aveau întreprinderi
rentabile şi întreprinderi cu pierderi. Se face media pasivelor şi activelor, se
creează fonduri comune pentru nevoi tehnologice şi sociale etc, în acest feî se
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poate forma un oarecare profit mediu pe grape de întreprinderi intrate în
privatizare, care va depinde de activele şi pasivele obiectivelor incluse în
grupă. Dar rămâne inelar care vor a criteriile de grupare a obiectivelor de
privatizare.
De fapt participarea cetăţenilor la privatizarea în masă reprezintă o
modalitate de investire în economie şi mai exact în sectorul real. Se înţelege,
scopul investitorilor este legat de obţinerea unui avantaj financiar. Acesta ar
putea ii obţinut dacă întreprinderile, în care cetăţenii vor avea acţiuni sau cotepărţi, ar realiza profit Dar există şi altceva, mult mai important în întregul
proces al privatizării în masă. Prin mecanismul adoptat pentru realizarea lui
cetăţenii vor deveni mai curând proprietarii convenţionali, decât proprietarii
reali, ceea ce înseamnă că ei nu vor putea conduce în mod direct proprietatea
lor. În numele lor aceasta o vor face alţii şi nu există nici un fel de garanţii că ei
vor face aceasta într-adevăr bine şi în interesul numeroşilor proprietari mărunţi.
Mai multe întreprinderi din Bulgaria caută să nu intre pe listele de
privatizare în masă. Acest lucru se explică pe de o parte, prin neînţelegerea şi
neîncrederea în această metodă, iar pe de alta, în Bulgaria deja s-a afirmat un
alt modei de privatizare. Privatizarea în masă este continuu împinsă înapoi iară
ca prin aceasta să se accelereze privatizarea de piaţă.
Deodată pentru multe întreprinderi au apărut cumpărători potenţiali.
Pentru a evita orice ioc şi pentru a obţine efectul aşteptat de la privatizarea în
masă, după unii autori1 ar trebui să se schimbe întreaga organizare a procesului de privatizare. Se exprimă părerea că în condiţiile existente privatizarea
în masă poate fi compromisă, şi ceea ce este foarte important, se va desfăşura
o luptă, fără principii, pentru fiecare întreprindere.
Organizarea procesului de privatizare azi se reduce la întocmirea listei
de către Agenţia de Privatizare care nu are nici un fel de temei legal. Această
listă nu poate determina ritmul de privatizare şi nu poate reglementa corelaţia
dintre diferitele forme de privatizare. Dimpotrivă, prin listă ele se contrapun şi
ca urmare se escaladează confruntarea dintre Agenţia de Privatizare, ministere
şi întreprinderi şi Centrul pentru privatizarea în masă. în condiţiile organizării
existente sunt excluse de la participarea efectivă atât Consiliul de Miniştri care
formal aprobă lista Agenţiei, cât şi întreprinderile însele.
Ce trebuie făcut pentru a stopa confruntarea dintre instituţii şi a face
ordine în procesul de privatizare? - se întreabă directorul executiv al Centrului
pentru privatizarea în masă D.Stefanov şi răspunde: privatizarea ar trebui să
aibă la bază principii de piaţă şi să îmbine diferite tipuri de privatizare, în scopul
accelerării lor reciproce. În prezent se majorează numărul de întreprinderi care
se vor privatiza pe baza principiilor de piaţă, adică creşte oferta şi deci se
reduce preţul întreprinderilor. Ceea ce se consideră, însă, necesar, este tocmai
invers - să se învioreze cererea. În acest scop Consiliul de Miniştri ar trebui să
1
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publice lista tuturor întreprinderilor de stat care se vor privatiza. Întreprinderile
care doresc să fie privatizate după metoda de piaţă în termen de 3 luni trebuie
să pregătească propunerile lor pentru toate activele sau o parte din acestea,
iar aceste propuneri ar trebui să corespundă anumitor criterii şi să cuprindă:
• o ofertă de cumpărare a firmei sau a unei părţi din aceasta de către un
cumpărător concret;
• o depunere care să fie, de exemplu, minim 20% din valoarea de bilanţ
a activelor;
• evaluarea întreprinderii conform cerinţelor Legii transformării
întreprinderilor şi privatizării.
Propunerile pentru privatizarea de piaţă ar putea fi făcute şi de persoane
private si instituţii care nu sunt legate de întreprinderi de stat. Comisia creată,
conform hotărârii Consilului de Miniştri, ar putea să adopte sau să respingă în
termen de două luni aceste oferte. Dacă oferta au se acceptă, depozitul se
restituie, dar dacă se acceptă, în termen de trei luni afacerea trebuie încheiată.
În caz contrar, depozitul nu se restituie iar întreprinderea se include pe lista
pentru privatizarea în masă.
Se consideră ca printr-o asemenea organizare se vor rezolva două
probleme importante - se va stabili ritmul privatizării, în loc de realizarea ei
atemporală ca acum şi se vor clarifica raporturile dintre diferitele forme de
privatizare şi se va reglementa îmbinarea lor.
Obiectivul propunerilor Centrului pentru privatizarea în masă care sunt
deja avansate la guvern şi urmează să fie prezentate Comisiei Economice a
Adunării Populare, constă, în ultimă instanţa, în introducerea concurenţei din
partea cererii şi nu din partea instituţiilor care propun obiective pentru
privatizare, cum este în prezent.
Pregătirea privatizării în masă la Centrul pentru privatizarea în masă încă
nu s-a încheiat Nu a început tipărirea carnetelor de privatizare. Nu este
reglementată nici problema listei întreprinderilor care vor intra în privatizarea în
masă. Sistemul de înregistrare nu este dotat cu tehnica necesară.
Va lua start privatizarea în masă până la sfârşitul anului? - se întreabă
unii economişti bulgari1. Probabil Centrul pentru privatizarea în masă va face
ce trebuie, dar restul va depinde de guvernul care va veni.

1
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4. EVOLUŢIA PRIVATIZĂRII ÎN DIVERSE RAMURI ALE
ECONOMIEI BULGARE

1. Privatizarea în agricultură
Despre dezvoltarea prioritară a agriculturii în Bulgaria se poate auzi şi citi
destul de des, dar se face oare ceva real pentru ca această ramură să devină
o ramură conducătoare a economiei? Răspunsul clar şi categoric îa această
întrebare nu există. O explicaţie parţială o pot oferi numai rezultatele
prezentate de Institutul Naţional de Statistică.
După datele preliminare, valoarea adăugată brută creată în agricultură în
anul 1993 (în preturi curente), reprezenta cca. 9,6% din PB3, acelaşi indicator
pentru anul 1992 fiind de 11%. Această tendinţă de scădere a contribuţiei celor
ocupaţi în agricultură la crearea PIB este confirmată şi de datele privind
valoarea adăugată brută creată pe o persoană ocupată în ramură: în 1992 ea
era de 32.000 leva, iar în anul 1993 a scăzut la 26.000 leva. Numărul celor
ocupaţi în agricultură în aceşti doi ani a fost aproape acelaşi.
Tabloul apare şi mai complet, dacă se analizează producţia în expresie
fizică pe diferite produse. în producţia vegetală numai recolta de grâu a fost în
1993 mai mare decât în 1992 cu 240 mii tone, la celelalte culturi producţia fiind
mai mică. iar în ceea ce priveşte zootehnia aici situaţia este calificată drept
catastrofală. În anul 1993 faţă de 1992 a scăzut substanţial şi numărul de
animale: la bovine cu 223.000 capete, la porcine cu 608.000 capete şi la păsări
cu 1.660.000. A crescut doar numărul de caprine (cu 65.000), probabil
demonstrând facă o dată vorba populară după care capra este vaca săracului.
Numărul tuturor animalelor (cu excepţia porcilor) la 1 ianuarie 1994 era mai mic
decât m anul 1939, iar al bovinelor - chiar de două ori mai mic. Comparaţia în
sine spune deja mult, dar în orice caz ea reprezintă un semnal de alarmă
pentru evaluarea reală a căilor de dezvoltare a zootehniei.
Specialiştii de la INS prezintă şi datele privind mersul reformei agrare în
Bulgaria. De când a început şi până în anul 1994 pământul a fost restituit şi
acordat în folosul foştilor proprietari în proporţie de 40.5%. Acesta este
pământul restabilit în graniţele reale prin împărţire şi ca urmare cea mai mare
pondere o reprezintă terenuri acordate cu drept de folosinţă. Ministerul
Agriculturii, de exemplu, comunică Alte cifre pentru că include în ele atât
terenuri restabilite cât şi cele care se află în actele definitive pentru împărţirea
pământului. în orice caz până la restituirea lui definitivă mai există destule
proceduri.
Este interesantă repartizarea terenurilor care se aflau în 1993 în mâinile
particularilor. Din totalul de 1.964.000 de gospodării 91% sau 1.783.000 de
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gospodării aveau de la 0,1 până la 1 hectar de teren, 8,5% sau 171.300 de
gospodării - de la 1,1 până la 5 hectare, 0,47% sau 8.600 de gospodării - de la
5,1 până la 10 hectare şi peste 30 hectare aveau 501 gospodării. Aceasta este
situaţia cu terenurile arabile. La acest indicator agricultura Bulgariei se întoarce
la situaţia de acum 50 de ani. De la sine se înţelege că în aceste condiţii nu
poate fi vorba de utilizarea tehnicii agricole moderne. Dar ceea ce este şi mai
important - se vor realiza produse agricole ale căror costuri le vor scoate din
concurenţă cu alte ţări europene. "Nu ne rămâne altceva decât să devenim
importatori de tradiţionale produse bulgăreşti - afirma Z.Doikin - Iar aceasta
este deja foarte periculos pentru că înseamnă o dependenţă economică şi mai
mare. faţă de ţările dezvoltate"1.
Reforma agriculturii se desfăşoară în Bulgaria într-o situaţie economică
complexă: criza economică profundă şi specifică după caracterul său,
stabilizarea macroeconomică parţială şi reuşită numai până la un anumit punct
Pe lângă mediul economic nefavorabil, în care a luat start reforma în
agricultură, se apreciază că s-au făcut multe greşeli în abordarea reformei. Se
apreciază2, că practic în Bulgaria s-a adoptat o lege greu aplicabilă pentru
restabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole. Sub presiunea
unor considerente de natură morală, politică şi conjuncturală, în lege au fost
făcute multiple modificări, care au îngreunat şi mai mult aplicarea ei. A fost
neglijat principiul după care pământul esîe al acelora, care îl lucrează principiul care "lucrează" nu numai în ţări cu economii în reformare, dar şi în
acelea cu tradiţii în domeniul economiei de piaţă.
De fapt reforma agrară se identifică cu reforma pământului, iar ultima se
reduce la restituirea naturală a pământului, fără nici o alternativă pentru
proprietarii de terenuri. Cerinţa ca pământul să fie restituit în dimensiuni,
calitate şi loc identice cu cel adus în întovărăşiri (I) şi aceasta tuturor urmaşilor
a creat un labirint de contradicţii. "Pentru ieşirea din el se pierde timp preţios,
fonduri şi ceea ce este mai rău - se mărunţeşte, se ciopârţeşte pământul. Iar
aceasta generează noi şi grave probleme pentru agricultură. Abordarea
nesusţinută economic - în cursul aplicării legii - devine cauza căutării
posibilităţilor pentru depăşirea contradicţiilor şi paradoxurilor" - afirmă autorii
menţionaţi3.
Pulverizarea terenurilor în Bulgaria este unică în Europa, fără precedent
chiar în istoria agriculturii bulgare. La începutul anului 1.944 în Bulgaria existaţi
cca. 900 mii de gospodării agricole, dimensiunea medie fiind cca. 5 ha, iar a
unui ogor - 0,37 ha. Încă de atunci fărâmiţarea reprezenta o problemă şi
salvarea se căuta în comasare, eu toate că fracţiunea animală şi sapa erau
cele mai răspândite mijloace de producţie. Azi se aşteaptă ca numărul
proprietarilor să ajungă la trei milioane, iar dimensiunea medie a terenurilor
1

Iconomiceski jivot, nr.11 din martie 1994, pag.2.
Iconomiceski jivot, nr. 15 din 20 aprilie 1994, pag. 1, 11.
3
Idem.
2

324
aflate în proprietate - la 1,2 - 1,5 ha, situate adesea în două sau mai multe
localităţi, în diferite raioane ale ţării, cu dimensiunea medie a unui ogor de 0,1 0,2 ha. Şi toate acestea în epoca progresului tehnico-ştiinţific, după existenţa
unor imitaţi economice gigantice. "Se poate spune că fărâmiţarea pământului la
noi este adusă până la absurd"1 - se apreciază în acelaşi studiu.
O deficienţă se consideră a fi şi aceea că privatizarea în agricultură este
ruptă de privatizarea în celelalte ramuri. O abordare unitară se impunea din
mai multe cauze. În ultimii 20 de ani unităţile de producţie din agricultură nu se
deosebeau după statut de cele de stat Este imposibil de măsurat cu exactitate
contribuţia fiecărei întovărăşiri colective si a membrilor acesteia în crearea
fondurilor din agricultură. Prin "foarfecele preţurilor" veniturile din agricultură în
mod sistematic erau transferate spre alte ramuri
Centarea beneficiilor şi acordarea investiţiilor la unităţi productive au se
făcea nici pe departe conform contribuţiei financiare. Iar anii acordării unor
înlesniri financiare pentru diferite grape de gospodării încurcă şi mai mult
situaţia. Acelaşi lucru se poate spune şi în privinţa impozitului pentru lucrări
hidroameliorative care se plăteau de toate unităţile. Se apreciază că în cadrul
unei platforme comune a privatizării probabilitatea de a ajunge la o abordare
alternativă restituirii pământului în natură ar fi fost mai mare, iar aceasta ar fi
jucat un rol pozitiv pentru ramură.
Problemele generate de Legea pământului se resimt tot mai mult ca un
mare pericol pentru agricultură şi se caută modalităţi de depăşire a acestora.
Una din aceste modalităţi se consideră că ar fi legea pentru comasare care ar
trebui aplicată la cea de a doua împărţire a pământului între moştenitori.
Efectul acestei legi va fi însă limitat, iar cu timpul va dispărea dacă nu se
adoptă legea moştenirii conform căreia se compensează în bani acei
moştenitori ale căror profesii nu sunt legate de agricultură. La comasarea
terenurilor sunt greu de amortizat interesele diferitelor persoane din cauza
deosebirilor în fertilitate a solului, situare faţă de localităţi, de infrastructură, în
asigurarea cu apă. Nu sunt excluse disputele îndelungate, iar din această
cauză şi amânarea intrării în posesiune. Aşa că legea comasării gândită să
aducă modificări pozitive în posesia terenurilor agricole poate să frâneze
restituirea pământului, care a devenit deja o problemă dureroasă. pentru
societatea bulgară.
Bugetul prevăzut în acest scop pentru anul 1994 reprezintă 860 milioane
leva.
Legea arendei urmăreşte să raţionalizeze folosirea pământului în cadrul
proprietăţii agricole existente în Bulgaria. Această lege preluată din ţări cu
tradiţii în producţia fermieră privată şi în economia de piaţă poate să se
dovedească neadecvată realităţii bulgare. Se apreciază că în condiţiile
nesiguranţei şi instabilităţii existente m ţară, cea mai răspândită practică va fi
1
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acordarea în arendă pentru un an, iar în lege nu se acordă un loc
corespunzător arendei pe termen scurt. Nu se reglementează sub nici o formă
mărimea plăţilor de arendă. Poate acest lucru ar fi normal pentru ţări cu tradiţii
în domeniul arendei şi cu mecanisme de piaţă puse îa punct, care funcţionează
de secole, dar nu şi în Bulgaria.

Evantaiul mişcării rentei din ultimii doi ani constituie un semn, că plăţile
de arendă ar trebui reglementate. În caz contrar există pericolul ca realizarea
economică a proprietăţii private să se transforme în ficţiune sau chiar să devină
o povară insuportabilă pentru arendator.
În prezent, rolul, pieţei pământului în Bulgaria este supraapreciat. Se
consideră că ea va modifica proprietatea funciară. Până începe să lucreze
piaţa trece, însă, încă multă vreme. Se afirmă, că ar trebui să treacă două
împărţiri ale pământului şi să se facă înregistrarea funciară. După natura sa,
acest proces este conservator, pentru că se referă la proprietatea imobiliară şi
este legat de investiţii. în Bulgaria, oferta de pământ va depăşi cererea
solvabilă încă un timp îndelungat Statul nu are posibilităţi financiare de
creditare şi de sprijinire a ţăranilor în cumpărarea pământului. Lipseşte şi
înţelegerea necesităţii unei intervenţii active în procesele de piaţă prin hârtii de
valoare şi corelarea problemei fărâmiţării pământului cu privatizarea în masă.
în afară de aceasta, piaţa se înţelege ca absolut liberală. În această situaţie se
poate aştepta la o piaţă lentă şi neechilibrată şi "pornire" într-o direcţie nedorită
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pentru societate. De preţurile scăzute se pot folosi persoane cu intenţii rentiere,
latifundiare sau chiar strategice.
Astfel că în loc să se ajungă la armonizarea cu agricultura fermieră
europeană, agricultura bulgară poate să devină total deosebită.
Problemele generate de Legea pământului impun regândirea abordărilor.
Pentru raţionalizarea proprietăţii funciare se propune folosirea tuturor mijloacelor posibile şi nu numai a comasării. Cât mai repede ar trebui depăşită
absolutizarea pieţei. Se recomandă practicarea pe larg a compensării
(despăgubirii), prin hârtii de valoare, chist şi a persoanelor care nu doresc să-şi
păstreze proprietatea asupra pământului. Se opinează că pentru stimularea
procesului, posesorilor de hârtii de valoare ar putea să îi se ofere acţiuni în
obiectivele rentabile care intră în privatizarea în masă. Acest proces de
stabilise a subiecţilor proprietăţii, premergător pieţei pământului., necesită o
participare activă din partea statului. "De mult trebuia să trecem peste atracţia
naivă pentru gospodării fermiere private, pentru că nu suntem în stare să le
dăm un imbold financiar necesar. In această privinţă putem să tragem
învăţăminte din poziţia realistă a altor ţări posttotalitare. Peste tot unde
dominau mari cooperative se creează o diversitate de forme - cooperaţia nu sa lichidat, ci s-a transformat în cooperaţia proprietarilor particulari, cu toate
consecinţele ce decurg de aici1.
"Reformarea relaţiilor în agricultură are la noi şi acea insuficienţa că se
petrece "pe bucăţi", fără o concepţie unitară, fără pachet de legi şi pârgii
economice, fără transformnarea la timp a bazei instituţionale, în condiţiile
distanţării exagerate a statului de conducerea ramurii. Experienţa altor ţări şi în
această privinţă poate oferi învăţăminte" - afirmă unii autori bulgari2.

2. Privatizarea în ramura construcţiilor
Activitatea de pregătire prealabilă în Ministerul dezvoltării teritoriale şi al
construcţiilor a permis un starl al privatizării şi în ramura construcţiilor. Regulile
adoptate au reglementat raporturile, obligaţiile şi răspunderea diferitelor direcţii
şi departamente ale ministerului.
Obiectivele, urmărite prin programul de privatizare, sunt stabilite clar.
ridicarea eficienţei economice şi a competitivităţii întreprinderilor, atragerea de
capitaluri străine, know-how şi experienţei de management, crearea unui
mediu, concurenţial pentru tehnologii si produse de ramură, apariţia unor noi
proprietari constructori-întreprinzători şi constituirea premiselor obiective pentru
economia de piaţă.
În urma descentralizării şi demonopolizării uniunilor, combinatelor şi
firmelor în anii 1991-1993, azi în sistem există 439 de societăţi şi firme. La
1
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elaborarea strategiei de privatizare în ramura construcţiilor s-a avut în vedere
categorisirea întreprinderilor conform situaţiei financiare, nivelul tehnic, pieţelor
viitoare, investitorilor. Întreprinderile sunt împărţite în opt grape şi pentru
fiecare din ele a fost elaborată tehnica de privatizare recomandată, strategia de
vânzare şi programele de lucru.
În prima grupă au intrat întreprinderi care au nevoie de investiţii străine.
Aici se află preponderent întreprinderi de ciment, de producţie a ghipsului şi de
producere a materialelor termoizolante.
În a doua grupă au intrat întreprinderi care vor fi vândute direct
investitorilor străini.
Grupele 3 şi 4 cuprind întreprinderi atractive pentru investiţii autohtone şi
pentru cumpărarea de către colective şi managerii întreprinderilor.
Grupele 5 şi 6 sunt întreprinderi care trebuie restructurate sau asanate
înainte de privatizare. Acestea sunt mari organizaţii şi combinate de construcţii
de locuinţe.
Grapa 7 cuprinde întreprinderi care nu vor fi privatizate în prezent.
Acestea fac parte din sistemul B şi K şi cadastrul teritorial şi reprezintă 12% din
numărul total al întreprinderilor ramurii.
În grupa 8 intră întreprinderi nerentabile, care nu au viitor şi pieţe pentru
produsele lor. Ele urmează a îl lichidate, iar activele lor - vândute.
Din 439 firme şi societăţi ale ramurii 125 sunt cu valoarea activelor până
la 10 mln. leva şi intră în grupele trei şi patru. Acestea sunt preponderent
întreprinderi ale industriei de construcţii şi organizaţii de proiectate pentru care
în anul 1993 a fost adunată informaţia necesară. Pentru întreprinderi ale
industriei de construcţii apar multe probleme, legate de mine şi cariere, legea
respectivă fiind foarte veche şi necesitând actualizarea. Conform Constituţiei
Bulgariei, bogăţiile subsolului reprezintă proprietatea de stat, ceea ce creează
mari dificultăţi în procesul de privatizare. În practică apare o contradicţie care
este soluţionată prin utilizarea tehnicii de privatizare "închirierea cu clauza de
răscumpărare". Această metodă creează condiţii reale pentru participarea
colectivelor şi managerilor întreprinderilor la privatizarea, cu mijloace relativ
mici. De aici încolo se va sconta pe motivaţia lor în muncă.
Un interes foarte mare pentru privatizarea organizaţiilor de proiectare
manifestă colectivele lor. Dar totodată acesie organizaţii dispun de un fond
excelent de clădiri la care râvnesc şi firmele şi municipalităţile. Aceasta impune
accelerarea procesului de privatizare.
Întreprinderile din prima grupă sunt fabricile de ciment cu active de sute
de milioane leva, cu probleme serioase în domeniul reducerii costurilor de
producţie şi al ridicării calităţii producţiei a căror soluţionare le-ar putea asigura
competi-tivitatea pe piaţa mondială. Pentru reconstrucţia capacităţilor lor şi
soluţionarea problemelor ecologice sunt îasă necesare investiţii străine.
"Fără investiţii străine industria noastră de ciment nu poate existe" spune categoric şeful, departamentului "Privatizarea şi transformarea" din
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minister -"Nu trebuie să ne speriem, că fabricile vor fi cumpărate pe nimic de
către străini. Aceasta este doar o problemă a contractului cu anumite clauze
care în nici un caz nu trebuie să păgubească ţara"1.
În prezent, au manifestat interes faţă de. fabricile de ciment bulgăreşti
firma din Grecia, Spania şi Franţa.
În vederea privatizării specialiştii au acordat o atenţie sporită metodei
ESOP
În 1993 s-a încheiat proiectul - pilot de privatizare prin această metodă a
"Energoproramontaj" (societatea pe acţiuni), cu finanţarea din fondul knowhow al Marii Britanii. Se menţionează că ESOP se apropie în mare măsură de
tehnica de privatizare care se foloseşte pe larg în minister şi anume aceea de
"închiriere cu clauza de răscumpărare". Astfel, în anul 1993 în cadrul
Ministerului dezvoltării teritoriale şi al construcţiilor au fost încheiate nouă
afaceri de privatizare a obiectivelor cu valoarea totală de 40 milioane leva.
Veniturile reale anuale se vor ridica la 6 milioane leva, ceea ce reprezintă o
sumă modică, determinată de utilizarea, în principal, a metodei de închiriere cu
clauza de răscumpărare. Restul de venituri se va încasa în-anii următori,
conform schemelor financiare de vânzare.
Pentru anul 1994 au fost prevăzute 20 de acţiuni de privatizare şi chiar
se opinează că vor fi deschise mult mai multe proceduri.
Având în vedere că în ramura construcţiilor există un volum mare de
construcţii neterminate, care se deteriorează şi se prădează, se consideră
necesară accelerarea privatizării în această ramură, care ar fi avut un efect
benefic şi în privinţa creşterii numărului de locuri de muncă.

3. Privatizarea în ramura transporturilor
După examinarea critică a mersului privatizării în ramură, Ministerul
Transporturilor al Bulgariei a stabilit tendinţele reale existente şi aspectele
slabe ale accelerării acestui proces în ramură.
Ca principală slăbiciune a fost relevată adoptarea unui program nereal
de mare şi deschiderea procedurilor, fără studii şi analize prealabile necesare
şi iară pregătirea întreprinderii pentru privatizare. Una din cele mai mari
probleme care frânează privatizarea în ramură s-a dovedit a fi stabilirea
proprietăţii în întreprinderile de transport
Pentru accelerarea procesului, Ministerul Transporturilor a modificat substanţial abordarea existentă până acum şi înainte de toate criteriile de alegere
a întreprinderilor.
Ca urmare, criteriile de bază pentru includerea prioritară a întreprinderii
în programul de privatizare în prezent sunt:
- existenţa interesului pentru investiţii;
1
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- situaţia juridică clară;
- o perspectivă de dezvoltare clarificată.
Conform acestei abordări, se lucrează în primul rând la 27 de
întreprinderi din program pentru care a fost manifestat un interes de cumpărare
din partea personalului, echipei manageriale sau altor investitori. Totodată, se
întreprind măsurile necesare pentru clarificarea situaţiei lor juridice, în scopul
încheierii acţiunii în anul 1994.
Un mare rol în accelerarea procesului de privatizare îl joacă conducătorii
întreprinderilor care trebuie să realizeze o pregătire necesară a unităţii pentru
privatizare. Până în prezent rolul lor a fost subapreciat sau au prea înţeles. În
prezent, în noile contracte privind sarcinile conducerii societăţilor de transport
în domeniul stabilirii situaţiei juridice a întreprinderilor şi pregătirii lor pentru
privatizare acest rol este înscris cu claritate. Conducătorii au primit informaţiile
necesare privind acţiunile care trebuie întreprinse în legătură cu reglementarea
proprietăţii. Numai 45 de întreprinderi de transport auto au prezentat deja informaţia privind acţiunile întreprinse.
Se aşteaptă că organizaţiile sindicale vor manifesta deplină înţelegere şi
vor sprijini pregătirea întreprinderilor pentru privatizare. Chiar mai mult, se
speră că ele vor deveni un catalizator al procesului, preocupându se de pregătirea întreprinderii şi de manifestarea interesului din partea personalului pentru
participare la privatizare. Ce se întâmplă cu celelalte întreprinderi incluse în
programul de privatizare şi în special cu cele pentru care procedura a fost
deschisă, dar fără nici un progres mai departe? Cu conducătorii acestor
întreprinderi se poartă discuţii, în scopul stabilirii posibilităţilor de privatizare. În
lipsa lor procedurile pot fi oprite. În acelaşi timp se dă curs la orice propunere
de privatizare care corespunde criteriilor menţionate.
Simultan cu privatizarea unor întreprinderi întregi, se orientează şi spre
privatizarea unor obiective autonome. Multe din întreprinderile de autotransport
sunt împrăştiate teritorial şi posedă obiective care nu sunt necesare din punct
de vedere tehnologic, ceea ce le face greu vandabile. Vânzarea prealabilă a
unor asemenea obiective autonome, inclusiv a construcţiilor neterminate, ar
reduce preţul total de vânzare şi le-ar face accesibile cumpărătorilor, îndeosebi
atonei când este vorba de personalul sau echipa managerială a unităţii.
Paralel cu privatizarea va continua restructurarea, "cu toate că în linii
generale acest proces este încheiat"1. Din păcate, el decurge sub aspectul lui
negativ, ca un proces inevitabil de fuziune, încetare a activităţii şi apoi lichidare
a unor întreprinderi nerentabile.
În vederea îmbunătăţirii situaţiei financiare a întreprinderilor, la Ministerul
Transporturilor sosesc multe propuneri privind vânzarea şi încheierea unor
active pe termen lung. Aproape, toate întreprinderile au folosit posibilitatea de
vânzare a activeior pe termen lung până la 5% din preţul, lor de bilanţ, prin
1

Iconomiceski jivot,, nr. 28 din 20 iulie 1994, pag. 7.

330
licitaţie şi concurs. Propunerile continua să depăşească această limită şi fără
licitaţie sau concurs. O asemenea posibilitate este într-adevăr prevăzută în
regulament, dar ea se acordă numai în cazuri excepţionale, când sunt epuizate
posibilităţile pentru organizarea Iicitaţiei.şi concursului şi există propuneri
motivate, dovezi şi condiţii în care se va face eventuala vânzare, în majoritatea
cazurilor propunerile conducătorilor sunt neargumentate, nu au informaţia
necesara privind procentul activelor pe termen lung vândute până în momentul
respectiv şi după noua cerere, nu sunt însoţite de copia anunţurilor pentru
organizarea licitaţiilor şi a proceselor verbale ale acestora, nu prezintă
informaţia privind oferta potenţialilor cumpărători. Asemenea propuneri rămân,
desigur, fără răspuns.
În prezent se pregăteşte un document intern pentru utilizarea
posibilităţilor pe care le acordă regulamentul privind modul de exercitare a
dreptului de proprietate aî statului în întreprinderi. Sunt în curs tratative cu 28
de întreprinderi de transport, incluse pe lista pentru privatizarea în. masă. După
opinia experţilor, o mare parte din ele trebuie să cadă sau să fie înlocuite cu
altele, corespunzătoare, pentru că unele se află deja în procedura de
privatizare sau de restructurare, faţă de altele au manifestat interes
cumpărătorii potenţiali sau colectivele lor, iar pentru a treia categoric din ele
modelul privatizării de piaţă este mult mai reuşit.
Se poate înţelege şi refuzul din partea unor echipe manageriale din
cauza temerii de schimbări în componenţa lor sau din cauza neînţelegerii
principiilor de introducere a acestui nou tip de dezetatizare.
Se consideră necesară o reclamă mai activă pentru obiectivele propuse
şi culegerea unor informaţii mai bune privind situaţia şi eventula perspectivă
fiecărei întreprinderi. De abia de acum încolo urmează o imensă muncă
tehnică şi de analiză. De acum încolo se va vorbi de privatizarea în sfera
transportului.
De curând au fost adoptate modificări şi completări la Legea pentru
transformarea şi privatizarea întreprinderilor de stat şi comunale.
Unul din marile avantaje pe care le oferă modificarea legii constă în
crearea unor posobilităţi sporite pentru participarea personalului şi echipelor
manageriale la privatizare.
Având în vedere că interesul investitorilor străini faţă de majoritatea
întreprinderilor de transportdin Bulgaria în etapa actuală nu prea mare noile
posibilităţi sunt foarte importante pentru accelerarea privatizării în ramură.
Una din procedurile de privatizare după legea modificată poate fi aplicată
pentru societăţile de transport şi părţile autonome pentru producţie, cu valoare
de bilanţ a activelor pe termen lung până la 10 milioane leva şi pentru
întreprinderi şi părţi autohtone din comerţ până la cinci milioane leva.
Avantajul unei asemenea privatizări constă în faptul, că personalul poate
cumpăra întreprinderea (obiectiv) prin plata în rate în termen de până la şase
ani, cu scutire pe un an, achitând ia încheierea afacerii 10% din preţ. În
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perioada de scutire partea neplătită a preţului nu se modifică, iar după aceea
se plăteşte o dobândă egală cu jumătate din procentul inflaţiei. Există încă un
avantaj - dacă personalul reuşeşte să plătească partea defalcată în rate în doi
ani în loc de şase, partea nepîătită va fi răscumpărată fără dobândă.
Pentru a fi aplicat acest mod de privatizare, este necesar ca 20% din
lucrători să exprime dorinţa de răscumpărare a întreprinderii sau obiectivului
autonom. Momentul nou este, de asemenea, acela ca pot participa şi persoane
care au lucrat în unitate minimum doi ani şi au părăsit-o în condiţiile Codului
muncii cu opt ani înainte de hotărârea privind privatizarea, precum şi pensionarii cu vechime de cel puţin trei ani care s-au pensionat cu zece ani înainte de
hotărâre.
Aceste persoane au dreptul de a obţine o reducere până la 20% din preţ,
dar nu mai mult decât suma salariilor lor brute pe ultimele 24 luni, calculate în
mod corespunzător.
Evaluarea acestor întreprinderi se face conform legii de către evaluatorii
licenţiaţi, fără să se facă licitaţie şi concurs, ci numai prin tratative cu lucrătorii.
Desigur, există şi insuficienţe, ca de exemplu aceea că obiectivul nu poate fi
vândut nu numai în perioada de plată, dar şi cinci ani după aceea. Legislaţia
tinde să nu admită revânzarea întreprinderilor sau obiectivelor cumpărate în
condiţii avantajoase. Mai există şi clauza că până la închiderea plăţilor nu se
poate folosi patrimoniul întreprinderii respective pentru garantare.
O altă tehnică posibilă se va aplica conform cap. VI al legii. "Vânzarea
întreprinderilor de stat şi comunale sau a părţilor autonome ale acestora".
Pentru că în transporturi toate întreprinderile supuse privatizării sunt
transformate în societăţi, vânzările după această tehnică se vor aplica limitat,
numai pentru obiective autonome.
Este nou faptul că vânzările se pot realiza au numai prin licitaţie sau
concurs, ci şi prin tratative. Acesta este un moment important pentru că astfel
se pot evita procedurile îndelungate şi dificile de organizare a licitaţiilor şi
concursurilor.
Dacă 30% din personal doreşte să cumpere obiectivul, acest lucru se
poate face prin concurs sau licitaţie pentru a se beneficia de avantajul reducerii
de până la 30% din preţ. Reducerea, însă, nu poate fi mai mare decât suma
salariilor brute ale participanţilor din uitimile 24 de luni, corectate în mod
corespunzător.
Conform acestui capitol (VI), dacă cumpărătorul este colectivul,
Ministerul Transporturilor poate aproba cumpărarea prin achitarea valoarii părţii
neplătite, corectându-se cu dobânda de bază.
Pe larg pot fi aplicate prevederile cap. 25 referitoare la răscumpărarea
societăţii sau a părţii acesteia de către lucrătorii ei, inclusiv persoanele
prevăzute mai înainte (cei plecaţi sau pensionari). Acest capitol se referă şi ia
societăţi cu răspundere limitată.
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Această tehnică poate fi aplicată după o bună apreciere a posibilităţilor
economice ale întreprinderii. Dacă ea este rentabilă şi are viitor, se va putea
stabili, în cadrui graficului adoptat, răscumpărarea în etape a părţilor convenite.
In astfel de cazuri graficul trebuie conceput în aşa fel încât din. primii ani să
schimbe raportul dintre proprietatea de stat. şi cea privată. Numai cu această
condiţie întreprinderea va putea beneficia de avantajele întreprinderilor
particulare şi se va putea diminua controlul din partea statului.
Trebuie avut în vedere şi faptul că preţul la care se va vinde fiecare
pachet următor de acţiuni (de cote) se va stabili după preţuri de piaţă la
momentul vânzării lor.
Dacă, însă, întreprinderea nu are o perspectivă economică prea bună,
atunci urmează să se recurgă la atragerea de investitori din afară (bulgari sau
străini). Se înţelege că ei vor veni numai, dacă vor avea pachetul de control din
acţiuni, ceea ce la prima vedere deranjează personalul
Prin urmare echipa managerială ar trebui să evalueze în mod obiectiv
posibilităţile dezvoltării întreprinderii pentru a descinde şi motiva interesul
personalului, participarea lui posibilă şi pentru a găsi pe acel partener care îi
este necesar la privatizare, dacă întreprinderea nu poate reuşi singură.
În cadrul acestei scheme de privatizare se vor aplica diferite combinaţii
de metode. În primul rând, trebuie găsit cumpărătorul pachetului de control
care poate ii vândut prin tratative, licitaţie sau concurs, după care se poate
aplica vânzarea părţii rămase din întreprindere personalului ei, în condiţiile cap.
25.
Legea prevede şi alte modalităţi de privatizare după cap. 34, din care
pentru mfteprmderile bulgăreşti pot ii aplicate în principal închirierea (arenda)
cu clauza de răscumpărare şi darea (acordarea) în gestiune cu clauza de
răscumpărare. În acest fel pot participa echipele manageriale, personalul şi
investitorii din afară, alegerea cumpărătorului făcându-se numai prin concurs
sau tratative.
Trebuie menţionat şi faptul că la evaluarea plusurilor şi minusurilor
diferitelor tehnici de privatizare trebuie făcut un calcul exact privind preţul la
care, de fapt, se cumpără întreprinderea, ţinându-se seama de dobânzi,
modificări de preţ la coteîe-părţi rămase etc. În multe cazuri cumpărarea
întreprinderii împreună cu obligaţiunile pentru creditele neperformante se poaîe
dovedi mai avantajoasă.
Obligaţiunile în leva posedă toate instituţiile financiare de stat iar în
valută unele ca: Banca Economică, Mineralbank, OBB, Banca de Comerţ
Exterior, Expres-bank, Biochim etc. Suina totală a hârtiilor de valoare în leva şi
valută este de cca. 90 milioane leva. Băncile vând obligaţiunile pentru credite
neperformante la un preţ cu cca. 1/3 mai scăzut faţă. de nominal, acordând în
acest scop credite în condiţii relativ avantajoase (dobânda pentru primii doi ani
este de 1/3 din dobânda de bază, iar pentru următorii doi ani -1/2 din dobânda
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de bază, apoi doi ani - 2/3 şi din anul şapte în continuare este egală cu
dobânda de bază).
Pentru întreprinderi mari, cu capital propriu peste 50 milioane leva şi
pentru care nu există interes din partea investitorilor, se potriveşte schema
privatizării în masă.
După această schemă se pot privatiza întreprinderi cu posibilităţi de
dezvoltare a activităţii, cu indicatori economici şi compoziţia de capital bune. Ar
trebui adăugat că atunci când posibilitatea pentru privatizarea de piaţă lipseşte,
privatizarea în masă se consideră o alternativă mai bună decât existenţa
structurii de stat, cei puţin din două motive: schimbarea proprietăţii şi folosirea
avantajelor întreprinderilor particulare, ca şi modificarea radicală în sistemul de
conducere a întreprinderii.

5. REZULTATE ŞI PROPUNERI PENTRU MODIFICAREA
STRATEGIEI DE REFORMĂ ÎN BULGARIA

În perioada 1990-1994 economia Bulgariei s-a aflat într-o situaţie grea.
Cauzele sunt atât. interne, cât şi externe. Printre cele externe se menţionează,
în primul rând.; dezintegrarea CAER şi pierderea pieţelor tradiţionale din estul
Europei şi ca urmare scăderea bruscă a volumului comerţului exterior. Printre
cele interne se relevă abordarea adoptată a reformei economice.
Reforma economică în Bulgaria se realizează după metodele tradiţionale
ale F.M.I. Ea are deja o vechime, după cum apreciază unii economişti bulgari.
"Atât anii trecuţi, cât şi cei- apropiaţi nu oferă motive pentru afirmarea că
drumul ales este cel mai bunpentru tranziţia de la economia planificată
centralizat la economia de piaţă. Indiscutabil sistemul economic totalitar trebuia
distrus, dar acela care îi ia locul trebuia să fie superior"1.
În structura socială a societăţii bulgare are loc polarizarea: la un pol pătura rentieră atotputernică şi speculativă şi la altul majoritatea populaţiei
sărăcite. Formarea păturii întreprinzătorilor economici moderai întârzie, iar
pentru renaşterea clasei mijlocii nu există condiţii. După unele opinii în Bulgaria
se creează structura socială de tip latino-american şi nu europen.
Căile de tranziţie spre economia de piaţă sunt diferite şi fiecare are preţul
ei. Devine tot mai evident că drumul aîes în Bulgaria pentru reforma economică
este foarte scump şi nu atât de scurt, pe cât se sconta la început - apreciază
autorii studiului menţionat
Există şi alte căi, mai puţin dureroase, ele necesita, însă modificări în
formula reformei şi în modul de realizare a acesteia. Din analizele
economiştilor bulgari rezultă că ar fi necesare modificări în următoarele direcţii:
1. adoptarea unei restricţii macroeconomice temperate în condiţiile sincronizării depline a politicilor monetara, fiscală, a veniturilor şi economică
externă, în vederea înviorării cererii interne de consum şi de investiţii,
neinflaţio-niste sau slab inflaţioniste. Aici după opiniile exprimate se află cheia
înviorării economice;
2. stimularea selectivă, cu ajutorul instrumentelor macroeconomice, a
unor ramuri, subramuri, producţii şi activităţi, cu avantaje economice
comparative dovedite, pentru care există cererea internă şi în special externă,
îmbinată cu dezvoltarea forţată (intensivă) a infrastructurii. Ar trebui declarate
în stare de faliment acele unităţi economice care într-adevăr nu au nici o şansă
de supravieţuire şi să fie sprijinite cele cu perspective. Abordarea simplistă,
aplicată până acum, în politica macroeconomică ar putea să fie abandonată;
1

Iconomikata na Bîlgaria do 1995 godina. BAN, Ikonomiceski Institut, Sofia, 1992, pag. 57-58.
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3. accelerarea raţională a reformelor de sistem şi instituţionale, prin care
să creeze climatul economic şi instituţional corespunzător pentru înviorarea
economică ulterioară. Este vorba de: comercializarea neîntârziată a întreprinderilor de stat; rapida "mică privatizare"; bine pregătită "marea privatizare",
a cărei desfăşurare să se facă în condiţii de deplină transparenţă; demonopolizarea raţională a subiecţilor economici şi crearea condiţiilor pentru concurenţa
de piaţă; formarea rapidă a noi subiecţi economici în agricultură; accelerarea
reformei bancare; reforma unitară a sistemului de impozite; modernizarea
regimului valutar; mecanismul modern de liberalizare a importului; înnoirea
legislaţiei de muncă şi de asigurări sociale; formarea pieţei de mărfuri, de
muncă şi de capital; crearea unei administraţii eficiente a impozitelor; refacerea
Curţii de Conturi; crearea unui sistem eficient de parteneriat social şi altele;
4. elaborarea şi înfăptuirea politicilor de stat ştiinţifică, structurală, de
piaţă, ecologică, regională şi socială, a programelor corespunzătoare de
sprijinire a unor ramuri şi regiuni prin stimulente, îmbinându-se automatismul
de piaţă cu dirijarea economică raţională a statului. Aceasta ar ajuta firmele în
formarea unor strategii proprii de dezvoltare.
Retragerea statului înainte de vreme din viaţa economică, în condiţiile
unei depresiuni interne profunde şi ale situaţiei economice externe complexe a
dăunat economiei, încetinând şi îngreunând înviorarea şi restructurarea.
Pe fondul problemelor generale ale economiei bulgare toate sectoarele de stat, privat şi cooperatist - întâmpină mari dificultăţi, legate adesea nu atât
de dezvoltare, cât de supravieţuire. Ceea ce se remarcă, însă, din studiile
analizate de noi, este faptul că vina se atribuie totdeauna, în toate cazurile,
statului: statul nu protejează, statul nu acorda avantaje, statul nu finanţează
etc.

1. Situaţia sectorului de stat din economie
Referindu-se la evoluţia sectorului de stat T. Burlakova1 menţionează că,
oricât s-ar încerca negarea celor 45 de ani ai trecutului, este imposibil să nu
recunoşti că tocmai în această perioadă în Bulgaria a fost creată industria care
constituie una din bogăţiile naţionale. Ce structură avea această industrie este
o altă problemă. Au existai destule întreprinderi bulgăreşti care reprezentau cu
succes ţara pe pieţele internaţionale. În industrie au crescut cadre de economişti, ingineri, conducători care, în condiţiile dificile ale economiei centralizate, au dovedit că pot lucra competitiv şi pot întreţine contacte cu marile
firme ale lumii. Acum, din cauza condiţiilor economice grele ale tranziţiei, o
mare parte din capacităţile industriale nu se utilizează, o altă parte a fest
prădată, iar pieţele au fost între timp pierdute şi cadre cu experienţă şi
autoritate împrăştiate.
1

Iconomiceski jivot, nr. 9 din 2 martie 1994, pag. 1, 10.
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În cei patru ani, care au trecut, a apărut businessul privat, producătorii
particulari, s-au creat grupări economice puternice. La proprietatea de stat
nimeni însă, nu se gândea. Dar iată că la sfârşitul anului 1993 a fost fondată
"Asociaţia industriei de stat bulgare" care a ridicat glasul în apărarea aceste
industrii ce poate lucra şi raţional şi eficient. Printre fondatori se află firme cu
renume ca "Balkan-car", "Stomana", "Vinimplex" şi altele. Scopul principal ai
Asociaţiei constă în sprijinirea reformei economice, protejând de distrugere
capacităţile şi rezervele sectorului de stat din economie. Totodată ea va
contribui ia adaptarea lui la condiţiile de piaţă, transformându-le într-un sector
de progres al economiei naţionale. Asociaţia optează pentru privatizarea
raţională, dirijată, bine gândită. Ea nu se opune şi nu se contrapune grupărilor
industriale mari, ci tinde să fie contrapunctul acestora, asigurând astfel
pluralismul economic în cadrul tranziţiei la economia de piaţă.
Principiul pe care îi promovează noua grupare constă în excluderea
caracterului unic al privatizării în sensul că una şi aceeaşi formă legală nu
poate fi unica şi pentru, privatizarea unui supennarket şi a unei firme
industriale, cum ar fi "Balkancar". În această concepţie dezetatizaiea trebuie să
se desfăşoare gradat şi pe baza principiului acţionariatului.
Asociaţia îşi asumă, de asemenea, sarcina de restabilire şi extindere a
prezenţei Bulgariei pe pieţele tradiţionale şi chiar pe altele noi, accelerând
totodată proce-sele de integrare în comunitatea economică internaţională.
Fondatorii Asociaţiei consideră greşită ideea negării oricărei planificări. În
ţări cu economia de piaţă dezvoltată există planificarea şi pe termen scurt şi pe
termen lung. În unele ţări sunt sprijinite sectoare de importanţă strategică
pentru dezvoltarea viitoare a economiei. De aceea reprezentanţii Asociaţiei
consideră corectă şi raţională propunerea a 65 de deputaţi din parlament
privind Clarificarea concepţiei priorităţilor naţionale în economie.
Asociaţia încearcă să apere ceea ce a fost creat de statul bulgar,
urmăreşte ca legăturile şi prestigiul internaţional al unităţilor participante să fie
utilizate spre binele ţării şi nu pentru crearea unor structuri paralele cu industria
de stat.
Noua grupare doreşte să devină un membru cu drepturi depline în
comisia guvernamentală pentru colaborarea trilaterală ca reprezentant al
patronatului.
Pentru dezvoltarea întreprinderilor de stat, care au un viitor, sunt
necesare mijloace circulante proprii. În acest scop Asociaţia prevede crearea
unei bănci proprii.
Se consideră că 40% din industria bulgară este competitivă, cu
tehnologii moderne, cu invenţii bulgăreşti, dar ea trebuie adaptată la condiţiile
de piaţă.
"Dorim sau nu dorim, anul acesta şi anul următor partea preponderentă a
proprietăţii va rămâne de stat - afirmă rninistrul adjunct din Ministerul Industriei
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al Bulgariei1- şi dacă orice proprietar doreşte ca proprietatea lui să fie eficientă,
de ce statul ar renunţa la această regulă?" Aici un mare rol se atribuie, după
opinia ministrului, echipei de manageri ai firmei care trebuie să se angajeze în
obţinerea anumitor rezultate. Atunci şi veniturile în bugetul statului ar putea
deveni, în anumită măsură, previzibile. Iar aceasta constituie o condiţie
obligatorie de realizare a politicii investiţionale a statului în industrie.
Investiţiile străine în Bulgaria se orientează spre ramuri cu câştiguri
rapide - industria uşoară, alimentară. Există un anumit interes şi pentru
şantiere navale, construcţii de maşini, electrotehnică şi electronică. În chimie
capitalurile străine se orientează nu atât spre "joint-ventures" cât mai ales spre
dobândirea proprietăţii2.

2. Creşterea producţiei şi a vânzărilor în sectorul privat
În ceea ce priveşte poziţia şi dificultăţile sectorului privat aici, de asemenea, adesea se reproşează, lipsa sprijinului din partea statului.
Până în 1948 businessul privat dădea cca. 58% din PIB-ul Bulgariei. La
patru ani după schimbările politice, sectorul privat are o pondere de cca. 20%.
In fostele ţări socialiste ca Polonia, Ungaria, Cehia şi Slovacia, sectorul privat
deţine cca. 48-52%. Explicaţia - privatizarea rapidă şi preferinţele acordate din
partea statului sectorului privat Toate acestea sunt legate şi de restructurarea
economică. Cei pentru care terapia de şoc este deja istorie, merg înainte.
Pentru Bulgaria, după părerea lui Sofi Jerardi din Le Monde, este important
încă meniul terapiei de şoc: "deschiderea" brutală a economiei, liberalizarea
preţurilor, lichidarea subvenţiilor, reorientarea expertului spre Vest - şi toate
acestea legate de o politică monetară şi bugetară restrictivă.
Pentru prima dată în anul 1994 statistica bulgară înregistrează creşterea
producţiei şi a vânzărilor în sectorul privat şi experţii afirmă că această tendinţă
se va menţine. Particularii deţin cca. 20% din PÎB. Sectorul privat cunoaşte cea
mai puternica dezvoltare în comerţ - cca. 60% din. volumul total al vânzărilor
(53 miliarde leva). Cu ritmul mult mai lent se dezvoltă sectorul privat în
industrie -14% dar totuşi cu aproape 4% mai mult faţă de anul 19933. Drept
cauze se menţionează dobânda foarte ridicată practicată de băncile
comerciale, neclarităţi de ordin administrativ juridic, cursul valutar instabil,
reţinerea investitorilor mari din străinătate. Într-un fel sau altul sectorul privat
asigură deja 40% din producţia industriei alimentare (fără agricultură) şi
aproape 20% din construcţii de maşini uşoare şi mijlocii, jtn prezent, 75%'din
produse de panificaţie, 21,7% din salamuri, 10% din carne, 11% din lapte şi
11,6% din băuturi nealcoolice pe piaţă provin din întreprinderi private. S-au
îmbunătăţit indicatorii întreprinderilor particulari în construcţii şi transporturi
1

Iconomiceski jivot, nr.27 din 13 iulie 1994, pag.1,12.
Idem.
3
Iconomiceski jivot, nr.34 din 31 august 1994, p.10.
2
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pentru populaţie. în construcţii raportul firme de stat -firme private este deja
59:41, iar în transport serviciile prestate de firmele private reprezintă 30%1.
Întreprinzătorii particulari se plâng adesea de dificultăţi financiare
serioase, de concurenţă neloială a firmelor de stat, negarantarea pieţelor, lipsa
de clienţi cu capacitate de plată, semne de întrebare legate de" comenzi. Toate
acestea puc în dificultate sectorul privat, iar lipsa unei politici de stat stabile
faţă. de el îl face vulnerabil. Activitatea privată este însă adesea însoţită de
speculă şi lipsa motivaţiei pentru muncă cinstită.
În general lipseşte statistica precisă privind falimentele fainelor private şi
nici nu se analizează cauzele unui fiasco economic ai acestora.
Printr-o reglementare a Legii privind venitul total s-au lichidat înlesnirile
pentru mijloace investite în hârtii de valoare din societăţile private. Favorizate
au rămas doar investiţiile în hârtii de valoare ale statului, municipalităţii sau ale
sfaturilor comunale. Aceştia împiedică atragerea de capitaluri, inclusiv cele
străine, în societăţile private.
Se aşteaptă deschiderea unei noi bănci de investiţii, care va acorda
împrumuturi preferenţiale pentru. întreprinzătorii mărunţi care nu dispun de
investiţii pentru deschiderea unei afaceri personale. Banca nu se va preocupa
de benefiicii şi nu va acorda dividente.
Ponderea celor ocupaţi în sectorial privat în Bulgaria - % -

Sectorul privat în Bulgaria
1993
1

Idem.

1994
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Ponderea în PIB(%)
Producţia de bunuri şi servicii (milioane leva)
Creşterea faţă de anul trecut (%)

19,4
44
10,3

(ianuarie-iunie)
19,4
53
14

Surse: Iconomiceski jsvot, nr. 34 din 31 august 1994, p. 10.

3. În loc de concluzii
Situaţia economică în Bulgaria se înrăutăţeşte. Se dă dintr-o externă în
alta. În socialism se nega economia de piaţă, acum totul - ce s-a realizat în
socialism. Se lichidează mecanismele economice, instrumentele, instituţiile,
înainte de a se crea altele noi. Rezultatul este trist. Realitatea apare cu totul
alta decât aşteptările.
Nu se mai poate vorbi de startul greşit. Trebuie acţionat corect, bine
orientat, sistematic - apreciază Milco Ignatov în săptămânalul "Iconomiceski
jivot"1. În acest sens se propune evaluarea corectă a două momente esenţiale.
Primul este acela că nu întotdeauna economia de piaţă duce la bogăţie
şi bunăstare. Simt multe ţări sărace în care acţionează economia de piaţă. De
aici ele nu au devenit şi aici mt vor deveni mai bogate. Există 10-15 ţări bogate
şi cca. 150 ţări care într-o măsură sau alta sunt dependente de primele. Şi cele
puternic dezvoltate nu sunt interesate să ajute pe cele slabe, ci au interes să le
menţină la un nivel mai scăzut. Dacă li se acordă un ajutor umanitar sau de
altă natură, aceasta nu pentru stabilizarea şi ridicarea lor economică, ci pentru
înăbuşirea posibilităţilor lor.
Cel dc-al doilea - afirma autorul de mai sus - este acela, că absolutizarea
împărţirii în economia condusă centralizat de către stat şi economia care
funcţionează pe bază de piaţă este inexactă şi neştiinţifîcă. În realitate nu
există o economie de piaţă pură. Aceste două tipuri se Întrepătrund în diferite
proporţii sub influenţa diferitelor condiţii. Poate fi vorba numai de diferite tipuri
de economie mixtă, în care condiţiile de piaţă se îmbină într-o măsură sau alta,
cu dirijarea din partea statului. Aceasta creează o mare diversitate de forme în
cadrul economiei de piaţă, care necesită o abordare diferită în analiza lor,
mecanisme şi instrumente diferite de funcţionare. Şi ele nu sunt imuabile.
Există premise diferite, acţionează un cerc larg de factori. Se formează diferite
tipuri de economie de piaţă cu caracteristicile lor specifice, cu structură,
instrumente, instituţii proprii etc.
Ce modificări, ce preponderenţe vor interveni în caracterul economiei de
piaţă depinde, printre altele, de starea societăţii.
În condiţii extreme (război, calamităţi naturale, crize economice, epidemii
etc.) se impune preponderenţii dirijării de stat concentrarea centralizată în con-

1
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ducerea resurselor. Acţiunea mecanismelor pe piaţă în aceste situaţii nu este
prea oportună şi eficientă.
În situaţii sociale normale tabloul se schimbă, greutatea mai mare
căpătând principii ale pieţei. Dar şi aici nu ar trebui neglijat rolul statului. Este
necesară, însă, lichidarea hotărâtă a situaţiei de monopol al. statului ca
proprietar şi distribuitor de bunuri materiale şi servicii. Activităţile statului ar
trebui comercializate, iar întreprinderile de stat să se manifeste pe piaţă ca
egale cu unităţile economice aparţinând altor forme de proprietate (privată,
cooperatistă etc.) şi să se impună prin capacitatea lor de concurenţă. Dacă
eficienţa lor este mai scăzută, se trece la dezetatizare şi privatizare. Acest
proces urmează să aibă un caracter permanent şi nu de campanie, să fie
determinat economie şi nu impus administrativ. Transferul este posibil atât din
proprietate de stat în cea privată sau cooperatistă, cât şi invers, dacă este
necesar.
În ce raport ne vor afla proprietatea de stat cu cea cooperatistă şi privată
va depinde de rezultatele obţinute pe piaţă. Se remarcă, de exemplu, că multe
din ţările dezvoltate după cel de al doilea război mondial, înainte de a trece la
economia de piaţă, au susţinut şi dezvoltat la maximum intervenţionismul
statal.
Ca urmare a acţiunii complexului de factori şi condiţii s-au format câteva
tipuri de economii de piaţă. În tipul american, de exemplu, se dirijează acele
direcţii ale reproducţiei care cu greu pot fi influenţate de libera concurenţă.
Aceeaşi situaţie este şi în domeniul politicii sociale, statul completând acolo
unde nu poate face faţă piaţa pentru satisfacerea nevoilor cetăţenilor. Acest tip
al economiei de piaţă se caracterizează prin ponderea relativ scăzută a
bugetului de stat în PIB. Din acest motiv o mică parte a bugetului de stat este
destinată cheltuielilor sociale. Impozitele se stabilesc nu atât pentru
reglementarea veniturilor, cât pentru a influenţa nivelul preţurilor, iar de aici
decurg şi modificările în structura cererii şi ofertei. Există o altă structură a
cheltuielilor de stat acolo, unde nivelul investiţiilor de stat este mai scăzut.
Deci, în tranziţia de la economia centralizată de stat spre economia de
piaţă ar trebui pornit nu numai din considerente generale. Dimpotrivă,
alternativa cea mai potrivită pentru dezvoltarea sistemului de piaţă se alege pe
baza unei evaluări bine fundamentate, în funcţie de condiţiile concrete.
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CUVÂNT ÎNAINTE

Prezentul studiu constituie partea a doua dintr-o lucrare mai amplă
despre proprietate, drepturi de proprietate şi privatizare. Prima parte, intitulată
"Proprietatea în teoria şi practica economică", s-a publicat în colecţia de "Studii
şi cercetări economice" nr. 11/1994, CIDE. Întârzierea cu care revenim asupra
lucrării se datoreşte, pe de o parte, întreruperii cercetării pentru un timp din
cauza altor sarcini mai urgente intervenite pe parcurs, iar pe de altă parte,
adăugirii unui nou capitol despre "Dinamica drepturilor de proprietate în
perioada de tranziţie a României la economia de piaţă", proiectat anterior în
cadrul analizei procesului de privatizare.
Nutrim convingerea că este greu de găsit o altă temă de cercetare
economică mai complicată şi mai dificilă ca diepturile de proprietate. Mai întâi
pentru că, deşi le simţim prezenţa peste tot în viaţa social-economică, nu le
putem şi "vedea" peste tot. Pentru a le "vedea" şi analiza este necesar să se
coboare în straturile de profunzime ale fenomenelor, acolo unde cauzele
zămislesc efectele de la suprafaţă. Apoi, pentru că diepturile de proprietate nu
prea sunt studiate direct de către economişti. Ele sunt studiate de către jurişti,
însă din unghiul lor de vedere. Or, cum va putea observa şi cititorul, dacă nu îl
va părăsi cumva răbdarea înainte de a lectura textul, există deosebiri mari între
doctrina economică şi cea juridică privind conceptul de proprietate şi cel de
drept de proprietate. În fine, o altă dificultate considerabilă a lucrării o constituie
legislaţia care, în multe cazuri, suferă de complicări inutile, de ambiguitate, ca
şi de contradicţii, mai ales între Constituţie şi legi, sau pur şi simplu lipseşte ca
atare. De exemplu, nu există nici o lege a proprietăţii, aşa cum există în alte
ţări.
Cu toate aceste dificultăţi - şi ele nu sunt singurele - diepturile de
proprietate rămân pentru economist o temă extrem de incitantă, fiindcă
reprezintă axul central în jurul căruia pivotează întreaga viaţă economică,
socială şi politică a oamenilor. Ne facem şi de această dată datoria de
conştiinţă de a mulţumi colegelor dactilografe care au descifrat manuscrisul, ca
şi redactorilor CIDE care s-au preocupat cu atâta grijă pentru publicarea
studiului.
AUTORUL
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Drepturile de proprietate, mai prezente în gândirea şi practica socialeconomică decât proprietatea însăşi, constituie astăzi obiectul unei ample
discipline autonome, numită "economia drepturilor de proprietate". Departe de
a fi întâmplătoare, importanţa care li se acordă decurge cauzal din însăşi
realitatea pe care ele o reprezintă, anume sistemul de interese, în ţesătura
cărora este cuprinsă, de fapt, întreaga viaţă economică, socială şi politică a
oamenilor.

1. DREPTURILE DE PROPRIETATE - ARANJAMENT
INSTITUŢIONAL ESENŢIAL AL SISTEMULUI
ECONOMIC

Drepturile de proprietate constituie un concept distinct de cel al
proprietăţii ca atare. Deosebirea provine din faptul că în viaţa de toate zilele,
proprietatea se manifestă printr-o dublă formă de exprimare: economică şi
juridică. Ultima, exprimând pe planul dreptului pe cea anterioară, este aspectul
instituţional de care oamenii se izbesc zilnic, este "ceea ce se vede". Pentru a
le distinge între ele unii cercetători atribuie formei economice calitatea de
fenomen real, faptic, iar formei juridice - calitatea de cămaşă învelitoare a
primeia.1 Nu găsim prea inspirată această distincţie, deoarece ambele forme
sunt reale. Faptul că ele exprimă domenii diferite: prima - raporturi economice,
iar a doua - raporturi de voinţă între oameni, respectiv "contractul social",
reglementat de legi şi alte acte normative, nu justifică aserţiunea că numai
unele, cele economice ar fi reale. Cele două forme sunt reglementate, nu de
antinomia: real - nereal, ci de legităţile cuplului categorial: conţinut şi fonnă. Iar
forma este înţeleasă nu ca o simplă învelitoare, ci ca o modalitate specifică de
existenţă, respectiv structura prin care se manifestă esenţa fenomenului.
Există cel puţin trei împrejurări majore care circumscriu conţinutul
drepturilor de proprietate. În primul rând, este vorba de faptul că aceste
drepturi conferă omului permisiunea socială de a accede la resursele necesare
existenţei sale. El însă realizează acest acces, de regulă, nu ca un parazit, ci
ca un creator de bunuri şi servicii din resursele însuşite. Drepturile de
proprietate privesc, aşadar, înainte de toate, producţia materială. În al doilea
rând, aceleaşi drepturi sunt o premisă indispensabilă şi a schimbului de
mărfuri. Actul de vânzare- cumpărare, repetat zilnic de milioane de ori, nu
1

M.V. Kolganov: Sobstvenosti, Soţekghiz, Moskva, 1962, p. 5. Relaţiile de proprietate spune M.V. Kolganov - au formă juridică şi economică (reală, faptică); fără cămaşa lor
juridică, relaţiile faptice se identifică cu cele de producţie.
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poate avea loc dacă cei angajaţi în acest proces nu sunt proprietari (sau
împuterniciţi de aceştia) ai mărfurilor schimbate. Prin intermediul schimburilor
însă, drepturile de proprietate privesc nu numai producţia, ci şi distribuţia
bunurilor materiale şi serviciilor. În al treilea rând, drepturile de proprietate
permit însuşirea de bunuri ca rezultat nu numai al producţiei şi distribuţiei, ci şi
al procesului de redistribuire, sub forma impozitelor pe profit sau pe patrimoniu,
succesiunilor, donaţiilor etc.
Din cele de mai sus rezultă că drepturile de proprietate pot fi înţelese
judicios numai dacă sunt abordate în strânsă legătură cu procesul de producţie
şi reproducţie, mai exact, în legătură cu mecanismul creşterii economice.
Reprezentând o componentă organică, şi anume cea mai activă, a acestui
mecanism, drepturile de proprietate sunt implicate, în mod justificat, drept
cauză determinantă a stării economice a ţărilor. Ele sunt incriminate acuzator
sau sunt apreciate laudativ, după cum şi economia cunoaşte cădere sau
ascensiune.
Se pune întrebarea: care este locul drepturilor de proprietate în
ansamblul mecanismului creşterii economice? Răspunsul la întrebare solicită o
precizare prealabilă. În orice societate - dar mai pregnant în societăţile
contemporane -creşterea economică se sprijină pe următorii stâlpi de
rezistenţă: a) accesul la resursele naturale şi umane; b) investiţiile tehnologice;
c) preferinţele oamenilor şi d) instituţiile dezvoltării.
La rândul lor, instituţiile dezvoltării sunt alcătuite, după unii economişti,
din trei categorii definitorii: a) instituţii de ordin constituţional; b) codurile
comportamentului normativ şi c) aranjamentele instituţionale. Dacă instituţiile
constituţionale cuprind formele şi regulile fundamentale de organizare economică, socială şi politică ale societăţii, inclusiv "regulile" de a face reguli, codurile comportamentului noniiativ (codul civil, penal, comercial, al muncii etc.)
reflectă valorile culturale şi de civilizaţie care legitimează nonnele sociale de
conduită ale agenţilor economici, instituţiilor, populaţiei. În fine, aranjamentele
instituţionale, create şi funcţionând întotdeauna în cadrul ordinii constituţionale,
cuprind legi, reglementări, contracte, asocieri şi drepturi de proprietate.1
După alţi economişti, taxonomia instituţiilor dezvoltării ar cuprinde două
categorii fundamentale: a) regulile jocului şi b) organizaţiile guvernamentale şi
neguvernamentale care emană aceste reguli şi supraveghează respectarea lor.
Instituţiile ca "reguli ale jocului" definesc mecanismele de funcţionare a
sistemului economic, social şi politic, termenii în care diferiţii actori din
economie şi societate se confruntă între ei pe piaţă şi în restul activităţilor
umane, modelându-şi drepturile şi obligaţiunile. În cadrul "regulilor jocului", în

1

Gershen Fader and David Feeny: Land Tenure and Property Rights: Theory and Implications for Development Policy, The World Bank Economic Review, vol 5, nr. 1, 1991, p.
135.
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care poate opera economia de piaţă, Brian Van Arkadie aşază pe primul loc
regulile care definesc drepturile de proprietate şi alocarea lor.1
Drepturile de proprietate reprezintă, aşadar, o clasă distinctă a
aranjamentelor instituţionale şi a "regulilor de joc" ale oricărui sistem economic.
Importanţa lor însă nu se reduce la faptul că sunt doar o parte dintr-o altă parte
a întregului; ea rezultă, de fapt, din altă împrejurare, şi anume din rolul decisiv
al acestor drepturi în generarea stimulentelor dezvoltării - când sunt
stabilite judicios, sau în sugrumarea acestor stimulente - când sunt stabilite
neraţional, voluntarist, cum s-a întâmplat în economiile ex-socialiste, de
comandă centralizată. "Pentru economie, spune un alt exeget al problemei,
drepturile de proprietate sunt tot atât de fundamentale ca şi raritatea şi
raţionalitatea alocării resurselor".2 Capacitatea de sugestie a acestei comparaţii
devine evidentă amintind dilema care confruntă astăzi omenirea în faţa
întrebării: va putea ea să realizeze o creştere economică exponenţială - cerută
de creşterea populaţiei şi a nivelului său de trai, de lichidare a decalajelor
economice dintre ţări etc. - cu resurse naturale limitate, tot mai rare şi mai
scumpe? Importanţa acestor resurse (mai ales a celor energetice) ca limită
restrictivă, de extremă severitate, de la care porneşte orice program de
creştere economică este vitală; ea se reflecta ca atare şi asupra drepturilor de
proprietate prin care se asigură accesul la resursele amintite.

1

2

Brian Van Arkadie: The Role of Institutions in Development. Proceedings of the World
Bank: Annual Conference on Development Economics, 1988, p. 153-154.
Alan Ryan: Property, The New Palgrave. A Dictionary of Economics. The Macmillan Press
Limited, London, 1987, p. 1029.

2. ESENŢA ŞI ATRIBUTELE DREPTURILOR DE
PROPRIETATE

Drepturile de proprietate pot fi şi sunt efectiv abordate din diverse
unghiuri de vedere: economic, sociologic, filozofic, juridic, politic etc. Între
acestea însă, aspectul economic se distinge prin importanţa sa primordială.
Sunt două împrejurări care alimentează această aserţiune. Prima, cu caracter
permanent, reflectă adevărul că orice drept de proprietate, înainte de a fi
exprimat juridic, politic etc, trebuie să existe ca fapt economic. A doua,
rezultată logic din prima, reflectă alt adevăr şi anume că drepturile de
proprietate se constituie într-un veritabil nucleu, în jurul căruia pivotează nu
numai istoricele procese de privatizare - adevărate coloane vertebrale ale
reformelor economice din ţările ex-socialiste - dar şi numeroasele discuţii
naţionale şi internaţionale care însoţesc aceste reforme.
Probabil că dintr-o lăuntrică nevoie spre pragmatism, gândirea economică occidentală, mai ales în segmentul său dominat de curentele liberale
anglo-saxone, manifestă puţin entuziasm pentru teoretizări privind natura
drepturilor de proprietate; ea se concentrează, în schimb, asupra complicaţiilor
care rezultă din interacţiunile pieţei şi care îi pot gripa angrenajul de
funcţionare. Aceasta explică de ce diverşi economişti definesc în feluri
diferite esenţa drepturilor de proprietate şi de ce nici o definiţie nu este în
întregime satisfăcătoare. Dincolo însă de varietatea de păreri, inevitabilă de
altfel, fiecare încercare aruncă o lumină asupra unuia sau altuia dintre colţurile
mai umbrite ale complicatei problematici a drepturilor de proprietate.
Într-o concepţie mai elevată, Michael Conant subliniază că "în definirea
drepturilor de proprietate, conceptul de stăpânire este crucial", pentru că "înmănunchează în conţinutul său numeroase alte drepturi care îmbrăţişează, de
fapt, întreaga viaţă economică". Este vorba de "dreptul de folosire a lucrurilor,
care include în el şi dreptul de management; dreptul la venit; dreptul la consum
şi dreptul la modificare".1 Pentru economişti, dreptul la venit este de importanţă
majoră, reprezentând baza economică a drepturilor de proprietate.
Pentru Alan Ryan, orice lucru de valoare, tangibil sau intangibil, are un
proprietar; preţul care îi permite acestuia să controleze lucrul respectiv
corespunde, teoretic, motivaţiilor sale economice; proprietarul trebuie să aibă
toate drepturile pe care cineva le poate avea asupra lucrurilor care formează
obiectul proprietăţii sale. Sugestia, întâlnită uneori în manuale, că proprietatea
poate fi redusă la un drept asupra venitului este, după autor, inadecvată,
pentru că ia greşit în consideraţie un singur element al proprietăţii - venitul 1

Michael Conant: The Constitution and the Economy: Objective Theory and Critical
Commentary. University of Oklahoma Press: Norman and London, 1991, p. 68.
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drept întreagă entitate a acesteia. Este importantă precizarea autorului că
dreptul de proprietate este cert un drept la venit, dar există multe alte drepturi
la venit care nu se întemeiază pe proprietate, ci pe altceva. La fel şi
proprietatea: pe lângă dreptul la venit îmbrăţişează şi alte drepturi întemeiate
pe alte împrejurări decât venitul. După autor, elementul crucial în înţelegerea
esenţei drepturilor de proprietate este puterea de dispoziţie (jus abutendi) a
subiectului proprietăţii.1
"Un drept de proprietate este un drept impus social să selecteze
utilizările unui bun economic", afirmă un alt economist, Armen Alchian. În ceea
ce priveşte dreptul de proprietate privată, acesta este unul atribuit unei
persoane anume, fiind alienabil, prin schimb, pentru un drept similar asupra
unui alt lucru. Societatea protejează atributele fizice ale bunului aflat în
proprietatea privată, nu şi valoarea lui de schimb. Sub drepturi de proprietate
privată sunt permisibili orice termeni contractuali, agreaţi mutual, deşi nu totul
se află în mod necesar sub incidenţa impunerii sociale (statale).2
Fără să se complice prea mult cu subtilităţile gândirii teoretizante, ca şi
cu rigorile de ordin epistemologic, prof. C.D. Echaudemaison le spune cititorilor
săi, că "Dreptul de proprietate este dreptul după care un lucru este posedat de
o persoană fizică sau morală", că "din punct de vedere juridic, el se
descompune în: usus, fructus et abusus" şi că "se exercită în cadrul legilor
care pot să-l limiteze"3. Considerând regimul proprietăţii un element al
regimului economic, profesorul arată că "proprietatea privată caracterizează
economiile capitaliste". Aici, proprietatea privată este concepută ca un drept
natural, "inviolabil şi sacru" al omului, ca, de exemplu, în "Declaraţia Drepturilor
Omului din 1789". Două rezerve mari se impun a fi făcute în legătură cu
această concepţie: că dreptul de proprietate -cum vom arăta în continuare - nu
este identic cu posesiunea şi că, astăzi, proprietatea privată din economiile de
piaţă moderne nu mai este aceeaşi, nici chiar în ceea ce priveşte cele două
atribute: "inviolabilă" şi "sacră", cu proprietatea privată concepută în Declaraţia
Drepturilor Omului, adoptată de Revoluţia Franceză din 1789.
Acest scurt periplu prin gândirea economică occidentală despre
drepturile de proprietate, aşa cum apare ea în lucrările de cea mai largă
răspândire - enciclopedii, dicţionare şi manuale - ne îngăduie să observăm că
între diverşii autori există numeroase deosebiri dar, totodată, şi numeroase
elemente comune. întrunind acordul mai larg al cercetătorilor, aceste din urmă
elemente - comune -posedă o forţă mai mare de sugestie în înţelegerea
esenţei şi atributelor acestor drepturi. Este şi motivul pentru care le considerăm
ca premise de pornire în aprecierile noastre. Faptul însă nu ne scuteşte de
1
2

3

Alan Ryan, op. cit, p. 1030-1031.
Armen A. Alchian: Property Rights. The New Palgrave. A Dictionary of Economics. The
Macmillan Press Limited. London, 1987, p. 1031.
Claude-Daniel Echaudemaison: Propriete (droit de). Dictionnaire d’Economie et de Sciences Sociales, Edition Nathan, Paris, 1989, p. 247.
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necesitatea de a încerca să punem în concluziile personale puţină substanţă
proprie care nu se găseşte în premisele de la care pornim.
Aşadar, ce sunt drepturile de proprietate? Sunt relaţii de voinţă socială
între oameni prin care aceştia îşi însuşesc (aproprie) anumite bunuri şi servicii.
Orice drept de proprietate: a) are un subiect şi un obiect; b) reprezintă
întotdeauna un "contract social" care, intermediat şi garantat de către puterea
publică, permite subiectului accesul la resurse, respectiv la stăpânirea şi
folosirea unei părţi din avuţia societăţii; c) are caracter obiectiv-necesar,
deoarece este indispensabil existenţei, devenind astfel o problemă de
securitate a vieţii.
Ce bunuri pot deveni obiect şi cine poate fi subiect al dreptului de
proprietate?
Obiectul poate fi orice bun care posedă o anumită utilitate. De regulă, el
este un produs al muncii omului sau un fenomen natural folosibil ca atare. Sub
aspectul obiectului, este necesar să deosebim drepturile proprietăţii private de
cele ale proprietăţii publice. Numeroase categorii de bunuri pot deveni obiect
de drepturi în ambele cazuri; altele însă, numai în cazul unei forme din aceste
drepturi. De exemplu, marea limitrofa (până la intrarea în apele internaţionale),
marile râuri de suprafaţă sau din subteran (pânzele freatice), aerul, energia
solară, străzile din oraşe şi drumurile publice, ţara ca atare etc. nu pot deveni
obiect de drepturi private; anumite părţi din ele însă pot. Cine şi-a făcut o
instalaţie eoliană pentru a produce energie electrică, un puţ pentru a scoate
apă, o instalaţie de captare a energiei solare etc. capătă dreptul de a stăpâni
ceea ce produce, însă prin aceasta nu devine stăpânul vânturilor ori apelor sau
al luminii solare etc.
În afara acestor cazuri şi a altora similare, pot fi obiect al drepturilor
private de proprietate orice fel de bogăţii. Ele şi-au început istoria cuprinzând
anumite bogăţii, între care sclavii şi femeile se situau pe primul loc. Cu timpul,
drepturile amintite s-au extins asupra casei, pământului, animalelor etc. Astăzi,
unele componente au încetat să mai fie obiect de drepturi private. În schimb,
ele s-au îmbogăţit cu noi obiecte, necunoscute celor vechi: valori mobiliare şi
bunuri necorporale. Valorile mobiliare sunt titluri de credit la purtător; ele
dematerializează proprietatea, fiind cea mai comodă formă de bogăţie, din care
cauză şi cea mai căutată. Bunurile necorporale sunt date de: brevetele de
invenţie, mărcile de fabrică, vadul comercial etc.
Subiectul dreptului de proprietate a cunoscut şi el, ca şi obiectul, o
extindere permanentă. Mult timp, în istorie, au fost excluşi de la aceste drepturi
sclavii, străinii, femeile; drepturile erau rezervate suveranului, apoi şefului
familiei. Astăzi, subiect de drepturi poate fi oricine: persoane fizice, juridice şi
chiar persoane fictive, pe care legislaţia le numeşte persoane morale.
După caracterul subiectului, drepturile de proprietate se pot forma şi
reproduce la nivel de individ, comunitate şi naţiune. De-a lungul istoriei, aceste
forme de proprietate şi drepturi le regăsim coexistând, combinate în anumite
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proporţii, în toate societăţile. Cu excepţia formelor primitive de organizare
socială, în cele ulterioare au dominat drepturile proprietăţii private. "Turnate în
bronz", cum le caracteriza Charles Gide, de către faimosul Drept Roman,
aceste drepturi au fost reluate de nu mai puţin faimosul Cod Napoleon, prin
care s-au răspândit apoi, practic, în toată lumea modernă.
Drepturile de proprietate îşi manifestă esenţa printr-o seamă de atribute.
Este vorba de caracterul lor absolut, exclusiv, transferabil şi divizibil. Deşi
strâns legate între ele, aceste atribute au fiecare un conţinut propriu.
Caracterul absolut al dreptului de proprietate este pus în lumină de faptul
că el: a) îmbrăţişează toate satisfacţiile pe care stăpânirea unui lucru le poate
oferi proprietarului său, inclusiv stupida plăcere de a-l distruge când vrea sau
nu îi mai este necesar; b) nu este limitat în timp decât prin durata de viaţă a
obiectului şi c) poate să se întindă oricât, dar să nu aducă atingere drepturilor
altora, inclusiv celor publice.
În istoria modernă, drepturile de proprietate privată debutează ca drepturi
absolute, sacre şi inviolabile. Timpul însă, în curgerea lui, "bulversează"
continuu condiţiile generale din economie şi societate, cerând modificarea
acestor atribute, relativizându-le. Diversele restricţii care provoacă aceste
schimbări merg crescând. Sunt caracteristice, în acest sens, două situaţii: a)
când drepturile private de proprietate încetează a mai fi absolute şi inviolabile
datorită schimbării a însăşi formei de proprietate şi b) când proprietatea privata
rămâne neschimbata în esenţa ei, dar fără a mai fî absolută şi inviolabilă.
În primul caz, sunt tipice situaţiile când, din motive de utilitate publică,
acoperite constituţional, anumite proprietăţi imobiliare, mai ales terenuri private
cu aferentele lor, sunt expropriate pentru nevoile societăţii în ansamblu sau a
unor comunităţi urbane sau rurale. Este vorba de nevoia de a construi noi
drumuri, aeroporturi, porturi fluviale şi maritime, lacuri de acumulare, amenajări
hidrotehnice, parcuri şi rezervaţii naturale etc. În toate aceste împrejurări - şi în
altele similare - are loc un transfer fizic al obiectului proprietăţii private la
proprietatea publică, urmat de un transfer similar al drepturilor de proprietate
de la vechiul la noul subiect; ele sunt împrejurări când nevoia generală,
acţionată de puterea publică, a desacralizat şi dezinviolabilizat drepturile de
proprietate privată.
În al doilea caz, cu o frecvenţă sporită în a doua jumătate a secolului
nostru, devin tipice îngrădirile aduse drepturilor absolute ale proprietarilor
privaţi din motive ecologice, de securitate publică etc. Sub presiunea opiniei
publice, conştientizată de pericolul pe care îl reprezintă deteriorarea mediului
înconjurător, deţinerea de către particulari a unor materiale fizionabile sau
fuzionabile, bacteriologice sau virusologice, cultivarea unor plante narcotice
etc. este interzisă sau condiţionată. În aceste cazuri, statul, în calitate de
reprezentant şi apărător al interesului general, adică al naţiunii ca atare, pune
condiţii restrictive limitelor până la care se pot manifesta drepturile private de
proprietate. De exemplu, proprietarul unui teren agricol are dreptul să cultive
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orice pe el, dar nu şi plante narcotice care prejudiciază sănătatea publică; se
poate construi în proprietate privată o fabrică de ciment, o cocserie, un
combinat chimic etc., dar statul îl obligă pe proprietar să facă investiţii
suplimentare pentru a nu polua aerul, apa, alimentele etc; oricine este liber săşi construiască locuinţa proprie cum vrea, dar respectând condiţiile edilitare
impuse de organele puterii publice, locale sau centrale; materialele din care se
pot confecţiona bombe atomice sau chimice nu sunt lăsate la discreţia
persoanelor private. În toate aceste cazuri, mesajul intervenţiei statale restricţionale sau interdicţionale - vizează nu caracterul privat ca atare al
drepturilor de proprietate, ci numai faptul ca exercitarea lor să nu primejduiască
interesul tuturor. Aşa cum dreptul şi interesul privat, generatori de iniţiativă
decizională, sunt îndreptăţite la protecţie şi la stimulare din partea societăţii
pentru a spori eficienţa economică şi socială în alocarea resurselor, tot astfel şi
interesul general are dreptul la protecţie în faţa oricărei agresivităţi, inclusiv a
celei venite din partea interesului privat.
Problema însă mai are un aspect, nu mai puţin important decât cele
precedente. L-am numi responsabilitatea sociala a celor care exercită
drepturi private de proprietate. Responsabilitatea este cu atât mai mare cu
cât şi proprietatea este mai mare. Departe de a fi o speculaţie, acest aspect
este implicat de foiţele interne ale economiei, generate de faptul că, spre
deosebire de trecut, astăzi peste 3/4 din producţia naţională este obţinută de
marile companii corporatiste şi că, din această cauză, drepturile private ale
acestora posedă puteri economice cu largi consecinţe sociale. Într-un studiu,
cu mari învăţăminte pentru dramatica noastră tranziţie la economia de piaţă,
cunoscutul economist român, Gh. Zaman1, arată, în cazul S.U.A., că, în 1988,
corporaţiile, reprezentând doar 20% din totalul firmelor care operau în
economie, produceau 90% din totalul veniturilor. În schimb, firmele individuale,
care găzduiesc de regulă clasa proprietarilor mici şi mijlocii - după care
lăcrimează astăzi atâţia politicieni, cu speranţa că întreprinderile mici şi mijlocii
ale acestei clase ar putea plasa România în marile curente competiţionale
internaţionale - deţineau 70% şi respectiv 6% din indicatorii respectivi. Unele
dintre marile corporaţii, ca: Exxon, General Motors, IBM şi altele, deţin o putere
economică atât de mare, încât egalează şi chiar depăşesc potenţialul unor ţări
ca Iran, Mexic, Liban, Austria, Arabia Saudită, Venezuela etc. Faptul că aceste
firme utilizează sute de mii de muncitori şi cantităţi enorme din resursele
naţionale angajate în procesul economic le conferă implicit şi mari responsabilităţi sociale. Asumându-şi aceste responsabilităţi prin însăşi existenţa lor,
drepturile de proprietate privată ale business-ului individual - mare sau mic trebuie să se supună şi judecăţilor sociale. Pornite din sfera intereselor şi
1

Dr. Gheorghe Zaman şi Steliana Sandu: Eficienţa economică şi formele de proprietate. în
volumul: Economia României. Secolul XX. Coordonator, acad. Tudorel Postolache.
Editura Academiei Române, Bucureşti, 1991, p. 395.
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puterilor publice, aceste judecăţi implică intervenţia statală care, în concepţia
lui J.K. Galbraith, are drept scop "să alinieze exercitarea puterii private cu
bunăstarea publică, în acord cu descentralizarea şi competiţia". La nevoie,
statul trebuie să intervină chiar "pentru suplimentarea deciziilor private prin
acţiuni care să asigure o utilizare deplin tolerabilă a resurselor economiei"1.
Aşa se pune problema caracterului absolut al drepturilor de proprietate privată.
Caracterul exclusiv al drepturilor de proprietate. Sensul lăuntric al
acestei caracteristici rezidă în faptul că orice bun-proprietate trebuie să
aparţină cuiva anume, excluzându-i pe toţi ceilalţi de la însuşirea lui; neaparţinând exclusiv unui subiect, bunul se risipeşte. Exclusivitatea apartenenţei
trebuie să fie sigură şi suficientă, încât alţii să nu poată să o deterioreze.
Corupţia declanşată la noi după revoluţie se explică printre altele şi pentru că
autonomia managerială la nivel de întreprindere s-a acordat în condiţiile slăbirii
drepturilor de proprietate asupra averii întregii naţiuni prin îndepărtarea statului
de la obligaţiile sale de apărător al acestor drepturi. În fiecare ţară, dar mai ales
în cele mai civilizate, există legi constituţionale şi organice, precum şi diverse
alte reglementări normative care definesc şi apără exclusivitatea drepturilor
private de proprietate. Ele permit subiectului să internalizeze costurile şi să-şi
calculeze eficienţa în limita regulilor jocului economiei de piaţă.
Transferabilitatea drepturilor de proprietate. Un bun, cât timp există,
nu-şi schimbă calitatea de obiect al proprietăţii. Proprietarul lui însă se poate
schimba, chiar de mai multe ori. Deşi necesar economic, transferul amintit nu
creează proprietate, ci doar redistribuie ceea ce există deja. Sunt mai multe căi
de transfer: succesiune, donaţie, vânzare-cumpărare, privatizare, expropriere
în interes public etc.
Dreptul de succesiune este, în principal, testamentar, stabilit de defunct, şi
ab-intestat, când nu există testament, iar moştenitorul este stabilit prin lege. Din
punct de vedere economic, dreptul succesorului nu se bucură de o apreciere
favorabilă. Motivul - întemeiat de altfel - constă în faptul că noul subiect obţine
proprietatea fără nici un efort de muncă sau de altă natură, de unde şi prezenţa
unei insuficiente mobilizări a ataşamentului şi preţuirii faţă de moştenire. Pentru a
contracara această tendinţă, legislaţiile naţionale au adoptat diverse corectări ale
Codului Civil. În Franţa, de exemplu, s-a restrâns cercul îndreptăţiţilor la moştenire
ab-intestat de la gradul al 12-lea de rudenie la gradul al 6-lea, adică până la veri
de gradul al doilea. Este interesant, de asemenea, şi cazul Danemarcei în
domeniul agriculturii: "un fermier nu poate dărui ferma sa unui fiu sau fiice. Legile
daneze de impozitare fac aceasta imposibil. Fermierul trebuie să cumpere ferma
de la părinţii săi la preţurile pieţei. Astfel, o dată la fiecare generaţie, când un
fermier tânăr cumpără ferma, urmează a fi investit capital proaspăt".2 Să
1
2

The Galbraith Reader. The American Economy: Its Substance and Mith. The Editor of
Gambit, Ipswich, 1977, p. 93.
The Danish Agricultural Advisory. Centre Being a Farmer in Danemark Organization,
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recunoaştem că un asemenea model de transfer al drepturilor de proprietate de la
părinţi la copii are, din punct de vedere economic, o motivaţie care depăşeşte
modul nostru de gândire şi de rezolvare a drepturilor succesorale. înstrăinându-şi
ferma la preţurile pieţei, părinţii îşi asigură veniturile necesare pentru a putea trăi
independent de copii. Aceştia din urmă, plătindu-şi ferma, sunt mai bine prinşi ca
responsabilitate şi grijă faţă de soarta ei. Iar împrospătarea investiţiei de capital la
fiecare generaţie asigură, de fapt, o retehnologizare a fennei, ceea ce înseamnă
un nou pas în creşterea productivităţii muncii şi eficienţei factorilor de producţie.
Donaţia, ca transfer de drepturi de proprietate, are o istorie veche şi
bogată. în ţara noastră, ea s-a folosit pe scară largă de către Domnitori.
Terenuri agricole, păduri, iar uneori chiar şi animale de muncă erau donate
pentru: a recompensa pe unii luptători, a întemeia noi localităţi, mai ales pe
graniţă, necesare apărării mai bune a acesteia, a înzestra mănăstirile din ţară
şi de peste graniţă etc. Donaţia se foloseşte şi astăzi pentru crearea sau
întărirea unor fundaţii de cultură, de binefacere etc, dar mai ales pentru
sponsorizarea unor acţiuni. Transferul drepturilor de proprietate asupra
bunurilor donate nu se face dezinteresat. Pe lângă alte avantaje, sponsorii se
bucură uneori şi de importante facilităţi financiare.
Vânzarea-cumpărarea este mijlocul cel mai frecvent şi cel mai
cuprinzător de transfer al drepturilor de proprietate. Bunurile supuse vânzăriicumpărării nu sunt de aceeaşi importanţă. Probleme deosebite ridică bunurile
imobiliare: terenuri agricole, păduri, construcţii, mine. În antichitatea grecoromană, vânzarea acestor bunuri era destul de rară, iar când avea loc, ea
constituia un adevărat eveniment public: trebuia făcută în agora în prezenţa
unor martori, reprezentând toate clasele sociale. În timpurile noastre, vânzările
imobiliare şi-au pierdut şarmul ceremonialului public din vechea agora, dar s-au
îmbogăţit cu numeroase şi complicate prevederi legislative, care le impun
anumite orientări. Pământul, de pildă, se prezintă pe piaţă ca o marfa, dar ca
una specială, care poate fi cumpărată nu de oricine, ci de cei care îl vor lucra ei
înşişi; uneori statul exercită drept de preemţiune, alteori cumpărătorul trebuie
să adeverească oficial o anumită pregătire profesională minimă. Indiferent de
aceste restricţii, vânzarea-cumpărarea bunurilor imobiliare transformă
proprietatea asupra acestora în proprie-tate asupra valorii lor. Prin aceasta,
drepturile respective de proprietate, intrând în malaxorul cerere-ofertă, suferă
oscilaţii şi instabilitate, influenţele aleatorii ale norocului, subminându-le astfel
autoritatea pe care le-o dădea forma fizică a proprietăţii.

3. BAZA ECONOMICĂ A DREPTURILOR
DE PROPRIETATE

Orice drept de proprietate are o bază economică. Intuită încă de
Aristotel, această bază găseşte - peste timp - la J. Locke un prim interpret care
reţine atenţia prin adâncimea concepţiei sale. Adept al filozofiei dreptului
natural, el consideră că resursele naturale, neatinse încă de munca omului, nu
au valoare. Ele capătă valoare imediat ce li se adaugă muncă pentru
aproprierea lor. Dreptul de acces la resurse şi luarea lor în proprietate îl dă,
aşadar, munca omului. Această concepţie însă nu acoperă întregul adevăr,
pentru că nu răspunde la întrebarea: în numele cărui drept, proprietarii îşi
însuşesc bunurile create în întreprinderile lor de munca străină? La o
asemenea întrebare nu este suficient să se declare că însuşirea acestor
bunuri, nefîind create de munca proprie, ar fi un drept iraţional. Are dreptate
Alan Ryan să aprecieze "drept romantică" o asemenea justificare, vinovată, în
plus, şi pentru că tocmai ea Va aprins în capul lui Marx, când a declarat
capitalismul ca iraţional şi sortit eşecului moral"1.
Însuşirea de către proprietar a bunurilor create din resursele sale prin
folosirea muncii străine nu este o descoperire a capitalismului. Societatea
umană a inventat acest lucru cu multe mii de ani înainte, odată cu apariţia
plusprodusului şi transformarea proprietăţii comune primitive în proprietate
privată, proces pe care l-am numi: prima mare privatizare în istoria omenirii!
Societatea a recurs la proprietatea privată din motive de eficienţă, adică pentru
a putea crea mai mult plusprodus, indiferent dacă munca folosită în acest scop
era a proprietarului însuşi sau era străină. Iar condiţia acestei eficiente a fost
ca proprietarul de resurse să-şi însuşească produsele rezultate din
folosirea acestora.
Pentru a desluşi raţionalitatea acestei condiţii - sensul întrebării de mai
sus -este necesar să distingem rolul muncii ca autoare de bunuri materiale şi
rolul ei ca autoare de drepturi de proprietate asupra bunurilor create de ea.
Cele două laturi nu se suprapun mereu. Astfel, munca este creatoare
întotdeauna de obiecte ale proprietăţii, dar nu şi de drepturi de proprietate.
Când în societate au existat resurse naturale libere, neocupate de cineva,
munca pentru ocuparea, respectiv însuşirea lor era creatoare şi de drept de
proprietate, în sensul că prestatorul ei devenea şi subiect de proprietate,
recunoscut prin "contractul social". Când însă resursele sunt deja ocupate şi au
devenit obiect de proprietate sub formă de mijloace de producţie, bunurile
create de munca folosind aceste resurse, indiferent dacă este muncă proprie a
1
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proprietarului sau străină, devin drept de proprietate a deţinătorului de mijloace
de producţie. Chiar şi micul producător de mărfuri, bazat pe munca proprie, îşi
însuşeşte produsele muncii sale în virtutea dreptului pe care i-l dă, nu munca
proprie, ci proprietatea asupra mijloacelor sale de producţie. Aşadar, indiferent
de caracterul muncii, proprietarul are dreptul să-şi însuşească bunurile create
prin folosirea resurselor sale. Cine îi legitimează acest drept? La origine este
tot munca, dar de această dată în forma ei trecută. Odată înmagazinată în
mijloace de producţie, deţinătoml acestora - indiferent cum a ajuns în
proprietatea lor - capătă dreptul ca, în virtutea ei, să-şi însuşească rezultatele
producţiei. Faptul că o parte din aceste rezultate sunt destinate de proprietarul
mijloacelor de producţie pentru reproducerea forţei de muncă nu schimbă
esenţa problemei. Plata muncii, împreună cu alte elemente, intră în costurile
întreprinzătorului, iar producţia obţinută acoperă, de regulă, echivalentul
acestor costuri şi venitul net. Dreptul de proprietate asupra acestui venit devine
esenţial pentru proprietar în a decide cât din el să acumuleze şi cât să-l
destineze altor scopuri. "în termenii economiei moderne - scria Michael Conant
- drepturile de proprietate sunt esenţiale pentru acumularea de "capital" - o
cantitate de fonduri investite în bunuri capitale pentru a produce alte bunuri".1
Într-adevăr, nici un agent economic nu va economisi nici o centimă din venit
pentru a o investi în capital, dacă nu i se va recunoaşte şi garanta dreptul de
proprietate privată. Întâlnim aici unul din resorturile interne cele mai active,
poate chiar hotărâtoare, ale mecanismului creşterii economice.
Preferinţa societăţii contemporane pentru acest drept este decisă, ca şi
în trecut, de cerinţele eficienţei economice în alocarea şi utilizarea resurselor.
Fiind tot mai rare şi mai scumpe, societatea are nevoie vitală ca resursele de
care dispune să fie folosite cu eficienţă maximă. Altfel, devine problematică
posibilitatea unei creşteri economice exponenţiale cu resurse limitate.
Proprietatea privată poate rezolva problema eficienţei alocării resurselor mai
bine decât o poate face statul. De aceea, peste tot în lume, statele acordă
drepturilor private de proprietate o atenţie deosebită, vizând atât promovarea
lor, cât şi o mai bună delimitare faţă de drepturile şi funcţiile proprietăţii publice.
De altfel, problema pusă în termeni exclusivişti, în sensul că statul este "prost
gospodar" şi particularul "bun gospodar" este, aşa cum observa si academicianul N.N. Constantinescu, "un mod dogmatic de gândire".2 Dacă privim
experienţa internaţională prin prisma eficienţei economice şi sociale, observăm
că există activităţi pe care le poate face cel mai bine statul. Ne referim la:
apărarea naţională, educaţia, ştiinţa fundamentală, protecţia socială a
populaţiei, asigurarea unei alimentaţii minime, asistenţa sanitară etc.
Numeroase alte activităţi însă, legate de producţia materială a bunurilor şi
1
2
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serviciilor, sunt realizate mai eficient de către agentul economic privat. Dacă i
se asigură drepturile cuvenite de proprietate, el manifestă o superioritate netă,
cel puţin în două direcţii majore: în gestionarea complexităţilor dintre cerere şi
ofertă şi în capacitatea de inovaţie şi competitivitate.

4. STRUCTURA DREPTULUI
DE PROPRIETATE

Dreptul de proprietate nu este o monadă. Dimpotrivă, în manifestările
sale reale, el apare, de fapt, ca un sistem de drepturi, adică de componente
independente în cadrul interdependenţei necesare dintre ele ca părţi din întreg.
Ansamblul acestor componente formează structura dreptului de proprietate,
fiecare componentă din cadrul său având o anumită misiune economică.
Aşadar, divizibilitatea devine un atribut definitoriu al dreptului de proprietate. Ea
s-a impus în societate încă din antichitate ca o veritabilă forţă economică, aşa
cum s-a impus şi diviziunea muncii sau a monedei naţionale.
Sistemul drepturilor de proprietate cuprinde cel puţin patru mari categorii
de subdiviziuni. Stabilite cu rigoarea cunoscută încă de Dreptul Roman, aceste
categorii, înfloritoare şi astăzi, mai ales în actualele economii de piaţă
moderne, sunt: dreptul de posesiune; dreptul de folosinţă; dreptul de uzufruct şi
dreptul de dispoziţie. întrunite toate laolaltă, ele conferă dreptului de proprietate
caracterul unui drept integral, deplin; separate, ele exprimă unul sau altul din
drepturile în discuţie. Juriştii le numesc drepturi reale principale de proprietate.

4.1. Dreptul de posesiune (jus possiendi)
Sub aspect economico-juridic, el defineşte o stare de apartenenţă a unui
bun tangibil sau intangibil, prin care subiectul implicat (posesorul) îşi aproprie,
integral sau parţial, dreptul de proprietate. Când se întemeiază pe titlul de
proprietate, posesiunea încorporează în ea toate drepturile reale principale şi
devine astfel un drept integral de proprietate. De regulă însă, dreptul de
posesiune face obiect de discuţie când apare separat de celelalte drepturi. în
acest caz, temeiul său legal este un contract, încheiat între părţi sub incidenţa
unei legislaţii corespunzătoare naturii obiectului şi subiectului.
Dreptul de posesiune este o premisă indispensabilă pentru însuşirea
unui alt drept de proprietate, anume cel de folosinţă. Un subiect, îndreptăţit a
folosi un bun, nu poate accede la folosinţa acestuia, dacă nu este pus, în
prealabil, în posesia bunului respectiv. Din punct de vedere juridic, îndreptăţirea punerii în posesie poate avea mai multe motivaţii: proprietatea asupra
mijloacelor de producţie, munca proprie, vânzarea-cumpărarea, succesiunea
sau donaţia, ieşirea din indi-viziune, custodia sau închirierea, prescripţia etc. În
condiţiile actuale, când numeroase ţări ex-socialiste trec la economia de piaţă,
la motivaţiile generale de punere în posesie se adaugă şi alte câteva, specifice.
Amintim între acestea, două de extremă importanţă: a) restituirea drepturilor
de proprietate privată, confiscate abuziv de regimurile totalitare şi b) crearea
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de noi drepturi prin privatizarea fie a patrimoniului de stat privatizabil, fie doar
a managementului.
Dreptul de posesiune nu poate exista ca drept în sine, fără un anumit
obiect al său. Acest obiect îl constituie întotdeauna utilitatea bunului sau
serviciului posedat. Nimeni nu doreşte să posede ceva care nu are o utilitate.
Atracţia acestei utilităţi, indiferent de caracterul nevoii pe care o satisface, este
forţa internă a oricărei posesiuni. Arendaşul unui teren, chiriaşul unei locuinţe
etc, în schimbul unei plăţi convenite contractual, cumpără, de fapt, dreptul de a
poseda folosinţa pământului, locuinţei etc. pe o anumită perioadă de timp.
Plătind impozitul pentru automobil, intrăm astfel în posesia dreptului de folosire
a străzii şi a drumurilor publice, ca şi a dreptului de protecţie a circulaţiei
noastre din partea autorităţii publice rutiere. Şi exemplele pot continua cu
numeroase altele. Aşadar, dreptul de posesiune apare nu numai ca o premisă
a dreptului de uzufruct, ci şi ca un rezultat necesar al acestuia.
Dreptul de posesie este un drept de importanţă cardinală nu numai pe
plan naţional, dar şi pe plan internaţional. Nu ne referim aici la diferitele
aspecte de posesiune implicate de legăturile economice dintre ţări,
reglementate, după cum se ştie, de dreptul economic internaţional, ca şi de
clauzele contractuale dintre părţi. Ne referim la un alt fapt, care continuă să
terorizeze multe popoare, şi anume acela că, de multe ori în istorie, inclusiv în
zilele noastre, unele state mai puternice invadează altele mai slabe şi, în
numele forţei, justifică dreptul de posesie asupra noilor teritorii. Forţa
însă nu poate crea drepturi de posesie numai pe plan intern, dar şi pe plan
internaţional. Drepturile de posesie ale unui popor asupra teritoriilor sale
naţionale ocupate de alte puteri nu se prescriu niciodată. Alta este situaţia
când posesia unui teritoriu face obiectul unor tranzacţii convenite între părţi,
permise de dreptul internaţional: vânzări-cumpărări, concesii şi arendări.1 De
exemplu, când termenul de posesie neîntreruptă atinge o anumită limită de
timp, stabilită de lege (naţională sau internaţională), posesorul poate deveni
proprietar deplin prin prescripţia extinctivă sau achizitivă2 a dreptului de
proprietate a vechiului subiect.

1

2

S.U.A, de exemplu, au cumpărat: Louisiana - de la francezi, în 1803; Florida - de la
spanioli, în 1819; tot S.U.A. au folosit arendarea în cazul Peninsulei Alaska (de la ruşi, în
1867) devenită proprietate naţională a S.U.A. după 99 de ani, prin prescripţie extinctivă; în
cazul zonei Canalului Panama, prin preluarea de la francezi (1903) a lucrărilor de
construcţii, pe care le-au terminat în 1914. De atunci S. U.A. au exploatat acest canal, fără
însă ca drepturile statului Panama să fie prescrise.
Prescripţia extinctivă stinge un drept de posesiune prin efectul neexercitării lui în termenul
stabilit de lege; prescripţia achizitivă sau uzucapiunea (usu capere = a intra în posesiune)
dobândeşte dreptul amintit printr-o posesiune prelungită un anumit timp.
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4.2. Dreptul de folosinţă (fus utendi)
Din punct de vedere al avuţiei naţionale şi al creşterii acesteia, dreptul de
folosinţă constituie cel mai redutabil drept de proprietate. Este evident că fără a
avea o utilitate, lucrurile nu pot deveni obiect de proprietate. Pe de altă parte
însă, nu toate bunurile utile devin un asemenea obiect. De exemplu, aerul,
lumina solară etc. deşi indispensabile omului, aşa cum ni le oferă natura, nu
pot deveni dreptul de proprietate al cuiva. Dacă desprindem însă părţi din ele şi
prin muncă le dăm o anumită formă - de exemplu aerul lichefiat, energia solară
stocată etc. - ele devin bunuri care pot intra în circuitul economic ca oricare
altele în care omul a investit o anumită muncă, fie numai de cunoaştere şi
extracţie din natură, fie de extracţie şi prelucrare într-o altă formă decât cea
iniţială.
Dincolo de aspectul său juridic, dreptul de folosinţă ne dezvăluie o
întreagă problematică legată de principalele coordonate ale vieţii economice:
alocarea resurselor limitate ale societăţii, utilitatea bunurilor şi serviciilor
produse care alimentează avuţia naţională, repartizarea lor între membrii
societăţii şi economia bunăstării. Toate acestea îşi au convergenţa în însăşi
esenţa folosinţei ca obiect al dreptului de proprietate. În această calitate,
folosinţa se prezintă într-o dublă ipostază: ca valoare de întrebuinţare, dată de
natură şi de muncă, exprimând capacitatea de satisfacere a trebuinţelor din
societate şi ca valoare, menită să acopere, în formă bănească, inputurile şi să
asigure un venit net sau profit. Fără să intrăm în analiza acestor probleme, cu
care dreptul de folosinţă vine în atingere directă, simpla lor evidenţiere
sugerează dimensiunile reale ale importanţei acestui drept, apreciat de
specialişti ca cel mai redutabil dintre toate drepturile principale de proprietate.
Posibilitatea desprinderii şi individualizării dreptului de folosinţă din
ansamblul drepturilor de proprietate are o multiplă semnificaţie economică.
Cea mai relevantă ni se pare posibilitatea agenţilor economici de a accede la
folosirea resurselor cu cheltuieli mai reduse. De exemplu: când un agent
economic închiriază unele capacităţi de producţie industriale sau arendează un
teren agricol, el cumpără pentru un timp determinat doar dreptul de folosinţă a
acestor bunuri cu rol de mijloace de producţie, cheltuind astfel mai puţin decât
în cazul în care le-ar cumpăra integral, adică ar obţine toate drepturile de
proprietate asupra lor. Pe de o parte, resursele ajung mai repede în mâna celui
care le poate folosi, iar pe de altă parte, cheltuindu-se iniţial mai puţin, rămâne
capital mai mult pentru nevoile curente ale producţiei şi pentru investiţii. Dar
arendarea şi leasing-ul, în general, au şi dezavantajul că proprietarii încasează
venituri (rentă) fără muncă, iar cei care închiriază caută să exploateze folosinţa
bunului, adică utilitatea acestuia, până la istovire, singura motivaţie fiind profitul
cât mai mare cu putinţă. Dar aceste dezavantaje sunt depăşite de avantajul
rezultat din posibilitatea vânzării-cumpărării doar a dreptului de folosinţă.
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Dreptul de folosinţă în economiile de piaţă este preponderent un drept
privat. Alături de el, pot exista dreptul comunitar şi dreptul public. Deşi fiecare
este o entitate distinctă, ele coexistă şi se completează în mod necesar ca părţi
ale întregului. Or, acest întreg nu este nimic altceva decât avuţia naţională,
repartizată între subiecţii săi de drept: întreprinderile private, comunităţile rurale
şi urbane şi organizaţiile statale, ca reprezentante ale întregii societăţi.
Condiţionând această repartizare, dreptul de folosinţă devine implicit o
parte a teoriei economice a bunăstării. Criticii economiei de piaţă bazată pe
întreprinderea privată reproşează drepturilor de folosinţă că, prin caracterul lor
privat, generează o distribuţie inacceptabilă a avuţiei create în societate şi a
stimulentelor, defavorizând atât unele categorii socio-umane, cât şi interesele
publice. "Ar fi naiv - spun aceşti critici - să aştepţi ca întreprinderea privată din
economia de piaţă să genereze o distribuţie echitabil acceptabilă a venitului
stabilit în timp"1. De cealaltă parte a baricadei se susţine că numai în condiţiile
dreptului de folosinţă privată a resurselor se poate garanta o flexibilitate
completă a întreprinderii, pe de o parte în distribuirea venitului pentru
atenuarea inegalităţilor, iar pe de altă parte în creşterea maximă a acestui venit
prin realizarea optimului - Pareto2. Economiştii, mai ales cei specializaţi în
economia bunăstării, apelează cu plăcere la acest optim, probabil pentru
generozitatea ideilor care îl însufleţesc. În concepţia acestui optim, eficienţa
economică a resurselor consumate în societate este acea stare în care
"comunitatea devine mai bogată, un individ devine mai bogat şi nici unul nu
devine mai sărac".
Din păcate însă, generozitatea n-a reuşit încă să se înscrie printre
regulile de joc ale economiei de piaţă. De aceea, la întrebarea dacă dreptul
privat de folosinţă a resurselor creează într-adevăr un asemenea optim,
răspunsul este categoric, nu! Şi, nu din cauze care ţin de întâmplare, ci de
însăşi natura individuală a interesului care sălăşluieşte în dreptul privat de
folosinţă; cauzele sunt aşadar, inerente.
Interesul individual este axul în jurul căruia gravitează întreaga activitate
a agenţilor economici prin piaţă. Astfel, când sunt vânzători, ei urmăresc ca
pierderea de bunăstare, prin înstrăinarea mărfii la un anumit preţ, să fie mai
mică decât câştigul de bunăstare adus la cumpărare de alte mărfuri, pe care le
1

2

Robin Hahnel and Michael Albert: Quiet Revolution in Welfare Economics. Princetown
University Press. Princetown, New-Jersey, 1989, p. 254.
Pareto-optim sau Pareto-criterian este o problemă de eficienţă economică în alocarea
resurselor Eficienţa poate fi; a) productivă şi b) alocativă. Eficienţa productivă este atunci
când cu aceleaşi inputuri, într-o combinaţie tehnologică dată, se obţine o producţie
maximă. Eficienţa alocativă se referă la modul în care resursele limitate sunt alocate între
produse şi servicii. Se spune că resursele sunt alocate eficient când nu este posibil să
schimbi alocarea, crescând cantităţile unor produse şi reducând cantităţile altora, fără a
face pe cineva mai sărac decât înainte (The Penguin Dictionary of Economics,... Penguin
Books Ltd. 1972, p. 131-132).
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poate obţine cu preţul respectiv. Iar când sunt cumpărători, ei vor urmări să
plătească un preţ care să le asigure un plus de bunăstare mai mare decât
pierderea de bunăstare ce ar rezulta din cumpărarea altor mărfuri la acelaşi
preţ. "Pentru fiecare, a face altfel, adică a lua în consideraţie beneficiile sau
costurile celeilalte părţi, ar însemna să se angajeze în acte de caritate, cu nici
o speranţă să aştepte reciproca”.1 ;
Cu alte cuvinte, prin natura sa, dreptul privat de folosinţă a resurselor
motivează preocuparea agentului economic doar pentru interesele sale private,
nu şi pentru cele ale partenerului de afaceri sau cele ale întregii colectivităţi.
Este critica fundamentală care se face în egală măsură atât dreptului în
discuţie, cât şi tezei că preţurile de piaţă competitive ar fi preţuri eficiente şi ar
conduce de la sine, la echilibrul economic de piaţă.
Pe de altă parte însă, este adevărat şi faptul că, bazată pe dreptul privat
de folosinţă a resurselor, întreprinderea privata este în stare să creeze o
eficienţă şi un venit net suplimentar considerabil mai ridicate decât în cazul
întreprinderii publice din fostele economii socialiste centralizate. Din plusul de
eficienţă, societatea are posibilitatea ca, apelând la pârghiile financiare
redistributive, să aplice conştient programe de protecţie socială, inclusiv a
categoriilor defavorizate.
Recunoscând acest adevăr, nu putem să nu observăm şi însoţitorul său
opus ca sens, anume că economiile de piaţă moderne sunt deseori zgâlţâite de
viiturile unor fenomene degenerative ca: şomaj, inflaţie, recesiune şi crize
economice, dezechilibre ale pieţelor mondiale etc. Protecţia socială, integrată
în însăşi sistemele economice de piaţă, atenuează aceste viituri socialeconomice, dar nu le dezrădăcinează! Oare, pot fi ele înlăturate radical?
Regimurile totalitare ex-socialiste au încercat şi au reuşit un timp să
stăpânească şomajul şi inflaţia, cu creşteri economice de peste 4-5% anual,
însă au sacrificat eficienţa economică. Pierderea bătăliei pe frontul acestei
eficiente a dus şi la înlăturarea lor de pe scena istoriei. În schimb, dreptul privat
de folosinţă, penniţând antreprenorului reacţii rapide şi decisive faţă de
cerinţele pieţei, şi creând un nou model de management al resurselor, "se
impune în viaţă printr-un proces evoluţionar care îngăduie producţiei să
înainteze mereu mai eficient".2 Este o creştere tendenţială pe termen lung,
necesară atât întreprinzătorului, cât şi societăţii în ansamblu. Tocmai pe acest
lucru se întemeiază părerea multor economişti, că managementul privat al
resurselor este cel mai eficient model în folosirea resurselor.

1
2

Robin Hahnel şi Michael Albert, op. cit, p. 226.
Alan Ryan, op. cit, p. 1031.
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4.3. Dreptul de uzufruct (jus fruendi)
Dreptul de uzufruct (lat. usus = folosire şi fructus = fruct, venit) este un
alt drept real principal al proprietăţii. Prin prima sa parte (usus), el este identic
cu dreptul de folosinţă, tratat mai sus. Prin a doua parte (fructus), el exprimă
rezultatul final al folosirii resurselor, concretizat, de regulă, într-o nouă utilitate
şi un nou venit. În forma sa privată, acest drept oferă posibilitatea unei
persoane - subiect - să se bucure de rezultatele folosirii resurselor. Rezultatul
revine integral proprietarului, dacă îşi exploatează el însuşi resursele, sau se
împarte - acesta este cazul tipic - între deţinătorul dreptului de uzufruct
(uzufructuarul) şi cel căruia îi aparţine bunul (nudul proprietar), când este vorba
de o tranzacţie contractuală de închiriere, arendare, concesie etc.
Dreptul de uzufruct prezintă interes major atât pentru uzufructuar şi nudul
proprietar, cât şi pentru societate, în ansamblu. Toţi aceşti trei agenţi participă
la distribuirea şi redistribuirea uzufructului în proporţii diferite, stabilite prin legi
şi alte acte de comportament normativ: contracte, protocoale etc. Veniturile
uzu-fractuare - în cazul primilor doi agenţi: profit şi respectiv rentă, iar în cazul
societăţii, venituri bugetare pentru organele puterii centrale şi locale - formează
principala sursă din care se alimentează pe de-o parte, fondurile de dezvoltare
ale întreprinderilor, pe de altă parte cheltuielile bugetare ale statului sau ale
organelor sale locale.

4.4. Dreptul de dispoziţie (fus abutendi)
Nici unul din drepturile de proprietate nu îl definesc mai bine pe
proprietar ca dieptul de dispoziţie. El se distinge nu numai prin conţinutul său
specific, ci şi prin poziţia fundamentală în cadrul structurii generale a drepturilor
de proprietate. Conţinutul său constă în capacitatea pe care o oferă subiectului
de a dispune liber de bunurile sale, fie pentru a le exploata prin muncă proprie
sau munca altuia, fie pentru a le înstrăina pe căile reglementate de lege:
moştenire, donaţie, drept de testare, vânzare-cumpărare etc.
Dreptul de dispoziţie are o poziţie fundamentală în cadrul drepturilor de
proprietate, pentru că el cuprinde în sine puterea de a decide soarta
proprietăţii: accesul la resurse şi modul de folosire a lor, diminuarea sau
creşterea obiectului, înstrăinarea parţială sau integrală a drepturilor de
proprietate. Proprietarul poate exercita această putere în mod liber, după
voinţa lui individuală, însă în limita unor prevederi legale care, în acelaşi timp,
întăresc acest drept în anumite privinţe, facându-l ferm şi respectabil ca
instituţie, dar îl supune şi unor interdicţii, în alte privinţe. După profesorul
Herman Kelting, există un şir mare de restricţii publice şi private care afectează
dreptul de dispoziţie mai ales asupra proprietăţii imobiliare. Restricţiile publice
derivă din puterile guvernamentale responsabile cu ordinea şi administraţia în
ţară, din politica de impozite şi taxe, din dreptul suveran al statului asupra
tuturor proprietăţilor şi dreptul de expropriere în interes public, din dreptul de
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preluare a proprietăţilor rămase fără stăpân şi altele. Restricţiile private privesc
mai ales drepturile funciare.1
Chiar la o privire sumară a drepturilor de proprietate, a conţinutului şi
atribuţiilor care le definesc, putem înţelege locul lor hotărâtor în cadrul activităţii
economice. Latură instituţională indispensabilă a mecanismului economic de
piaţă, drepturile de proprietate îşi îndeplinesc funcţiile dacă sunt clare, ferme şi
garantate de legile naţionale, dacă în alcătuirea lor îmbină cât mai bine cu
putinţă interesele individuale cu interesele publice. Cât priveşte modul în care
se formează noile drepturi de proprietate şi dinamica lor în perioada de
tranziţie la economia de piaţă, acestea capătă răspuns în capitolul următor.

1

Herman Kelting: Property. Articol în: Enciclopedia Americană. Delux Library Edition 1990,
voi. 22, p. 662-663.

5. DINAMICA DREPTURILOR DE PROPRIETATE ÎN
PERIOADA DE TRANZIŢIE A ROMÂNIEI

5.1. Premisele formării noilor drepturi de proprietate
Procesele transformatoare care caracterizează tranziţia devin premise
majore şi pentru mişcarea drepturilor de proprietate. Există cel puţin trei
asemenea premise: a) caracteml ca atare al tranziţiei; b) apariţia noilor forme
de proprietate şi c) formarea mediului economic de piaţă. Deşi strâns legate
între ele prin relaţii multiple, aceste premise îşi manifestă acţiunea ca entităţi
distincte şi cu influenţe specifice asupra drepturilor de proprietate.
a) Caracterul ca atare al tranziţiei - prima şi cea mai importantă
premisă -cere, prin însăşi conţinutul său, trecerea de la un sistem socialeconomic la altul, diametral opus. În mod concret, trecerea este de la sistemul
socialist bazat pe comandă centralizată, ajuns fără ieşire, la sistemul economic
de piaţă bazat pe proprietate privată. Antrenând transformarea radicală a
întregii economii şi societăţi, o asemenea schimbare trebuia să se regăsească,
în mod firesc, şi în dinamica drepturilor de proprietate.
Cum s-a configurat această schimbare? În momentul iniţial, când
tranziţia se afla încă în stadiu de proiect, răspunsul la această întrebare a fost
atât de preocupant, încât a declanşat un adevărat "război ideologic", mutat
deseori chiar în stradă. Unii protagonişti concepeau tranziţia prin întoarcerea
înapoi în istorie şi reînnodarea relaţiilor şi a drepturilor de proprietate din
punctul în care au fost fracturate acum o jumătate de secol! Alţii concepeau
tranziţia ca o simplă continuare extrapolată a prezentului1 în viitor. Ambele
concepţii, încleştate atât de aprig între ele în momentul de start al tranziţiei, sau dovedit nerealiste. Pe de o parte, pentru că, prin logica sa internă, tranziţia
declanşată după 1989 însemna, categoric, mers înainte! Pe de altă parte,
pentru că acest mers înainte devine posibil, nu prin întoarcerea în trecut sau
prin extrapolarea prezentului, ci prin transformări radicale ale structurilor
întregului edificiu moştenit, deci şi al sferei proprietăţii.
Două învăţăminte cu caracter generalizator se impun de la sine din
analiza împrejurării arătate mai sus.
În primul rând, tranziţia, indiferent dacă începe cu politicul sau
economicul, cu răsturnări violente sau "catifelate", va cuprinde inevitabil atât
elemente ale trecutului moştenit - de la care porneşte şi pe care îl supune
transformării -, cât şi ale viitorului - către care năzuie şi pe care îl edifică deja
1

Prin acest "prezent" înţelegem realităţile create de regimul comunist totalitar, aşa cum
existau ele în 1989.
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ca parte a prezentului. Desprinderea de trecut şi intrarea în viitor sunt procese
în desfăşurare. Până la încheierea lor, cele două categorii de elemente - vechi
şi noi - vor coabita în anumite proporţii, marcate însă de tendinţa extinderii
continue a celor noi, până la predominanţa lor necesară în economie şi
societate. Prezentă şi în sfera drepturilor de proprietate, această coabitare
capătă o importanţă deosebită, nu numai pentru structurarea unei noi teorii,
anume a tranziţiei de la sistemul de comandă la cel al economiei de piaţă, ci şi
- mai ales - pentru nevoile practice. De pildă, noile drepturi de proprietate ar
trebui să apară şi să se extindă până la predominanţă, nu prin slăbirea şi
erodarea celor vechi, ci prin transformarea lor. Iar până să fie
transformate, vechile drepturi de proprietate - ne referim la cele ale statului
ca proprietar general al principalei părţi a avuţiei naţionale - au nevoie de
protecţie severă. Căci altfel, orice slăbire a lor, chipurile în numele viitorului,
înseamnă atacarea avuţiei pentru a fi subtilizată. Evaziunea fiscală şi vamală,
corupţia, traficul de influenţă, favoritismul, regimuri diferenţiate, abuzul de
putere - toate acestea sunt denumiri "civilizate" pentru ceea ce, în buna limbă
românească, se cheamă furt grosolan din avutul tuturor.
În al doilea rând, este de reţinut că actuala tranziţie a României este
una, nu de perfecţionare a unei laturi sau alteia a economiei şi societăţii în
cadrul modelului deja existent, cum este cazul cu tranziţiile din lumea
occidentală, ci de creare a unui nou model, adică a unei noi realităţi istorice.
Angajând un astfel de obiectiv, tranziţia implică transformarea radicală a tuturor
laturilor de existenţă ale societăţii. O atare transformare însă apare de
neconceput fără o schimbare a însuşi fundamentului său general, anume
proprietatea şi drepturile corespunzătoare.
b) Apariţia noilor forme de proprietate constituie o altă premisă majoră
în dinamica drepturilor de proprietate. Mecanismul său de acţiune reflectă
faptul că noile forme de proprietate nu apar de la sine, ci prin acţiunea politică
a noilor foiţe guvernante. Eficienţa acţiunii lor depinde, înainte de toate, de
gradul în care sunt conştientizate cerinţele mersului înainte al societăţii. Două
dintre aceste cerinţe sunt fundamentale: privatizarea şi restructurarea
economiei de sus până jos.
Experienţa României, ca şi a celorlalte ţări din spaţiul ex-socialist european, arată că, în cadrul tranziţiei, noile forme de proprietate şi subiecţii lor
corespunzători se fonnează, în general, pe două căi fundamentale: a) prin
transformarea vechilor forme de proprietate moştenite de la regimul anterior
(proprietatea de stat, colectivistă, a cooperaţiei meşteşugăreşti şi de consum
etc.) şi b) prin crearea noilor forme de proprietate privată sau publică prin noi
investiţii.
În primul caz, transformările capătă conţinut prin următoarele căi:
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(1) privatizarea întreprinderilor proprietate de stat privatizabile, urmată de
formarea proprietăţii private şi a unei noi categorii de proprietari, deţinători, mai
ales, de titluri de valoare (acţiuni şi obligaţiuni);
(2) dezetatizarea prin dezinvestirea statului de puterile sale de
conducător şi decident unic în economie, dublate de descentralizarea şi
autonomizarea managerială a celorlalte unităţi, neprivatizabile, rămase statului
ca nudă proprietate; unităţile din această categorie formează proprietatea
publică, administrată fie direct de către persoanele publice, fie prin mijlocirea
regiilor autonome;
(3) decolectivizarea sectorului agricol colectivist şi reconstituirea
proprietăţii private până la 10 ha a foştilor proprietari îndreptăţiţi conform Legii
nr. 18/1991; proprietatea privată rezultată este mica proprietate privată de tip
familial şi în marea ei majoritate cu timp parţial de muncă;
(4) privatizarea sectorului cooperaţiei meşteşugăreşti şi de consum, prin
transformarea patrimoniului în acţiuni şi repartizarea lor în proprietate
individuală membrilor cooperatori, corespunzător vechimii în muncă şi
volumului activităţii. Toate acestea, în primul caz.
În al doilea caz, noile forme de proprietate apar prin crearea de noi
unităţi, private sau publice, folosind drept surse de investiţii, fie capitalul propriu
- al populaţiei sau statului - fie capitalul atras din exterior şi folosit singur sau în
asociere cu cel autohton. În acest din urmă caz, spre deosebire de cel anterior,
formarea noilor forme de proprietate şi a noilor drepturi ale subiecţilor acestora
este însoţită, nu de redistribuirea avuţiei din patrimoniul întreprinderilor între
noii subiecţi, ci de crearea de avuţie nouă, suplimentară. Prezenţa acestei
deosebiri însă nu neagă deloc necesitatea primului demers, al privatizării,
conceput şi înfăptuit tocmai pentru perspectiva capacităţii lui de a asigura
funcţionarea economiei şi a spori avuţia ţării.
Tranziţia şi noile forme de proprietate generate de aceasta se reflectă în
dinamica drepturilor de proprietate prin două mari demersuri instituţionale. Pe
de o parte, prin amplul proces de transfer al acestor drepturi de la vechii
subiecţi de proprietate, în cap cu statul, la noii subiecţi, creaţi de marile
transformări ale tranziţiei. Pe de altă parte, prin înlocuirea vechiului regim
legislativ şi juridic al drepturilor de proprietate cu altul nou, corespunzător noilor subiecţi, respectiv noilor agenţi economici. Aceasta înlocuire
reprezintă o altă mare "distrugere creatoare" cerută de tranziţie, de această
dată în sistemul instituţional al edificării viitoarei economii şi societăţi. Noul
regim al proprietăţii este reglementat de către Constituţie, Codurile de drept
(civil, comercial, administrativ, familial, penal şi al muncii), legile organice
aferente şi alte acte legislative.
c) Mediul economic de piaţă cere şi el formarea noilor drepturi de
proprietate. Acţiunea lui ca premisă, realizată prin alte mecanisme decât în
cazul celor precedente, ridică cel puţin două probleme care cer clarificări.
Prima constă în relaţia dintre sistemul social-economic şi mediul economic, iar
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a doua - în raporturile acestui mediu cu drepturile de proprietate. Întrucât
ambele raporturi exprimă realităţi extrem de complexe, iar cuprinderea lor
acoperă spaţiul întregii economii şi societăţi, înţelegerea lor are nevoie,
credem, de anumite clarificări prealabile de ordin conceptual.
Pentru început, este esenţial să descifrăm însuşi conceptul de mediu
economic de piaţă. Apelul la acest demers apare cu atât mai oportun, cu cât
tratarea conceptului amintit este practic absentă în literatura noastră de
specialitate. Iar în cea internaţională, el este întâlnit doar în anumite studii,
apărute mai ales în anii recenţi, după 1989, când sistemul economic de piaţă
tinde să "recucerească" imensul spaţiu geopolitic al fostelor ţări socialiste, pe
care 1-a pierdut imediat după război.

5.2. Drepturile de proprietate şi mediul economic de piaţă
Orice sistem social economic are, în matricea lui genetică, un anumit
mediu economic, în care funcţionează agenţii economici. Cazul este valabil şi
pentru sistemul economic de piaţă care, în mod firesc, îşi creează şi el un
mediu economic propriu. Aceasta pe de o parte. Pe de altă parte, se impune
precizarea că mediul economic de piaţă nu este un model tip monadă.
Dimpotrivă, pe fondul unei esenţe comune, el cunoaşte forme variate de
manifestare, atât în timp, cât şi în spaţiu. Fără să intrăm în istoria problemei şi
rămânând la zilele noastre, evidenţiem spre ilustrare că, de pildă, modelul
suedez de mediu economic de piaţă se deosebeşte considerabil de cel al altor
ţări. Este instructiv în acest sens compararea chiar şi a unui singur element:
cheltuielile guvernamentale ca procent din PNB. În cazul Suediei, acest
procent era de 60% în 1989, cu o creştere relativă aproape dublă faţă de 1968
(31% din PNB), pe când în cel al SUA ponderea respectivă era de 36% în
1989, faţă de 27% în 1960.1 Diverse variaţii apar şi în alte ţări.
Mediul economic de piaţă, privit în devenirea lui istorică a ajuns, după
numeroşi teoreticieni occidentali, un model cu vocaţie clasică. Adică un model
care, prin încărcătura sa de învăţăminte, poate fi luat drept exemplu. De altfel,
aceşti teoreticieni afirmă, nu fără un anumit orgoliu, alimentat de psihologia
învingătorului, că sistemul economic occidental şi mediul de afaceri creat de
acesta reprezintă "un concept care poate servi drept alternativă şi statelor din
fostul bloc al ţărilor din Est, astăzi dornice de reformă."2 Cât priveşte actuala
tranziţie a României, menirea ei este de a edifica, odată cu sistemul economic
de piaţă, şi mediul său economic. Aceasta ar fi prima problemă.

1

Arne Jon Isachsen, Carl B. Hamilton şi Tharvaldur Gylfaason: Să înţelegem economia de piaţă.
European Free Trade Association, Geneva 1992, Oscar Print (traducere) 1995, p. 146.
2
Otto Schlecht: Orânduirea economică socială de piaţă. Un model pentru statele dornice de
reforme. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 3 martie 1990 şi reprodus în traducere în Prisma,
nr. 5/1990, p. 10.
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Relaţia dintre mediul economic de piaţă şi noile drepturi de proprietate
constituie a doua problemă. Ea exprimă adevărul că formarea şi funcţionarea
mediului amintit sunt de neconceput fără crearea şi garantarea noilor drepturi
de proprietate. Mai mult decât atât, aceste drepturi, fiind temelia generală a
sistemului economic de piaţă, devin astfel şi temelia mediului său economic.
Aceasta este împrejurarea care explică de ce formarea mediului economic de
piaţă devine şi el o premisă majoră a apariţiei noilor drepturi de proprietate.
Analiza factuală însă a raporturilor dintre cei doi termeni - mediul
economic şi drepturile de proprietate - arată că problemele pe care le pune
dinamica lor sunt mult mai complexe. Pe de o parte, fiindcă realităţile pe care
le exprimă sunt legate între ele atât prin relaţii de determinare cauzală, cât şi
prin conexiuni inverse. Pe de altă parte, pentru că noile drepturi de proprietate
nu apar numai ca rezultat necesar al noului mediu economic - şi cu atât mai
puţin ca un rezultat pasiv al acestuia -, ci ca unul activ, în sensul că odată
deteminate, drepturile de proprietate condiţionează la rândul lor existenţa şi
funcţionarea mediului amintit.
Mediul economic de piaţă al economiilor occidentale nu a apărut din
senin şi nici peste noapte, ci în mod treptat, în cadrul unei perioade de peste
200 de ani de istorie! Pe parcursul acesteia, el s-a perfecţionat continuu prin
asimilarea învăţămintelor degajate de experienţa practică şi prin materializarea
lor în măsuri de îmbunătăţiri succesive ale cadrului legislativ şi instituţional.
Îmbunătăţirile au urmărit să corecteze imperfecţiunile pieţei şi să-i stimuleze
forţele propulsoare de progres. Încă de la apariţia sa, mediul economic de piaţă
a fost însoţit permanent de o largă dezbatere în jurul ideii, dacă să fie lăsat să
funcţioneze liber, de la sine, sau să fie "stăpânit". Iar dacă trebuie "stăpânit",
cât anume? În acest context, două adevăruri, reţinute ca învăţăminte, sunt
fundamentale şi astăzi: că, pe de o parte, "o dinamică nestăpânită a pieţei
poate aduce desigur o bunăstare nebănuită, dar, pe de altă parte, poate
menţine în sărăcie şi dependenţă milioane de lucrători, femei şi copii".1
"Dinamică nestăpânită a pieţei" înseamnă capitalism de tipul "laissezfaire", în care progresul economic cere drept tribut perturbarea periodică a
ciclului economic şi sărăcirea a milioane de oameni, lipsiţi de securitate
socială2. În schimb, "o dinamică stăpânită a pieţei" nu înseamnă ca ea să fie
lăsată să funcţioneze singură, de la sine, ci să fie orientată, corectându-i
"greşelile". Cum şi cât să fie orientată? Întrebarea a incitat continuu gândirea
economică din secolul nostru şi cu deosebire din perioada postbelică.
Experienţele istorice în care s-a materializat răspunsul sunt, în esenţă, două:
fie controlul total al pieţei prin înlocuirea ei cu planificarea centralizată, fie
menţinerea ei cu rol hotărâtor în economie, însă în anumite limite stabilite de
către stat.
1
2

Motorul economiei de piaţă: piaţă, preţ şi concurenţă. Prisma nr. 7/1990, p. 6.
Loc. cit.
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În primul caz, secundarizarea sau chiar înlăturarea rolului pieţei şi
instaurarea planificării centralizate a dus la îngrădirea puterii decizionale a
agenţilor economici şi mutarea acestei puteri la centrul unic de comandă.
Faptul a generat o imensă birocratizare a vieţii economice, sugrumând încă din
faşă orice libertate şi iniţiativă individuală. Sistemele economice bazate pe o
astfel de doctrină - a economiei de comandă centralizată - au ajuns, în final, în
situaţii fără ieşire, ceea ce le-a provocat prăbuşirea de după 1989.
În al doilea caz, piaţa îşi îndeplineşte rolul său hotărâtor prin coordonarea descentralizată a preferinţelor individuale, dar în limitele unui cadru de
ordine reglementat de către stat. Cât de mari să fie aceste limite? Experienţele
istorice din perioada postbelică oferă modele diferite ale acestui răspuns.
Generalizând aceste experienţe, se poate afirma, teoretic, că limitele în
discuţie trebuie să fie suficient de largi ca să stimuleze interesele individuale
ale agenţilor economici în alocarea cât mai eficientă a resurselor, dar insuficient de largi ca interesele să nu ajungă în contradicţie cu interesul public şi
libertatea altora. Promovând o asemenea concepţie sistemele economice de
piaţă au dovedit, în marea confruntare istorică dintre ele şi sistemele economice bazate pe comandă centralizată, că pot asigura economii capabile să
funcţioneze şi să creeze un surplus de eficienţă, din care pot asigura resurse
pentru o puternică structură de securitate socială a membrilor societăţii.
Configurarea conceptuală a mediului economiei de piaţă presupune,
credem, clarificarea a cel puţin trei categorii de probleme: a) scopul şi
obiectivele acestuia; b) particularităţile definitorii şi c) componentele care îi
structurează conţinutul şi mecanismele de funcţionare.
5.2.1. Scop şi obiective
Scopul mediului economic de afaceri este să asigure funcţionarea
sistemului economiei de piaţă la parametri maximi de eficienţă economică şi
socială, facându-1 adaptabil continuu la noile condiţii care apar mereu în
dezvoltarea economiei şi a societăţii. El îşi îndeplineşte acest scop nu la
întâmplare, ci urmărind anumite obiective majore:
a) să confere pieţei funcţii creative. Bazate pe stârnirea interesului
personal, iniţiativei şi inventivităţii manageriale a agenţilor economici, aceste
funcţii ţintesc, în permanenţă, alocarea şi utilizarea cât mai eficientă cu putinţă
a resurselor limitate, tot mai rare şi mai scumpe;
b) să dezvolte la agenţii economici funcţii antreprenoriale moderne.
Aceasta semnifică ridicarea continuă a potenţialului lor de performanţă
managerială, făcându-i capabili să rezolve optim problemele de bază ale
întreprinderilor: asigurarea capitalului necesar, combinarea eficientă a
inputurilor, cunoaşterea pieţei şi adoptarea de decizii motivate economic
privind adaptarea producţiei la pulsaţiile cererii;
c) să creeze şi să menţină mediul concurenţial. Nu orice mediu - nici pur,
nici perfect, inexistente de altfel în viaţa reală - ci unul cât mai puţin imperfect,
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dar apt să promoveze competiţia de mare performanţă şi liberul schimb al
bunurilor, să prevină tendinţele de înţelegere de tip monopolist între
producători pentru gâtuirea liberei concurenţe. De aici, şi necesitatea unor
reglementări guvernamentale, bazate pe "legi care să prevină monopolurile şi
colaborarea care inhibă concurenţa"1;
d) să corecteze dilemele şi imperfecţiunile pieţei. Deşi şi-au demonstrat
vitalitatea - ilustrată atât prin reuşita lor de a funcţiona şi de a supravieţui
marilor şocuri care le-au zdruncinat temeliile (de exemplu criza din 1929-33,
şocul petrolului din 1973-74), cât şi prin câştigarea luptei istorice cu economiile
socialiste, bazate pe comandă centralizată - economiile de piaţă
descentralizate nu sunt lipsite deloc de dileme şi probleme critice, care, nu de
puţine ori, devin chiar dramatice. Amintim între acestea: crizele care perturbă
periodic ciclul economic, inflaţia şi instabilitatea valutelor naţionale, şomajul,
inechitatea repartizării veniturilor şi avuţiei naţionale, polarizarea populaţiei în
bogaţi şi săraci, poluarea mediului ambiant - toate numite cu termenul liniştitor
de "imperfecţiuni ale pieţei". Şi în acest caz este necesară intervenţia autorităţii
guvernamentale pentru îngrădirea sau chiar corectarea imperfecţiunilor,
netezind astfel, drumul autoreglării de către foiţele pozitive ale pieţei,
propulsoare de progres.
Aceste obiective - şi ele nu sunt singurele - circumscriu scopul mediului
de afaceri din economia de piaţă. Totodată, ele îi conferă acestuia atributele
unui instrument instituţional capabil să asigure autoadaptarea şi funcţionarea
continuă a economiei, realizarea unei eficiente crescânde, din plusul căreia se
poate preleva şi aloca o parte pentru asigurarea unei securităţi sociale
satisfăcătoare, mai ales pentru categoriile defavorizate ale populaţiei.
5.2.2. Particularităţi şi structuri
Deşi este o realitate extrem de dinamică, din care cauză pe parcursul
evoluţiei sale unele trăsături dispar şi apar altele noi sau sunt transformate,
modificându-le forma de acţiune, mediul economic de piaţă are în spatele său
o experienţă istorică suficientă pentru a-i fi cristalizat principalele atribute. între
acestea, mai importante sunt: a) descentralizarea coordonării activităţii
economice; b) operaţionali-tatea mecanismelor sale; c) caracterul său deschis
spre exterior şi d) reglementarea sa prin "regulile jocului"; e) caracterul său
democratic.
Descentralizarea este prima şi cea mai importantă particularitate. Ea
decurge în mod necesar din predominanţa proprietăţii private în economie şi
cunoaşte o superioritate netă faţă de coordonarea centralizată a economiei.
Forţa descentralizării rezultă din trei izvoare principale. în primul rând, din
faptul că presupune luarea de decizii acolo unde se pune problema şi de către
cel în cauză directă -managerul proprietar sau împuternicit al acestuia; în al
1

Arne Jon Isachsen, Cari B.Hamilton, Tharvaldur Gylfaason - op. cit, p. 80.
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doilea rând, din baza largă a centrelor de emanare a deciziilor, în care sunt
cuprinşi, practic, toţi agenţii economici; în al treilea rând, din potentele de
performanţă ale concurenţei, acest veritabil "bici al lui Atila" care îi obligă pe
agenţii economici să intre în lupta competiţiei pentru supravieţuire.
Operaţionalitatea mecanismelor mediului economic de piaţă este tot o
expresie a proprietăţii private şi a descentralizării. Condiţiile producţiei şi consumului, fiind în permanenţă bulversate de diverşi factori, în special de cei
tehnico-ştiinţifici, cer actorilor pieţei - producători şi consumatori, comercianţi,
bancheri etc. - să le cunoască şi să se adapteze rapid la ele. Chiar dacă informaţia este, de regulă, imperfectă, agenţii economici privaţi pot incomparabil
mai repede decât organele centrale, de regulă, sclerozate de birocraţie, să
aplice măsuri pentru a-şi adapta oferta la elasticitatea cererii.
Deschiderea externă a mediului economic de piaţă este şi ea o
necesitate indiscutabilă care rezultă din tendinţa adâncirii interdependenţelor
dintre state, antrenată şi de marile procese de integrare internaţională, procese
care tind să devină planetare. Ca urmare, ţările sunt nevoite sa-şi
construiască economiile naţionale ca economii deschise, conectându-şi
astfel factorii de creştere la sursele externe. Mediul economic are menirea să
realizeze această deschidere şi să facă din ea un factor de multiplicare a
eforturilor interne.
Caracterul democratic al mediului economic se datorează tot proprietăţii
private; ea este bază obiectivă a democraţiei economice de piaţă. Următoarele
atribuţii îi dau conţinut concret: descentralizare a deciziei economice; predominanţa relaţiilor contractuale, adică a voinţelor consensuale; difuziunea
acţiunilor în rândul muncitorilor etc.
Nucleul forte însă al mediului economic îl reprezintă componentele sale
structurale şi legăturile dintre ele care pot induce forţe cu caracter sinergic de
stimulare sau de frânare a progresului prin piaţă. Două probleme mari se
impun precizate în legătură cu aceste componente. Prima constă în caracterul
factorilor care se îngemănează în conţinutul mediului în discuţie. Sunt două
categorii de factori: procesele şi fenomenele obiective, pe de o parte, şi modul
de reflectare a lor pe planul acţiunii practice, pe de altă parte. În acest din urmă
caz, este vorba de un set de principii, instrumente şi reguli normative, de o
ideologie care le justifică, precum şi de o conştiinţă a individualilor, de
acceptare şi aplicare a lor în practică. A doua problemă vizează caracterul şi
rolul componentelor în cadrul mediului de afaceri. Unele din acestea
configurează mecanismele sale interne, cu funcţii de producţie sau de reglare
a proceselor economice. Altele, definesc condiţiile generale ale funcţionării
mediului amintit şi formele sale de manifestare. Principalele structuri sau
componente ale mediului economic de piaţă sunt: (1) drepturile de proprietate
şi sistemul de stimulente; (2) cererea, oferta şi mişcarea liberă a preţurilor; (3)
profitul; (4) informaţia asimetrică, riscul şi incertitudinea; (5) contractul
economic (6) sistemul fical, bugetar şi bancar cu politicile sale monetare,
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valutare şi de credit: şi (7) intervenţia autorităţii publice în economie. întrucât
tratarea exhaustivă a majorităţii acestor componente depăşeşte economia
prezentului studiu, ne vom mărgini doar să le enunţăm succint conţinutul. De
altfel, credem că o asemenea abordare este suficientă pentru înţelegerea
mediului economic din perspectiva relaţiilor sale cu drepturile de proprietate.
(1) Drepturile de proprietate au în cadrul mediului amintit un rol
multiplu: asigură accesul la resursele necesare începerii sau continuării
producţiei, fac posibil actul de vânzare - cumpărare şi deci, schimbul de
mărfuri, condiţionează redistribuirea veniturilor şi avuţiei naţionale. Toate
acestea fac din drepturile de proprietate o clasă distinctă a regulilor de joc ale
mediului economic de piaţă, conferindu-le totodată rolul unei componente
structurale hotărâtoare şi cea mai activă a acestuia.
(2) Cererea, oferta şi mişcarea liberă a preţurilor, principalele forţe şi
mecanisme ale mediului economic de piaţă, asigură alocarea resurselor
pornind de la semnalele emise de cerere şi transmise prin mişcarea preţurilor
şi continuând cu alegerea opţiunilor decizionale privind modelarea ofertei în
funcţie de aceste semnale. La rândul lor, cererea şi oferta presupun formarea
şi funcţionarea pieţelor de produse, de capital şi de forţă de muncă.
(3) Profitul constituie motivaţia generală a agenţilor economici în luarea
deciziilor opţionale de a întreprinde o afacere şi a-şi asuma riscurile incertitudinilor. El face legătura necesară dintre performanţă şi recompensă,
stimulează iniţiativa individuală şi spiritul de inventivitate, dă expresie interesului personal. De aceea, în cadml mediului economic, profitul ocupă un loc
hotărâtor, fiind mecanismul fundamental în jurul căruia pivotează întreaga
activitate economică.
(4) Informaţia asimetrică, riscul şi incertitudinea constituie un alt bloc
de componente ale mediului de afaceri. Activitatea economică este de
neconceput fără fluxuri informaţionale între producători şi consumatori.
Informaţia este o necesitate permanentă. Faptul însă că piaţa se află în
continuă şi rapidă schimbare, măreşte enorm necesitatea şi importanţa
informaţiei. Mai mult decât atât, astăzi în societatea informaţională, centrul
de putere al economiei de piaţă nu ar mai fi capitalul şi nici jocul cerereofertă, ci informaţia. Cu cât este mai corectă şi are o viteză mai mare de
circulaţie, cu atât ea poate limita incertitudinea şi riscul, poate scurta timpul şi
creşte productivitatea factorilor de producţie. Bursele, expoziţiile, târgurile,
firmele de consultanţă, publicitatea prin mass-media sunt instituţii ale pieţei cu
un puternic caracter informaţional. Datorită unor factori diverşi - dispersia
spaţială a activităţii economice, puterea financiară neegală a agenţilor economici, viteza mare de reînnoire tehnică a produselor, scurtarea timpului dintre
momentul invenţiei şi cel al producţiei, creşterea ponderii produselor noi etc. informaţia este asimetrică; nu toţi producătorii pot accede când şi cât trebuie la
foloasele ei. Apelul la intervenţia guvernamentală poate atenua asimetriile
amintite şi îmbunătăţi condiţiile concurenţei dintre agenţii economici de piaţă.
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(5) Contractele economice concretizează în ele regulile de joc ale
mediului de afaceri şi sancţionează juridic drepturile şi obligaţiile agenţilor
economici, implicate de actele de vânzare- cumpărare dintre ei. Contractele,
asigurând mişcarea fluxurilor de mărfuri, capitaluri şi forţă de muncă între
celulele economice naţionale creatoare de bunuri şi servicii, devin, în acest fel,
unul din principalele mijloace ale pieţei de coordonare descentralizată a
dezvoltării economice. Structurând juridic afacerile, contractul presupune,
odată cu acordul de voinţă, şi o anumită opţiune a părţilor care naşte efecte de
drept comercial. De aceea, cauza şi obiectul contractului, consensualismul
părţilor şi acordul de voinţă trebuie să fie nu numai certe, clare, dar şi licite1.
(6) Sistemul financiar - mai ales prin componentele sale privind
fiscalitatea şi relaţiile bugetare, asigurările sociale, de bunuri şi persoane,
reţeaua bancară cu politicile sale în domeniul monetar, valutar şi de credit constituie latura bănească a mediului economic de piaţă. Raporturile financiare
sunt raporturi băneşti înainte de toate, ale agenţilor economici. Spunem,
"înainte de toate", fiindcă tocmai ei sunt aceia care hotărăsc soarta bătăliei
pentru creşterea producţiei. Raporturile lor băneşti se desfăşoară pe trei
paliere: a) în relaţiile de aprovizionare şi desfacere reciprocă dintre ei; b) în
relaţiile lor cu sistemul bancar privind regimul creditării şi decontării şi c) în
relaţiile lor cu bugetul ţării, privind mai ales fiscalitatea şi eventualele subvenţii.
Dacă ar fi să evidenţiem importanţa laturii băneşti a mediului economic, atunci
ar trebui invocate cel puţin două împrejurări: a) că nu există proces economic
în afara formei sale băneşti în care se reflectă şi de care depinde mişcarea sa;
b) că fluxurile băneşti oglindesc sintetic nu numai cantitativ, ci şi calitativ starea
întregii activităţi economice, deci şi starea mediului în discuţie. Este şi motivul
pentru care raporturile financiare se bucură de ample şi severe reglementări
juridice, stabilite şi protejate de autoritatea statală, ele constituind obiectul unei
mari ramuri a dreptului, numită dreptul financiar2. Subiecţii participanţi la
aceste raporturi sunt, pe de o parte agenţii economici care operează pe piaţă,
iar pe de altă parte, instituţiile bancare şi instituţiile centrale şi locale.
(7) Intervenţia puterilor publice, indispensabilă oricărui mediu economic de piaţă, se realizează prin: stabilirea regulilor de joc ale comportamentului
individual al "actorilor" pieţei (prin Constituţie, coduri, legi organice etc); crearea
instituţiilor pieţei guvernamentale şi neguvernamentale; determinarea optimă a
sectorului public din economie; optimizarea cheltuielilor guvernamentale;
descentralizarea unor sarcini administrative spre organele ierarhic inferioare
până la cele ale puterii locale; alegerea pârghiilor de intervenţie după criteriul
performanţei economice.

1

Vasile Pătulea şi Corneliu Turianu: Elemente de drept comercial, Casa de Editură şi Presă
"Şansa"-SRL, Bucureşti, 1993, p. 167-169.
2
Dan-Drosu Şaguna: Drept financiar şi fiscal, Editura Oscar Print, Bucureşti 1994, p.57- 67.
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5.2.3. Cadrul legislativ adoptat în anii 1990-1995
Fiind în curs de formare mediul economic nu şi-a cristalizat încă definitiv
atributele caracteristice. Are însă o experienţă suficientă pentru a-i putea
întrezări orientările generale pe care se desfăşoară evoluţia şi devenirea sa.
Aceste orientări, croite de cadrul legislativ adoptat în perioada 1990-1995,
merg mână în mână cu marile procese de transfomiare stmcturală a sistemului
social economic, bazat pe: formarea şi extinderea noilor forme şi drepturi de
proprietate; inserţia mecanismelor pieţei; restmctuiarea şi restrângerea
sectorului public şi dezvoltarea sectorului privat din economie. Pentru cadrul
legislativ la care ne referim sunt mai relevante următoarele obiective şi acte
normative:
• reorganizarea şi corporatizarea întreprinderilor de stat, reglementate de
două legi organice de bază: Legea reorganizării întreprinderilor de stat în
societăţi comerciale şi regii autonome (nr. 15/7.08.1990)2 şi Legea Societăţilor
Comerciale (nr. 31/16.11.1990)1;
• declanşarea procesului de formare şi dezvoltare a sectorului privat în
economie, reglementat de Decretul Lege privind organizarea şi desfăşurarea
unor activităţi economice pe baza liberei iniţiative (nr.54/5.2.1990)2; H.G.
privind unele măsuri pentru stimularea activităţii agenţilor economici privaţi
(nr.1062/5.10.1990)3 şi Legea privind regimul investiţiilor străine (nr.
35/3.04.1990)4;
• reorganizarea sistemului bancar de credit şi monetar valutar în baza
legii nr.24/29.03.1991, care conferă BNR un nou statut, devenind o instituţie
dependentă de Parlamentul României şi responsabilă cu politica monetară şi
valutară a ţării. în acelaşi timp, o parte a BNR şi vechile bănci de stat -Banca
de Investiţii, Banca Agricolă şi Banca Română de Comerţ Exterior se
transformă în bănci comerciale; lor li se adaugă 11 bănci particulare, 8 cu
capital mixt şi 4 sucursale de bănci străine, plus sutele de case de schimb
valutar apărute în toate oraşele ţării. Crearea pieţei valutare interbancare şi
extrabancare (prin casele de schimb), liberalizarea cursului valutar al leului şi
puternica lui devalorizare, sporirea continuă a masei monetare pusă în
circulaţie şi creşterea ponderii sale din PIB, inflaţia galopantă prin costuri şi
salarii, urcarea dobânzilor la rate pozitive şi reorientarea politicii de creditare toate acestea fac parte din noul mediu de afaceri în care operează agenţii
economici;
• privatizarea şi formarea noilor drepturi de proprietate fac obiectul unui
alt grup important de acte normative. Între acestea amintim: H.G. nr.
1228/21.11.1990 care aprobă metodologia concesionării, încheierii şi locaţiei
de gestiune; Legea Fondului Funciar nr.18/19.02.1991 care a condus la
1

Monitorul Oficial nr. 98/1990.
Monitorul Oficial nr. 20/1990.
3
Monitorul Oficial nr.126-127/1990.
4
Monitorul Oficial nr.135/1990.
2
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decolectivizarea agriculturii şi reconstituirea proprietăţii private până la 10 ha;
Legea Privatizării Societăţilor Comerciale nr.58/14.08.1991, completată de
Legea accelerării privatizării nr.55/1995 care ameliorează unele prevederi din
legea precedentă; legislaţia privind regimul vamal - Legea nr.127/14.12.1994 şi reglementarea valutară a comerţului exterior; Legea sprijinirii producătorilor
agricoli nr.83/30.11.1993 şi Legea Arendării nr. 16/5.04.1994; Legislaţia privind
introducerea TVA şi reaşezarea impozitului pe profit etc.
Nu putem încheia discuţia despre cadrul legislativ al formării noilor
drepturi de proprietate şi a mediului economic de piaţă, fără a aminti că în baza
acestor acte normative - şi ele nu sunt singurele în domeniu - au apărut noi
instituţii, purtătoare şi ele de raporturi de proprietate. Este vorba de: Fondul
Proprietăţii de Stat, creat să administreze, în numele statului, 70% din
capitalul social al întreprinderilor de stat şi să pregătească programele de
privatizare a 6291 societăţi comerciale; Fondurile Proprietăţii Private (5
fonduri) chemate să administreze 30% din capitalul societăţilor comerciale cu
capital de stat; Agenţia Naţională de Privatizare şi Agenţia Naţională de
Restructurare; Agenţia pentru Dezvoltare şi Amenajare Rurală etc. La
acestea se adaugă numeroase instituţii neguvernamentale: Camera de Comerţ
şi Industrie cu filiale teritoriale, patronatele, centrele de consultanţă pentru
promovarea iniţiativei particulare etc.
Dintre rezultatele mai importante ale aplicării acestui cadru legislativ
amintim: formarea agenţilor economici de piaţă, liberalizarea foiţelor pieţei şi
crearea instituţiilor pieţei» Din perspectiva drepturilor de proprietate şi a
mediului economic prezintă interes major primul aspect.

5.2.4. Formarea noilor agenţi economici şi drepturile lor de
proprietate
Experienţa istorică arată că orice mediu economic nu poate exista iară a
avea în prealabil agenţii săi operatori şi că aceşti agenţi sunt întotdeauna fie
proprietari, fie reprezentanţi ai acestora. Era necesar, aşadar, ca şi în ţara
noastră constituirea noului mediu economic să înceapă cu formarea acestor
agenţi. Procesul, demarat încă din primul an al tranziţiei, 1990, s-a desfăşurat
pe două căi principale: a) prin marketizarea întreprinderilor de stat şi b) prin
crearea de întreprinzători, direct ca proprietari privaţi.
a) Marketizarea - prima şi cea mai importantă cale - a constat la început,
în deschiderea întreprinderilor de stat la foiţele pieţei. Instrumentată pe baza
legilor nr. 15 şi nr. 31 din 1990, această deschidere cuprindea două momente
simultane: reorganizarea întreprinderilor de stat în societăţi comerciale şi regii
autonome şi conferirea conducerilor lor a dreptului la autonomie managerială
pe bază de contract. Marketizarea însă nu reprezintă decât o treaptă, cea de
început, a creării noilor agenţi economici şi, implicit, a privatizării care cuprinde
doar segmentul managementului sau, în termenii drepturilor de proprietate,
doar dreptul de folosinţă asupra patrimoniului statului. Următoarea treaptă este
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privatizarea integrală a drepturilor de proprietate prin transferul lor de la stat la
persoane private. în urma acestui proces, privatizatorii - noii proprietari - devin
agenţi economici de piaţă, cu puteri decizionale depline. Pe această cale au
fost privatizate până la sfârşitul anului 1995 un număr de 1.560 de
întreprinderi, reprezentând 23% din totalul celor pendinte de FPS, 9% din
capitalul lor social şi 12% din forţa de muncă. Menţionăm că până în 1993 erau
privatizate numai 202 întreprinderi, reprezentând 1,4% din capitalul social şi
4,4% din întreprinderile privatizabile ale FPS1.
b) Crearea de noi agenţi economici de piaţă direct ca proprietari
privaţi constituie a doua cale. în acest scop, s-a folosit capital propriu şi capital
străin - ultimul fie singur, fie în combinaţie cu cel autohton sub forma
cunoscutelor societăţi mixte, început timid, prin întreprinderi mici de tip familial,
asociativ, sau cu puţini salariaţi (20), acest proces a continuat prin liberalizarea
totală a restricţiilor iniţiale. Ca urmare, numărul întreprinzătorilor privaţi, de
164,5 mii în 1993, a sporit, până la sfârşitul anului 1995 la peste 225 mii, din
care doar 1% sunt întreprinderi cu peste 100 salariaţi.
Este evidentă predominanţa agenţilor economici privaţi - peste 98% din
numărul total al celor din economie - însă ei sunt încă mici ca putere
economică şi prezenţi mai ales în comerţ şi servicii. De aceea, participarea lor
la obţinerea PIB este redusă cu cca. 29% (cu contribuţia agriculturii această
pondere urcă la 42% în 1995) faţă de cca. 16% în 1990.
Un capitol aparte al formării noilor agenţi economici îl reprezintă cel din
agricultură. Existenţa aici, la început, a trei sectoare - de stat, colectivist şi
privat - a condiţionat demersuri diferenţiate pentru restructurarea fiecăruia.

1

FPS funcţionează pe baza HG nr. 643/1992. Iniţial i-au fost transferate 5934 societăţi
comerciale cu capital de stat având 4,17 milioane angajaţi şi un capital social de 11661
miliarde lei (vezi Leglslaţia privatizării, vol. II, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1995, p. 61.

382
Tabelul nr. 1 - Numărul agenţilor economici în anii 1994 şi 1995

Sursa: Banca Naţională a României, Buletin lunar nr. 12/1995, p. 13; Buletin statistic lunar
nr. 12/1994 şi nr. 12/1995.

a) Întreprinderile de stat, reorganizate în societăţi comerciale şi regii
autonome, au devenit agenţi economici de piaţă prin marketizarea lor. Iar societăţile comerciale - în număr de 2204 în 1995 - vor finaliza transformarea lor
prin privatizarea integrală a drepturilor de proprietate ale statului (fără pământ)
asupra patrimoniului său agricol; dintre aceste societăţi, 283 au fost privatizate
până în 1995.
b) Decolectivizarea conform Legii nr. 18 este autoarea (re)creării unui
număr potenţial de 4.919.897 de agenţi economici proprietari privaţi1, cărora le
revine o suprafaţă de 9.127.909 ha teren agricol total sau 1,86 ha, în medie, pe
proprietar. Lor li se adaugă cca 600 mii de gospodării ţărăneşti individuale din
zonele necolectivizate ale ţării care aveau în proprietate 1,4 mil.ha teren
agricol. Noii - vechi proprietari de pământ - apar ca agenţi economici, nu ca
atare, ci organizaţi în trei tipuri de exploataţii private; gospodării individuale,
societăţi agricole cu personalitate juridică şi asociaţii de tip familial Din unghiul
tematicii agenţilor economici interesează mai ales trei probleme: dimensiunea
celor trei tipuri de exploataţii; modul de reglaie a drepturilor de proprietate şi
perspectivele lor economice. Dimensiunile extinderii exploataţiilor în agricultură
sunt prezentate în tabelul care urmează.

1

Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei. Buletinul Informativ nr. 11/1995 p. 16.
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Tabelul nr. 2 Exploataţiile agricole private în 1994 şi 19951

Exploataţia agricolă de tipul gospodăriei individuale este agentul
economic predominant al agriculturii noastre. În plus, el tinde să- şi sporească
predominanţa, atât ca sumă, cât şi ca suprafaţă. Cu excepţia gospodăriilor
ţărăneşti scăpate de tăvălugul colectivizării, care dispuneau, pe lângă pământ,
şi de alte mijloace de producţie - utilaje de muncă, animale de producţie şi
chiar de anumite economii băneşti - gospodăriile individuale, refăcute prin
decolectivizare erau din capul locului nu numai minuscule ca suprafaţă, ci şi
lipsite, practic, de mijloace de muncă. Cu alte cuvinte, ele şi-au început noua
carieră cu mâinile goale, încât apelativul de agenţi economici de piaţă pare mai
degrabă un răsfăţ cu iz occidental şi modernizant, decât statutul unui
producător solid, capabil să asigure agriculturii româneşti o dezvoltare durabilă
şi forţa concurenţială pentru câştigarea de noi pieţe externe şi înfruntarea
importurilor. Indiferent de aceste aprecieri, prezenţa predominantă a micii
gospodării individuale în agricultura noastră reprezintă o realitate şi de la ea
trebuie să pornim în orice demers de modernizare şi dezvoltare a întregului
sector agro alimentar. Transferarea acestor gospodării în exploataţii viabile

1

Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei. Buletinul Informativ nr. 9/1994 p.18 şi nr. 11/1995, p. 17.
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economic reprezintă ţinta oricărei politici de dezvoltare în perspectivă a
agriculturii noastre.
Pe lângă micile gospodării ţărăneşti exploatate individual, agenţii
economici de piaţă din agricultură cuprind încă două categorii: societăţile
agricole şi asociaţiile simple (familiale), ambele cu o tendinţă descrescătoare.
Societăţile agricole fac parte din categoria societăţilor pe acţiuni. Ele sunt
persoane juridice organizate conform Legii nr.36/30.04.1991 privind societăţile
agricole şi alte forme de asociere în agricultură1 având la bază un contract de
societate şi statut propriu de funcţionare. Sub aspectul dimensiunii cuprinderii
lor, aceste societăţi utilizează 11,6% din suprafaţa agricolă sau 17,5% din
terenul cultivat al ţării în 1995, având ca membri peste 744 de familii.
Pentru drepturile de proprietate, membrii acestor societăţi, dispunând de
un anumit număr de acţiuni, primesc o parte din profit sub formă de dividende.
Ei însă pot fi şi salariaţi în propria lor societate. În acest caz, drepturile lor de
proprietate cuprind şi salariul primit în schimbul muncii personale prestate în
contul societăţii sale. Cu alte cuvinte, ei îşi vând sieşi munca lor personală în
calitate de proprietari individuali, pe care o cumpără tot ei, dar în calitatea lor
de coproprietari.
Această situaţie, fără să fie o descoperire "a Americii", întrucât se
practică aproape în toate societăţile pe acţiuni cunoscute în lume, apare pentru
condiţiile ţării noastre, relativ originală; ea se explică mai ales prin modul în
care s-au format societăţile agricole în discuţie. Privite genetic, ele au trei
surse: unele provin din asocierea proprietarilor privaţi, formaţi în baza Legii nr.
18, însumând 2570 de societăţi în 1994. Altele, în număr de 908, provin din
transformarea fostelor C.A.P.-uri; ele intră pe pieţe mai întărite economic decât
cele anterioare, deoarece au recuperat şi o parte din inventarul fostelor unităţi
din care provin. În fine, o a treia categorie, cuprinzând 501 unităţi, provine din
transformarea AEI-urilor2. Şi aceste societăţi agricole, moştenind inventarul
unităţilor din care au provenit, apar pe piaţă ca agenţi economici mai puternici
decât primele societăţi menţionate.
Asociaţiile simple (familiale) se organizează fără statut, spontan, prin reunirea noilor proprietari de pământ rezultaţi în baza Legii nr. 18. În 1994, ele
reuneau 716,33 mii familii, utilizând nu mai puţin de 17,2% din terenul cultivat
al ţării (1995). Îndemnul asocierii provine nu din tentaţia unui plus de eficienţă
asigurat de producţia de scară, ci din nevoia de supravieţuire în condiţiile lipsei
de alternativă. Această nevoie are o triplă motivaţie: lipsa de mijloace de
1
2

Legislaţie Agrară (I) Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1994, p.35-53.
În 1990 fiinţau în agricultura românească 617 de asociaţii intercooperatiste (AEI). Din
acestea: 66 au fost reorganizate în societăţi comerciale cu capital integral de stat; 421 au
fost reorganizate în societăţi comerciale în care foştii membri ai CAP-urilor fondatoare şi
salariaţi ai AEI au devenit acponari; 80 au fost reorganizate în alte forme şi 50 au fost
desfiinţate. (M.A.A. Buletin Informativ nr. 9/1994, p. 18).
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muncă şi financiare; absenţa din localitate şi vârsta înaintată1. În cazul acestor
asociaţii, drepturile de proprietate asupra pământului se rezolvă prin atribuirea
membrilor proprietari a cea. 30% din producţia fizică obţinută, restul acoperind
drepturile managerilor asociaţiei pentru compensarea cheltuielilor făcute şi
răsplata muncii lor în pofida numeroaselor critici şi nemulţumiri la adresa unor
asociaţii, acestea cum spuneam, în lipsa unei alternative, se justifică economic
pentru că asigură atragerea în circuitul economic a unor importante suprafeţe
de terenuri arabile, producând astfel pentru piaţă şi venituri pentru proprietarii
pământului în majoritate persoane în vârstă sau din afara localităţii.
În toate formele asociative din agricultura noastră, subiecţi de proprietate, şi implicit agenţi economici de piaţă sunt nu numai acţionarii şi membrii asociaţiilor simple ci, înainte de toate, unităţile lor agricole, ca reprezentante manageriale ale averii proprietarilor asociaţi, Spunem înainte de toate,
fiindcă de fapt ele - societăţile - sunt adevăraţii agenţi economici care se
înscriu în sistemul forţelor de piaţă, atât în dinamica ofertei de produse
agroalimenatre, cerute de piaţa internă şi de export, cât şi în structurarea
cererii de inputuri industriale pentru agricultură.
Cât priveşte perspectiva acestor unităţi, părerile se întind pe întregul
spectru dintre cele două extreme: de la negarea lor totală până la acceptarea
entuziastă ca "salvare" a agriculturii, bulversate de viitura pulverizăm
proprietăţii şi exploatării pământului. Respingând ambele extreme datorită
izului lor ideologic, pornit din afara economicului, credem că perspectivele
acestor unităţi asociative sunt extrem de diferite. Dacă de pildă, societăţile
agricole se înscriu, în parte, pe linia unor rezultate care le justifică viabilitatea şi numai teama oarbă îi opreşte pe unii specialişti şi ziarişti să le aprecieze,
pentru a nu fi acuzaţi de precolectivism - în schimb, nu acelaşi lucru se poate
spune şi despre unele asociaţii simple încăpute pe mâna unor conducători
care, prin comportamentul lor hrăpăreţ, amintesc de foştii vechili şi lipitori ai
satului românesc. Evident, având un act normativ al arendării - Legea nr.16 din
5.04.1994 -revine obligaţia organelor publice locale, ca reprezentante ale
puterii de stat în teritoriu, să vegheze asupra aplicării prevederilor sale, pentru
ca demersul asociativ din producţia agricolă să devină şi economic şi moral.
Fără îndoială, că mediul economic de piaţă nu cuprinde numai agenţii săi
operatori. Ne-am oprit însă asupra lor nu din lipsă de importanţă a celorlalte
componente şi mecanisme ale mediului amintit, ci pentru că în principal, ei sunt
cei care devin purtătorii noilor drepturi de proprietate, pe care le urmărim în
prezentul studiu.

1

Prof.dr. Constantin lonete, prof.dr. loan Popa; Mihai Ştefan. Transformarea sistemului
economico-social, dezvoltarea pieţelor şi proprietatea. Sectorul public şi sectorul privat în
Probleme Economice nr. 38-39/1994. CIDE, Bucureşti 1994, p. 16-17.
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5.3. Drepturile de proprietate constituţionale
Două împrejurări prealabile se impun încă din startul acestei discuţii.
Prima reflectă adevărul că drepturile de proprietate reprezintă o instituţie
constituţională cu caracter fundamental, atât în sistemul dreptului naţional,
cât şi în viaţa social-economică, pe care acest drept o rânduieşte şi o
legitimează legal. A doua exprimă un alt adevăr, anume că drepturile de
proprietate sunt reglementate întotdeauna de un anumit regim juridic
care, în alcătuirea sa ideatică şi formală, reflectă situaţia social-economică a
perioadei istorice în care se află evoluţia unei ţări. România nu face excepţie
de la aceste adevăruri. Tranziţia pe care ea o parcurge acum se regăseşte, în
mod firesc, şi în dinamica dreptuiilor de proprietate, împreună cu regimurile
juridice chemate să le reglementeze.
Ca urmare a importanţei lor social-normative de primă mărime în
ordonarea noii noastre economii şi societăţi, aceste două categorii
instituţionale se circumscriu legislativ şi în noul drept românesc, devenind două
componente de substanţă în structurarea acestuia. Mai mult însă decât atât,
drepturile de proprietate fac parte dintre acele ramuri ale dreptului, ale căror
baze generale sunt prevăzute în însăşi Constituţia ţării, adoptată în noiembrie
1991. Şi, cum această Constituţie reprezintă legea fundamentală pe temelia
căreia are loc organizarea şi funcţionarea noii economii şi societăţi, înseamnă
că drepturile de proprietate cuprinse în ea fac parte implicit din însăşi principiile
de bază care formează această temelie.
Noua Constituţie a ţării se referă la drepturile de proprietate în câteva
rânduri. Pentru discuţia prezentată însă, două dintre acestea se disting prin
relevanţa lor socială deosebită,
Prima este cuprinsă în art.41, ca parte din capitolul al II-lea, intitulat:
"Drepturile şi libertăţile fundamentale". Prin prevederile acestui articol
Constituţia acoperă o tematică mai largă despre drepturile de proprietate, de
unde şi plusul de interes pentru a le cunoaşte. Iată care sunt aceste prevederi:
(1) dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului sunt
garantate. Conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite prin lege;
(2) proprietatea privată este ocrotită în mod egal de lege indiferent de
titular, Străinii şi apatrizii nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra
terenurilor;
(3) nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică,
stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire;
(4) pentru lucrări de interes general, autoritatea publică poate folosi
subsolul oricărei proprietăţi imobiliare, cu obligaţia de a despăgubi proprietarul
pentru daunele aduse solului, plantaţiilor sau construcţiilor, precum şi pentru
alte daune imputabile autorităţii;
(5) despăgubirile prevăzute în aliniatele 3 şi 4 se stabilesc de comun
acord cu proprietarul sau în caz de divergenţă, prin justiţie;
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(6) dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protecţia
mediului şi asigurarea bunei vecinătăţi, precum şi la respectarea celorlalte
sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului;
(7) averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al
dobândirii se prezumă;
(8) bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracţiuni ori contravenţii
pot fi confiscate numai în condiţiile legii.1
Deşi enunţul acestor prevederi nu este lipsit de claritate, înţelegerea lor
are nevoie totuşi de unele comentarii şi precizări.
În primul rând, ne reţine atenţia că ele sunt o parte din capitolul despre
"Drepturile şi libertăţile fundamentale". Aceasta înseamnă că, prin articolul 41,
Constituţia României consacră proprietatea privată printre drepturile fundamentale ale omului, garantată şi protejată de lege. Acceptarea constituţională a
acestui principiu are o dublă semnificaţie: pe de o parte, indică o ruptură
categorică faţă de trecut, când proprietatea privată, considerată duşmanul nr. 1
al regimului, era denigrată şi ostracizată din viaţa publică; pe de altă parte, ne
dă o îndrumare asupra înţelegerii viitorului către care tinde România, fapt
ilustrat de opţiunea ei constituţională pentru tipul de economie de piaţă.
În al doilea rând, conform Constituţiei, străinii şi apatrizii nu pot dobândi
dreptul de proprietate asupra terenurilor, Aceasta însă nu îi împiedică să facă
investiţii conform Legii nr. 35/1991, în care caz terenul aferent poate fi utilizat
cu drept de folosinţă (prin închiriere, arendare, concesionare) pe durata
investiţiei, aşa cum se va vedea concret în paginile următoare.
În al treilea rând, drepturile de proprietate privată sunt garantate şi
protejate prin lege şi, deci, inviolabile în principiu, însă numai în măsura în care
nu vin în suprapunere cu o utilitate publică legală. Cu alte cuvinte, ele pot fi
înlăturate, prin expropriere, atunci când apare o cauză de utilitate publică
stabilită de lege, dar "cu dreaptă şi prealabilă despăgubire", având în acest
sens şi acordul proprietarului. Aceasta ar fi tematica primei referiri
constituţionale asupra drepturilor de proprietate.
O altă referire semnificativă la aceleaşi drepturi este exprimată prin
articolul 42 în care se arată că dieptul la moştenire este garantat. Se
garantează astfel dieptul de proprietate personală sau privată a persoanelor
fizice îndreptăţite la succesiune.
În fine, o a treia referire constituţională la aceleaşi drepturi este
exprimată prin articolul 135, "Proprietatea". Şi în acest caz prevederea
constituţională acoperă o tematică mai largă despre proprietate şi drepturile
subiecţilor săi, aşa cum rezultă din enunţul lor:
1) Statul ocroteşte proprietatea;
2) Proprietatea este publică sau privată;
1

Constituţia României, Monitorul Oficial nr. 233 din 1991, Editura Lumina Lex, Bucureşti
1994, p. 16-17.
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3) Proprietatea publică aparţine statului sau unităţilor administrativteritoriale;
4) Bogăţiile de orice natură ale subsolului, căile de comunicaţie, spaţiul
aerian, apele cu potenţial energetic valorificabil şi acelea care pot fi folosite în
interes public, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice
şi ale platoului continental, precum şi alte bunuri stabilite de lege fac obiectul
exclusiv al proprietăţii publice;
5) Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În condiţiile legii, ele pot
fi date în administrare regiilor autonome ori instituţiilor publice sau pot fi
concesionate ori închiriate;
6) Proprietatea privată este, în condiţiile legii, inviolabilă.1
Şi în acest caz, textele constituţionale evocate, fiind doar enunţuri de
probleme au nevoie de explicaţii şi precizări. Nu mai vorbim de faptul că, în
confruntarea cu realităţile, ele îndeamnă la numeroase reflexii şi comentarii. În
acest sens, o primă radiografie merită prevederile prin care se afirmă că "statul
ocroteşte proprietatea", că "bunurile proprietate publică sunt inalienabile" şi, că
"proprietatea privată este inviolabilă". Este adevărat, că statul ocroteşte
proprietatea printr-o serie de legi organice, ca şi prin diferitele ramuri ale
dreptului românesc: public, civil, financiar, familial, penal etc. Această ocrotire
însă manifestă multe slăbiciuni. Lista acestora este deja mare şi continuă să se
încarce. Este vorba de zecile de mii de procese de încălcare a drepturilor de
proprietate care axfixiază, pur şi simplu, tribunalele şi corpul nostru
judecătoresc, marile evaziuni fiscale şi vamale, resimţite sensibil de bugetul
ţării, corupţia şi traficul de influenţă, delapidările "cu acte" din avutul naţiunii,
abuzurile de tot felul etc. Ne aflăm într-o perioadă de "cădere a normelor
sociale", adică a prevederilor legale, în sensul că acestea sunt în fiinţă, dar nu
se aplică, fiindcă deseori lipseşte controlul respectării lor. Aceasta ar fi una din
sursele slăbiciunilor amintite. O altă sursă o reprezintă absenţa unei legi a
proprietăţii în care raţionalitatea scopului - configurat în obiectivele sale - să
fie dublată de o raţionalitate similară a mijloacelor de atingere a lui. Căci, altfel,
absenţa mijloacelor corespunzătoare ar echivala cu un tratament mai rău decât
boala însăşi. Aşadar, prezenţa unei legi a proprietăţii, prevăzută de altfel şi în
Constituţie (art. 72 lit. k), regimul juridic general al proprietăţii şi moştenirii,
poate oferi statului un nou instrument, mai eficace, în funcţia lui de garant şi
ocrotitor al proprietăţii.
Cât priveşte prevederea că "bunurile proprietate publică sunt inalienabile",
aceasta suferă de ambiguitate şi, în final, nu corespunde realităţii. De pildă,
RENEL este proprietate publică. în bunurile care o caracterizează intră nu numai
clădirile, instalaţiile şi maşinile, materiile prime etc, ci şi rezultatele activităţii
economice - producţia de energie; aceasta este tot proprietate publică, dar
înstrăinabilă, adică alienabilă, prin actul de vânzare-cumpărare.
1

Op.cit p.51-52.
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Nu mai vorbim de faptul mai subtil, că preţul de livrare a energiei include
şi amortizarea (clădirilor, maşinilor, instalaţiilor etc.) fondurilor fixe, ceea ce
înseamnă şi înstrăinarea lor valorică, pe măsură ce se consumă fizic (şi moral),
parte cu parte. De aceea, apreciem că formularea din Constituţie nu
corespunde realităţii. În acelaşi sens, apreciem şi cealaltă idee, privind
inviolabilitatea prin lege a proprietăţii private. Tot prin lege, această proprietate
devine "violabilă" când utilitatea publică o cere.
Punctul forte al art. 135 îl constituie prevederea sa prin care Constituţia
noastră consacră existenţa în România a două tipuri de proprietate: publică şi
privată. Numim tipuri şi nu forme cele două feluri de proprietate, fiindcă între ele
există deosebiri nu de formă - ca între ramurile aceluiaşi trunchi - ci de esenţă, ca
între două trunchiuri distincte. în acest sens, pledează şi faptul că ele sunt
reglementate de regimuri juridice diferite. Astfel, proprietatea publică se află
preponderent sub incidenţa dreptului administrativ, iar cea privată este exclusiv în
regimul dreptului civil. Fiind tipuri de proprietate, ele pot avea, la rândul lor, diverse
subdiviziuni, ca forme de manifestare. Conform legislaţiei noastre în vigoare - mai
ales prin Codul Civil art. 1.845; Legea fondului funciar nr. 18/1991, art.6; Legea
administraţiei publice locale nr. 69/1991 art. 74 - drepturile de proprietate ale
titularilor se constituie pe tipuri şi forme de proprietate astfel:

5.4. Proprietatea publică şi drepturile titularilor săi
5.4.1. Concept, conţinut material, funcţii
(1) Conceptul de proprietate publică aparţine de marea familie a
proprietăţii în general. Fiindu-i o subdiviziune, ea se va caracteriza atât prin
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ceea ce este comun, dar esenţial oricărei forme de proprietate, cât şi prin
specificitatea manifestării sale concrete. Ca proprietate în general, ea
presupune dreptul de accesiune la resurse al titulamlui său, iar prin specificul
său - de proprietate publică - ea arată că dreptul de accesiune aparţine întregii
populaţii, privită atât ca entitate naţională, cât şi ca subdiviziuni teritoriale. În
ambele ipostaze, populaţia îşi exercită dreptul de proprietate nu direct, căci
acest demers practic nu este posibil, ci prin reprezentanţii săi: statul pentru
ansamblul ei pe ţară şi organele adminis-trativ-teritoriale pentru colectivităţile
sale locale: comune, oraşe, judeţe.
Legislaţia noastră adoptată după 1989 foloseşte două sau chiar mai
multe expresii denominative cu caracter sinonim pentru indicarea aceleiaşi
realităţi fenotipice. Aşa este cazul şi cu proprietatea publică. Ea îşi găseşte
sinonimitatea în concepte ca: proprietatea de stat, proprietatea domenială,
domeniul public, dependenţe ale domeniului public. De exemplu, Codul Civil,
prin articolul nr. 476, arată că "îndeobşte toate părţile din pământul României
care nu sunt proprietate particulară sunt considerate ca dependenţe ale
domeniului public".1 Iar, prin art. 1845 acelaşi act normativ arată că: "statul,
stabilimentele publice şi comunale, în cea ce priveşte domeniul lor privat...". Cu
alte cuvinte, Codul Civil consacră conceptul de "domeniul public" şi "domeniul
privat". în mod şi mai explicit se referă la acest lucru Legea nr. 18/1991 a
fondului funciar. Astfel, conform art.4 "terenurile pot face obiectul dreptului de
proprietate privată ... ori pot aparţine domeniului public sau domeniului privat"2.
Aceeaşi lege foloseşte, chiar pe larg, şi teniienul de proprietate de stat, într-un
întreg capitol (III). Lista exemplificărilor ar putea continua şi cu alte acte
normative. Lectura lor ne conduce la următoarele constatări utile pentru
discuţia noastră:
- proprietatea domenială este echivalentul proprietăţii de stat;
- proprietatea domenială poate fi publică şi privată. În acest caz, domeniul public şi domeniul privat sunt echivalentele proprietăţii publice şi
proprietăţii private a statului;
- domeniul public poate fi de interes naţional, în care caz titularul
proprietăţii este statul, sau de interes local, în care caz titularul proprietăţii este
organul puterii locale, la nivel de comună, oraş, judeţ;
- domeniul privat poate fi şi el de interes naţional sau local, în care caz
titularii de proprietate sunt fie statul, fie organul administrativ-teritorial respectiv.
Aşadar, proprietatea publică din ţara noastră este similară proprietăţii
domeniilor publice. Iar, dacă vrem să nu facem nici un rabat rigorii ştiinţifice,
atunci ar trebui spus, că proprietatea publică este proprietatea asupra
domeniului public.
1
2

Codul Civil, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1995 pag.33 şi 250.
Legislaţie Agrară. Legea fondului funciar nr. 18 din 19 februarie 1991. Editura Lumina Lex,
Bucureşti 1993, p. 4.
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Ea se deosebeşte atât de proprietatea privată a persoanelor fizice şi
juridice (private), cât şi de proprietatea privată a statului şi organelor sale
administrativ-teritoriale. între aceste deosebiri merită evidenţiate prin relevanţa
lor următoarele:
• în primul rând, caracterul distinct al utilităţii bunurilor şi serviciilor
cuprinse de proprietatea publică. Distincţia constă în utilitatea publică pe care
aceste bunuri şi servicii o au fie prin natura lor, fie prin destinaţie conform legii,
împrejurare care le conferă o valoare strategică de primă importanţă;
• în al doilea rând, bunurile proprietate publică sunt inalienabile. în
condiţiile legii insă, ele pot fi date în administrarea regiilor autonome ori a
instituţiilor publice, sau pot fi concesionate, în aceste cazuri este vorba de
exploatarea bunurilor publice, prin care se înstrăinează dieptul de folosinţa şi
nicidecum proprietatea ca atare, care rămâne în mâna statului;
• în al treilea rând, dreptul asupra proprietăţii publice este imprescriptibil
şi insesizabil. De pildă, drepturile statului român asupra Deltei Dunării,
ţărmurilor Mării Negre, fluviilor şi râurilor navigabile, drumurilor mari şi mici,
spaţiului aerian etc, nu sunt supuse prescripţiei de nici un fel şi nici nu pot fi
sesizate în justiţie;
• în al patrulea rând, proprietatea publică funcţionează în regim de drept
public (administrativ), în timp ce proprietatea privată, inclusiv a statului,
funcţionează în regim de drept comun (Codul civil, Codul comercial, Codul
familiei).
Criteriile după care putem delimita proprietatea publică de proprietatea
privată - a statului sau organelor administrativ-teritoriale, a persoanelor fizice
sau juridice - capătă o importanţă nodală în teoria şi practica proprietăţii, în
general. Aceste criterii pot fi mai multe însă ele gravitează toate în jurul unei
idei centrale, anume, utilitatea publică în virtutea căreia anumite bunuri şi
servicii devin în mod inevitabil obiecte ale proprietăţii publice. Cum se reflectă
acest criteriu în actele noastre normative fundamentale?
Codul civil, de pildă, foloseşte drept criteriu "uzul public". Bunurile,
afirmă el (art. nr.478. al. 2) "reintră în comerţ când nu mai servesc la uzul
public".1 Este un criteriu legitimat atât doctrinar, cât şi operaţional Din păcate
însă numeroase alte formulări ale sale în această privinţă, sunt, după unii
specialişti "de mare generalitate ... insuficient conturate sau discutabile".2
Semnificativ în acest sens este prima şi poate cea mai importantă prevedere a
sa referitoare la proprietatea publică. "Bunurile - afirmă art. nr. 475 al.2 - care
nu sunt ale particularilor sunt administrate şi nu pot fi înstrăinate decât după
regulile şi formele prescrise anume pentru ele".3 Este clar o formulare voalată
1

Codul civil, Editura Lumina Lex, 1995, p. 34.
Constantin Oprişan, Regimul general al proprietăţi în România, Academia Română,
Institutul de Cercetări Juridice, Studii de Drept Românesc, nr. 1 1995. Editura Academiei
Române, 1995, p.9.
3
Codul civil, p. 33.
2
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şi chiar insuficientă, pentru că nu se arată în ce fel în noţiunea de proprietate
intră "bunurile care nu sunt ale particularilor" şi nici cine exercită
"administrarea" lor.
Nu mai vorbim de o altă prevedere a sa (art. nr.477), care apreciază că
"toate averile vacante şi fără stăpân, precum şi cele ale persoanelor care mor
fără moştenitori, sau ale căror moşteniri sunt lepădate, sunt ale domeniului
public"1, pe când, în realitate, ele sunt, după lege, de competenţa domeniului
privat al statului şi, deci, alienabile. De pildă, un apartament rămas după
decesul cuiva fără moştenitori va fi preluat de către stat, nu pentru a-l destina
proprietăţii publice, ci pentru a-l vinde prin formele prevăzute de lege. Credem,
că nu este exagerat să se solicite legitorilor să formuleze şi clar şi corect
prevederile legilor.
În schimb, Legea nr. 15/7 august 1990 privind reorganizarea unităţilor
economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, hotărând
destinarea acestor unităţi în proprietatea publică, şi respectiv, în proprietatea
privată a statului şi organelor sale administrativ-teritoriale, foloseşte în acest
scop drept criteriu ideea de "ramură strategică". Fără să-şi bată prea mult
capul cu justificarea acestui criteriu, legea (art. 2), afirmă sec că: "regiile
autonome se organizează şi funcţionează în ramurile strategice ale economiei
naţionale - industria de armament, energetică, exploatarea minelor şi a gazelor
naturale, poştă şi transporturi feroviare, precum şi în unele domenii aparţinând
altor ramuri stabilite de Guvern".2 Legea spune care sunt "ramurile strategice
ale economiei", dar nu spune de ce sunt strategice? De ce, de pildă, ramurile
care produc hrana populaţiei, cum ar fi cerealele, pâinea, carnea n-ar fi tot atât
de strategice sau chiar mai strategice decât cele amintite de lege? Sau de ce,
"unităţile economice de interes republican" care "se organizează ca societăţi
comerciale", fiind cum spune legea, de "interes republican" n-ar fi şi ele de
importanţă strategică? Forţând puţin interogările -ceea ce nu este deloc
împotriva raţiunii şi nici a bunului simţ - am putea spune că dacă poşta rămâne
un bun strategic, şi dacă ea nu funcţionează bine, faptul ar putea produce mari
neajunsuri economiei şi populaţiei, dar nemulţumirile faţă de poştă nu pot
acumula suficientă forţă pentru a ridica populaţia până la explozie socială, ca
în cazul lipsei de hrană! Punând în acest fel problema nu dorim - şi nici nu
putem, chiar dacă am dori - să micşorăm cu nimc importanţa reală a ramurilor
invocate de lege, ci punem în discuţie doar legitimitatea neclară, atât doctrinară
cât şi operaţională, a criteriului de ramură strategică, afirmat de acest important
act normativ. Probabil, că această neclaritate explică numărul prea mare de
regii autonome şi care, la adăpostul "importanţei lor strategice", sunt mai
1
2

Loc.cit.
Legea nr.15/7.08.1990, privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii
autonome şi societăţi comerciale, cap.II. Regiile autonome, art. 2 cap.III, Societăţile
comerciale, art.16, Monitorul Oficial nr. 98 din 7 august 1990.
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preocupate de subvenţiile de la buget, decât de a se rentabiliza pe seama
reducerii costurilor şi a muncii mai ordonate şi eficiente.
Mai aproape de adevăr şi, în orice caz, mult mai clare şi operaţionale ni
se par criteriile invocate de Legea nr. 69/1991 a administraţiei publice locale.
Confonn acesteia (art.72) fac parte din domeniul public de interes local sau
judeţean "toate bunurile care, potrivit legii, sau prin natura lor, sunt de uz sau
interes public". Ideea "interesului public" pentru delimitarea domeniului public
de cel privat o regăsim şi în Legea fondului funciar, precum şi într-o seamă de
alte acte normative guvernamentale.
Utilitatea publică a unor bunuri porneşte fie din natura lor ca atare, fie din
caracteml activităţii umane. Corespunzător acestor provenienţe posibile,
utilitatea publică îmbracă două forme: naturală şi artificială. In ambele cazuri ea
acţionează ca un monopol - natural sau artificial - fiind, de multe ori, incompatibilă cu o eventuală proprietate privată asupra ei. De exemplu, Delta Dunării,
ţărmurile Mării Negre aferente teritoriului, resursele naturale de apă, bogăţiile
subsolului, spaţiul atmosferic etc. pot fi ele, ca atare, proprietatea privată a
persoanelor fizice sau juridice ? Categoric, nu! Şi nu, fiindcă interesul naţional
faţă de aceste resurse este de aşa natură încât societatea - mai exact statul,
ca purtător unic al acestui interes - nu-şi poate permite să le dea în proprietatea particularilor. Aceste bunuri sunt, prin utilitate şi destinaţie, monopol
natural şi, inevitabil, proprietate publică. Alta este problema exploatării lor, care
poate fi încredinţată, într-o formă reglementată legal, particularilor. La fel se
pune problema şi cu bunurile create de activitatea umană, ca de pildă,
producţia şi distribuţia energiei şi apei necesare consumului populaţiei, reţeaua
stradală etc. care, prin însăşi utilitatea lor, devin conform legii, bunuri publice
cu caracter de monopol artificial. Regiile autonome sunt create tocmai pentru a
exploata aceste bunuri de utilitate publică.
Prerogativele dreptuluide proprietate constituie o altă trăsătură
caracteristică a conceptului de proprietate publică, Pe plan doctrinar se discută
deseori dacă această proprietate, exprimând, în principiu, un drept inalienabil,
imprescriptibil, şi insesizabil, poate fi purtătoarea prerogrativelor fundamentale
ale oricărui drept de proprietate: posesiune, folosinţă, culegerea fructelor şi
dispoziţia. Pentru a nu lungi discuţia, am face doar două precizări: a) că
proprietatea publică exprimă şi ea relaţii între oameni, ocazionate de accesul
lor la resurse şi că, în această, calitate, are şi ea un obiect şi un subiect, ca
orice altă formă de proprietate. Atunci, de ce proprietatea publică ar face
excepţie de la regulile inerente ale proprietăţii în general? De altfel, însăşi
ideea inalienabilităţii este un semn al prezenţei potenţiale a alienabilităţii! Căci,
dacă aceasta din urmă - alienabilitatea - n-ar exista, n-ar fi nevoie să existe nici
prima - inalienabilitatea. Prin lege se poate hotărî transfer de proprietate
publică în proprietate privată, după cum este posibil şi invers. Aşadar,
persoanele publice titulare ale raportului de drept public pot exercita şi exercită
efectiv în mod direct, nu ca simpli supraveghetori, prerogra-tivele dreptului de
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proprietate publică. Să nu uităm că Legea nr.15 art.5 consacră principiul că
"regia autonomă este proprietar al bunurilor din patrimoniul său". Or, proprietar
fără drepturi de proprietate, adică fără prerogrative nu se poate concepe.
(2) Conţinutul material al conceptului de proprietate publică este dat
de totalitatea bunurilor şi serviciilor care, prin natura lor sau prin lege, sunt
afectate uzului public. Corespunzător acestei distincţii, domeniul public natural
se caracterizează printr-un conţinut material distinct de cel al domeniului public
artificial. Cunoaşterea acestor bunuri aduce un plus de înţelegere a modului în
care se configurează, pe planul concretului, conceptul de proprietate publică.
Sunt două mari categorii de bunuri - naturale şi create de activitatea umană care compun această proprietate. Ele sunt definite mai ales în Constituţia ţării
(art.15), Codul Civil art. (476), Legea fondului funciar (art.5) şi Legea nr. 691 a
administraţiei publice locale (art. 72)..
A. Categoria bunurilor publice naturale cuprinde resurse maritime şi
ale uscatului.
Resursele marine: ţărmurile Mării Negre; terenurile lăsate descoperite
de ape şi cele fonnate de aluviuni depuse pe litoral; solul şi subsolul apelor
maritime interioare şi al mării teritoriale1; plajele şi porturile naturale; resursele
naturale ale zonei economice şi ale platoului continental.
Resursele uscatului: cursurile de apă şi lacurile cu potenţial energetic,
navigabile şi flotabile de pe teritoriul ţării; resursele de apă necesare consumului producţiei şi al populaţiei; apele freatice; cuvetele şi albiile cursurilor de
apă şi lacurile; bogăţiile de orice natură ale subsolului; monumentele naturale
şi rezervaţiile naturale şi, în general, toate părţile din interiorul ţării care nu sunt
proprietate privată. Toate aceste bunuri sunt considerate de legislaţia noastră
bunuri de interes naţional, în proprietatea publică aparţinând statului2. O eventuală trecere a lor, pe anumite segmente, în proprietatea publică a unităţilor
administrativ-teritoriale este posibilă numai printr-o lege specială.
B. Categoria bunurilor publice create prin activitatea umană şi
destinată uzului public se constituie din mai multe subdiviziuni:
- domeniul maritim cuprinde: porturile cu anexele lor, folosite în scopuri
militare, comerciale şi de pescuit; lucrările de îndiguire şi de altă natură
efectuate pentru a spori potenţialul navigabil, piscicol şi peisagistic al apelor
marine; lucrări speciale pentru protecţia proprietăţii private de agresiunea mării
sau pentru sustragerea de terenuri de sub apele mării;

1

Conform legii nr 17/7 august 1990, marea teritorială a României cuprinde fâşia de mare
adiacentă ţărmului, având lăţimea de 12 mile marine (22,224 km) măsurată de la liniile de
bază - adică de la liniile celui mai mare reflux de-a lungul ţărmului înspre largul mării.
Apele maritime interioare ale României cuprind suprafaţa de apă dintre ţărmul mării şi
liniile de bază.
2
Constantin Oprişan, op.cit., p.14.
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- domeniul fluvial cuprinde: porturile, canalele şi râurile canalizate
pentru navigaţie; lacurile şi barajele de acumulare a apelor; lucrări construite
pe albia râurilor pentru facilitarea navigaţiei, protecţia incintelor inundabile,
creşterea potenţialului peisagistic al punctelor turistice şi de agrement etc.
- domeniul căilor de comunicaţii terestre: reţele de autostrăzi şi
şosele naţionale şi judeţene, împreună cu podurile, viaductele şi diversele
pasaje de trecere: reţeaua de străzi şi drumuri din mediul urban şi rural;
canalele şi căile de scurgere a apei normale şi reziduale; pomii care însoţesc
drumurile publice, stâlpii şi aparatele de semanalizare etc.
- domeniul serviciilor publice: poştă şi telefoane; instalaţiile militare;
domeniul feroviar şi aeronautic; infrastructura cultural-artistică, sportivă şi turistică; parcurile publice şi monumentele, siturile arheologice şi istorice etc.
În linii mari acesta este conţinutul material al dreptului de proprietate
publică. Acest drept, aflat sub incidenţa dreptului administrativ, iar în unele
cazuri şi sub cea a dreptului civil, conferă titularului permisiunea de a accede la
folosirea bunului public în interesul general sau în interesul comunităţilor din
teritoriu. Dreptul de folosinţă a bunurilor publice se poate exercita direct de
către persoanele publice titulare sau poate fi transferat, prin contract de
închiriere, locaţie de gestiune sau concesiune unor persoane fizice sau juridice
contra unei redevenţe, nu mai mică decât dobânda practicată de BNR.
(3) Funcţiile proprietăţii publice
Oricine studiază experienţa ţărilor în domeniul proprietăţii publice îşi
poate da seama că prezenţa acesteia în economie nu poate fi nici condamnată
ab initio, în numele virtuţilor proprietăţii şi iniţiativei private, şi nici acceptată
iară discernământ Aceeaşi experienţă arată, după cum remarca pe drept
cuvânt şi prof. Brian van Arkadi, că unele activităţi economice sunt universal
recunoscute ca "responsabilitate exclusivă a statului"; altele sunt cel mai bine
lăsate iniţiativei private. între aceste extreme guvernele au tins să-şi extindă
sfera de activităţi dintr-o varietate de raţiuni.1 Raţiunile sunt tocmai funcţiile pe
care activităţile publice sunt chemate să le îndeplinească. Ele sunt multiple şi
rezultă din natura şi destinaţia bunurilor care compun domeniul public. Între
acestea amintim:
• în calitate de resurse, bunurile publice sunt indispensabile creşterii
economice. Ele corectează uneori aprovizionarea inadecvată a întreprinderii
private, contribuind la reducerea riscului, scăderea costurilor şi sporirea profiturilor;
• în calitate de bunuri şi servicii destinate pieţei, ele contribuie la
echilibrul macroeconomic, al cererii şi ofertei, contribuind la ameliorarea
consumului populaţiei;

1

Brian van Arkadi: The role of Institutions in Development, World Bank. Annual Conference
on Development Economics, 1989, p. 100.
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• domeniul public poate oferi bunuri pe care piaţa nu le poate asigura din
altă parte sau le asigură, dar nu în condiţii de eficienţă dorită. Este vorba, de
asemenea, de bunuri publice ca: apărarea naţională, securitatea publică,
serviciile de drumuri, sănătatea publică, educaţia şi serviciile agricole;
• activităţile publice ale organelor guvernamentale sunt un instrument de
transfer al suiplusului economic - respectiv de redistribuire al acestuia - prin
sistemul impozitelor şi subsidiilor, încurajând sau descurajând anumite
activităţi;
• funcţii de ordin regional, cu motivaţii în diferite sensuri;
• sprijinirea regiunilor înapoiate, stimularea cooperării între diferite grupe
naţionale şi etnice, promovarea paiteneriatului şi dezvoltarea de noi activităţi
ecnomice în mediul rural, dezvoltarea infrastructurilor de bază (drumuri, depozite, şcoli) unităţi sanitare etc.;
• titularii drepturilor de proprietate publică - organele administraţiei
centrale şi locale - atraşi în relaţiile de piaţă, învaţă regulile de comportament
ale acesteia, îşi dezvoltă capacitatea antreprenorială şi spiritul de iniţiativă
devenind agenţi economici performanţi.
5.4.2. Drepturile de proprietate din perspectiva regiilor autonome
În ianuarie 1995 funcţionau în ţara noastră 89 regii autonome de interes
naţional (fără filiale) şi 404 regii de interes local.
Axul central în jurul căruia gravitează întreaga organizare şi funcţionare a
regiilor autonome îl constituie drepturile de proprietate. Ele rezultă, în mod
firesc, din natura social- economică şi juridică a acestor unităţi. Dacă recunoaştem acest adevăr - şi nu avem motive pentru a-l pune la îndoială - atunci
trebuie să-i acceptăm şi concluzia: că, pentru a cunoaşte drepturile de proprietate, este necesar ca, mai întâi, să descifrăm însăşi natura acestor unităţi.
Într-o evaluare generală, regia autonomă este o întreprindere publică împuternicită să producă bunuri sau servicii destinate vânzării. Radiografia terminologică a conceptului ne arată că el asociază în conţinutul său două idei
fundamentale: ideea de regie şi cea de autonomie. Fiecare are semnificaţia sa.
Ideea de regie, venită din literatura economică şi juridică franceză, semnifică a
gestiona, administra (regir = a conduce, a administra). Iar noţiunea de
autonomie presupune că gestiunea este proprie, separată de aceea a
organelor puterii publice de care depinde întreprinderea.
În economiile de piaţă occidentale, prin conceptul de regie autonomă se
înţelege cel mai des "modul de gestiune a unui serviciu public, (se distinge
regia directă, când serviciul este asigurat de către funcţionari, şi regia
interesată, când serviciul este asigurat de către un anteprenor privat, garantat
de Administraţie)"1.
1

Dictionnaire Encyclopedique pour tous, Petit Larousse. Librairie Larousse, Paris 1967, p. 891.

397
Aceste caracterizări, care reflectă experienţa franceză în domeniu, sunt
menţionate în dicţionarele enciclopedice, pentru înţelegerea lor de către marele
public, Mai completă, atât prin cuprindere, cât şi prin argumentare, ni se pare
concepţia unei prestigioase instituţii franceze, şi anume Institutul Naţional de
Statistică şi Studii Economice (INSEE), după care regiile autonome, respectiv
"întreprinderile publice sunt societăţi, controlate de stat sau colectivităţi publice,
care dispun de o contabilitate completă şi se bucură de personalitate juridică.
Aceste societăţi publice au o activitate orientată către producţia bunurilor destinate vânzării".1 După INSEE, "criteriul de definire a întreprinderilor publice se
bazează pe noţiunea de control al puterilor publice".2 Din aceste caracterizări
rezultă cel puţin trei dimensiuni definitorii: a) că regiile autonome sunt întreprinderi publice care produc bunuri sau servicii pentru vânzare; b) ele se află sub
controlul puterilor publice (stat sau organe locale) şi c) dispun de o gestiune
proprie, independentă de cea a statului.
Sintetizând o experienţă mai largă în domeniu, cea a ţărilor dezvoltate
economic, specialiştii OCDE apreciază, că "întreprinderile publice sunt
întreprinderi care, ca şi întreprinderile comerciale, produc bunuri şi servicii în
vederea vânzării la un preţ care trebuie să acopere aproximativ preţul lor de
cost, dar care sunt proprietăţi ale statului sau aflate sub controlul său"3. Ceea
ce aduce în plus această concepţie este ideea că regiile sunt proprietăţi ale
statului sau controlate de acesta şi că preţul de vânzare al bunurilor şi
serviciilor publice "trebuie să acopere aproximativ preţul lor de cost". Or,
"aproximativ" înseamnă fie în plus, peste cost, obţinându-se un profit, fie sub
cost, când poate rezulta o pierdere, care se acoperă din subvenţii, când un
anume interes general cere acest lucru.
Credem că ar fi util discuţiei noastre despre drepturile de proprietate în
cadrul regiilor autonome să invocăm încă un element din experienţa
internaţională: diversitatea întreprinderilor publice. Se disting, în general, trei
categorii: a) stabilimentul public, în care statul deţine întregul capital social şi
cuprinde "societăţi cu caracter industrial şi comercial a căror colectivitate
asigură gestiunea"4. Evident, o colectivitate care asigură gestiunea unei întreprinderi publice trebuie să dispună şi ea de anumite drepturi de proprietate; b)
societăţi de economie mixtă, în care capitalul public se asociază cu cel privat
în anumite propoiţii; c) societăţi cvasipublice, întreprinderi care produc bunuri
şi servicii comerciale, dar sunt nefinanciare şi fără personalitate juridică5.
Reţinem din aceste exemple că regiile autonome sunt întreprinderi publice
Bremond J., Gélédan A: Dicponar economic şi social. Traducere de Aida Sarchizian; coordonator şi editor Valeriu loan-Franc. Editura Expert, Bucureşti 1995, p. 204.
2
Loc. cit.
3
Loc. cit.
4
Bremond J., Geledan A., op. cit, p.205.
5
Din această categorie fac parte, în cazul Franţei: Regia comercială de băuturi alcoolice,
Imprimeria Naţională, Direcţia Tehnică a armatelor terestre.
1
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extrem de elastice, având libertatea de asociere chiar cu capitalul privat, atunci
când nevoile o cer.
Exemplele invocate mai sus nu şi-au propus deloc o prezentare
exhaustivă şi coerentă a experienţei şi gândirii internaţionale în materie de
întreprinderi publice. Ele sunt doar exemple cu caracter ilustrativ a ceea ce
reprezintă, în general, acest tip de întreprindere, în comparaţie cu care putem
înţelege mai bine propria experienţă.
În literatura noastră economică, regia este caracterizată ca o "formă
capitalizată de organizare a unor întreprinderi având ca obiect exploatarea de
bunuri ale statului sau valorificarea unor drepturi ale acestuia, caracterizată
prin personalitate juridică proprie şi gestiune separată de a statului, dar legată
într-un fel sau altul de bugetul statului prin rezultatele financiare obţinute. Regia
este directă, când administrarea bunurilor afectate regiei şi conducerea întreprinderii se asigură de către stat prin agenţii săi şi cointeresată, atunci când
statul participă alături de particulari la formarea capitalului şi la conducerea
întreprinderilor respective"1. Aceeaşi caracterizare este reprodusă, ca atare ca să nu spunem copiată ad-literam - şi în alte importante lucrări2. Indiferent de
această împrejurare, ideile cuprinse în definirea conceptului de regie autonomă
reflectă câteva elemente esenţiale ale experienţei internaţionale în domeniu,
elemente care se vor regăsi şi în noile noastre realităţi.
În ţara noastră, regiile autonome, reapărute după 1989, sunt organizate
şi funcţionează, în principiu, pe baza legii nr.15 din 7 august 1990, privind
transformarea întreprinderilor de stat în regii autonome şi societăţi comerciale.
Legea este completată cu numeroase alte acte normative care stabilesc
domeniile în care se constituie regiile economice de interes naţional sau local3,
condiţiile contractului de management4, criteriile de selecţionare a managerilor5
etc.
Importanţa regiilor autonome rezultă şi din număr, dar mai ales din faptul
că monopolizează ramurile şi domeniile strategice ale economiei naţionale.
Mari părţi din avuţia naţională, formate din bunuri şi servicii de utilitate publică,
purtând pecetea interesului naţional sau a celui local, sunt încredinţate spre
folosire regiilor autonome. Le încredinţează aceste bunuri şi servicii proprietarii
lor: statul, în primul caz sau organele administrativ-teritoriale, în cazul celor de
interes local. Cu această ocazie, regiile autonome, ca să funcţioneze, dezvoltă
1

Dicţionar Enciclopedic Român. Editura Politică, Bucureşti, 1966, p.8.
Dicţionar de Economie Politică. Editura Politică, Bucureşti, 1974, p.647 şi Dicţionarul
Explicativ al Limbii Române. Academia Republicii Socialiste România, Institutul de
Lingvistică din Bucureşti, Editura Academiei RSR, Bucureşti, 1984, p.792.
3
H.G. nr.266/1990 şi nr. 1330/1990 privind ramurile şi domeniile în care funcţionează regii
autonome de interes naţional şi respectiv, de interes local.
4
Legea nr.66/7 oct. 1993 privind contractul de management.
5
H.G. nr. 263/1994 privind aprobarea normelor metodologice pentru selecţionarea
managerilor.
2
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inevitabil diverse relaţii economice şi financiare atât între ele şi cu societăţile
comerciale de stat sau private, cât şi cu statul şi organele sale locale. Cum
aceste relaţii sunt acte contractuale de vânzare-cumpărare, de creditare etc,
ele presupun formarea în cadrul regiilor a unor importante raporturi de
proprietate.
Privite din perspectiva drepturilor de proprietate, regiile autonome din
ţara noastră se caracterizează prin următoarele:
(1) sunt persoane juridice bazate pe gestiune economică şi
autonomie financiară. Ca urmare, ele devin titulare de drepturi şi obligaţiuni,
calitate care li se atribuie prin însăşi actul de constituire. Pot fi create prin
Hotărârea Guvernului, pentru cele de interes naţional, sau a organelor
teritoriale, pentru cele de interes local;
(2) sunt proprietare ale bunurilor din patrimoniul lor. încă de la
înfiinţare, prin transformarea întreprinderilor de stat, regiile autonome sunt
dotate cu un anumit patrimoniu asupra căruia - spune legea -îşi exercită
dreptul de proprietate. Adică ele posedă, folosesc şi dispun în mod autonom de
bunurile din patrimoniul propriu, urmărind realizarea scopului pentru care au
fost constituite;
(3) au calitatea de comercianţi. Atribuită în mod expres de Legea nr.
26/1990 privind registrul comercial, această calitate este dobândită de către
regii odată cu înfiinţarea lor când li se stabileşte patrimoniul şi obiectul
activităţii. În principiu, obiectul activităţii cu caracter comercial înseamnă a
produce bunuri sau servicii cu scopul de a le vinde, adică pentru piaţă. Ca
urmare, regiile autonome "sunt supuse unor reglementări care sunt aplicabile
societăţilor comerciale".1
(4) gestiunea patrimoniului bazată pe autonomia financiară,
separată de cea a statului. Aceasta înseamnă: debugetizarea şi acoperirea
cheltuielilor din veniturile proprii; obţinerea de profit şi folosirea lui inclusiv
pentru fondul de dezvoltare şi alte fonduri proprii; întocmirea anuală a bugetului
de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi;
(5) constituie, din veniturile obţinute după acoperirea cheltuielilor, fonduri
proprii pentru nevoile de dezvoltare a patrimoniului şi alte nevoi legale. Este
vorba de următoarele:
• fondul de rezervă şi asigurare contra riscului;
• fondul de dezvoltare (investiţii);
• fondul pentru cheltuieli de cercetare, acţiuni social-culturale şi sportive;
• fondul pentru pregătirea şi recalificarea angajaţilor;
• fondul de premiere a salariaţilor şi a conducerii manageriale;
• alte fonduri hotărâte de Consiliul de Administraţie;
• taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat;
1

Vasile Păiulea şi Corneliu Turianu, op.cit, p.47. Este vorba de reglementări ca; legea
impozitului pe profit, legea contabilităţii etc.
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• impozitul pe profit şi alte obligaţii legale;
• vărsăminte la bugetul de stat (central sau local) a profitului net rămas;
(6) caracterul contractual al relaţiilor economico- financiare cu agenţii
economici, inclusiv cu statul. Prin natura lor, contractele încheiate de regiile
autonome au caracter comercial: ele mijlocesc circulaţia, folosinţa sau conservarea bunurilor, fiecărui caz corespunzându-i un anumit tip de contract: de
vânzare-cumpărare, de locaţie (închiriere) sau de depozitare (mai ales în cazul
produselor agricole). În oricare din formele sale, contractele exprimă
autonomia voinţelor partenerilor contractuali, autonomie pe care o pot exercita,
legal, titularii drepturilor de proprietate. Ca orice contract comercial, şi cele
încheiate de regii ca agent economic au un caracter sinalagmatic, oneros,
consensual şi translativ de proprietate (de la vânzător la cumpărător)1. în
relaţiile sale de aprovizionare (cu inputuri) şi desfacere (a output-urilor), regia
este tot timpul şi cumpărător şi vânzător şi intră în relaţii de translare a
proprietăţii. Ea îşi manifestă calitatea de proprietar şi în celelalte tipuri de
contract: de locaţie a gestiunii (a unor segmente din activele patrimoniului său),
de concesiune a dreptului de folosinţă, de depozitare, de asociere etc.
Drepturile de proprietate ale regiei, arătate anterior, sunt reglementate
legislativ şi nu există motive a le pune la îndoială existenţa. Ele singure însă nu
epuizează deloc problematica proprietăţii şi a drepturilor implicate de aceasta.
Există numeroase alte prevederi legislative care impun activităţii şi
prerogativelor regiei, ca titular de drepturi şi de proprietate, anumite limite cu
caracter, fie de interdicţie, fie de restricţie. Prezenţa acestor împrejurări
limitative ridică în mod legitim întrebarea dacă regiile autonome sunt întradevăr proprietare pe bunurile din patrimoniul lor şi dacă autonomia lor
gestionară există realmente sau este, pur şi simplu, una formală?
În mod concret ne îndeamnă să ne punem această problemă câteva
împrejurări.
• Regiile autonome sunt înfiinţate prin Hotărâre de Guvern pentru cele de
interes naţional şi prin Decizia organelor administrativ-teritoriale, pentru cele de
interes local. Interesul avut în vedere aici este interes public-naţional sau
local. Bunurile din patrimoniul regiilor - provenite iniţial de la unităţile de stat
transformate - sunt bunuri de utilitate publică, prin natura lor sau prin lege,
făcând parte din proprietatea publică sau domeniul public. Conform Constituţiei
(art. 135, al.3), proprietatea publică aparţine statului sau organelor
administrativ-teritoriale. Tot conform Constituţiei, "bunurile proprietate publică
sunt inalienabile. Dar, în condiţiile legii, ele pot fî date în administrare regiilor
autonome ori instituţiilor publice sau pot fî concesionate ori închiriate". Pentru
administrarea bunurilor sale, statul a înfiinţat regiile autonome. în aceste
condiţii, se poate justifica aprecierea din Legea 15/1990 (art.5) care arată că
1

Prof.dr. Francisc Deak şi prof.dr.Stanciu Cărpenaru, Contractele civile şi comerciale.
Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1993, p.12-13.
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regia autonomă este proprietara bunurilor patrimoniale încredinţate de stat şi
nu doar un administrator al acestora? Oare ideea de administrator şi cea de
proprietar sunt identice? Categoric, nu!
• Mai departe, Legea nr. 15/1990 (art.5) declară că regia este proprietara
bunurilor din patrimoniul său dar, în acelaşi timp, precizează că "înstrăinarea
bunurilor imobiliare aparţinând regiei autonome sau încheierea de tranzacţii de
peste 10 milioane lei se face cu aprobarea ministerului de resort", adică a
îrrinisterului coordonator al regiei. în aceste condiţii, cât de autonomă şi
proprietară este regia?
• Aceeaşi lege (nr. 15/1990) spune că regia autonomă "trebuie să
acopere cu veniturile din activitate sa toate cheltuielile... şi să obţină profit".
Dar, după constituirea fondurilor proprii şi plata obligaţiunilor fiscale (impozite,
taxe etc.) profitul net rămas se varsă la buget. În aceste condiţii, regia apare
ca proprietară sau ca simplu administrator al proprietarului?
• Regia are dreptul să contracteze în mod independent credite bancare
necesare activităţii sale. Dar, pentru sume mai mari de 50 milioane lei, ea are
nevoie de aprobarea ministerului de resort coordonator (art. 10, Legea
15/1990). Şi în acest caz, autonomia regiei este prezentă, dar în limite
restrictive precise, iar manifestarea ei ca persoană juridică este aceea de
împuternicit al proprietarului, şi nu de proprietar, ca atare.
• Regiile autonome au conduceri proprii - Consiliul de Administraţie,
format din 7-15 membri (art. 12, Legea 15/1990), dar ele sunt numite de către
ministerul de resort sau de către organele administrativ-locale ale statului,
adică de către proprietarul propriu-zis. De asemenea, managerul (directorul
general sau directorul) şi contractul de management1 sunt de competenţa
organelor de stat centrale şi locale şi nu a regiei, ca atare!
Se pot da multe alte exemple de condiţionări restrictive sau interdictive
ale limitelor în care se manifestă autonomia gestionară şi drepturile de
proprietate ale regiei. Ele însă, oricâte ar fi, nu înlătură, ci întăresc şi mai mult
legitimitatea întrebării pusă mai sus: este realmente regia proprietară asupra
bunurilor din patrimoniul ei sau este doar un administrator al acestor bunuri?
Trebuie spus, că noţiunile enunţate în legislaţie (ne referim concret la
Legea nr. 15/1990), ca de exemplu, proprietatea, dreptul de proprietate,
patrimoniul, capitalul social etc., deşi sunt folosite cu aceeaşi denumire în
doctrinele economice şi juridice, ele sunt percepute însă diferit de doctrinele
respective. Aceasta explică de ce în practică se întâlnesc dese cazuri când
noţiunile cuprinse în legi sunt folosite incorect, substituindu-se cu alţi termeni,
aparent aceiaşi, dar cu alt conţinut, ceea ce duce, de fapt, la încălcarea legii.
Pornind de la aceste fapte, juriştii atrag atenţia că noţiunile folosite în legi "sunt

1

Gheorghe Tigaeru: (coordonator). îndrumar legislativ cu adnotări şi comentarii, 1991, voi II,
februarie. Editura Lumina Lex, Bucureşti.
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concepte juridice, astfel că lor nu li se poate atribui nici conţinutul pe care îl
au în vorbirea obişnuită şi nici acela care li se atribuie în doctrina economică"1.
Referindu-se concret la dreptul de proprietate al regiei asupra bunurilor
din patrimoniul său, juriştii sunt de părere că "simpla menţionare a dreptului de
proprietate presupune că titularul acestuia are aptitudinea neîngrădită de a se
folosi de bunurile care fac obiectul dreptului respectiv... Asemenea aptitudine
nu poate fi limitată decât printr-o dispoziţie specială"2. Aşadar, după jurişti,
dreptul de proprietate al regiei asupra bunurilor din patrimoniul său ar fi un
drept neîngrădit, cu excepţia unor prevederi speciale. În schimb, pentru
economişti, prezenţa acestor dispoziţii speciale restrictive fac din dreptul de
proprietate al regiei un drept îngrădit, specific drepturilor pe care proprietarul
le acordă administratorului său.

5.5. Proprietatea privată şi drepturile titularilor săi
Există trei forme principale de proprietate privată.
(1) Proprietatea privată a instituţiilor publice în care subiectul
raportului de drept poate fi şi este efectiv statul sau unităţile sale administrativteritoriale: comuna, oraşul judeţul Considerate în doctrina dreptului de
proprietate românesc "persoane publice"3 acestea se comportă pe piaţă ca
persoane juridice de drept privat;
(2) Proprietatea privată individuală, când subiectul raportului de drept
îl constituie persoanele individuale, numite "persoane fizice";
(3) Proprietatea privată asociativă sau societară, când subiectul
raportului de drept este un grup de două sau mai multe persoane, asociate în
baza unui contract de societate, numite "persoane juridice private".
5.5.1. Drepturile de proprietate privată a statului şi a organelor sale
administrativ-teritoriale
Proprietatea privată a statului - înţelegând prin stat şi organele sale
administrativ-teritoriale - este un concept recuperat, deoarece el a mai circulat
în ţara noastră în perioada interbelică4, fiind preluat, probabil, din literatura
franceză şi belgiană, unde îl găsim prezent şi acum.
Conceptual, proprietatea privată a statului sau a organelor sale
administrativ-teritoriale este o proprietate domenială privată. Ca oricare formă
de proprietate ea presupune existenţa unui obiect care îi defineşte conţinutul
material şi un subiect, ca titular al dreptului de proprietate.
1

Circulara Guvernului României privind, corelaţia dintre noţiunile de "patrimoniu", "capital
social", "acţiune", "capital" şi corecta lor utilizare. îndrumar Legislativ, cu adnotări şi
comentarii, 1991, februarie. Editura Lumina Lex, Bucureşti, pag.76).
2
Loc.cit.
3
Constantin Oprişan, op. cit., p.5.
4
Constantin Oprişan, op. cit., p.9.
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Sub aspectul conţinutului său material, dreptul de proprietate privată a
statului şi a organelor sale administrativ- teritoriale cuprinde, în principiu, orice
bunuri care nu sunt nici proprietate publică şi nici proprietate privată individuală
sau asociativă. Stabilite de lege, aceste bunuri se subdivid, ca apartenenţă,
între organele de stat centrale şi organele sale administrativ-teritoriale. O
asemenea definiţie însă a obiectului acestei proprietăţi rămâne prea generală
şi vagă. Pentru a-şi face mai inteligibilă percepţia, definirea obiectului trebuie
coborâtă până la formele concrete ale mişcării sale.
Există mai multe categorii de bunuri care intră în sfera de cuprindere a
proprietăţii private a statului şi a organelor sale administrativ-teritoriale. Cea
mai importantă dintre ele o formează pământul. Nu sunt de neglijat însă nici
celelalte categorii. Privite în ansamblul lor, aceste bunuri cuprind:
• terenurile care, indiferent de provenienţa lor, au rămas neatribuite pe
baza Legii fondului funciar şi care trec în proprietatea privată a statului sau,
după caz, în cea a organelor administrativ-teritoriale, urmând a fi puse la
dispoziţia celor care doresc să întemeieze sau să dezvolte exploataţii agricole
prin închiriere, concesiune sau vânzare, în condiţiile legii. Aceste terenuri vor fi
administrate de Agenţia pentru Dezvoltare şi Amenajare Rurală (A.D.A.R.).
Până la preluarea lor de către A.D.A.R., ele sunt administrate de primării;
• terenurile atribuite, la cerere, în folosinţă agricolă, până la 5000 m.p. de
familie personalului de specialitate din serviciile publice în perioada cât
lucrează în localitate, dacă nu deţin teren în proprietate în aceeaşi localitate.
Aceste terenuri sunt în proprietatea privată a comunei, oraşului sau judeţului,
ele înstrăinând temporar doar dreptul de folosinţă;
• terenurile proprietatea satului din intravilan aflate în administraţia
primăriilor la data edictării Legii nr. 18 a fondului funciar, trec în proprietatea
privată a comunelor, oraşului sau municipiului şi în administrarea primăriilor,
pentru a fi vândute, concesionate ori date în folosinţă fără termen, celor care
solicită să-şi construiască locuinţa, ori pentru amplasarea de obiective socialculturale sau productive, conform legii;
• terenurile provenite din fostele islazuri comunale şi care după 1948 au
trecut în folosinţă, fie la C.A.P.-uri, fie la unităţile de stat, se restituie în proprietatea privată a comunelor, oraşelor şi municipiilor, şi în administraţia primăriilor pentru a fi folosite ca păşune comunală sau pentru producerea de furaje;
• terenurile şi alte bunuri vacante, provenite de la decedaţi fără
moştenitori, din abandon sau confiscări, ca efect al unor condamnări penale,
trec în proprietatea privată a statului sau a organelor sale administrativteritoriale, urmând destinaţiile prescrise de lege;
• bunurile provenite din dezafectarea proprietăţii publice ca: drumuri şi
albii de cursuri de apă declasate prin retragerea aliniamentelor şi regularizarea
râurilor; spaţiile de unde s-a retras marea; sursele de apă minerală afectate
stabilimentelor tennale; imobilele pentru locuinţă şi pentru servicii publice;
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bunurile rezultate din exercitarea dreptului de preemţiune sau de expirarea
termenului de prescripţie, de care nu beneficiază debitorul etc;
• bunurile corporale mobile achiziţionate, (mobilier şi alte bunuri
necesare serviciilor publice), care nu pot trece în domeniul public al statului ca
şi numeroase bunuri incoiporale, ca: dreptul de pescuit şi vânat; brevetele de
invenţie, mărcile de fabrică şi vadul comercial - când nu fac obiectul proprietăţii
private nestatale;
• acţiunile, obligaţiile şi părţile sociale ale statului reprezentând participarea lui la formarea capitalului social al societăţilor comerciale cu capital
integral sau parţial de stat; bunurile încredinţate spre administrare regiilor
autonome, care nu fac obiectul proprietăţii publice.
Din enumerarea bunurilor corporale şi incorporale care fac obiectul proprietăţii private a statului şi a organelor sale administrativ-teritoriale rezultă că
acestea reprezintă un important segment din avuţia naţională, de unde şi
semnificaţia regimului juridic al căilor şi modalităţilor de formare şi utilizare a
lor. Proprietatea domenială privată se deosebeşte de proprietatea publică cel
puţin prin două mari atribuţii.
În primul rând, prin caracterul alienabil al bunurilor care fac obiectul
acestei proprietăţi. Alienarea nu se face oricum, ci conform legii prin forme care
asigură transparenţa necesară actului de vânzare-cumpărare, realizat sub
formă de adjudecare publică (licitaţie), excluzând actele cu titlu gratuit.
Înstrăinarea poate cuprinde integral dreptul de proprietate privată a statului sau
doar un segment al acestuia: dreptul de folosinţă şi culegere a fructelor, prin
demersul închirierii, concesionării sau locaţiei de gestiune.
În al doilea rând, prin regimul juridic al titularilor de drept. În cazul
proprietăţii domeniale private, "aceşti titulari", deşi sunt persoane publice,
(statul prin organele sale centrale şi locale) funcţionează ca persoane juridice
în regim de drept comun, (civil), dacă legea nu prevede altfel.
5.5.2. Drepturile de proprietate ale societăţilor comerciale cu capital
de stat
Pentru a identifica şi înţelege drepturile de proprietate din cadrul acestor
unităţi economice găsim necesar a ne întoarce puţin la originea lor, aşa cum
au fost ele concepute de Legea nr. 15/1990. Prin însăşi "certificatul lor de
naştere", societăţile comerciale cu capital de stat se disting nu numai prin
scop, mijloace de acţiune, drepturi şi obligaţiuni proprii, dar şi prin faptul că, în
fiinţa lor, până la privatizare, se intersectează drepturile de proprietate - deci şi
interesele - a mai multor proprietari: F.P.S, F.P.P, societate şi particulari.
Sub aspectul scopului, societăţile comerciale cu capital de stat au fost
create pentru a gestiona bunurile din proprietatea privată a statului, proprietate
privatizabilă, deci alienabilă, deosebindu-se astfel de regiile autonome care au
fost create pentm a gestiona bunuri din proprietatea publică a statului,
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proprietate inalienabilă. În ambele cazuri, unităţile au caracter comercial şi sunt
menite să-şi finalizeze activitatea prin obţinerea de profit.
Sub aspectul mijloacelor necesare pentru a-şi realiza scopul, societatea
comercială dispune de patrimoniu propriu, autonomie funcţională şi financiară,
personalitate juridică - deci, sunt subiecte de drepturi de proprietate şi obligaţiuni gestionare. Spre deosebire de regia autonomă, societatea comercială cu
capital de stat este practic integral debugetizată, în sensul că plăteşte impozit
pe profit, fără a mai fi obligată să verse direct la buget eventualul profit net
rămas după constituirea fondurilor proprii legale,
Iniţial, capitalul social al societăţii comerciale este deţinut integral de
statul românesc sub formă de acţiuni sau părţi sociale, după forma juridică a
societăţii comerciale: pe acţiuni sau cu răspundere limitată. Din acest capital,
70% se varsă la FPS şi 30% la FPP la care este arondată societatea. În
calitate de proprietari acţionari, FPS şi FPP îşi exercită drepturile de proprietate
prin încasarea de dividende, proporţional cu pachetul de acţiuni deţinut de
fiecare.
Se pune întrebarea: dacă societăţile cu capital de stat sunt înfiinţate să
exploateze proprietatea statului, iar capitalul lor social în care se exprimă
această proprietate aparţine statului, pot avea ele în aceste condiţii şi drepturi
de proprietate proprii? Conform legii, da! Din moment ce legea le conferă
calitatea de persoană juridică, faptul presupune că ele trebuie să aibă şi au
efectiv nu numai obligaţii, ci şi drepturi de proprietate. Acestea apar în diverse
ipostaze şi domenii. Prin cuprinderea şi capacitatea lor de a configura sintetic
aceste drepturi, există cel puţin trei asemenea domenii: a) bunurile din
patrimoniul societăţilor; b) utilizarea rezultatelor activităţii rămase după
onorarea obligaţiilor faţă de stat ca proprietar; c) relaţiile contractuale interne şi
cu terţii ale societăţii.
a) "Bunurile din patrimoniul societăţii comerciale sunt proprietatea
acesteia, cu excepţia celor dobândite cu alt titlu" (Legea nr. 15/1990, art. 20
ultimul alineat). Aşadar, conform legii, societatea comercială este mandatată
să exercite drepturi de proprietate asupra bunurilor din patrimoniul pe care
statul i 1-a încredinţat, la constituirea ei, să-1 gestioneze în mod autonom.
Aceste bunuri însă compun nu numai patrimoniul societăţii, ci totodată şi
capitalul său social, fiind conţinutul material - obiectul - acestuia.
De altfel, iniţial, patrimoniul net al societăţii comerciale este egal cu
capitalul său social. Pe parcurs, acesta se modifică, dar rămâne tot timpul o
parte din patrimoniu. În orice împrejurare, aceleaşi bunuri, dacă le privim ca
elemente patrimoniale, sunt proprietatea societăţii, iar dacă le privim sub
aspectul lor de capital social, sunt proprietatea statului. Este oare cu putinţă
această dedublare contradictorie a aceleiaşi realităţi? Privită din logica
economicului, această situaţie este greu de explicat. Nici dacă îi atribuim
virtuţile unui paradox fie el al realităţii sau al gândirii reflectorii - nu ne putem
stăpâni "neliniştea" interogării.
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În toată această discuţie sunt totuşi câteva adevăruri: statul
încredinţează bunurile din proprietatea sa privată spre exploatare societăţilor
comerciale constituite conform Legii nr. 15/1990; în acest scop, el le
încredinţează, totodată, adică le transferă, şi dreptul de posesiune, de
folosinţă, de uzufruct şi de dispoziţie pentru a putea înfăptui gestiunea în mod
autonom; statul ca proprietar se desparte de proprietatea sa, mai exact de
exploatarea directă a bunurilor sale, exploatare pe care o cedează, pe bază de
contract, unei echipe manageriale; el devine acţionar şi-şi manifestă drepturile
de proprietar în cel puţin trei domenii: încasarea de dividende, numirea echipei
manageriale şi reţinerea unei părţi din valoarea acţiunilor vândute în procesul
de privatizare. Această parte este, conform Legii nr. 55/1995, art.8 (1)1, de cel
puţin 40% din sumele încasate.
b) Utilizarea autonomă de către societatea comercială a rezultatelor
activităţii proprii - după onorarea obligaţiilor faţă de proprietarul acţionar presupune şi ea exercitarea unor drepturi de proprietate. Din veniturile
obţinute, după ce se acoperă cheltuielile făcute, sarcinile fiscale (impozit pe
salarii, pe profit, taxă pe teren, TVA etc.), dividendele, rambursările
eventualelor credite etc, societatea constituie o serie de fonduri proprii: de
rezervă şi de risc, fondul de dezvoltare, fondul cheltuielilor pentru acţiuni
sociale, culturale şi sportive (până la 1% din fondul de salarii), precum şi alte
fonduri hotărâte de Consiliul de Administraţie. Cel mai important, ca mărime şi
funcţii, este fondul de dezvoltare a cărui investiţie duce la sporirea
patrimoniului unităţii. Pentru a stimula investiţiile productive şi cele pentru
protecţia mediului, legea impozitelor prevede reducerea cu 50% a impozitului
aferent profitului investit.2
Ce se întâmplă cu societatea comercială prin privatizarea ei? Cota de
30% din capitalul social, privatizat pe baza certificatelor de proprietate şi a
cupoanelor -poate urca în cazuri individuale până la 60% - aduce societăţii
numai obligaţii financiare, constând în plata dividendelor. În schimb, din restul
capitalului social, de 70%, o cotă de până la 60% "din sumele cuvenite
Fondului Proprietăţii de Stat pentru acţiunile vândute se lasă, cu titlu gratuit, la
dispoziţia societăţii comerciale privatizate"3, Aceste sume sunt folosite pentru
plata datoriilor făcute anterior apariţiei legii (nr. 5/1995), iar sumele rămase
după aceste plăţi se folosesc exclusiv pentru realizarea de investiţii
productive4.
c) Relaţiile contractuale interne şi cu terţii constituie un alt capitol în care
se manifestă drepturile de proprietate ale societăţilor comerciale cu capital de
1

Legislaţia Privatizării (vol. II), cu adnotări şi comentarii, Editura Lumina Lex, Bucureşti,
1995, p. 18.
2
Colecţia Curier Legislativ 1993, nr.15. Impozite. Editura Forum-SRL, Bucureşti, iunie 1993,
p.11.
3
Idem, 1.
4
Loc. cit.
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stat. Cele interne se formează în legătură cu organizarea, conducerea şi
gestionarea activităţii societăţii pe baza unor obiective şi criterii de
performanţă. În acest scop, societatea dispune de prerogativele oricămi
proprietar de a concepe şi aplica strategii şi politici proprii de dezvoltare a
societăţii, deciziile în acest sens fiind luate descentralizat de conducerea
unităţii. Un capitol deosebit al relaţiilor interne ale societăţii îl reprezintă relaţiile
de muncă reglementate pe bază contractuală. Conducerea managerială are
libertatea deplină în aceste relaţii. Ea selectează, angajează şi concediază
personalul salariat; negociază contractul colectiv de muncă, precum şi
contractele individuale de muncă; pornind de la un salariu minim garantat,
obligată să-l respecte în condiţiile legii, conducerea societăţii poate să
diferenţieze salariile angajaţilor în funcţie de meritele individuale ale acestora.
în relaţiile cu terţii, inclusiv cu statul, societatea acţionează tot pe baze
contractuale, aşa cum s-a arătat în paginile anterioare. Acestea ar fi
principalele aspecte ale drepturilor de proprietate ale societăţii comerciale.
5.5.3. Drepturile de proprietate privată individuală şi asociativă
De-a lungul paginilor anterioare ne-am mai referit la dreptul de
proprietate privată din diverse unghiuri de vedere. Nu o să revenim asupra lor.
Numeroase alte aspecte însă rămân de clarificat în continuare.
În primul rând, pe planul determinărilor sale conceptuale şi al modului în
care este folosit. Dreptul de proprietate privată, stând la temelia economiei de
piaţă şi a mediului său de afaceri, devine una din instituţiile fundamentale ale
noului sistem economic edificat şi în ţara noastră. Este un drept de accesiune
la resurse, egal pentru toţi membrii societăţii, protejat şi garantat de stat; este
stimulat pe diverse căi pentru a-i spori capacitatea de performanţă în utilizarea
cât mai eficientă a resurselor disponibile, tot mai rare şi mai scumpe.
Obiectul său îl formează orice bunuri care nu fac parte din proprietatea
publică şi privată a statului şi a organelor sale administrativ-teritoriale, bunuri
care, prin lege, fac parte din circuitul civil - cel mai amplu circuit economic al
oricărui sistem economic de piaţă. Obiectul său semnifică avere şi cuprinde
două mari categorii: a) bunurile de utilitate personală, cum sunt locuinţele,
curtea şi comoditătile casnice şi bunurile cu destinaţie economică, folosite
pentru obţinerea de venituri.
Dreptul de proprietate privată poate îmbrăca formă individuală - când
bunul aparţine unei singure persoane sau - comună - când dreptul respectiv
aparţine mai multor persoane. Între soţi, de pildă, bunurile agonisite în timpul
căsniciei sunt, conform Codului familiei, drept de proprietate comună în
devălmăşie, adică fără cote părţi. În caz de moştenire, contract sau alte forme
de transfer de proprietăţi, drepturile de proprietate sunt în cote-părţi dobândite,
fie conform prevederilor testamentare, contractelor etc, fie, în absenţa
acestora, în ordinea ierarhică a gradelor de rudenie stabilite de lege. Cu toate
că acest drept de proprietate individuală şi comună, reglementat de Codul
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familiei, nu ocupă segementul cel mai mare din avuţia naţională, totuşi, datorită
marii sale complexităţi, el este autorul celor mai multe şi complicate procese în
tribunalele noastre.
Segmentul cel mai important din viaţa social-economică a ţării îl
constituie drepturile de proprietate privată ale personelor fizice şi juridice
(private). Obiectul lor îl formează bunurile folosite pentru producţia şi circulaţia
mărfurilor, respectiv în scopuri comerciale. Această categorie de drepturi este
reglementată atât de Codul Civil, cât şi de Codul Comercial.1 Titularii
raporturilor de drept comercial pot fi, după cum am arătat, persoane fizice şi
juridice. Ultimele sunt, de regulă, subiecte comune de drepturi2, organizate
în baza Legii nr.31/1990 sub formă de societăţi comerciale. Aceeaşi lege
(art.210, al.2) prevede posibilitatea constituirii de societăţi comerciale cu un
singur asociat. Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale prevede că
persoanele fizice şi juridice se pot asocia şi forma societăţi comerciale private
în una din următoarele forme, prevăzute de Legea privind societăţile
comerciale (nr. 31/17.11.1990):
a) societate în nume colectiv, ale cărei obligaţii sociale sunt garantate
cu patrimoniul social şi cu răspunderea nelimitată şi solidară a tuturor
asociaţilor;
b) societate în comandită simpla, ale cărei obligaţii sociale sunt
garantate cu patrimoniul social şi cu răspundere nelimitată şi solidară a
asociaţilor comanditaţi; comanditarii răspund numai până la concurenţa
aportului lor;
c) societate în comandită pe acţiuni, al cărei capital social este
împărţit în acţiuni, iar obligaţiile sociale sunt garanttate cu patrimoniul social şi
cu răspunderea nelimitată şi solidară a asociaţilor comanditaţi; comanditarii
sunt obligaţi numai la plata acţiunilor;
d) societate pe acţiuni, ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu
patrimoniul social; acţionarii sunt obligaţi numai la plata acţiunilor lor.
e) societate cu răspundere limitată, ale cărei obligaţii sociale sunt
garantate cu patrimoniul social, asociaţii sunt obligaţi numai la plata părţilor
sociale".3
În oricare din formele sale, societatea comercială presupune simultan
obligaţii şi drepturi atât ale ei, ca atare - în raporturile cu membrii săi, cu ceilalţi
agenţi economici şi cu bugetul statului cât şi ale membrilor săi - în raport cu
societatea şi cu bugetul statului. Aceste drepturi şi obligaţii conferă societăţilor
comerciale o dublă determinare juridico-economică: contractuală şi
instituţională. Orice societate este un contract, o înţelegere legalizată între
două sau mai multe persoane, care depun un capital comun în scopul obţinerii
1

Codul Comercial Român. Editura CODA, laşi 1991, p. 193.
Idem.
3
Codul Comercial Român, Editura CODA, laşi, 1991, p. 193.
2
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de profit, în cele trei mari componente: a) impozitul pe profit (obligaţia socială a
societăţii căreia îi corespunde dreptul statului pentru permisiunea de a face
afaceri şi a câştiga); b) partea în profit care rămâne societăţii pentru diversele
ei nevoi, mai ales investiţii şi c) partea din profit repartizată membrilor pentru
capitalul depus.
Sub aspect instituţional, orice societate comercială devine persoană
juridică. În această calitate ea îi reprezintă pe membrii asociaţi în mod oficial în
viaţa economică a ţării şi apare ca agent economic de piaţă şi titular al
drepturilor de proprietate asupra patrimoniului societăţii.

6. DREPTURILE DE PROPRIETATE ALE
INVESTITORILOR STRĂINI

6.1. Necesitate şi factori
Poate că niciodată în istoria ei România nu a avut atâta nevoie de
investiţii ca acum. Nevoia nu este nouă. Ceea ce apare însă nou astăzi în
evoluţia ei este acutizarea sa dramatică. împrejurările care o impun ar putea fi
sintetizate în trei grupe mari: a) necesitatea înlăturării decalajelor economice
care ne despart de ţările dezvoltate ale lumii; b) privatizarea proprietăţii de stat
privatizabile; c) restructurarea economiei de sus până jos, cerută de trecerea la
noul sistem social-economic.
În cadrul împrejurărilor arătate, toate de anvergură istorică şi mari
solicitatoare de investiţii, lichidarea decalajelor economice se detaşează atât
prin amploare - practic acoperă întreaga economie naţională - cât şi prin rolul
lor de ax central în jurul căruia pivotează întreaga dezvoltare social-economică
a ţării. Pentru a aprecia cerinţele investiţionale ale înlăturării decalajelor
economice este necesar ca mai întâi să le cunoaştem. Există două metode
pentru a le evalua: fie prin intemiediul cursului de schimb valutar, fie prin
paritatea puterii de cumpărare a valutelor naţionale ale ţărilor comparate.
Ultima metodă, deşi mai complicată şi mai laborioasă, este preferată datorită
dozei sale de impreciziune mai mică. După această metodă rezultă că, în 1993
România avea un produs intern brut (PIB) pe locuitor de 2910 dolari SUA faţă
de aproape 20000 dolari în medie pe Uniunea Europeană o în termenii
decalajelor relative - cele mai semnificative de altfel nivelul de dezvoltare
economică a României reprezenta doar 14,3% din cel mediu al U.E., adică de
7,0 ori mai mic!
Se pune întrebarea: de câte investiţii are nevoie România pentru a se
ridica până la standardele de civilizaţie şi cultură ale U.E.? Şi câte din acestea
ar fi necesare din exterior? Este greu de crezut că cineva ar putea răspunde cu
certitudine la aceste întrebări. Totuşi, calcule previzionale se fac în toată
lumea. Şi chiar dacă nu li se atribuie certitudini, ele sunt folosite, uneori fiind
chiar indispensabile, în elaborarea strategiilor economice.
Un asemenea calcul, făcut de către o echipă de experţi ai Congresului
SUA, prezintă interes şi pentru discuţia noastră. Experţii amintiţi au ajuns la
concluzia că pentru a putea fi ridicate în următorul sfert de veac la nivelul
economic comparabil cu cel al Germaniei, cele şase state est- europene
asociate la U.E. ar avea nevoie de o investiţie de 13201 miliarde dolari SUA. In
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cazul separat al României ar fi necesare 3013 miliarde dolari SUA1, revenind în
medie anual 120,52 miliarde dolari. Rezultă că în cei 25 ani, România ar trebui
să aloce un volum de investiţii egal cu de 44,3 ori PIB-ul său din 1993 şi să
asigure o creştere medie anuală a PIB de 11%! Datele sunt şocante şi la prima
vedere suntem tentaţi să le considerăm ca exagerate. Înainte însă de a le
judeca să ne întoarcem puţin şi la experienţa noastră trecută. În perioada
1960-1985, deci tot un sfert de veac, investiţiile alocate au însumat un volum
egal cu de 70 de ori venitul naţional al ţării din anul de start, 1960. Aşadar,
privite din acest unghi, calculele experţilor americani pot fi credibile! Ele însă
trebuie privite şi din alt unghi şi anume, ca raport de mărimea dintre investiţii şi
PIB. După calculele amintite, investiţiile anuale de 120,52 miliarde dolari SUA
depăşesc de 1,8 ori PIB al României din 1993 (apreciat prin paritatea puterii de
cumpărare a valutelor). Or, un asemenea ordin de mărime a investiţiilor anuale
care să depăşească de aproape două ori PIB anual este imposibil de realizat.
De aici şi lipsa unui gir de credibilitate a datelor respective.
Calculele personale nu conduc la alte rezultate. Presupunând o creştere
economică anuală în trei ipostaze, de 5%, 7% şi 10%, rezultă că actualul nivel
al PIB/locuitor al U.E. ar putea fi atins (în cifre rotunjite) în 40 ani, 29 ani şi
respectiv 20 ani. Dacă presupunem că pentru fiecare procent de creştere a PIB
se alocă anual o investiţie egală cu 3% şi respectiv 6% din PIB, corespunzător
a două ipoteze de eficienţă - maximă şi minimă, aşa cum arată unele
experienţe internaţionale2, rezultă că necesarul anual de investiţii ar putea fi:
între 10,2-16,5 miliarde dolari SUA, în ipoteza creşterii economice medie
anuală cu 5% a PIB, între 14,3-23,1 miliarde dolari cu 7% creştere şi între
20,4-32,9 miliarde dolari cu 10% creştere. Ţinând seama că alocarea unei cote
de 25% din PIB pentru investiţii este un fel de constantă acceptată în teoria
creşterii economice, rezultă că, în principiu, circa 17 miliarde dolari reprezintă
un efort care ar putea fi suportat din surse proprii, restul urmând a fi asigurat,
dacă şi cât se va putea, din surse externe. Dacă la aceste calcule, apreciate
prin prisma cerinţelor impuse de lichidarea decalajelor, adăugăm şi nevoile de
investiţii antrenate de privatizare, ca şi de restructurarea a ceea ce avem deja
ca profil de producţie, tehnologii şi dimensionare a întreprinderilor, rezultă că
investiţiile necesare se ridică la sume astronomice.
1
2

Se citează din: Gh.Cercelescu, De ce ne ocoleşte capitalul străin, Adevărul, 22 mai 1995.
În aproximarea necesarului de investiţii s-a pornit de la experienţa unor ţări în perioada de
lansare economică, inclusiv de la experienţa României privind raportul dintre investiţii şi
PIB. Pentru un procent de creştere anuală a acestui indicator, s-a alocat în medie anual o
cotă parte din el egală cu 3% în cazul Germaniei din perioada 1950-1965 şi aproape 4%
în cel al Japoniei în aceeaşi perioadă. În cazul României, acest raport calculat faţă de
venitul naţional a fost de 4% în anii 1965-1975, de 5,56% în 1976-1980 şi 5,9% în 19801985. în medie, pe întreaga perioadă 1965-1985, raportul a indicat un echivalent de 4,84%
din venitul naţional pentru un procent de creştere anuală a lui. Evident, calculul are un
caracter aproximativ despre necesarul de investiţii, de aceea el trebuie considerat ca
atare.
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Guvernul României îşi propune ca obiectiv pe 1996 o creştere
economică de 4,5%, în condiţiile în care ţara moşteneşte din anul precedent un
puternic dezechilibru extern. Autorii prognozei presupun, la investiţia internă de
15-16 miliarde dolari, un adaos din surse externe de 2,4-2,5 miliarde dolari.
În general, investiţiile pot proveni din surse interne şi surse externe. Nu
este deloc un simptom de tendinţă autarhică dacă se afirmă că sursele interne
au un rol hotărâtor. Nici o ţară nu face excepţie de la această legitate. Pe de
altă parte, recunoaşterea acestui adevăr nu afectează cu nimic importanţa
surselor externe de investiţii care, pentru unele domenii şi anumite perioade,
pot fi chiar hotărâtoare. În orice caz, ele sunt chemate nu numai să le
completeze pe cele interne, dar totodată să le şi multiplice potenţialul de
performanţă. Aceasta, pe de o parte. Pe de altă parte, capitalul extern umblă
prin lume nu pentru binefaceri şi nici pentru aventuri, ci pentru noi debuşee şi
obţinerea unui câştig mai mare decât acasă. Iar cei care îl găzduiesc o fac nu
din spirit de generozitate sau de ospitalitate, ci pentru că au nevoie imperativă
de el: unii pentru a se menţine pe frontul avansat al dezvoltării economice şi a
fi astfel în pas cu timpul, alţii pentru a înlătura decalajele şi a recupera din
timpul pierdut. Tocmai aceste judecăţi, reci dar lucide, cu valoare de legităţi
economice, sunt îndemnurile care pun în mişcare atât surplusurile naţionale de
capital, facându-le să emigreze pe scena internaţională, cât şi ţările care le
acceptă prezenţa în economiile lor naţionale.
Conştientizându-şi nevoile acute de investiţii, România este gata să
deschidă noi porţi capitalului străin, îi cer această hotărâre nu numai
costisitoarele procese ale lichidării decalajelor economice şi restructurării
economiei cât şi imensele capitaluri implicate de privatizare. Să reţinem că,
aşa cum observa şi unul din prestigioşii noştri ziarişti-economişti: "toate
privatizările din Europa, nu numai în est, dar şi în vest, au mizat în bună
măsură pe vânzări de acţiuni către investitorii străini. România nu va face
excepţie".1
Oare România are într-adevăr nevoie de capital străin? Nu suntem primii
care punem această întrebare. Dimpotrivă, ea este prezentă în gândirea celor
mai luminate minţi ale spiritualităţii româneşti şi le-a incitat la mari dispute
ştiinţifice şi politice, încă din secolul trecut, mai ales după Unirea din 1859,
când s-a pus problema făuririi statului modern român şi a economiei sale,
dorită tot modernă. Unii au răspuns la întrebare "Da", alţii "Nu"! Răspunsurile
acestea constituie, de fapt, mesajul major a două doctrine politice care s-au
războit între ele până la instaurarea regimului totalitarist. Este doctrina "Porţilor
deschise", promovată de PNŢ şi cea a dezvoltării "Prin noi înşine", promovată
de liberalii şi neoliberalii români. într-o formă sau alta aceste doctrine s-au
făcut auzite şi după 1989.
1

Adrian Vasilescu, România are nevoie de investiţii străine. Doi pe un balansoar: Capitalul
naţional şi capitalul extern. Curierul Naţional, 20 iulie 1995.
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Dăinuirea în timp în conştiinţa naţională a întrebării dacă România
trebuie sau nu să apeleze la capitalul străin pentru dezvoltarea şi modernizarea economiei sale naţionale a avut motivaţii puternice de ambele părţi
combatante. Nu este cazul să intrăm în această dezbatere fiindcă depăşeşte
obiectul acestui studiu. Pe de altă parte, astăzi lucrurile sunt radical schimbate.
Mondializarea interdependenţelor dintre state, mai ales prin procesele integrării
economiei internaţionale, asocierea României la Uniunea Europeană şi
pregătirea ei pentru aderare ca membru deplin, integrarea în structurile euroatlantice, integrarea pe plan regional în cadrul bazinului Mării Negre etc.
constituie împreună un alt context istoric care destramă orice tendinţă de
mărginire naţională şi care, la întrebarea amintită, cere un singur răspuns: da!
Avem nevoie şi trebuie să deschidem larg porţile capitalului străin. În
primul rând, fiindcă sursele interne de investiţii sunt extrem de precare. În al
doilea rând, fiindcă investitorul străin aduce, odată cu capitalul, şi tehnologie
avansată, management şi marketing modem, pieţe externe suplimentare etc. În
al treilea rând, pentru că prezenţa capitalului străin în economie este implicit şi
un certificat de credibilitate internaţională a României. Aşadar, avem nevoie să
ne deschidem larg porţile în faţa capitalului străin. Dar tot atât de mare este şi
nevoia ca, desferecându-ne porţile, să nu ajungem nici sat fără câini. Tocmai
această dublă cerinţă încearcă să o rezolve legislaţia noastră, prin stabilirea
clară a regimului juridic al investiţiilor străine, în special al drepturilor de
proprietate ale partenerilor contractuali.

6.2. Drepturile de proprietate ale investitorilor
străini în legislaţia românească
Activitatea investiţională a capitalului străin în România cunoaşte, ca în
orice altă ţară, structuri organizatorice şi juridice proprii. Cadrul său legislativ
reglementează implicit şi drepturile de proprietate formate cu această ocazie,
atât pentru investitorul străin, cât şi pentru România, ca ţară gazdă care
acceptă ca prezenţa acestuia să-i exploateze anumiţi factori de producţie.
Cadrul legislativ respectiv este format din Legea nr.15 privind regimul
investiţiilor străine, din 3 aprilie 1991, precum şi dintr-o serie de alte acte
normative, ca ordine şi circulare ale Guvernului şi Băncii Naţionale a României,
articulate în jurul acestei legi.
Drepturile de proprietate implicate de activitatea investiţională străină în
România nu constituie un segment izolat al acesteia; dimpotrivă, ele întreţes
toate structurile sale componente. De aceea, examinarea lor devine relevantă
numai în contextul principalelor repere ale acestei activităţi: 1) definirea
conceptelor de investitori străini şi de investiţie străină; 2) aportul de capital
străin şi domeniile în care poate fi investit; 3) garanţiile şi facilităţile acordate de
lege; 4) operaţiunile financiar-bancare şi comerciale; 5) drepturile persoanelor
salariate la societăţile cu capital străin sau mixt.
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6.2.1. Conceptul de investitor străin şi investiţie străină
Prin noţiunea de "investitor străin" se înţelege, conform Legii
nr.35/1991 (art.3), orice persoană fizică sau juridică cu domiciliul (sau sediul) în
străinătate care investeşte capital în România, conform legislaţiei în vigoare.
Este fără relevanţă cetăţenia sau naţionalitatea străină a investitorului.
Calitatea de investitor străin în România se obţine, la solicitarea scrisă a
acestuia, prin certificatul de investitor eliberat de Agenţia Română de
Dezvoltare (ARD). Evident, certificatul nu se eliberează decât după ce ARD
analizează bonitatea investitorului, domeniul şi modalitatea efectuării investiţiei,
cuantumul capitalului etc.
Prin "investiţii străine" în România se pot înţelege, conform Legii nr.
35/1991, următoarele:
• constituirea de societăţi comerciale, filiale sau sucursale, cu capital
integral străin sau în asociere cu persoane fizice sau juridice române;
• participarea la majorarea capitalului social al unei societăţi existente
sau dobândirea de acţiuni sau părţi sociale, obligaţiuni sau alte efecte de
comeiţ, la asemenea societăţi;
• concesionarea, închirierea sau locaţia de gestiune a unor activităţi
economice, servicii publice, unităţi de producţie ale unor regii autonome şi
societăţi comerciale;
• dobândirea dreptului de proprietate asupra unor bunuri mobile sau
imobile şi a altor drepturi reale, cu excepţia dreptului de proprietate asupra
terenurilor;
• dobândirea de drepturi de proprietate industrială şi intelectuală, drepturi
de creanţă sau alte drepturi cu valoare economică asociate unei investiţii;
• cumpărarea de spaţii de producţie sau alte clădiri, cu excepţia
locuinţelor, altele decât cele auxiliare investiţiei, precum şi construirea ei;
• contractarea executării de lucrări de explorare, exploatare şi împărţire a
producţiei în domeniul resurselor naturale.
6.2.2. Aportul de capital străin şi domeniile investirii sale
Investitorul străin în România îşi poate concretiza aportul de capital în:
a) valută liber convertibilă;
b) maşini, utilaje, mijloace de transport, subansamble, piese de schimb şi
alte bunuri;
c) servicii, drepturi de proprietate industrială şi intelectuală - brevete,
licenţe, know-how, mărci de fabrică etc. - cunoştinţe şi metode de organizare şi
conducere;
d) profituri în valută liber convertibilă sau în lei obţinute, conform legii, din
activităţile realizate în România.
Capitalul străin poate fi investit în domenii ca: industrie şi agricultură,
explorări şi exploatări de resurse naturale, infrastructură şi comunicaţii,
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cercetări ştiinţifice şi dezvoltări tehnologice, comerţ, transport şi turism, servicii
bancare şi de asigurări şi alte domenii. Indiferent de domeniul în care se
investeşte capitalul străin este acceptat dacă respectă următoarele condiţii: a)
să nu încalce normele de protecţie a mediului înconjurător; b) să nu aducă
atingere intereselor de securitate şi apărare naţională a României; c) să nu
dăuneze ordinei publice, sănătăţii şi moralei.
6.2.3. Garanţii şi facilităţi
Garanţiile şi facilităţile acordate investitorilor străini reprezintă capitolul
esenţial al legislaţiei şi totodată expresia directă a drepturilor de proprietate ale
acestora.
Garanţii (Legea nr.35/1991, art.5-11)
a) Garantarea dreptului de proprietate a investitorului asupra
capitalului său investit în România. Aceasta înseamnă că investiţiile străine
nu pot fi naţionalizate, expropriate, rechiziţionate sau supuse altor măsuri cu
efecte similare.
b) în cazuri de interes public, drepturile de proprietate ale investitorului
străin pot fi transferate asupra statului sau organelor sale administrativteritoriale conform legii şi cu plata unei drepte despăgubiri, corespunzătoare
valorii investiţiei care trebuie să fie promptă, adecvată şi efectivă. Investitorul
străin are dreptul să nu accepte valoarea despăgubirii, putând apela la arbitraj
pe cale judecătorească, în condiţiile legii.
c) Investitorii străini au dreptul:
• să participe la conducerea şi gestionarea investiţiei, potrivit contractelor
şi statutelor convenite;
• să înstrăineze drepturile şi obligaţiile lor contractuale către alţi
investitori, români sau străini;
• să transfere în străinătate profiturile ce li se cuvin în valută liber
convertibilă, precum şi partea din profitul în lei stabilită conform legii;
- sumele cuvenite şi încasate din dreptul de autor, cotele ce li se cuvin
pentru asistenţă de specialitate, expertize şi alte servicii, potrivit contractelor
încheiate;
- sumele obţinute în valută din vânzarea acţiunilor, părţilor sociale,
obligaţiunilor sau altor efecte de comerţ, precum şi cele rezultate din lichidarea
investiţiilor sau obţinute cu titlu de despăgubire în cazul exproprierii în interes
public. Facilităţi (Legea nr. 35/1991, art.12-18)
a) Scutirea de taxă vamală privind maşinile, utilajele, instalaţiile, echipamentele, mijloacele de transport şi alte dotări din import necesare investiţiei
constituite ca aport de capital al investitorului străin;
b) Scutirea de taxe vamale pe timp de 2 ani de activitate a investiţiei de
la punerea în funcţiune a obiectivului, privind materiile prime, materialele şi
suban-samblele importate necesare producţiei la acest obiectiv;
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c) Scutirea de plată a impozitului pe profit, timp de 2-5 ani, a
investiţiilor străine, astfel:
- pe timp de 5 ani de la începerea activităţii pentru cele efectuate în
industrie, agricultură şi construcţie;
- pe timp de 3 ani de la data începerii activităţii pentru cele efectuate în
domeniul explorării şi exploatării resurselor naturale, ale comunicaţiilor şi transportului;
- pe timp de 2 ani de la începerea activităţii pentru cele efectuate în
comerţ, turism, servicii bancare şi de asigurări, precum şi în alte prestări de
servicii;
d) Reduceri ale impozitului pe profit (după expirarea perioadelor de
scutire a impozitului) astfel:
d.a) cu 50% dacă profitul este investit în unitatea înfiinţată în România
de către investitorul străin;
d.b) cu 25% dacă se îndeplineşte una din condiţiile următoare:
- se asigură din import cel puţin 50% din necesarul de materii prime,
energie şi combustibil;
- se exportă cel puţin 50% din produsele şi serviciile realizate;
- se utilizează peste 10% din cheltuieli pentru activitatea de cercetare
ştiinţifică şi dezvoltare de tehnologii noi în România şi pentru formarea
profesională;
- se achiziţionează din producţia internă cel puţin 50% din utilajele şi
celelalte echipamente necesare dezvoltării investiţiilor existente sau efectuării
de noi investiţii;
- se creează cel puţin 50 de noi locuri de muncă prin investiţii noi sau
prin dezvoltări ale capacităţilor existente;
e) Drepturile investitorilor străini de a transfera, în valută convertibilă, din
profiturile anuale în lei, o cotă de 8-15% din aportul în numerar şi în natură
constituit în valută convertibilă şi vărsat la capitalul social, prin schimb valutar
efectuat de Banca Română de Comerţ Exterior sau alte bănci autorizate, după
cum urmează:
- o cotă de 15% din capitalul social vărsat, pentru investiţiile efectuate în
domeniile de interes deosebit pentru economia naţională, stabilite prin
Hotărârea Guvernului;
- o cotă de 12% din capitalul social vărsat, pentru investiţiile efectuate în
domeniul explorării şi exploatării resurselor naturale, producţiei industriale şi
agricole, construcţiilor, comunicaţiilor şi transporturilor;
- o cotă de 10% din capitalul social vărsat, pentru investiţiile din domeniul
financiar-bancar şi de asigurări;
- o cotă de 8% din capitalul social vărsat, pentru investiţiile efectuate în
alte domenii;
f) Domeniile de interes deosebit pentru economia naţională se stabilesc
prin Hotărârea Guvernului, la propunerea Agenţiei Române de Dezvoltare.
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Pentru investiţiile făcute în aceste domenii de investitorii străini se pot acorda,
prin lege, la propunerea Guvernului, facilităţi suplimentare.
g) în cazul în care investiţiile străine se lichidează voluntar într-o
perioadă mai mică decât dublul celei pentru care investitorii străini beneficiază
de scutiri şi impozite pe profit, ei vor fi obligaţi să plătească impozitele stabilite,
potrivit legii, pe întreaga durată de funcţionare a investiţiei.
6.2.4. Operaţiuni financiar-valutare şi comerciale
(Legea nr. 35/1991, art.25-30)
a) Operaţiunile de încasări şi plăţi privind investiţiile străine se efectuează prin conturi în lei şi valută deschise la bănci cu sediul în România sau
prin conturi în valuta deschise la bănci cu sediul în străinătate. Investitorul
străin are drept de dispoziţie asupra disponibilităţilor sale din conturi;
b) Conturile în valută se alimentează din aportul financiar al investitorilor,
din împrumuturile contractate şi din încasările în valută;
c) Societăţile comerciale cu participare străină şi ceilalţi investitori străini
pot să contracteze credite în lei şi valută de la unităţi finanţatoare din ţară sau
credite în valută de la bănci sau instituţii financiare din străinătate;
d) Operaţiunile societăţilor comerciale cu participare străină şi ale
investitorilor se efectuează pe bază de contracte comerciale încheiate conform
legii la preţurile convenite în lei şi în valută;
e) Plăţile în valută, inclusiv drepturile în valută cuvenite investitorilor
străini, se efectuează numai din disponibilul în valută din conturile proprii sau,
după caz, din conturile societăţilor comerciale cu participare străină;
f) Profitul în valută sau în lei cuvenit investitorilor străini poate fi utilizat
de aceştia pentru efectuarea de noi investiţii în România, pentru cumpărarea
de mărfuri şi servicii româneşti sau poate fi schimbat, în condiţiile legii, pe piaţa
financiară.
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6.2.5. Drepturile persoanelor salariate în activităţi investiţionale
străine
a) Personalul străin necesar activităţii investiţiei străine se stabileşte prin
convenţia pârtilor sau de către investitorul străin şi va fi angajat numai în
posturi de conducere şi de specialitate;
b) Salariile personalului român şi străin angajat în activităţi pentru
investiţiile străine se stabilesc prin convenţia pârtilor.
Acestea sunt prevederile Legii nr. 35/1991 cu privire la investiţiile străine
în România şi la drepturile de proprietate ale investitorilor străini.

6.3. Evoluţia şi caracteristicile investiţiilor străine în România
Imediat după revoluţia din 1989 România a apelat la finanţarea externă
pentru a ieşi din criză şi pentru a înfăptui tranziţia mai repede şi cu costuri
sociale cât mai suportabile cu putinţă. Această finanţare a venit şi continuă să
vină pe două căi: a) sub forma împrumuturilor cu caracter statal, acordate de
organismele financiare internaţionale (BIRD, BERD, FMI) sau de guverne şi b)
sub forma investiţiilor directe de capital extern privat.
Prin prima cale, finanţarea externă se ridica în 1995 la aproape 5
miliarde dolari, împrumuturile respective fiind folosite, în special, pentru două
obiective mari: atenuarea dezechilibrelor balanţei comerciale şi de plăţi externe
şi înfăptuirea unor programe structurale speciale.
Nivelul concret al datoriei externe a României pe principalele surse de
provenienţă şi destinaţiile mari ale acesteia pe plan intern poate fi apreciate din
datele de mai jos.
Tabelul nr. 3 - Datoria externă a României pe termen mediu
şi lung în anii 1994 şi 1995
Specificaţie
A. Pe tipuri de creditori
1. Organisme internaţionale
a. FMI
b. UE
c.BIRD
d.BERD
2. Relaţii bilaterale
a. Franţa
b. Germania
c. SUA
d. Japonia

Total datorie externă
(milioane dolari)
1994
1995
4542,8
5305,3
2712,4
2786,9
1312,7
1039,3
595,5
652,6
665,1
794,4
136,3
203,3
1830,4
2518,4
309,4
346,0
239,7
607,5
346,7
296,4
108,9
108,2

În % faţă de total
1994
100
59,7
28,9
13,1
14,6
3,0
40,3
6,8
5,3
7,6
2,4

1995
100
52,5
19,6
12,3
15,0
3,8
44,5
6,5
11,5
5,6
2,0
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Total datorie externă
(milioane dolari)
1994
1995
e. China
88,8
57,4
fi Alte ţari
1093,5
1415,5
4542,5
5305,3
B. Pe tipuri de debitori
1. Datorie publică
2979,9
3388,5
2. Datorie publică garantată
1248,6
1565,3
3. Datorie comercială negarantată
314,2
351,5
Specificaţie

În % faţă de total
1994
2,0
24,1
100
65,0
27,5
6,9

1995
1,1
26,7
100
63,9
29,5
6,6

Sursa: Banca Naţională a României. Buletin lunar nr.12/1995, p. 12.

Mai întâi, două precizări indispensabile. Fondul Monetar Internaţional
(FMI) acordă împrumuturi, de regulă, pe temien mediu, tras în tranşe.
Denumite "stand-by", aceste împmmuturi sunt destinate pentru echilibrarea
balanţei externe (de comerţ şi de plăţi) a ţării şi pentru stabilitatea cursului de
schimb valutar al monedei naţionale. În schimb, Banca Internaţională de
Reconstmctie şi Dezvoltare (BIRD) acordă împrumuturi pentru finanţarea
diferitelor programe de reformă mai ales pe termen lung, în funcţie de natura
obiectivului la care se referă. în acest cadru de orientări se înscriu şi creditele
acordate de celelalte organisme internaţionale: UE şi BERD.
Şi acum, câteva observaţii pe marginea datelor din tabel.
În perioada 1990-1995, România a primit din exterior o finanţare
guvernamentală de 5.305,3 milioane dolari SUA. în condiţii normale, această
finanţare ar fi fost relativ satisfăcătoare. Condiţiile însă nu au fost normale. Se
ştie doar că tranziţia României la economia de piaţă a debutat în prezenţa unei
puternice crize economice - moştenite şi adăugate după 1989 - urmată de
căderea generală a economiei. De pildă, în 1992 faţă de 1989 (=100), PIB a
căzut la 75%, iar producţia industrială la 49,4%. In atare condiţii, relansarea
economiei avea nevoie anual de finanţări din exterior, nu de sute de milioane,
ci de zeci de miliarde dolari.
În anii 1994-1995, finanţarea externă a sporit cu 765,5 milioane dolari.
Şi-au adus contribuţia la acest spor: organismele internaţionale cu 74,5
milioane, adică 9,7%, şi unele ţări, prin relaţii bilaterale, cu 688 milioane, adică
90,3% din spor.
În cazul organismelor internaţionale observăm o diminuare a datoriei
către FMI, cu 273,4 milioane dolari, ceea ce reprezintă plata corespunzătoare
scadenţelor. în schimb, creşte aportul celorlalte organisme, cu 347,9 milioane
dolari. În ceea ce priveşte finanţarea prin relaţii bilaterale, se distinge aportul
Germaniei, crescut în 1995 cu 367,8 milioane dolari faţă de anul precedent.
Finanţarea externă este capital de împrumut. Ca oricare altul, şi el este
purtător de dobânzi şi trebuie restituit la termenele scadente. Se apreciază că
încă din acest an - 1996 - plata serviciului extern (rată plus dobândă) s-ar ridica
la cca. 1,3 miliarde dolari Pentru împrumuturile contractate de stat, plata
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serviciului datoriei externe cade în sarcina BNR, în calitatea ei de gestionară a
creditelor respective. Aceasta înseamnă că ea va trebui să aloce lunar peste
100 milioane dolari pentru plata serviciului amintit. Presiunile asupra BNR sunt
însă mult mai mari, din cauza deficitului de 1,918 miliarde dolari, din balanţa
comercială din 1995 şi a încă un miliard dolari deficit prevăzut în 1996.
Împrumuturile externe, mai ales cele numite "de balanţă", sunt necesare şi
pentru atenuarea acestor presiuni. Ele însă vor continua să sporească datoria
externă a României.
Chiar în aceste condiţii putem aprecia fără teama de a greşi, că datoria
externă a României este până acum (1995) mică, atât ca volum absolut, cât şi
pe locuitor (210 dolari). Datele capătă însă relevanţă privite nu în sine, ci
comparativ cu situaţia din alte ţări, aflate în tranziţie, ca şi România.
Tabelul nr. 4 - Datoria externă brută în ţările ex-socialiste
europene în 1994

Pentru România datele exprimă datoria netă din 1994. Chiar dacă o luăm
sub formă brută, ea continuă să rămână incomparabil mai mică decât în toate
ţările prezentate în tabel, dar mai ales faţă de Ungaria. Datoria acesteia, mai
mare considerabil decât PIB anual, chiar calculat la paritatea puterii de
cumpărare a forintului, a presupus în 1994 o rată a scadenţelor de plată de 4,5
miliarde dolari, ajungând la peste 50% din valoarea exporturilor. Datoria
externă a României este contractată exclusiv în perioada 1990-1995; de la
regimul anterior am moştenit o datorie externă egală cu zero. Se ştie că prin
martie 1989 România îşi plătise întreaga datorie externă de 22 miliarde dolari.
Din păcate însă, plata integrală a acestei datorii ne-a creat mai multe probleme
decât a rezolvat; în loc să fie un atu pentru România, faptul a fost, dimpotrivă,
un dezavantaj, un fel de vină că nu mai eram datori!
Cea de-a doua cale, a investiţiilor directe în economia noastră, a adus
până acum un capital extern privat de 1,595 miliarde dolari SUA. El operează
în economie singur sau împreună cu capitalul autohton, mai ales sub forma societăţilor mixte. Acum volumul acestui capital este modest. El însă urmează a
reprezenta o foiţă productivă de modernizare şi eficienţă de mare perspectivă
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pentru viitorul economiei noastre. Este şi motivul care ne îndeamnă să îl
cercetăm mai îndeaproape.
Mai întâi să observăm evoluţia fenomenului în graiul datelor statistice. În
1995 volumul capitalului extern privat investit în România, era de 1,595
miliarde dolari SUA faţă de 108 milioane dolari în 1990, deci o creştere de
14,77 ori în 6 ani. Privită în sine, această creştere este extraordinară. Dar nu
putem să privim lucrurile din acest punct de vedere. Creşterea este într-adevăr
foarte înaltă, însă ea se datorează nivelului său iniţial extrem de scăzut.
Tabelul nr.5 - Evoluţia capitalului şi a investitorilor străini în economia
României în anii l990-19951)
Anul
1990
1991
1992
1993
1994
1995

Capital investit
(milioane dolari)
anual
cumulat
105,0
105,0
156,0
261,0
269,0
530,0
231,0
761,0
511,0
1272,0
323,0
1595,0

Număr de investitori
anual
cumulat
1529
1529
6368
7897
12780
20677
8457
29134
13966
43100
6100
49200

Capital investit pe
investitor (mii dolari)
anual
cumulat
68,7
68,7
24,5
33,1
21,0
25,6
27,3
26,1
36,6
29,5
53,0
32,4

1

Comisia Naţională pentru Statistică. Buletin statistic lunar nr.12/1994, p.12 şi nr.1/1995,p.18.

Analiza fenomenului investiţional străin în România pe ansamblul
perioadei ne dezvăluie o tendinţă de creştere neregulată, atât a capitalului, cât
şi a numărului de investitori Această tendinţă este evidentă până în 1994
inclusiv. Întreruperea ei din 1995 a provocat multă nelinişte în cercurile noastre
guvernante care pentru a o contracara, au iniţiat o serie de acţiuni - întâlniri
directe cu marii investitori din ţările dezvoltate, au organizat seminarii şi alte
întâlniri pe această temă, în ţară şi străinătate, contacte la nivel înalt etc. - ale
căror rezultate se vor vedea începând din 1996.
Cât priveşte corelaţia dintre creşterea capitalului şi a numărului de
investitori, rezultă două tendinţe opuse, reflectate ca atare în dinamica mărimii
capitalului în medie pe investitor: de diminuare a acestuia până în 1992 şi apoi
de creştere. Creşterea are loc mai ales în 1994-1995, când capitalul mediu
sporeşte cu 23,4%, iar numărul investitorilor cu 18%. Aceasta înseamnă că din
sporul de capital, de 323,2 milioane dolari, 1/3 a fost adus de noile societăţi
constituite în 1995, iar 2/3 a reprezentat sporirea capitalului la societăţile deja
existente. Este, evident, o evoluţie care merită evidenţiată pentru relevanţa sa
economică.
Analiza fenomenului investiţional străin din perspectiva mărimii investitorilor atraşi pe parcursul anilor ne dezvăluie alte importante aspecte.
În primul rând, reţine atenţia perioada de început, 1990-1992. Investitorii
atraşi au sporit numeric în mod exploziv: de la 1529 în 1990 la 20677 în 1992.
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Cu privire la mărimea capitalului adus de ei stau mărturie următoarele date:
19826 de investitori (adică 95,9%) au adus fiecare sub 50 dolari; 330 au adus
între 50-100 dolari capital; 269 între 100-500 dolari; 47 între 500-1000 dolari şi
restul peste 1000 dolari. Aşadar, cei care au investit din prima fază (19901992) proveneau din rândul investitorilor mici şi modeşti sub aspectul
capitalului investit. Mulţi dintre aceştia s-au dovedit profitori ordinari sau în cel
mai bun caz negustori de mâna a treia. Proveniţi din peste 110 ţări, mai ales
slab dezvoltate, ei au demonstrat o mare mobilitate în înţelegerea şi folosirea
practică în folosul lor a slăbiciunilor legislaţiei noastre din primii ani postrevoluţionari. România a devenit pentru ei un adevărat "rai fiscal", de fapt "un
sat fără câini".
Investitorii străini din primii ani au acţionat în straturile de suprafaţă ale
economiei, cu deosebire în comerţ, unde rotaţia capitalului este mai rapidă şi
profitul mai mare, fără vreo influenţă benefică în straturile de profunzime ale
ciclului economic. Acţionând în comerţ, ei au intermediat circulaţia speculativă
a bunurilor produse de întreprinderile de stat şi profitând de cererea crescută a
populaţiei1, au apăsat puternic asupra preţurilor de consum, în numele libertăţii
economiei de piaţă, contribuind, alături de alţi factori, la creşterea galopantă a
inflaţiei, declanşată chiar din anul 1991.
În al doilea rând, reţine atenţia perioada de după 1993. Acum, alături de
puzderia de negustori dughenizatori, încep să-şi facă apariţia adevăraţii
investitori străini, serioşi, puternici, de reputaţie mondială şi cu orientare
preponderentă asupra producţiei şi infrastructurilor economiei.
Pe de o parte, se schimbă provenienţa geografică a investitorilor. La
sfârşitul anului 1995, din totalul capitalului extern investit în România, de 1595
milioane dolari, 831,0 milioane dolari, adică aproape 51% (faţă de 49% în
1994) proveneau de la investitorii din Uniunea Europeană. în acest cadru,
Germania ocupă primul loc cu 145,2 milioane dolari, Italia cu 137,15 milioane
dolari, Franţa cu 124,3 milioane dolari, Olanda cu 116,6 milioane dolari, Marea
Britanie cu 84,4 milioane dolari. Din afara U.E., cei mai importanţi investitori
provin din Republica Coreea cu 159,1 milioane dolari, SUA cu 117,3 milioane
dolari (cât Olanda), Turcia cu 73,4 milioane dolari etc. După mărimea
capitalului investit, Republica Coreea ocupă primul loc. Ea este urmată de
Germania, Italia, Franţa, SUA, Olanda.
Pe de altă parte, se schimbă profilul investitorilor străini. Ca urmare, 70%
din capitalul investit este adus de investitori cu peste 1 milion dolari. Cum s-a
arătat, după 1993 au început să apară noile corporaţii internaţionale, ca: IBM,
Shell, Alcatel, General Motors, Daewoo, Colgate-Palmolive, Krupp etc.

1

După unele studii, în 1989 populaţia avea la CEC economii de 300 miliarde lei,
reprezentând 47,75% din venitul naţional. Dar fiecare leu aflat în circulaţie avea acoperire
în mărfuri doar de 14 bani.
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• IBM doreşte să devină un partener strategic al României în construirea
societăţii sale informaţionale: aduce tehnologie de vârf, servicii de consultanţă,
se ocupă de pregătirea de specialişti şi racordarea la proiectele majore ale
U.E.; propune înfiinţarea unei companii locale IBM-România; sunt în
perspectivă mai multe programe de colaborare. IBM solicită o serie de iniţiative
legislative: Legea dreptului de autor pentru protecţia proprietăţii intelectuale;
revizuirea taxelor vamale la importul de echipamente de înaltă tehnicitate;
revizuirea impozitului pe profit pentru companiile implicate în promovarea
tehnicii informaţionale de vârf.1
• Alcatel activează în reţelele de telecomunicaţii şi infrastructurale; uzina
din Timişoara produce centrale telefonice la nivelul tehnic al Franţei; a instalat
400 mii de posturi de telefonie; până acum 85% din investiţiile sale în România
au fost comerciale; în continuare se va orienta spre industrie.2
• Johnson & Johnson, numărul 1 în lume în producţia de medicamente,
este prezentă în România cu experienţa ei managerială, echipamente şi knowhow. Doreşte extinderea capacităţilor de producţie şi în acelaşi timp şi mărirea
veniturilor/locuitor pentru sănătate.3
• Shell, filială a concernului anglo-olandez, construieşte în România staţii
de benzină moderne. România dispune în total de 750 de staţii de benzină şi
ar avea nevoie de 1500 de unităţi. Shell intenţionează să construiască 100
asemenea unităţi. De asemenea, cooperează cu întreprinderile româneşti la
construirea de instalaţii de îmbuteliere a gazului lichefiat, livrează combustibil
pentru companiile aeriene. Shell doreşte preţuri mai mici la livrările de la
rafinării, de unde se aprovizionează cu produse petroliere şi preţuri mai mari la
desfacerea acestor produse la consumator, care ar fi cele mai mici din Europa.
• Colgate-Palmolive, corporaţie de prim rang în lume, prezentă în
România încă din 1992, la Braşov şi Bucureşti, cu experienţa şi tehnologia sa
modernă în producţia de pastă de dinţi, săpunuri, cosmetice, produse de
curăţat tip Ajax şi Axion; intenţionează extinderea activităţilor şi cere
îmbunătăţirea legislaţiei pentm corectarea unor neajunsuri (de exemplu, taxa
vamală de impoit la materia primă necesară este mai mare decât taxa pe
săpun) şi crearea unor facilităţi suplimentare pe aplicaţii concrete pentru
investitorii străini strategici.
• General Motors şi Siemens participă la modernizarea locomotivelor
electrice de 2100 kw şi de 5100 kw produse la Electroputere Craiova; firma
Solingen investeşte iniţial 3,4 milioane DM în Timiş-Gătaia, realizând o unitate
de tratamente termice, creând peste 100 locuri de muncă.

1

Simpozionul Investiţile străine în România - obstacole şi solupi, Bucureşti, 6 septembrie
1995. Adevărul, 7-9/1995.
2
Op. cit.
3
Op. cit.
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• Daewoo - marele consorţiu sud-coreean de talie internaţională (cu o
cifră de afaceri de 57 miliarde dolari în 1994) - este prezent în România în
producţia de automobile sub forma unei societăţi mixte cu Oltcit Craiova,
numită Rodae; intenţionează să se extindă în domeniul producţiei navale.
• Alexander Moksel A.G., una din cele mai puternice firme germane de
prelucrare şi comercializare a cărnii, împreună cu alte 5 societăţi comerciale
agricole cu capital de stat din Bacău, a constituit societatea mixtă "Agricola
International SA. Bacău"; firma germană - o colaboratoare de peste 20 de ani a contribuit cu 51% din capitalul acestei societăţi şi furnizează anual până la 30
milioane dolari diverse materiale necesare. Pe lângă tehnologie, firma germană
asigură şi piaţă externă pentru cel puţin 35% din producţia societăţii; se
exportă în Germania, Elveţia, Anglia, Grecia, SUA şi pe alte pieţe externe.
Unitatea, creată în 1992, este un exemplu de talie europeană privind
managementul, tehnologia, calitatea şi eficienţa.
Exemplele enumerate se vor doar o ilustrare şi nu o cuprindere
exhaustivă a marilor corporaţii venite în România să investească. Ele găsesc
aici condiţii favorabile atât legislative, cât şi economice efective: resurse
naturale variate, muncitori calificaţi, piaţă internă considerabilă, asocierea
României la U.E., continuarea reformelor etc.
Cu toate aceste progrese incontestabile, mai ales în ultimii 2-3 ani,
investiţiile străine în România sunt departe şi de nevoi şi de capacitatea de
absorbţie a ţării. Uneori se creează impresia că investitorii străini ne ocolesc,
manifestând o înclinaţie mai mare spre Ungaria, Cehia, Polonia. De pildă, în
1995, investiţiile străine în centrul şi estul Europei reprezentau 8 miliarde dolari
în Ungaria, câte 3 miliarde în Cehia şi Polonia şi numai 1,6 miliarde dolari în
România. Este clar, că ţara noastră se află mult în urmă în ceea ce priveşte
atragerea investiţiilor străine. Cauzele sunt mai multe.
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1. RELAŢIA INTEGRARE - PROTECŢIE SOCIALĂ:
"CONSIDERAŢII GENERALE"

Europa constituie "terenul" cel mai reprezentativ pentru sublinirea relaţiei
existente şi recunoscute, dintre nivelul de dezvoltare economică şi securitatea
socială. Caracterizate prin structuri economico-sociale definitivate - de tip
industrial - ţările europene dispun de cele mai vechi scheme de protecţie
socială din lume, create ca răspuns la problemele generate de accelerarea
procesului de industrializare şi de concentrare mare a populaţiei în aşezări de
tip urban. De altfel se consideră că "protecţia socială, în sensul asumării
responsabilităţilor de către stat pentru sănătatea şi bunăstarea cetăţenilor, este
strict o invenţie europeană".(1)
Existenţa unor trăsături comune - economice, sociale, culturale - ce
definesc aria geografică în care au evoluat şi evoluează statele europene, a
condus la delimitarea în timp a unui "set" comun de riscuri căror trebuie să le
răspundă protecţia socială, ce se regăsesc în structurile de bază ale tuturor
schemelor de protecţie. Spaţiul european relativ "compact" a facilitat practic, o
"extindere" mai rapidă a principiilor fundamentale ale protecţiei sociale, chiar şi
în ţări mai puţin dezvoltate, (diferenţele naţionale ţinând mai mult de nivel decât
de structura prestaţiilor asigurate populaţiei).
Prin urmare, sistemele existente în majoritatea ţărilor sunt rezultatul unui
proces îndelungat de structurări declanşat încă de la sfârşitul secolului trecut
(în Germania din 1870) şi definitivat, în linii generale, după al doilea război
mondial. Multe ţări europene dispun, în prezent, de sisteme de protecţie avansate (ţările nordice, Germania, Marea Britanie, Austria), altele sunt în diferite
faze de ajustări structurale neesenţiale (Franţa, ţările Benelux, Italia) sau
semnificative (Grecia, Portugalia, Spania). Ele corespund stadiului de dezvoltare economică atins, impactul economicului asupra protecţiei sociale în general şi securităţii sociale în special fiind relativ uşor de perceput. Este ceva mai
dificil de cuantificat impactul protecţiei, al securităţii sociale asupra economicului, efectele fiind multiple şi "diseminate".
Analizele şi studiile elaborate în ultimii ani la nivel naţional sau global
confirmă importanţa ce se acordă relaţiei protecţie - securitate socială - dezvoltare, în plan teoretic şi practic, prezentând opiniile formulate ce determină
un anumit grad de convergenţă.
De asemenea, se remarcă un interes deosebit pentru delimitarea impactului procesului de integrare asupra acestei relaţii. În ce măsură integrarea
a contribuit la sporirea securităţii sociale sau a insecurităţii? Este suficientă
responsabilitatea naţională pentru protecţia socială sau integrarea generează
riscuri noi ce se cer acoperite prin efort comunitar?
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Răspunsurile necesită analize, studii aprofundate. Practic, după opinia
noastră, ele sunt "viciate" de cel puţin două obstacole: a) imposibilitatea dimensionării exacte a influenţei socialului asupra economicului în general şi, în mod
deosebit, a protecţiei sociale; b) limitele exactităţii datelor de referinţă (2) şi,
implicit caracterul aproximativ al concluziilor formulate.

1.1. Impactul integrării asupra protecţiei sociale în ţările membre
În cele ce urmează vom încerca să delimităm câteva argumente în ideea
formulării unor răspunsuri, mai mult sau mai puţin complete, considerându-le
ca o etapă în studierea problemelor complexe subordonate acestei relaţii.
Uniunea Europeană actuală în prima ei fază - Europa 6 - a reunit state
puternic industrializate şi cu tradiţii recunoscute în protecţia cetăţenilor lor.
Ritmurile susţinute de creştere economică combinate cu avantajele oferite de
statutul de ţări membre ale Pieţei Comune au plasat ţările respective în poziţia
de lideri europeni, nu numai din punct de vedere economic ci şi ca nivel şi arie
de acoperire în domeniul protecţiei sociale.
Fără a fi ignorată, protecţia socială nu beneficiază de obiective formulate
explicit în Tratatul de la Roma (3). Probabil că absenţa lor s-a datorat, în
principal, concentrării atenţiei şi eforturilor asupra integrării economice - ca
obiectiv central dar şi statutului "subînţeles" al protecţiei sociale, prezent mult
timp în programele naţionale de dezvoltare. Se ştie că referirile la necesitatea
protecţiei populaţiei, intervenţiile în schemele naţionale nu sunt, întotdeauna, o
consecinţă autonomă a prosperităţii economice. Multe din componentele
schemelor actuale sunt datorate şi presiunilor sociale, or perioada la care ne
referim s-a caracterizat printr-o acalmie socială, "boom-ul" economic garantând
un standard de viaţă net superior perioadei anterioare.
Succesiunea etapelor ulterioare: Europa 9, Europa 12, şi Europa 15 a
fost marcată de o diversificare continuă a planurilor de acţiune şi a obiectivelor
formulate. Interesul pentru problemele sociale evoluează de la formularea unor
obiective concrete la polarizarea atenţiei ţărilor membre şi ale organismelor
comunitare asupra lor.
● Adâncirea procesului de integrare coincide, însă, cu o înrăutăţire a
climatului economico-social european (şi mondial) încă din ultima parte a anilor
'70 şi agravată în deceniul următor. Problemele economice şi sociale deosebit
de acute cu care se confruntă ţările membre şi Comunitatea în ansamblul ei îşi
au sursa în deteriorarea constantă a economiilor naţionale dar şi în dificultăţile
net superioare, caracteristice noilor membri ( îndeosebi Grecia, Portugalia şi
Spania).
Apare, deci, necesitatea stringentă a acţiunii practice, atât în plan
economic cât şi social.
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Dacă în plan economic acţiunea practică facilitată între alţi factori şi de
continuitatea procesului, concordanţa opiniilor privind majoritatea opţiunilor,
"constrângeri" comunitare mai clar formulate, a condus la o convergenţă mai
mare a intereselor ţărilor membre - integrarea economică devenind realitate, în
plan social interesele şi responsabilităţile naţionale sunt mai restrictive,
integrarea socială fiind încă un obiectiv de perspectivă.
Decalajul este datorat, în primul rând complexităţii şi diversităţii problemelor reale, subordonate acestui obiectiv. Există, încă, suficiente dificultăţi în
realizarea integrării sociale la nivelul fiecărei ţări.
Ajustările structurilor productive naţionale impuse de integrarea economică generează tensiuni sociale multiple, a căror soluţionare - parţială sau
totală - cere timp (şomajul "rezidual" este un exemplu).
La nivelul Comunităţii "egalizarea" standardului de viaţă este îngreunată
nu numai de problemele interne ale ţărilor membre, ci şi de cele create de
"convieţuirea" într-un Spaţiu European Unic.
Se cuvine să adăugăm şi tendinţa tot mai evidentă de "politizare"
excesivă uneori, a problemelor sociale. Adesea dificultăţile sesizate în procesul
de integrare socială, la nivel naţional sau comunitar, constituie subiect de
speculaţii politice şi reproşuri la adresa factorilor de decizie. Lipsa consensului
asupra acţiunilor practice din domeniul social apare destul de vizibilă în
discrepanţele existente între programele formulate şi finalizarea lor.
● Structurile comunitare, de tip integrativ create pentru susţinerea şi
impulsionarea procesului de integrare, generează ele însele situaţii noi, cu
efecte diferite asupra evoluţiei economiilor naţionale şi asupra raporturilor
dintre ele în cadrul Comunităţii. Obiectivele fixate de UEM şi mai ales, trecerea
la Piaţa Unică (1 ianuarie 1993) au condus, între altele la o accentuare a mobilităţii factorilor de producţie la scară europeană. Considerate de unii analişti
ca un "factor de creştere" şi în acelaşi timp "factor de convergenţă a economiilor naţionale" (4) mobilitatea factorilor de producţie poate fi considerată,
după opinia noastră şi un "factor de graniţă", cu implicaţii multiple asupra economicului şi socialului la nivel naţional şi comunitar şi, în acelaşi timp un
"produs" al procesului de integrare europeană.
Între altele mobilitatea factorilor de producţie poate stimula orientarea
ţărilor membre spre o alocare mai raţională a resurselor disponibile şi chiar o
încercare de optimizare a ajustării structurilor productive pentru a face faţă
presiunilor concurenţiale sporite pe Piaţa Unică Europeană. După cum se ştie
competitivitatea unei ţări este rezultanta influenţei a numeroşi factori ca: nivelul
productivităţii muncii; structura costurilor de producţie; nivelul preţurilor finale;
relaţia salariaţi - patronat, etc. şi chiar protecţia socială. La prima vedere afirmaţia pare puţin forţată, iar în cazul în care se admite existenţa unei relaţii protecţie - securitate socială - competitivitate se insistă asupra efectelor negative
ale protecţiei sociale şi/sau securităţii sociale.
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Impactul este indirect însă efectele nu sunt numai negative. Dacă se ţine
seama de faptul că finanţarea unor prestaţii este inclusă în costurile "producţie"
prin costul muncii se poate afirma că tendinţa de creştere a costurilor prestaţiilor determină în final o creştere a costurilor de producţie, afectând nivelul
competitivităţii ţării. Pe termen scurt relaţia este evidentă iar efectul negativ; o
creştere a costurilor unitare reduce rentabilitatea diminuând astfel resursele
disponibile pentru finanţarea dezvoltării economice cât şi a cheltuielilor pentru
protecţia socială.
La nivel macroeconomic, confruntarea economiilor naţionale pe o piaţă
unică va avea drept consecinţă o tendinţă de aliniere a costurilor unitare de
producţie, îndeosebi pentru sectoarele cele mai expuse concurenţei, abaterile
de la media comunitară accentuând decalajele ce separă ţările membre ca
nivel de dezvoltare economică. În efortul de a se înscrie în această tendinţă
majoritatea ţărilor intervin în costul muncii, de obicei pentru reducerea costurilor protecţiei sociale, apelând la măsuri diverse. Efectul negativ asupra economicului prin costurile unitare se propagă şi asupra socialului prin sporirea
gradului de insecuritate socială în special pentru populaţia ocupată.
Pentru ilustrarea relaţiei competitivitate - protecţie socială (5) în analizele
şi studiile elaborate se recurge adesea la compararea dinamicii cheltuielilor
pentru protecţie socială şi a volumului exporturilor (ca parametru al competitivităţii). Este dificil de afirmat că o modificare în plus sau minus a volumului
cheltuielilor ar duce la o creştere a exportului.
Este, însă recunoscut faptul că nivelul adecvat de protecţie (ceea ce
presupune, de regulă, eforturi financiare mari) poate avea un efect pozitiv asupra competitivităţii; poate contribui la îmbunătăţirea productivităţii muncii sau a
relaţiilor salariaţi - patronat în contextul restructurărilor strategice sau de altă
natură. Se pare că un nivel înalt al protecţiei sociale nu este un obstacol real în
procesul dezvoltării economice cu condiţia ca reducerea costurilor unitare de
producţie impuse de menţinerea echilibrului competitivitate - producţie socială
să nu se realizeze, în principal, pe seama scăderii costului muncii. Ceea ce
practic este mai dificil şi, de regulă, se caută o cale alternativă de finanţare a
protecţiei sociale, care să permită o reducere relativă a costului muncii.
La nivel microeconomic mobilitatea factorilor de producţie presupune şi
libera circulaţie a forţei de muncă şi, în general a cetăţenilor ţărilor membre în
cadrul Comunităţii. Deşi limitat ca proporţie, fenomenul este prezent şi se
concretizează într-un flux dublu: pe de o parte - cei mai mulţi - care pornesc în
căutarea unui loc de muncă liber sau mai bine remunerat în ţări, de regulă mai
dezvoltate; iar pe de altă parte o categorie mai puţin numeroasă - specialiştii care-şi părăsesc ţara pentru a realiza economii mai substanţiale datorate
nivelului salariilor net superioare.
Teoretic această mişcare liberă a cetăţenilor în spaţiul comunitar ar
trebui să conducă la o tendinţă de "egalizare" a nivelului de securitate socială.
Practic situaţia este ceva mai dificilă. De regulă nivelurile protecţiei sociale
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corespund mai mult sau mai puţin "cererii" naţionale, gradul de protecţie reală
fiind diferit de la o ţară la alta. În plus, potrivit aprecierii analiştilor statele
membre nu reuşesc să garanteze toate drepturile de mişcare a cetăţenilor în
cadrul Uniunii. În aceste condiţii "cei mulţi" sunt şi cei dezavantajaţi. Un loc de
muncă într-o ţară mai bogată implică adesea asumarea riscului unui grad sporit
de insecuritate datorat, fie protecţiei incomplete, fie erodării veniturilor (inclusiv
diversele ajutoare) din cauza preţurilor mai mari din ţările de rezidenţă.
În absenţa unor măsuri concrete de protecţie nediscriminatorie libertatea
de mişcare în spaţiul comunitar evidenţiază şi mai clar decalajele existente
între standardele de viaţă ale cetăţenilor Uniunii Europene.
Există însă şi un flux invers: dinspre ţările bogate spre cele sărace.
Indiferent de statut (reprezentanţi oficiali în cadrul programelor de asistenţă
sau "specialişti" individuali) această categorie este avantajată. Pe de o parte
beneficiază de "transferul" automat al gradului de protecţie din ţara de origine,
iar pe de altă parte, veniturile reale obţinute în ţările de "adopţie" le asigură un
standard de viaţă net superior celui din ţara de origine şi chiar faţă de alte
categorii de co-naţionali.
Fenomenul este prezent în toate ţările membre: amploarea lui diferă.
Prin consecinţele sale polarizează atenţia analiştilor dar şi a guvernanţilor, iar
responsabilitatea revine deopotrivă, fiecărei ţări şi Comunităţii în ansamblu.
Impactul protecţiei sociale asupra economicului este mult mai amplu. În
afară de efectele directe sau indirecte asupra economiei, sistemele naţionale
de protecţie au ele însele o eficienţă intrinsecă ce poate fi analizată şi
apreciată pornind de la relaţia efort - efecte. Chiar dacă eforturile sunt din ce în
ce mai mari, nici efectele nu pot fi ignorate, ele fiind, în majoritate, perene, iar
impactul de lungă durată. În condiţiile în care cheltuielile cerute de o protecţie
adecvată sunt în continuă creştere, iar posibilităţile de suplimentare din ce în
ce mai limitate, utilizarea eficientă a resurselor alocate se impune cu necesitate, indiferent de forţa economică a unei ţări.
Menţinerea unui echilibru dinamic resurse - cheltuieli pentru a garanta
securitatea tuturor segmentelor de populaţie motivează preocuparea tuturor
statelor membre şi a Comunităţii pentru adoptarea sistemelor de protecţie la
realităţile economice şi sociale, pornind de la schimbări structurale până la încercarea de armonizare a sistemelor naţionale în ideea realizării integrării
sociale.

1.2. Schimbările structurale în sistemele de protecţie socială
Schimbările structurale, generate de procesul de adaptare a sistemelor
de protecţie socială, cunosc după opinia noastră, două tendinţe principale şi
anume: 1) apariţia de noi riscuri sociale, ca efect al erodării premiselor de bază
în fundamentarea schemelor actuale de protecţie socială şi 2) extinderea
protecţiei asupra unor categorii noi (sociale sau profesionale).
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1) În condiţiile erodării constante a premiselor fundamentale ale
sistemelor naţionale de protecţie socială (echilibrul inter-generaţii; unitatea
familiei şi stabilitatea cuplurilor; ocuparea integrală şi continuă, limitarea
conflictului între viaţa profesională şi cea de familie) în ţările membre se
confruntă cu necesitatea redefinirii bazelor pentru stabilirea şi acordarea unor
1
forme de ajutoare fiind practic, obligate să recunoască prezenţa unor riscuri
noi ce urmează a fi protejate.
Creşterea ponderii populaţiei vârstnice în populaţia totală - fenomen
caracteristic tuturor ţărilor membre (mai puţin Irlanda) ameninţă echilibrul intergeneraţii (între cei ce muncesc şi cei pensionaţi), menţinerea acestuia
generând o nouă formă de "ajutor", care cumulează venituri rezultate dintr-o
activitate parţială (1/2 normă) şi diferite forme de prestaţii tipice populaţiei
vârstnice.
În unele ţări (Germania) s-a creat o prestaţie nouă "nursing care" (6)
pentru persoanele vârstnice singure, datorită lipsei familiei sau "deteriorării"
unităţii acesteia.
Instabilitatea familiei, a cuplurilor sporeşte riscul excluderii în special
pentru categoriile cele mai vulnerabile şi anume bătrâni, mame singure cu
copii, şomeri tineri. Apare necesitatea redefinirii raportului între dreptul "individual" la protecţie socială şi dreptul "derivat" care vizează persoanele dependente (soţii, persoane în vârstă, copii) în sensul transformării dreptului "derivat"
în drept "individual" prin instituirea de forme specifice de ajutor, atribuite
categoriilor vizate în mod direct. Frecvenţa relaţiilor, atipice (divorţ, recăsătorii,
coabitări, naşteri nelegitime etc.) în toate ţările membre a condus la o
diversificare a ajutoarelor acordate familiilor prin crearea de forme noi ca:
ajutorul de supravieţuitor extins şi la soţi în cazul decesului soţiei, divizarea
dreptului de ajutor în caz de divorţ, extinderea dreptului la ajutor pentru
îngrijirea copiilor şi la soţi (Germania, Franţa) şi generalizarea acestuia pentru
mame (Grecia, Portugalia).
Perturbaţiile caracteristice pieţei muncii în prezent (schimbări frecvente
ale locurilor de muncă, alternări de perioade de activitate cu perioada de
şomaj, apariţia activităţilor "atipice": 1/2 normă, activitate sezonieră) creează
probleme deosebite pentru protecţia socială din ţările membre ale UE.
Sistemele existente tind să "penalizeze" întreruperile de activitate şi în general
segmentele ocupate în activităţi "atipice". În condiţiile limitării ofertei de locuri
de muncă aceste segmente riscă să nu beneficieze de protecţie adecvată, sau
să se alăture la ceea ce analiştii numesc "noii săraci". Multe din ţările membre
(ţările nordice, Germania, Austria, Franţa, Danemarca etc.) şi-au adaptat
schemele de protecţie socială la aceste realităţi, incluzând forme de ajutor
corespunzătoare activităţilor "atipice", iar unele (Germania, ţările nordice) au
1

Precizăm, că în textul lucrării conceptul de ajutor corespunde echivalentului în bani al
prestaţiilor incluse în sistemele de protecţie socială.
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reconsiderat chiar dreptul de dobândire a pensiei prin recunoaşterea
(includerea) lor în metodologia de stabilire a pensiilor.
Un alt fenomen caracteristic ţărilor europene îl constituie creşterea
participării femeilor la piaţa forţei de muncă. Impactul este ceva mai complex,
generând anumite tensiuni în relaţia profesie - familie - protecţie socială.
Considerată "economic inactivă" de schemele tradiţionale de protecţie, femeia
este de, regulă, implicată în activitatea de familie neplătită şi protejată printr-un
drept "derivat", principala ei "misiune" fiind armonizarea relaţiilor de familie.
În societăţile Europei contemporane munca neplătită şi neprotejată direct
devine un nou risc, în special pentru familiile cu un singur venit. Reconcilierea
responsabilităţilor profesionale cu cele de familie presupune nu numai
recunoaşterea utilităţii muncii neplătite ci şi găsirea unor forme adecvate de
protecţie socială. Utilitatea pare a fi recunoscută de toate ţările însă stabilirea
unor forme de ajutoare adecvate întârzie, deşi implicaţiile neprotejării acestui
risc depăşesc conflictul viaţă profesională - viaţă de familie.
Statutul de ţări membre ale Uniunii Europene este, el însuşi, o sursă de
noi riscuri. Prezenţa unor fenomene "transnaţionale" ca bolile transmisibile,
traficul de droguri, fenomenul infracţional, etc., generează riscuri specifice a
căror protecţie depăşeşte responsabilitatea şi posibilităţile practice ale unui
singur stat. Principiul solidarităţii sociale capătă o nouă dimensiune solidaritatea europeană - şi stă la baza stabilirii schemelor comunitare de
protecţie şi a destinaţiilor fondului constituit pentru finanţarea lor.
2) Concomitent cu extinderea tipurilor de prestaţii se remarcă şi o
tendinţă de sporire a categoriilor de beneficiari prin extinderea asupra unor
categorii noi de populaţie. Astfel, Germania, a inclus în sistemul său un nou tip
de prestaţie destinată protecţiei artiştilor.
Spania, Grecia, Portugalia au extins gama prestaţiilor pentru protecţia
şomerilor tineri, persoanelor ocupate în activităţi atipice.
În condiţiile liberei circulaţii a forţei de muncă în cadrul Comunităţii apare
un segment nou de populaţie - non-naţionalii - a căror protecţie ridică probleme
deosebite atât pentru fiecare ţară (originară sau de rezidenţă) cât şi pentru
Comunitate în ansamblu. Deşi limitaţi numeric non-naţionalii beneficiază de
protecţie discriminatorie, egalitatea între naţionali şi non- naţionali fiind în
opinia unor analişti (7) "fundamentală pentru a dobândi dreptul liberei mişcări a
oamenilor, care tehnic şi legal este garantat prin Tratatul de la Maastricht" (Art.
8 A).

1.3. Nivelul protecţiei sociale în ţările comunitare:
decalaje şi tendinţe
Deşi fundamentate pe aceleaşi premise şi adaptate pe aceleaşi
coordonate, sistemele de protecţie socială actuale reflectă decalajul de bogăţie
caracteristic ţărilor membre ale UE. Nivelul lor de dezvoltare este direct
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dependent de forţa economică a ţării. Aşa cum observau analiştii (8) "ele tind
să se apropie parţial, dar această convergenţă vizează, în principal, funcţiile şi
structura lor şi mai puţin nivelul şi modalităţile de finanţare".
Analizele şi studiile consacrate problemelor privind nivelul protecţiei
sociale recurg, de obicei la o dublă abordare: a) teoretică - cu accent pe
motivaţii filozofico-sociologice (9) şi b) practică - cu referire directă la relaţia
resurse - beneficiari.
Din acest punct de vedere am putea afirma că principala direcţie de
adaptare a sistemelor de protecţie socială este, în ultimă instanţă, menţinerea
echilibrului între resursele disponibile şi solicitanţi, în speranţa garantării unui
nivel de protecţie adecvat.
Decalajele ce separă ţările membre în plan economic îşi au
corespondent şi în planul social. La nivel comunitar cheltuielile destinate
protecţiei sociale au înregistrat o dinamică ascendentă în ultimii ani (tabelul nr.
1). Tendinţa se menţine şi la nivelul majorităţii ţărilor membre.
Tabelul nr. 1 - Dinamica PIB şi a cheltuielilor pentru protecţia
socială în E12, în perioada 1986-1993 (preţuri 1985)
1985 = 100%
1986
102,9
104,0

1987
105,8
108,0

1988
110,2
111,0

1. PIB
2. cheltuieli
pentru protecţie socială
Sursa: Eurostat yearbook'95, p. 196 şi 230.

1989
113,9
113,0

1990
117,3
117,0

1991
121,6
123

1992
123,0
129

1993
122,6
-

Aceasta a avut drept efect o creştere constantă a nivelului protecţiei
sociale pe persoană (exprimat în ECU sau PPC) atât la nivel comunitar cât şi
în fiecare ţară (anexe, tabelul nr. 2.).
Şi totuşi, decalajele care separă ţările de nivelul comunitar şi ţările
membre între ele sunt semnificative. Deci într-o tendinţă evidentă de diminuare
decalajul dintre nivelul minim de protecţie pe persoană în ECU (Grecia) şi cel
maxim (Suedia) era în 1992 (ultimele date disponibile) de 1:7,8 (faţă de 1:10,3
în 1989, 1:9,3 în 1990).
Exprimat în PPC, decalajul între nivelul minim şi cel maxim este mult
mai redus. Polii sunt aceiaşi - Grecia şi Suedia - iar raportul este de 1:4,3. De
remarcat că acest decalaj se diminuează în anii 1989 - 1991 (1:4,6 în 1989;
1:4,3 în 1990 şi 1:4,0 în 1991) dar înregistrează o uşoară creştere în 1992.
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Considerând nivelul mediu calculat pentru Europa 12 , în 1992, egal cu
100%, nivelul protecţiei sociale în Grecia reprezenta 33% din cel comunitar, în
Portugalia 40%, în Irlanda 57% iar în Spania 62%, Marea Britanie, se apropie
mai mult de medie, nivelul atingând 97% situându-se totuşi sub media
europeană. Dintre ţările membre al căror nivel al protecţiei se situează peste
media comunitară, Suedia şi Luxemburg se detaşează net (152% şi respectiv
146%) urmate de Germania (126%) Olanda (124%), Finlanda şi Danemarca
(118%), Austria (117%), Franţa (116%) şi Belgia (107%) (anexe, tabelul nr. 3.).
Ilustrarea cifrică a decalajelor existente în cadrul Comunităţii evidenţiază,
totodată, stadiile diferite, pe care trebuie să le parcurgă procesul de adaptare a
sistemelor de protecţie socială în prezent. Dacă marea majoritate a ţărilor
membre au o misiune relativ uşoară (ţările nordice, Germania, Luxemburg mici
"retuşuri", sau modificări structurale minore - restul ţărilor), ţările mediteraneene sunt în faza de structurare a sistemelor în scopul îmbunătăţirii
protecţiei sociale la nivel naţional şi al alinierii acestora la nivelul exigenţelor
sistemelor ce funcţionează în ţările membre dezvoltate.

1

Aderarea celor trei ţări (Austria, Franţa şi Suedia) a influenţat în mod cert nivelul mediei
comunitare, în sensul creşterii acestuia, însă apreciem că nu modifică esenţial ierarhizarea ţărilor membre.
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2. PROBLEME ACTUALE ALE PROTECŢIEI SOCIALE
ÎN ŢĂRILE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE

Impactul protecţiei sociale asupra economiilor naţionale are efecte
multiple, cu intensitate şi durată diferite. Cele mai multe studii şi analize
manifestă o atenţie predilectă pentru evidenţierea efectelor negative, făcând
abstracţie sau estompând dimensiunea pozitivă a impactului.
Şi totuşi o protecţie adecvată în domeniul securităţii sociale este
considerată de analişti "o cale de echilibrare a eventualelor interese divergente
ale ţărilor membre" (10), şi chiar "o precondiţie în exercitarea efectivă a
dreptului la mişcare liberă" (11).
În Europa securitatea socială are o asemenea importanţă încât înainte
de a fi considerată o componentă a politicii sociale este o instituţie care a atins
o dimensiune "societală" reală.
Crearea Pieţei Unice cu implicaţiile ei specifice amplifică rolul securităţii
sociale în relaţia dezvoltare - securitate. Recunoscând primatul laturii
economice a Pieţei Unice, analiştii sunt însă, de părere "că este timpul definirii
aspectului uman al Pieţei Unice" (12).
Decalarea în timp a dimensiunii sociale a integrării este motivată, în
principal, de diversitatea problemelor ce se cer soluţionate în cadrul acestui
obiectiv. În plus rezolvarea lor nu depinde numai de performanţele economice
ale ţărilor respective, ci şi de decizia politică a guvernelor ţărilor membre, sau
grupurilor politice în unele cazuri.
Dintre multiplele probleme cu care se confruntă protecţia socială în ţările
membre ale UE, în ultimii ani, reţinem: 1) criza sistemelor naţionale de protecţie socială; 2) tendinţele în nivelul şi structura costurilor; 3) necesitatea unor
reforme la nivel naţional şi comunitar.

2.1. Crizele sistemelor de protecţie socială
În prezent sistemele naţionale de protecţie socială sunt afectate de crize,
într-o măsură mai mare sau mai mică. Starea de criză nu este de dată recentă;
ea a însoţit procesul de definitivare a sistemelor actuale, fiind marcată de
forme diferite de manifestare.
Criza nu este de sistem, prin urmare nu pune în discuţie legitimitatea
protecţiei sociale - a securităţii sociale ca instituţie cu principiile şi funcţiile
recunoscute. Sursa manifestărilor de criză ţine de "înfăţişarea" sistemelor:
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structura prestaţiilor incluse; instrumentele utilizate pentru asigurarea lor;
modul de finanţare, etc., deci criza vizează legitimitatea practică a acesteia1.
Cauzele crizelor sunt multiple: sunt comune şi specifice ţărilor sau
etapelor respective. Ele îşi au originea într-o contradicţie (neconcordantă) mai
generală manifestată în prezent, între sistemele naţionale de protecţie
existente şi riscurile sociale cărora trebuie să le răspundă la nivel naţional şi
comunitar. Această neconcordanţă între "concepţia teoretică" privind sistemele
şi funcţionalitatea lor practică motivează şi în acelaşi timp orientează
intervenţiile guvernelor în sistemele naţionale de protecţie, în ideea de a le
"racorda" cât mai corect la realităţile economico - sociale actuale.
Încercând să concretizăm afirmaţia de mai sus vom insista asupra a
două aspecte suficient de concludente după opinia noastră, şi anume: a)
neconcordanţa ofertă/cerere de prestaţii; b) neconcordanţa resurse/costuri.
Deşi sistemele de protecţie socială existente în ţările membre UE sunt,
în majoritate definitivate structural, oferta de prestaţii se dovedeşte a fi
insuficientă în raport cu cererea în continuă creştere. Nu ne vom opri asupra
factorilor care influenţează această situaţie (13). Sesizarea şi recunoaşterea
acestui decalaj motivează necesitatea intervenţiilor în structura prestaţiilor, tot
mai frecvente în ultimii ani. Includerea de noi prestaţii în structura sistemelor şi
extinderea ariei de acoperire urmăresc asigurarea unui anumit echilibru ofertă cerere şi implicit realizarea scopului de bază - protecţia adecvată.
Mai evidentă (putând fi ilustrată şi cifric) neconcordanţa resurse - costuri
are o incidenţă mult mai amplă. Ţările membre sunt confruntate, practic, cu o
dublă tendinţă: pe de o parte reducerea resurselor disponibile ca efect al
recesiunii prezentă în economiile naţionale, iar pe de altă parte, creşterea
continuă a costurilor protecţiei sociale. Confruntarea tendinţelor conduce la
accentuarea deficitelor bugetare (naţionale şi comunitare) cu dublu efect: a) o
orientare spre limitarea nivelului protecţiei sociale (cheltuielile sociale fiind
primele "victime" în bugetele de austeritate), satisfacerea cererii devenind din
ce în ce mai restrictivă; b) temporizarea procesului de integrare economică,
cunoscându-se că una din condiţiile trecerii la faza a-III-a a UEM este
reducerea deficitelor bugetare.
Analizele şi studiile elaborate în ultimii ani (14) acordă atenţie sporită
crizelor sau combinaţiilor de crize, care confruntă sistemele naţionale de
protecţie socială. Cele mai multe au vizat impactul crizelor asupra sistemelor
dar şi măsurile preconizate de guverne pentru combaterea lor.
Ultimele rapoarte MISSOC (1 iulie 1992 - 30 iunie 1993 şi 1 iulie 1993 30 iunie 1994) au vizat, în mod deosebit conţinutul şi formele crizelor din
sistemele de protecţie socială.

1

Sondajele EUROBAR au confirmat că peste 92% din cetăţenii europeni consideră
securitatea socială ca cea mai mare realizare a societăţii moderne.
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Raportul MISSOC '93 precizează că aproape toate ţările membre au
raportat schimbări semnificative în sistemele lor de protecţie socială şi în
marea lor majoritate s-au încadrat în "modelul" (tiparul) "crizei managementului". Totodată a grupat aceste schimbări în 7 direcţii concrete, care se
regăsesc, la dimensiuni diferite, în toate ţările UE şi anume: 1) reforma
pensiilor; 2) restricţii în acordarea ajutoarelor de şomaj; 3) controlul costurilor
medicale; 4) ajustarea contribuţiilor; 5) metode alternative de finanţare (inclusiv
privatizarea); 6) schimbări administrative; 7) măsuri de activare a ocupării.
În opinia lui E. James (15) "anul 1993 (1 iulie 1993 - 30 iunie 1994) a fost
confruntat cu trei categorii de crize: "acută, cronică şi iminentă", fiecare cu
motivaţia şi impactul ei.
Criza acută este de fapt, criza şomajului (curent şi rezidual) generată de
înăsprirea recesiunii economice. Schemele de protecţie socială se confruntă
pe de o parte cu o creştere vertiginoasă a costurilor, iar pe de altă parte cu o
reducere a veniturilor necesare acoperirii lor. Criza afectează în mod deosebit
schemele bazate pe ocupare şi pe contribuţiile salariaţilor sau finanţate din
veniturile generale ale statului.
Criza cronică este generată de creşterea costurilor serviciilor de sănătate.
Tendinţa pare practic imposibil de controlat; ea este datorată creşterii permanente
a cererii pentru acest gen de prestaţii dar şi modificărilor structurale, noile servicii
oferite fiind mai moderne dar şi mai scumpe. Finanţate în marea majoritate a
cazurilor din veniturile publice, costurile serviciilor de sănătate intră în "concurenţă"
cu alte destinaţii, limitând oferta de servicii valoric.
Criza iminentă - generată de erodarea principiului solidarităţii generaţiilor
este, în ultimă instanţă o criză demografică. În multe din ţările membre devine
tot mai evident decalajul dintre rata natalităţii din perioada imediat post-belică
şi cea din deceniile următoare; este decalajul dintre segmentul mare de
populaţie care-şi revendică drepturile de pensionare şi segmentul activ, mai
redus numeric, ce trebuie să "suporte" efortul pensionărilor.
Delimitarea tipurilor de criză nu are numai o valoare teoretică. Deşi
prezente în toate ţările membre, crizele se manifestă cu intensitate diferită. De
exemplu, criza acută (a şomajului) este mult mai evidentă în ţările sudice
(Grecia, Italia, Portugalia, Spania), în timp ce criza iminentă este deosebit de
pregnantă în ţările nordice, exceptând Germania, Austria (excepţie Irlanda). În
schimb criza cronică se manifestă aproape la fel în toate ţările, ceea ce ne
permite să vorbim de o "combinaţie" de crize.
Realitatea confirmă că "modelul" de criză se poate schimba, însă
direcţiile prioritare ale procesului de adaptare rămân aceleaşi. Unii analişti,
sunt de părere că: "Presiunea acestor crize a creat o convergenţă reală a
politicilor în domeniul protecţiei sociale în Europa, alta decât convergenţa pe
care a avut-o în vedere Comisia Europeană când a elaborat Recomandarea
privind convergenţa obiectivelor şi politicilor de protecţie socială în 1992"(16).
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Simpla enumerare a direcţiilor de acţiune în vederea soluţionării stării de
criză ne permite să afirmăm că "numitorul comun" al cauzelor generatoare de
crize îl constituie insuficienţa resurselor în raport cu cheltuielile necesare
asigurării unui nivel corespunzător de securitate socială.

2.2. Costurile protecţiei sociale: structură, nivel, tendinţe
Protecţia socială este un drept dobândit, recunoscut prin elaborarea
sistemelor naţionale de prestaţii şi stabilirea resurselor disponibile pentru
acoperire. Prestaţiile sunt, însă, din ce în ce mai costisitoare iar resursele
disponibile mai limitate. În aceste condiţii este necesară o evaluare riguroasă a
costurilor prestaţiilor pentru a asigura un echilibru între resursele cerute de
finanţare şi cheltuielile efectuate pentru acoperirea lor.
Potrivit datelor ESSPROS (17), costurile pentru prestaţiile sociale includ
prestaţii (în bani sau sub formă de servicii) cheltuielile de administraţie, alte
cheltuieli (anexe, tabelul nr. 4).
În 1992, costurile pentru ajutoare reprezentau peste 95% din costurile
medii ale prestaţiilor sociale la nivelul Comunităţii (2/3 reveneau ajutoarelor în
bani şi 1/3 serviciilor) iar cheltuielile pentru administraţie nu depăşeau 3,5 din
nivelul total. O evaluare exactă presupune considerarea a cel puţin 3 elemente
şi anume: categoriile de riscuri sociale (specificate în sistemele naţionale de
protecţie); segmentele de populaţie expuse pe categorii de riscuri şi nivelul şi
durata protecţiei posibile pentru momentul respectiv. Costurile prestaţiilor pe
termen scurt (ajutoare de şomaj, de orientare profesională şi reintegrare
familială, de maternitate, unele ajutoare de boală, de îngrijiri medicale, etc.) se
determină, de regulă mai simplu cunoscându-se durata limitată şi nivelul
ajutoarelor respective. În ceea ce priveşte prestaţiile pe termen lung (pensiile
de bătrâneţe şi de supravieţuitor, ajutoarele de invaliditate şi handicapaţi, etc.)
costurile lor se estimează cu destulă aproximaţie chiar şi când se cunoaşte
numărul şi structura populaţiei expuse riscurilor respective.
Totodată sunt şi cele mai costisitoare , reprezentând peste 50% din costul
total al prestaţiilor acordate. Spre exemplu, în 1992 pensiile de bătrâneţe, de
supravieţuitor şi de invaliditate reprezentau 54,2% (anexe, tabelul nr. 5), în timp ce
prestaţiile temporare (ajutoare pentru şomaj, orientare profesională; accidente de
muncă şi boli profesionale, ajutoare familiale, de maternitate, etc.) deţineau 17%.
Ajutoarele de boală reprezintă o prestaţie "specială" inclusă, de regulă, în
categoria celor pe termen scurt. Ponderea ridicată a costurilor acestor prestaţii de
peste 1/4 din costurile totale (25,3% în 1992), imposibilitatea amânării satisfacerii
ei creează dificultăţi deosebite estimării exacte a nivelului cheltuielilor. În plus,
includerea lor în categoria prestaţiilor de scurtă durată este riscantă şi sporeşte
gradul de aproximare, ştiindu-se că cei mai mari consumatori de prestaţii medicale
sunt persoanele în vârstă, iar starea de boală pentru acest segment este
permanentă. Dacă mai menţionăm şi faptul că evoluţia prestaţiilor subordonate
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acestui tip de risc este cea mai imprevizibilă (ca structură şi costuri) se poate
argumenta importanţa evaluării cât mai exacte a costurilor pentru categoria
menţionată, dar şi impactul deosebit pe care îl are asupra nivelului general al
costurilor prestaţiilor.
În toate ţările membre ale UE costurile protecţiei sociale cunosc o
dinamică ascendentă. În 1992 nivelul mediu al costurilor totale pentru Europa
12 era cu aproape 30% mai mare, comparativ cu 1989 (tabelul nr. 6.).
Tabelul nr. 6 - Dinamica costurilor pentru protecţie socială în E12, în
perioada 1990-1992
1990
TOTAL E 12 din care:
108,5
1. Ajutoare pentru protecţie socială
108,6
- în bani
108,9
- în natură (servicii)
107,4
2. Costuri de administraţie
110,5
3. Alte cheltuieli
96,8
Sursa: Calculat după datele din tabelul nr. 4. (IM).

1991
119,8
119,7
118,3
123,1
121,8
120,6

1989 = 100%
1992
129,4
129,4
128,1
132,3
128,2
134,4

În acelaşi interval costurile ajutoarelor au înregistrat o creştere similară
de 29,4%. Costurile prestaţiilor sub forma serviciilor au fost net superioare
comparativ cu nivelul total al costurilor ajutoarelor şi cu cel al ajutoarelor în
bani: 32,3% faţă de 29,4% şi respectiv 28,1%.
Deşi reduse ca pondere (3,4% în 1992) costurile de administraţie au
crescut cam în acelaşi ritm fiind cu peste 28% mai mari în 1992 faţă de 1989.
Pe categorii de prestaţii costurile au evoluat diferit (tabelul nr. 7).
Tabelul nr. 7 - Dinamica costurilor prestaţiilor în E 12 în anii 1991-1992

TOTAL COSTURI, din care pentru:
1. Boală
2. Invaliditate şi handicapaţi
3. Accidente de muncă şi boli profesionale
4. Bătrâneţe
5. Supravieţuitori
6. Maternitate
7. Familiale
8. Şomaj
9. Orientare profesională, reintegrare
Sursa: Calculat după datele din tabelul nr. 5. (IM)

1991
110,3
113,2
110,7
104,2
108,5
106,9
113,2
108,0
119,0
114,9

1990 = 100%
1992
119,1
122,7
120,8
111,1
116,9
115,0
128,1
116,6
129,6
121,8
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Deşi se referă la un interval de timp scurt, datele tabelului ne permit să
remarcăm o tendinţă de creştere substanţială a costurilor pentru toate
categoriile de prestaţii, multe depăşind creşterea medie înregistrată la nivelul
Comunităţii (10,3% în 1991 şi 19,1% în 1992 comparativ cu 1990).
Costurile vizând ajutoarele de şomaj au înregistrat cea mai rapidă
creştere: cu 19% în 1991 şi cca. 30% în 1992 faţă de 1990, urmate imediat de
costurile ajutoarelor de maternitate cu 13,2% şi respectiv 28,1%.
Creşteri substanţiale au înregistrat şi costurile ajutoarelor pentru boală,
orientare profesională, invaliditate, depăşind media comunitară.
Dinamica ascendentă a costurilor totale şi evoluţia lor diferenţiată pe
categorii de prestaţii sunt datorate influenţei unor factori diferiţi ca intensitate şi
arie de influenţă. Ne vom opri asupra a trei factori şi anume: schimbările în
structura demografică (pe grupe de vârstă şi ocupare); modificarea tipologiei
familiei; evoluţia costurilor îngrijirilor medicale, considerând că sunt prezenţi în
toate ţările membre şi au impactul cel mai mare.
Ţările UE se confruntă în prezent dar şi în viitorii ani - după unele
aprecieri, cu schimbări importante în structura demografică; pe de o parte o
creştere a ponderii populaţiei vârstnice în populaţia totală, iar pe de altă parte
reducerea ponderii segmentului tânăr. Potrivit unor estimări "în viitorii 20 de ani
populaţia peste 60 de ani va creşte de la 20% la 23% spre anul 2010 iar cea
sub 20 ani va descreşte de la 24% la 21% în aceeaşi perioadă". (18)
Fenomenul este datorat nu numai natalităţii ridicate în anii imediat postbelici, ci
şi creşterii speranţei de viaţă a populaţiei (cu 1 an la fiecare 5 ani), şi este mai
precoce în ţările nordice, Germania, Austria, însă mai rapidă în ţările
mediteraneene. Prezenţa acestui segment demografic, în continuă sporire
numerică în toate ţările influenţează decisiv costurile prestaţiilor. Segmentul
respectiv este beneficiarul prestaţiei cu ponderea cea mai mare în nivelul
costurilor ajutoarelor - pensiile - peste 36% (36,6% în 1992), este recunoscut
ca cel mai mare consumator de îngrijiri medicale şi cuprinde numărul cel mai
mare de persoane dependente, a căror îngrijire presupune nu numai existenţa
unor ajutoare în bani ci şi servicii de supraveghere. Circa 45% din costuri
(44,8% în 1992) reprezintă ajutoare care privesc în exclusivitate persoanele în
vârstă şi anume pensiile de bătrâneţe şi de supravieţuire. Dacă admitem că o
mare parte din ajutoarele de boală şi cele de invaliditate vizează această
categorie de populaţie, se poate afirma că aproximativ 3/4 din nivelul costurilor
sunt generate de populaţia vârstnică. Nu trebuie uitat, însă, că marea lor
majoritate sunt creatorii resurselor disponibile pentru acoperirea tuturor
categoriilor de risc şi nu numai consumatori.
Un alt fenomen prezent în toate ţările UE cu tendinţă de creştere
deosebită în ultimii ani este şomajul. Rata relativ înaltă şi uniformă este
datorată atât accentuării recesiunii în ultimii ani cât şi prezenţei unui şomaj
"rezidual", nerezolvat în anii anteriori, ceea ce i-a determinat pe unii analişti să
remarce că şomajul este mai curând o consecinţă a unei ajustări greşite decât
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o problemă de creştere sau scădere a populaţiei active".(19) Deşi vizează doar
un segment al populaţiei - populaţia activă - (ceea ce explică ponderea relativ
redusă în nivelul costurilor prestaţiilor - sub 6%) şomajul are un impact
deosebit asupra nivelului costurilor totale. O rată mare a şomajului determină o
sporire semnificativă a volumului ajutoarelor de şomaj şi a celor destinate
orientării profesionale şi reintegrării, şi în acelaşi timp o limitare a resurselor
necesare acoperirii riscurilor, afectând toate sursele de finanţare. În plus,
vizând forţa de muncă activă, ajutorul de şomaj este, în marea majoritate a
cazurilor unica sursă de venit pentru individ sau pentru familia lui, ceea ce ar
putea motiva dinamica superioară a costurilor acestei prestaţii, comparativ cu
celelalte componente (19% în 1991 şi aproximativ 30% în 1992, faţă de 1990).
Prezentă în majoritatea ţărilor membre ale UE noua tipologie a familiei
determină, îndeosebi, creşterea costurilor ajutoarelor familiale şi de
maternitate. Erodarea unităţii familiale - una din premisele sistemelor
tradiţionale - este însoţită de fenomenul de "atomizare" a familiei. Creşterea
numărului familiilor mono-parentale (20) a persoanelor dependente de o formă
unică de ajutor (tineri sau persoane în vârstă care trăiesc separat), asumarea
răspunderii îngrijirii copiilor în egală măsură de ambii părinţi au condus nu
numai la o diversificare a formelor concrete a ajutoarelor ci şi la creşterea
nivelului lor, fiind în multe cazuri unica sursă de venit şi implicit, la creşterea
costurilor lor. Deşi ca pondere în costurile totale reprezintă în jur de 7% (6,8%
în 1992) costurile ajutoarelor familiale au crescut constant în ultimii ani; faţă de
1990 au crescut cu 8% în 1991 şi cu 16,6% în 1992.
O evoluţie aparte o înregistrează ajutoarele pentru maternitate. În condiţiile reducerii ratei natalităţii în marea majoritatea a ţărilor (exceptând Irlanda)
costurile pentru această prestaţie au înregistrat o creştere substanţială faţă de
1990: cu 13,2% în 1991 şi 28,1% în 1992 (locul II după ajutoarele de şomaj).
După părerea noastră îngrijirile medicale au impactul cel mai mare
asupra costurilor totale privind ajutoarele, atât datorită ponderii ridicate - peste
25% (25,3% în 1992, poziţia secundă după pensiile de bătrâneţe) cât şi
caracteristicilor deosebite ale tipului de prestaţie. Prin natura lor serviciile
subordonate acestui tip de prestaţii presupun costuri din ce în ce mai mari şi în
acelaşi timp creează mari dificultăţi în estimarea lor cât mai exactă. Fiind
destinate ciclului biologic complet, îngrijirile medicale sunt şi cele mai
diversificate prestaţii.
Îngrijirile medicale acoperă riscul de boală, prin urmare protecţia nu
poate fi parţială sau amânată, ceea ce presupune existenţa resurselor de
acoperire adecvate riscului şi momentului solicitării şi justifică tendinţa de
creştere permanentă.
Ritmul anual de creştere al costurilor ajutoarelor de boală este superior
mediei europene. Faţă de 1990 au crescut cu 13,2% în 1991 şi cu aproape
23% în 1992.
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Adesea decalajul existent în ţările membre între costurile mari şi
resursele disponibile pentru acest tip de prestaţii este motivat de o creştere
"exagerată" a consumului (solicitărilor) populaţiei. Fără a ignora semnificaţia
acestui aspect considerăm că decalajul este datorat, în principal, dificultăţilor
reale în estimarea exactă a costurilor. Starea de boală nu poate fi "programată"
(spre deosebire de alte categorii de risc) nici ca moment, nici ca durată.
Dictonul "există bolnavi şi nu boli" este nu numai real dar şi foarte costisitor,
combinaţia de diagnostice sporind substanţial costul "normat" şi normal al bolii.
Paralel cu diversificarea riscului de boală se înregistrează şi o diversificare a
prestaţiilor ca efect al evoluţiei progresului tehnic şi ştiinţific în domeniul
medical. Prestaţiile moderne sunt din ce în ce mai scumpe şi mai
indispensabile în protecţia populaţiei. Este vorba în egală măsură, de tehnici
de investigaţii şi terapeutice dar şi de producţia de medicamente, materiale
sanitare. Toate aceste aspecte determină o creştere constantă a costurilor
medicale, greu de contracarat sau temperat, deşi măsurile în acest sens nu
lipsesc.
Influenţa cumulată a factorilor menţionaţi, la care se adaugă şi alţi factori
specifici fiecărei ţări imprimă costurilor o tendinţă permanentă de creştere,
ceea ce are drept efect o sporire considerabilă a cheltuielilor necesare
protecţiei adecvate, ilustrată de evoluţia ponderii acestora în PIB (anexe,
tabelul nr. 8).
În anii '90 ponderea cheltuielilor pentru protecţia socială în PIB a crescut
la nivel comunitar (de la 25,3% în 1990 la 27,1% în 1992 în E 12) cât şi în
fiecare ţară (exceptând Grecia unde a înregistrat o uşoară scădere de la 20,5%
în 1990 la 19,3% în 1992). În marea majoritate a ţărilor creşterile au variat între
1-1,5% pe an, cele mai semnificative creşteri fiind înregistrate de Finlanda (de
la 26,1% în 1990 la 35,4% în 1992), Suedia (de la 35,8% în 1990 la 40% în
1992) şi Marea Britanie (de la 22,7% în 1990 la 27,2% în 1992).
Ţările cu sistemele cele mai dezvoltate au şi ponderile cele mai mari. În
1992 cheltuielile pentru protecţia socială reprezentau 40% din PIB în Suedia,
35,4% în Finlanda, 33% în Olanda, 29,2% în Franţa, 28,2% în Austria, etc.
Doar în patru ţări ponderea cheltuielilor în PIB se situa sub media comunitară
şi anume: Grecia 19,3%, Portugalia 17,6%, (cea mai mică pondere), Italia
21,6% şi Spania 22,5%, celelalte ţări membre având ponderi apropiate de
medie.
În aceste condiţii găsirea surselor de finanţare, suficiente pentru o
protecţie socială adecvată constituie cea mai dificilă problemă cu care se
confruntă ţările UE în prezent. Discrepanţa dintre cheltuielile în continuă
creştere şi sumele necesare finanţării lor tinde să se accentueze în ultimii ani
(tabelul nr. 9).
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Tabelul nr. 9 - Dinamica cheltuielilor şi veniturilor pentru protecţia socială
în EUROPA 12, în perioada 1990-1992
1989 = 100%

Cheltuieli
Venituri

1990
108,5
108,6

1991
119,8
113,2

1992
129,4
125,3

Sursa: Calculat după Basic Statistics of the EU, p. 168 şi 172

Comparativ cu 1989 volumul cheltuielilor pentru protecţia socială a
crescut cu aproape 30%, iar cel al veniturilor cu 25%. Insuficienţa veniturilor
necesare asigurării nivelurilor acordate este dublată şi de efectele "spiralei
inflaţioniste" care erodează permanent mărimea prestaţiilor furnizate.
Potrivit datelor ESSPROS sursele constituirii veniturilor necesare pentru
finanţarea protecţiei sociale sunt: contribuţiile sociale ale agenţilor economici
(patronale), contribuţiile sociale ale persoanelor asigurate (salariaţi şi persoane
independente); contribuţiile curente (alocaţiile) guvernului central, alte venituri.
Sursele menţionate sunt recunoscute şi acceptate de toate ţările ca fiind
principale sau unice posibilităţi de finanţare. Discuţiile şi controversele, adesea
cu pronunţată tentă politică ce au ca subiect finanţarea protecţiei sociale
vizează, de fapt, două aspecte: 1) sumele necesare pentru garantarea nivelului
alocat şi 2) raportul dintre sursele de constituire a fondurilor cerute de
acoperirea cheltuielilor.
Fiind din ce în ce mai mari, sumele necesare grevează asupra deficitelor
bugetare existente în toate ţările şi intră în "concurenţă" cu celelalte destinaţii
ale veniturilor bugetare. Adesea sunt considerate responsabile de creşterea
deficitelor, aproape în exclusivitate, iar reducerea lor ca o soluţie sigură şi
imediată pentru echilibrarea acestora. Fără a nega contribuţia destinaţiei
respective la accentuarea deficitelor, o analiză pertinentă evidenţiază cauzele
reale ale deficitelor existente în ţările membre ale UE. Problema reducerii lor
capătă o dimensiune în plus la nivel comunitar, ea nu se reduce doar la
echilibrarea bugetelor naţionale ci, în acelaşi timp, constituie una din condiţiile
de bază pentru trecerea la faza a-III-a a UEM.
De aici şi atenţia specială acordată problemei, între căile de reducere
vizându-se cel mai adesea, în primul rând sumele destinate protecţiei sociale.
Considerăm că o asemenea "opţiune" este, mai curând, "justificativă" şi
"extremă", soluţiile de fond ţinând de economic.
Raportul dintre surse ridică probleme ceva mai complexe, afectând
practic interesele tuturor factorilor implicaţi: contribuabili - beneficiari - guverne,
iar decizia factorului politic constituie frecvent, subiect de critică şi controverse
din partea tuturor.
Analiza datelor statistice disponibile la nivel comunitar ilustrează ponderea majoritară - în jur de 65% - a contribuţiilor bazate pe muncă (contribuţiile
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patronale - şi cele ale persoanelor active asigurate) în structura fondurilor
destinate protecţie sociale. (anexe, tabelul nr. 10).
Deşi într-o uşoară scădere (64,7% în 1992 faţă de 65,6% în 1989) participarea majoritară a acestor surse constituie şi subiectul cel mai controversat
(21). Principala sursă de venit o constituie contribuţiile patronale (ale agenţilor
economici) - peste 40% din volumul resurselor de finanţare. După cum rezultă
din datele statistice, în ultimii ani se înregistrează o tendinţă de reducere a
participării lor (40,5% în 1992 faţă de 42% în 1989) determinată de diminuarea
obligaţiilor agenţilor economici prin diverse facilităţi care să-i stimuleze să
sporească ocuparea. Garantarea unui nivel adecvat de protecţie determină
guvernele să recurgă la diverse măsuri directe şi indirecte pentru menţinerea
sau chiar sporirea ponderii lor. Măsurile preconizate sunt contradictorii, ele
afectează direct interesele agenţilor economici, mai ales în condiţiile recesiunii.
Povara suplimentară reduce nivelul rentabilităţii şi-i determină să recurgă la
diverse soluţii "salvatoare", între care frauda, evaziunea fiscală şi "munca la
negru" sunt întâlnite în toate ţările membre şi într-o anumită măsură sunt
facilitate de integrarea economică (libera circulaţie a capitalurilor şi a forţei de
muncă nu se încadrează întotdeauna în rigorile legilor). În acelaşi timp
veniturile persoanelor asigurate (salariaţi, independenţi şi în unele ţări şi
pensionari) afectate deja de "spirala inflaţionistă" sunt diminuate prin
prelevările obligatorii ale cotizaţiilor. Totuşi această sursă a înregistrat o uşoară
creştere (de la 23% în 1989 la peste 24% în 1992), teama de insecuritatea
viitoare fiind mai convingătoare.
De remarcat că alocaţiile de la bugetele naţionale au înregistrat o uşoară
creştere ca pondere în volumul total al veniturilor (de la circa 28% în 1989 la
29,2% în 1992) reprezentând aproximativ 1/3 din veniturile totale.
Tendinţele menţionate sunt ilustrate şi de dinamica diferită a surselor
respective (tabelul nr. 11).
Tabelul nr. 11 - ESSPOS. Dinamica veniturilor în E 12
în perioada 1990 - 1992
1989 = 100%

TOTAL din care:
1. Contribuţii sociale patronale
2. Contribuţia socială a persoanelor asigurate
3. Contribuţii ale guvernului general
4. Alte venituri curente

1990
108,
0
107,
1
109,
3
108,
1
108,

1991
118,
2
115,
0
119,
1
123,
3
113,

1992
125,
3
120,
9
127,
9
131,
3
117,
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2

6

Sursa: Calculat după datele din tabelul nr. 10 (IM)

În condiţiile creşterii volumului total al veniturilor cu 25% în 1992 faţă de
1989 volumul contribuţiilor patronale a crescut cu circa 21%, cel al persoanelor
asigurate cu aproape 28% iar alocaţiile bugetare naţionale cu peste 31%.
Raportul dintre surse diferă considerabil între ţările membre (anexe,
tabelul nr. 12). Participarea contribuţiilor patronale la finanţarea protecţiei
sociale în 1992 varia de la circa 7% (6,9) în Danemarca sau 19,6% în Olanda
la peste 50% (Italia 50,5%, Franţa circa 51%, Spania aproximativ 53%) şi
peste 48% în Grecia. În Belgia şi Portugalia participarea contribuţiilor patronale
se apropia de media E 12, iar în Luxemburg, Marea Britanie şi Irlanda se situa
între circa 23% şi 30%.
Cu excepţia Belgiei şi Greciei, în perioada 1985-1992 ponderea contribuţiilor patronale în volumul veniturilor a scăzut.
Cotizaţiile salariaţilor asiguraţi nu depăşeau în marea majoritatea a ţărilor
membre 1/4 din volumul veniturilor, variind între circa 33% în Olanda sau
24,2% în Belgia şi 8,4% în Spania. În Germania, Portugalia şi Luxemburg circa
1/5 din volum, iar în Marea Britanie, Irlanda şi Italia nu depăşeau 15%.
În ceea ce priveşte alocaţiile bugetare ponderea cea mai mică se
înregistrează în Grecia (15,7%) şi Franţa (17,7% în 1992), iar nivelul maxim în
Danemarca -81,6%, urmată de Irlanda 60,6%, Marea Britanie şi Luxemburg
finanţau de la bugetele naţionale peste 40% din sumele necesare, celelalte ţări
membre Germania, Olanda, Portugalia, Italia, etc. alocând între 20% şi 30%. În
perioada menţionată doar Belgia, Grecia şi Olanda înregistrează o tendinţă de
scădere a ponderii alocaţiilor bugetare, pentru restul ţărilor tendinţa fiind de
creştere a acesteia.
Participarea diferită a surselor la constituirea fondurilor naţionale de
finanţare a protecţiei sociale reflectă deopotrivă decalajul de forţă economică
dar şi optica diferită asupra responsabilităţilor privind protecţia socială. Dacă
Danemarca şi Irlanda consideră că principala responsabilitate în asigurarea
nivelului adecvat de protecţie revine statului, Franţa, Italia, Grecia, Spania
transferă această responsabilitate agenţilor economici. Se cuvine să subliniem,
de asemenea, sporirea responsabilităţii persoanelor asigurate, confirmată de
participarea crescândă la constituirea fondurilor dar şi de tendinţa de extindere
a categoriei (alături de salariaţi, figurează în marea majoritate a ţărilor
persoane independente şi chiar pensionari).
Finanţarea protecţiei sociale este în primul rând, o sarcină a factorilor
naţionali (centrali, regionali, locali). Însă aşa cum am arătat evoluţia ţărilor în
cadrul UE multiplică categoriile de riscuri şi segmentele de solicitanţi. În aceste
condiţii fondurile disponibile în fiecare ţară - oricum insuficiente - pot contribui
la perpetuarea sau chiar accentuarea decalajelor deja existente, punând sub
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semnul incertitudinii finalizarea obiectivelor integrării economice şi realizarea
"dimensiunii umane" a UE.
Participarea Comunităţii la finanţarea protecţiei sociale se realizează
indirect prin intermediul fondurilor structurale şi de coeziune, destinate
obiectivelor fixate în vederea realizării convergenţei economice şi sociale şi
direct pe baza Fondului Social European.
Concomitent cu adoptarea Recomandării privind convergenţa obiectivelor şi politicilor de protecţie socială (92/442/EEC) Consiliul European a
adoptat, de asemenea, şi Recomandarea (92/441/EEC) referitoare la "criteriile
comune privind resursele suficiente şi asistenţa în sistemele de protecţie
socială", care stabileşte principiile de bază pentru recunoaşterea acestui drept
şi implementarea lui.(22)
Finanţarea indirectă se bazează pe efectul de "antrenare" a fondurilor
prevăzute în bugetul comunitar şi orientarea spre ţări sau zone defavorizate, în
vederea asigurării, în timp, a unei anumite "egalităţi" a nivelurilor de dezvoltare
economică şi socială în cadrul Uniunii Europene, şi pe această bază o
atenuare a decalajelor existente.
Participarea directă la finanţarea protecţiei sociale se realizează prin
Fondul Social European în principal, dar şi prin secţiunea "Orientare" a
FEOGA, considerată secţiunea socială a politicilor agricole. Cumulate, aceste
fonduri reprezintă peste 37% din sumele prevăzute pentru realizarea
Obiectivului 1 în perioada 1994-1999 (peste 35 mld. ECU). (23)
Sumele prevăzute sunt orientate în principal spre limitarea excluderii
sociale a unor segmente de populaţie prin sprijinirea cu prioritate a politicilor de
integrare activă şi spre garantarea tratamentului egal între naţionali şi nonnaţionali, în condiţiile liberei circulaţii a cetăţenilor în spaţiul comunitar.
Motivaţiile sunt clare: excluderea unor segmente de populaţie, în special
activă, poate influenţa potenţialul economic al UE prin diminuarea volumului de
muncă, iar perpetuarea inegalităţilor în tratamentul naţionalilor şi nonnaţionalilor ar periclita realizarea Pieţei Unice.
De aceea apreciem că participarea Comunităţii la finanţare vizează, îndeosebi, prevenirea protecţiei sociale. De altfel, prin însuşi scopul constituirii
lor, fondurile comunitare sunt destinate să completeze şi nu să substituie
eforturile financiare ale ţărilor membre.

2.3. Reforma protecţiei sociale: coordonate principale
Soluţionarea problemelor cu care se confruntă ţările membre şi Comunitatea în ansamblu este posibilă numai în condiţiile unei reforme a sistemelor de
protecţie socială. Cele mai multe studii şi analize elaborate în ultimii ani
recunosc şi argumentează necesitatea reformei (reformelor) politicilor sociale
în ansamblu şi îndeosebi a sistemelor de protecţie socială(24). Se subliniază
ideea că diversitatea şi complexitatea problemelor actuale "au condus la o
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avalanşă de reforme a sistemelor de protecţie socială, cu scopul comun de a
frâna costurile, concomitent cu încercarea de a face faţă creşterii cererii pentru
asistenţă".(25)
Reforma nu vizează fundamentele sistemelor (principii, funcţii, structuri
de bază) ci funcţionalitatea lor, modul în care reuşesc să asigure o protecţie
adecvată tuturor segmentelor de populaţie. După opinia noastră se poate vorbi
de necesitatea unor reforme în cadrul sistemelor naţionale de protecţie socială
care să vizeze componente ale acestora (categorii de prestaţii, modul de
administrare etc.) şi de o reformă la nivel comunitar, care să permită în final,
convergenţa sistemelor naţionale.
În cele ce urmează vom insista asupra principalelor coordonate ale
reformei la nivel comunitar, pornind de la scopul comun menţionat şi de la
finalitatea intenţionată şi anume armonizarea sistemelor naţionale de protecţie
socială.
Scopul comun subliniat în studiile şi analizele existente vizează asigurarea unui echilibru între costurile în continuă creştere şi resursele financiare
necesare pentru satisfacerea cererii sporite pentru prestaţii. Importanţa unui
asemenea echilibru pe termen scurt sau mediu a fost deja subliniată.
Creşterea costurilor este o necesitate motivată de acţiunea unor factori
comuni şi demonstrată de date statistice. Ele nu pot fi frânate prin reduceri ale
nivelului ci printr-o serie de măsuri indirecte, diferite ca amploare de la o ţară la
alta. Aşa cum s-a menţionat, măsurile de contracarare a creşterii costurilor
sunt, practic anulate de tendinţa mult mai puternică de creştere a lor. Frânarea
costurilor şi în consecinţă, încercarea de plafonare a cheltuielilor se realizează
indirect prin: a) reconsiderarea condiţiilor de acordare a ajutoarelor în sensul
"înăspririi", limitării acestora (reducerea termenelor de acordare a ajutoarelor
de şomaj sau boală, mărirea timpului de "aşteptare" pentru dobândirea
dreptului la unele prestaţii cum sunt ajutoarele de şomaj pentru tineri la
începutul activităţii, etc.); b) stabilirea unor priorităţi în asigurarea prestaţiilor,
recurgându-se la o selecţionare a lor în funcţie de gradul de urgenţă (în special
pentru familiile cu venituri mici); c) utilizarea mai eficientă a resurselor existente
urmărindu-se îmbunătăţirea administrării lor şi chiar privatizarea (25) unor
categorii sau subdiviziuni ale prestaţiilor (îngrijirile medicale oferă cele mai
multe posibilităţi).
În ceea ce priveşte veniturile necesare, plafonate de deficitele bugetare
şi de tendinţele de reducere a contribuţiilor patronale, sporirea volumului lor se
reali-zează, în principal, prin modificarea raportului dintre surse şi prin găsirea
unor metode alternative de finanţare.
Cronicizarea insuficienţei resurselor financiare în raport cu cererea de
prestaţii a condus la o sporire a preocupărilor pentru autoprotecţie, stimulate în
majoritatea ţărilor.
Restrânsă ca dimensiune autoprotecţia este mai reprezentativă în ţările
mai bogate şi pentru segmentele cu venituri mai mari.(27) Considerăm că
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autoprotecţia nu reprezintă numai o măsură individuală de prevenire a
insuficienţei veniturilor, ea poate fi considerată şi o modalitate de echilibrare a
cheltuielilor cu veniturile, prin transferul de responsabilitate pentru existenţa în
caz de risc asupra indivizilor. Opţiunea între "a se proteja" şi "a fi protejat" este
tot mai evidentă în ultimii ani, tendinţă demonstrată nu numai de sporirea
ponderii contribuţiilor sociale ale salariaţilor în finanţarea protecţiei sociale ci şi
de categoriile relativ noi care recurg la autoprotecţie (persoanele independente,
pensionari). Bazându-se pe economii, autoprotecţia rămâne o soluţie parţială
pentru protecţia socială, accesibilă doar unor segmente de populaţie. În plus
există riscul unei neconcordanţe între nivelul autoprotecţiei şi nevoia reală de
protecţie. Ea rămâne, totuşi, o soluţie salvatoare atât pentru individ cât şi
pentru bugetele naţionale.
Corolarul reducerii ponderii contribuţiilor sociale în necesarul de resurse
îl constituie găsirea unor metode alternative de finanţare a protecţiei sociale.
Ele se referă, în principal, la impozite şi taxe (fie o creştere a nivelurilor, fie o
extindere a categoriilor de venituri impozabile), dar şi la unele modificări în
metodologia de calcul al nivelului prestaţiilor cuvenite (ex. separarea asigurării
de elementele de "solidaritate" în calculul pensiilor).
Măsurile preconizate pentru realizarea scopului comun diferă de la o ţară
la alta şi vizează, în special, categoriile de prestaţii al căror impact, asupra
evoluţiei raportului cheltuieli - venituri este cel mai mare (alocaţiile pentru
şomaj, îngrijirile medicale, familiale).
În condiţiile actuale "optimizarea" acestui raport constituie o problemă
deosebit de dificilă pentru toate ţările membre, iar pentru unele aproape
imposibil de soluţionat. Ele sunt prinse într-un "cerc vicios", datorat între altele,
proporţiilor şomajului. Rata relativ înaltă a şomajului înregistrată în ultimii ani
determină pe de o parte sporirea constantă a sumelor necesare acoperirii
ajutoarelor iar pe de altă parte o diminuare a posibilităţilor de susţinere
financiară, ca urmare a reducerii volumului de muncă.
Ieşirea din acest cerc obligă ţările să recurgă la măsuri diverse.
Concomitent cu eforturile pentru susţinerea financiară a măsurilor pasive tot
mai costisitoare (compensaţii pentru şomaj, pensionări anticipate, asistenţă
socială etc.), ţările membre recurg, într-o măsură mai mare sau mai mică, la
măsuri active; ele sunt menite să asigure un grad sporit de ocupare a
populaţiei apte de muncă, fie prin reintegrarea în activitate a şomerilor, fie prin
atragerea de noi segmente de populaţie. În acest scop, în majoritatea ţărilor
există o preocupare deosebită pentru crearea de noi locuri de muncă, în
special în servicii şi administraţie şi pentru elaborarea unor programe concrete
de calificare şi orientare profesională mai ales pentru tineri şi de integrare
economică a segmentelor dezavantajate (ex. invalizi, persoane cu pensii mici).
Potrivit ultimelor date disponibile cinci din ţările membre E 12 alocă peste
1% din PIB (anexe, tabelul nr. 13). Exceptând Irlanda care beneficiază de
asistenţă substanţială din partea Comunităţii, Belgia, Danemarca, Germania şi
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Olanda sunt ţări bogate. Se remarcă relaţia directă existentă între politicile
active de integrare economică a segmentelor apte de muncă şi nivelul ratei
şomajului. Ţările care au alocat sume importante pentru finanţarea măsurilor
active în 1991-1992 au înregistrat o tendinţă de reducere a ratei şomajului, în
timp ce în Grecia, Marea Britanie şi Spania care au alocat în jur de 0,5% din
PIB, rata şomajului rămâne înaltă.
Există diferenţe marcante privind dimensiunile cheltuielilor pentru
diferitele tipuri de măsuri. Astfel, în Grecia, Irlanda, Portugalia, Marea Britanie
se alocă peste 1/2 din cheltuielile destinate măsurilor active pentru calificarea
persoanelor cu nivel scăzut de pregătire şi tinerilor în căutare de loc de muncă,
în timp ce Olanda a alocat peste 0,6% din PIB pentru integrarea persoanelor
invalide sau handicapate (de circa 2 ori mai mult decât Marea Britanie, Franţa,
Danemarca).
În fine, majoritatea ţărilor (exceptând Luxemburg, Portugalia, Grecia) au
alocat sume importante pentru crearea de noi locuri de muncă în servicii şi
administraţie pentru persoanele ce solicită locuri de muncă (şomeri sau tineri) ,
variind între 0,1% şi 0,2% din PIB.
Deşi măsurile pasive absorb cam 2/3 din cheltuielile totale, se poate
remarca o orientare prioritară spre măsuri active în aproape toate ţările.
Soluţiile preconizate sunt aceleaşi: noi locuri de muncă şi/sau integrarea/
reintegrarea persoanelor excluse din piaţa muncii; diferă, însă, posibilităţile de
susţinere financiară, dependente în principal de forţa economică a ţării
respective, concretizate în politicile de protecţie socială ale fiecărei ţări.
Prin urmare reforma intenţionată la nivelul Comunităţii poate fi apreciată
ca rezultantă a reformelor sistemelor naţionale de protecţie socială. Ea este
motivată de deosebirile dintre schemele de bază din ţările membre şi este
posibilă datorită existenţei unor similitudini între acestea şi scopul comun
urmărit de toate ţările.
În iulie 1992 a fost adoptată Recomandarea (442/92) către toate ţările
membre privind convergenţa obiectivelor şi politicilor de protecţie socială.
Recomandarea Consiliului European precizează clar politica la nivel comunitar
şi anume: "promovarea convergenţei politicilor în ţările membre privind obiectivele comune, în condiţiile respectării independenţei şi diversităţii sistemelor
existente în fiecare ţară.(28) De asemenea, sunt definite obiectivele comune
sub forma a trei sarcini esenţiale ale protecţiei sociale la nivel comunitar: 1)
garantarea unui nivel de venit pentru toţi rezidenţii legali, care să asigure
demnitatea umană şi acces la sistemul de îngrijiri medicale existent; 2)
integrarea socială a rezidenţilor legali în interiorul ţărilor membre şi integrarea
celor apţi de muncă pe piaţa forţei de muncă; 3) asigurarea unui venit la
încetarea activităţii, care să le permită menţinerea standardului de viaţă în
concordanţă cu participarea lor la schemele de securitate socială.
În ultimă instanţă aceste sarcini de bază urmăresc atenuarea diferenţelor
existente între sistemele actuale şi pe această bază "reconcilierea" celor două
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modele tradiţionale: bismarkian şi beverdgian - pe care s-au construit
schemele de securitate socială în ţările membre.
Această sinteză a celor două modele este menită să ofere punctul de
pornire în definirea schiţei modelului european al protecţiei sociale.(29). Deşi
are un statut de "recomandare" modelul european reprezintă deja cadrul de
referinţă pentru reformele sistemelor naţionale de protecţie socială, raportarea
fiind o condiţie de bază pentru "armonizarea" (30) sistemelor şi, implicit pentru
realizarea coeziunii sociale.

CONCLUZII
Impactul integrării asupra protecţiei sociale este din ce în ce mai clar
subliniat în analizele şi studiile elaborate. Diversitatea opiniilor privind
conţinutul relaţiei confirmă, de fapt, recunoaşterea interdependenţelor existente
între cele trei dimensiuni ale procesului de integrare şi anume: economică socială - politică. În timp ce dimensiunile economică şi politică se caracterizează printr-o preponderenţă a similitudinilor, ceea ce conferă un grad sporit
de convergenţă, dimensiunea socială se defineşte, în principal prin persistenţa
deosebirilor (diferenţierilor) dintre ţări. Ea conţine germenii conflictului şi
instabilităţii, ameninţând viabilitatea celorlalte componente (dimensiuni).
Integrarea socială se delimitează, tot mai evident ca o componentă distinctă,
cu importanţă crescândă în procesul de definitivare a UE.
Fără îndoială, persistă discrepanţe serioase în realizarea obiectivelor
subordonate celor trei dimensiuni. Argumentele sunt multiple, unele fiind
analizate în textul lucrării. Nu trebuie, omisă, însă, nici "vechimea" preocupărilor lor pentru componentele menţionate. În timp ce integrarea economică
cu dimensiunile ei actuale este rezultatul eforturilor naţionale şi comunitare de
aproape patru decenii, integrarea socială polarizează atenţia ţărilor şi
Comunităţii mai insistent începând cu anii '80. Forţa economică a ţărilor
membre şi îndeosebi a celor cinci semnatare ale Tratatului de la Roma confirmă impactul benefic al integrării europene şi ne permite să privim cu optimism
evoluţia acţiunilor practice în domeniul socialului, subordonate garantării
protecţiei sociale pentru toţi.
Sistemele de protecţie socială în ţările membre ale UE sunt "produsul"
dezvoltării şi poartă o puternică amprentă naţională. Deşi recunoscute ca cele
mai dezvoltate din lume nu sunt considerate definitivate cunoscând un proces
permanent de structurări cantitative şi calitative. Realizarea integrării sociale
presupune continuitate în procesul de adaptare a sistemelor de protecţie la
schimbările intervenite în condiţiile economico-sociale în care evoluează ţările.
Aşa cum am menţionat în text, sistemele actuale se confruntă cu numeroase probleme. Importantă nu este gravitatea (amploarea) lor ci preocuparea
pentru soluţionarea acestora. De reţinut că răspunderea prioritară revine ţărilor
membre iar scopul urmărit este dublu şi simultan: racordarea sistemelor la
cerinţele naţionale şi corelarea direcţiilor de acţiune la nivel comunitar pentru a
realiza o apropiere, în timp, a nivelurilor de protecţie socială în spaţiul UE.
Deşi diverse, probleme sistemelor de protecţie gravitează în jurul unui
deziderat comun, şi anume: găsirea surselor de finanţare sigure şi suficiente.
Evoluţia raportului dintre sursele comune tuturor ţărilor evidenţiază, cel puţin
două tendinţe: pe de o parte redimensionarea participării asigurărilor şi
asistenţei la protecţia socială a populaţiei cu accent deosebit pe contribuţia
sporită a surselor bazate pe muncă şi pe responsabilizarea beneficiarilor; pe
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de altă parte o preocupare tot mai clară pentru utilizarea eficientă a resurselor,
privatizarea fiind una din soluţiile pentru care optează tot mai multe ţări
europene.
Indiferent de resursele disponibile sistemele de protecţie socială nu pot
garanta singure securitatea socială a persoanelor solicitante. Ele pot reduce
doar gradul de insecuritate, ceea ce ar trebui să conducă la un interes sporit
pentru autoprotecţie, privită în principal ca o sursă suplimentară de securitate
socială.
În ultimii ani se remarcă un interes deosebit pentru viitorul protecţiei
sociale în spaţiul european. Reformele actuale caută soluţii practice şi viabile
pentru problemele specifice sistemelor naţionale şi Comunităţii în ansamblu. La
nivel naţional măsurile preconizate în cadrul reformelor se concentrează
asupra raportului dintre schemele publice şi cele private ca soluţie salvatoare
pentru garantarea resurselor financiare necesare în condiţiile creşterii
constante a costurilor protecţiei sociale.
Reforma comunitară urmăreşte accentuarea convergenţei obiectivelor şi
politicilor sociale şi armonizarea sistemelor de protecţie, în speranţa garantării,
în viitor, a nivelului adecvat de protecţie.
Intenţia declarată a UE este de a continua, adapta şi dacă este necesar,
de a extinde protecţia socială în ţările membre. Adaptarea implică acţiune
simultană în planul legislaţiei şi al structurii sistemelor. În viziunea UE
adaptarea sistemelor de protecţie socială presupune racordarea lor la schimbările intervenite în societatea europeană, în condiţiile modificării structurii
populaţiei, instabilităţii pieţei muncii, modificării tipologiei familiei, apariţiei de
noi forme de sărăcie, etc.- Deşi conceput cu titlu de "recomandare" modelul
european al protecţiei sociale capătă un contur tot mai clar pe măsura
definitivării obiectivelor integrării economice. Considerat ca parte integrantă a
UE "modelul european" este tot mai evident impus, chiar dacă argumentul ţine
de necesitatea convergenţei sistemelor. El reprezintă schema - cadru de
referinţă pentru reformele sistemelor de protecţie din ţările membre şi, în
acelaşi timp, ar putea constitui un "model" de atins pentru ţările care aspiră la
integrarea în UE. Fără a urmări o "imitare" a acestei scheme - cadru, ţările
respective (inclusiv România) prin raportarea la acest model bazat pe o
experienţă îndelungată ar putea evita unele erori inerente şi ar putea scurta
perioada de adaptare (armonizare), oricum necesară admiterii lor în Uniune.
- Aprofundarea cercetărilor privind relaţia integrare - dezvoltare protecţie socială ar trebui să pornească de la recunoaşterea deosebirilor
existente între sistemele de protecţie şi să încerce să identifice cauzele reale
care motivează existenţa acestor deosebiri (diferenţe). O asemenea abordare
ar putea fi un instrument util factorilor de decizie din fiecare ţară, cu deosebire
pentru viitoarele ţări membre ale Uniunii Europene.
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Tabelul nr. 2 - Nivelul cheltuielilor pentru protecţie socială/pers.
în perioada 1989 - 1992
1989

1990

1991

1992
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ECU
PPCx
ECU
PPC
Belgia
3728
3675
4088 3972
Danemarca
5558
4095
5889 4308
Germania
4768
4383
5083 4686
Grecia
1020
1386
1066 1416
Franţa
4280
4135
4584 4388
Irlanda
1803
1839
1960 2023
Italia
3220
3327
3540 3617
Luxemburg
4353
4755
4810 5156
Marea Britanie 2897
3001
3048 3302
Olanda
4330
4282
4807 4785
Portugalia
690
1138
806
1282
Spania
1781
1948
2048 2170
E 12
3415
3372
3690 3649
Austria
4018
3814
4313 4121
Finlanda
5056
3512
5537 3907
Suedia
7095
5224
7471 5575
x) PPC - Paritatea puterii de cumpărare
Sursa: Basic Statistics of the EU, 1995, p 166-167

ECU
4374
6284
5446
1125
4826
2141
4035
5385
3491
5049
1086
2374
4048
4658
6103
8330

PPC
4297
4809
5109
1466
4784
2262
4062
5848
3637
5100
1587
2492
4020
4422
4515
5891

ECU
4687
6687
5858
1127
5196
2352
4259
5827
3783
5387
1326
2555
4348
5134
5762
8767

PPC
4671
5035
5380
1461
5046
2486
4344
6245
4182
5375
1761
2683
4327
4834
4949
6290

Tabelul nr. 3 - Evoluţia nivelului protecţiei sociale - în PPC/pers.
în perioada 1988 - 1992
1988
E 12
100
1 Austria
2 Belgia
109
3 Danemarca
121
4 Finlanda
103
5 Germania
136
6 Grecia
38
7 Franţa
122
8 Irlanda
56
9 Italia
96
10 Luxemburg
137
11 Marea Britanie
89
12 Olanda
127
13 Portugalia
33
14 Spania
55
15 Suedia
162
Sursa: Eurostat Yearbook '95, p 126

1989
100
118
108
123
109
132
39
122
54
98
142
89
127
34
58
162

1990
100
118
108
120
112
130
38
120
55
98
142
90
131
35
59
160

E 12 = 100%
1991
1992
100
100
115
117
107
107
122
118
117
118
128
126
36
33
118
116
56
57
100
100
147
146
90
97
127
124
39
40
62
62
153
152

Tabelul nr. 5 - ESSPROS. Structura prestaţiilor de protecţie socială
în E 12, în perioada 1990 - 1992
1991

1990

1992
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mil ECU
%1
TOTAL ajutoare din
care pentru
1152574
100,0
1. Boală
283110
24,6
2. Invaliditate şi handicapaţi
106628
9,3
3. Accidente de muncă
şi boli profesionale
24278
2,1
4. Bătrâneţe
430440
37,3
5. Supravieţuitori
(Urmaşi)
97449
8,5
6. Maternitate
10890
0,9
7. Familiale
80998
7,0
8. Plasare, orientare
profesională, reintegrare
14334
1,2
9. Şomaj
62472
5,4
10. Întreţinere locuinţe
21734
1,9
11. Diverse
20241
1,8
1) Calculat (IM)
Sursa: Basic Statistics of the EU, 1995, p 174

mil ECU

%1

mil ECU

%1

1271175
320485

100,0
25,2

1373483
347388

100,0
25,3

118064

9,3

128808

9,4

25294
467131

2,0
36,7

26980
503197

2,0
36,6

104174
12328
87542

8,2
1,0
6,9

112127
13953
94455

8,2
1,0
6,8

16476
73703
22801
23177

1,5
5,8
1,8
1,8

17455
80992
24013
24115

1,3
5,9
1,7
1,8

Tabelul nr. 8 - Ponderea cheltuielilor pentru protecţie socială
în PIB în perioada 1970 - 1992
-% 1970
1975
1980
1985
1990
1991
1992
Belgia
18,7
24,2
28,0
29,4
27,0
27,6
27,8
Danemarca
19,6
25,8
28,7
26,7
29,6
30,7
31,4
Germania
21,5
29,7
28,7
28,1
27,0
27,0
27,3
Grecia
12,2
19,4
20,5
20,2
19,3
Franţa
19,2
22,9
25,4
28,5
27,6
28,5
29,2
Irlanda
13,2
19,7
21,6
24,1
19,7
20,9
21,6
Italia
17,4
22,6
19,4
22,4
23,3
24,6
25,6
Luxemburg
15,9
22,4
26,5
24,8
25,9
27,6
28,0
Marea Britanie
15,9
20,1
21,5
24,3
22,7
24,7
27,2
Olanda
20,8
26,7
30,8
30,9
32,2
32,5
33,0
Portugalia
14,7
16,3
14,9
16,9
17,6
Spania
18,1
19,5
20,5
21,7
22,5
E 12
24,4
25,2
25,3
26,1
27,1
Austria
26,7
27,3
28,2
Finlanda
26,1
31,1
35,4
Suedia
35,8
37,6
40,0
Sursa: Social Protection in Europe 1993 Brussels Luxembourg, 1994, pag 42 - Basic
Statistics of EU, 32nd edition, 1995, pag 165

Tabelul nr. 12 - Structura veniturilor protecţiei sociale în ţările membre
ale E 12, în perioada 1985 - 1992
Ţări

Contribuţii patronale

(preţuri curente) -% Contribuţii ale salariaţilor
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E 12
Belgia
Danemarca
Germania
Grecia
Franţa
Irlanda
Italia
Luxemburg
Marea Britanie
Olanda
Portugalia
Spania
Ţări
E 12
Belgia
Danemarca
Germania
Grecia
Franţa
Irlanda
Italia
Luxemburg
Marea Britanie
Olanda
Portugalia
Spania

1985
42,2
40,2
10,1
40,9
55,4
52,3
22,2
52,6
33,4
29,6
31,9
47,7
53,9

1990
41,6
40,6
7,8
41,3
47,8
52,2
24,5
53,0
31,0
27,3
20,1
45,4
53,4

1992
40,5
41,8
6,9
40,1
48,1
50,9
22,9
50,5
30,6
26,1
19,9
41,8
52,9

Contribuţii
ale persoanelor
1985
1990
1992
3,6
3,3
1,7
0,0
0,0
1,2
1,2
1,1
4,7
5,1
0,0
0,1
1,2
1,3
4,6
4,8
5,6
2,9
2,4
2,6
0,7
0,7
0,7
2,2
1,5
1,7
1,1
1,8
1,7
5,6
4,8
4,6

1985
19,9
4,0
21,7
19,6
12,3
10,0
22,1
15,6
26,4
15,0
8,9

1990
21,4
22,0
22,7
14,3
10,2
18,9
15,0
30,3
19,2
9,0

1992
24,2
22,1
13,8
10,3
18,6
14,7
32,7
19,0
8,4

Contribuţii ale pensionarilor
şi ale altor persoane
1985
1990
1992
0,8
1,4
0,9
0,0
0,0
0,0
7,2
7,2
5,6
4,7
5,1
0,0
0,1
1,2
1,3
4,6
4,8
5,6
2,9
2,4
2,6
0,7
0,7
0,7
2,2
1,5
1,6
1,1
1,8
1,7
3,9
3,7
4,3

Contribuţii ale guvernului
Alte venituri curente
1985
1990
1992
1985
1990
1992
E 12
29,1
27,9
29,2
5,5
6,5
6,1
Belgia
31,5
24,2
21,6
4,0
9,1
9,9
Danemarca
78,5
80,1
81,6
7,4
6,8
6,3
Germania
25,4
24,8
26,3
3,5
3,6
3,7
Grecia
6,3
16,5
15,7
7,2
9,9
8,8
Franţa
19,6
16,7
17,7
3,2
2,5
2,5
Irlanda
64,5
58,9
60,6
0,8
1,1
1,3
Italia
29,5
29,0
30,6
3,4
3,0
3,0
Luxemburg
34,1
39,0
40,5
6,8
8,2
7,2
Marea Britanie
43,7
39,4
42,8
10,1
17,1
15,2
Olanda
16,3
25,0
22,6
15,7
15,9
15,8
Portugalia
33,3
28,1
32,4
2,8
5,4
5,0
Spania
25,4
26,8
27,8
2,3
2,3
2,1
Sursa: Eurostat Yearbook '95 A statistical eye on Europe 1983 - 1993, ECSC-EC-EAEC,
Brussels Luxembourg, 1995, p 232
Ţări

Tabelul nr. 10 - ESSPROS. Volumul şi structura veniturilor protecţiei
Sociale în perioada 1989 - 1992, în E 12
1989
mil ECU

%1

1990
mil ECU
%1

1991
mil ECU
%1

1992
mil ECU
%1
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TOTAL
din care:
1 Contribuţii
sociale patronale
2 Contribuţia
socială a persoanelor asigurate2
3 Contribuţii
curente ale
guvernului
naţional
4 Alte venituri
curente

1199655

100,0

1295577

100,0

1417733

100,0

1502693

100,0

503519

42,0

539237

41,7

579167

40,8

608930

40,5

283837

23,6

310221

23,9

338165

23,9

362992

24,2

334316

27,9

361554

27,9

412158

29,1

439075

29,2

77983

6,5

84705

6,5

88243

6,2

91695

6,1

1) Calculat după datele din tabel (IM)
2) Salariaţi şi independenţi
Sursa: Basic Statistics of the EU, 1995, p 172

Tabelul nr. 13 - Ponderea cheltuielilor pentru măsuri active şi pasive în
PIB în ţările E 12, în 1992
-% B
D
G
Gr
F
Ir
I
L M.B
O
P
S
Cheltuieli totale A + B 3,86 6,53 3,46 1,17 2,81 4,44 0,72 1,06 2,27 2,17 1,56 3,64
A Măsuri active Total, 1,04 1,56 1,65 0,38 0,88 1,50 0,80 0,29 0,58 1,04 0,86 0,57
din care pentru:
1. crearea de locuri
0,19 0,11 0,24 0,07 0,13 0,14
- 0,04 0,17 0,09 0,09 0,11
de muncă şi servicii şi
administraţie
2. calificare
0,14 0,40 0,59 0,18 0,35 0,49
- 0,02 0,18 0,21 0,30 0,08
3. ocuparea
n-a 0,26 0,06 0,03 0,23 0,44
- 0,11 0,18 0,07 0,38 0,06
tineretului
4. locuri de muncă
0,55 0,39 0,52 0,09 0,11 0,29
- 0,02 0,02 0,05 0,04 0,32
subvenţionate
5. ocuparea per0,16 0,40 0,24 0,01 0,06 0,14
- 0,10 0,03 0,63 0,05 soanelor invalide
B. Măsuri pasive
2,82 4,97 1,88 0,79 1,93 2,94
- 0,77 1,69 2,17 0,70 3,07
TOTAL din care
pentru:
1. compensaţii şomaj 2,07 3,69 1,39 0,79 1,46 2,89
- 0,25 1,69 2,17 0,59 3,07
2. pensionare antici- 0,75 1,28 0,49 n-a 0,47 0,05
- 0,52 - 0,11 pată
Belgia, Franţa, Irlanda, Luxemburg, Olanda, date 1991; Italia - 1988 şi Marea Britanie date
1992 - 1993
Sursa: Social protection in Europe 1993, p 69
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Tabelul nr. 14 - ESSPROS. Nivelul şi structura costurilor prestaţiilor
sociale în perioada 1989 - 1992 în E 12
Tipuri de
1989
1990
cheltuieli
mil ECU
%
mil ECU
%
TOTAL (1- 3)
1109949 100,01 1204651 100001
din care:
1. Ajutoare pentru 1061564 95,6 1152574 95,7
protecţie socială
din care:
a. în bani
759848
827997
b. în natură
302195
324577
2. Costuri de ad38178
3,5
42195
3,5
ministratie
3. Alte cheltuieli
10207
0,9
9882
0,8
1) Calculat pe baza datelor din tabel (IM)
Sursa: Basic Statistics of the EU, 1995, p 168

1991
1992
mil ECU
%
mil ECU
%
1329971 100,01 1436127 100,01
1271175

95,6

1373483

95,7

899136
372039
46490

3,5

973531
399952
48927

3,4

12306

0,9

13717

0,9
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INTRODUCERE

Activităţile economice desfăşurate în sectorul comunicaţiilor prezintă o
particularitate importantă, dată de faptul că există o legătură foarte strânsă
între calitatea de "reţea" a mediului în care au loc evenimentele şi actul
economic propriu-zis. Această particularitate izvorăşte din aceea că utilitatea
serviciului furnizat în reţea este strict dependentă de numărul celorlalţi abonaţi
conectaţi la reţea şi are o dinamică legată intim de întinderea acestei reţele.
Lucrarea îşi propune să evidenţieze acest aspect particular al sistemelor
de telecomunicaţii, precum şi consecinţele pe care le are prezenţa sau absenţa
efectului de reţea asupra sectoarelor de comunicaţii din diferite ţări, ţinând cont
de diferitele nivele de dezvoltare a reţelelor acestora.
În primul capitol sunt examinate aspectele teoretice ale "efectului de
reţea", legătura dintre condiţia tehnică a realizării serviciului de comunicare şi
capacitatea reţelei de a realiza un anumit volum de tranzacţii, precum şi
impactul pe care îl are regimul de monopol asupra economiei sectorului.
Cel de-al doilea capitol este consacrat tratării direcţiilor de restructurare
ale sistemului de comunicaţii, aşa cum rezultă din evoluţiile de dată recentă
atât din ţările dezvoltate cât şi din cele aflate în tranziţie la economia de piaţa.
Acest demers este justificat prin aceea că necesitatea existenţei unei
compatibilităţi depline între sisteme impune o modalitate unitară de concepere
a politicilor sectoriale în domeniu; comuncaţiile sunt, de altfel un sector economic unde foiţa de persuasiune a recomandărilor organismelor internaţionale
este superioară chiar unor obligaţii asumate imperativ.
Ultimul capitol se ocupă de efectele politicilor de restructurare (demonopolizare şi privatizare) aplicabile şi aplicate în comunicaţii. Capacitatea diferită
de răspuns a sistemelor de comunicaţii face ca rezultatele unei decizii de
politică economică sectorială să fie complet diferite, chiar dacă condiţiile de
dezvoltare tehnică a reţelelor sunt identice sau apropiate. Această capacitate
este dată tocmai de prezenţa sau absenţa efectului de reţea în economia
sectorului.
Concluzia pe care urmăreşte să o argumenteze această lucrare este că
proiectarea unei politici economice cu şanse de reuşită în materie de
comunicaţii trebuie să ţină seama, înainte de orice, de starea economică a
sectorului, mai exact de prezenţa sau absenţa unui efect de reţea semnificativ.
Chiar dacă un caicul economic riguros nu este posibil (mai ales în cazul ţărilor
cu economie în tranziţie), estimarea acestui efect se poate totuşi realiza.

CAPITOLUL 1 PARTICULARITĂŢI ALE FUNCŢIONĂRII
MECANISMELOR DE PIAŢĂ ÎN ECONOMIA
SERVICIILOR DE COMUNICAŢII

Cererea şi oferta de servicii de comunicaţii reprezintă două categorii
economice destul de dificil de ancorat într-o definiţie satisfăcătoare. Aşa cum
remarcă N. Curien şi M. Gensollen (1987), acestea nu pot fi tratate unitar,
oferta având puternice conotaţii tehnologice, în timp ce cererea izvorăşte mai
ales dintr-o reprezentare "naivă" de "nevoie" (oferta este un produs tehnic, iar
cererea unul social). Din acest motiv, interacţiunea între cerere şi ofertă, în
materie de servicii de comunicaţii ridică probleme atât din punct de vedere
teoretic cât şi practic.
Ilustrativ în acest sens este faptul că în abordarea politicii sectorului de
comunicaţii în ţările dezvoltate pot fi constatate două direcţii, bazate pe
concepţii divergente:
a) concepţia potrivit căreia numai piaţa este în măsură să regleze
problemele sectorului (încorporarea noilor tehnologii, noilor servicii etc),
adoptată în SUA, Japonia, Marea Britanic şa.; în consecinţă are loc o masivă
dereglementare, delegarea atribuţiilor Administraţiei centrale spre nivelele
inferioare şi chiar locale, autorizarea construirii de reţele autonome de
telecomunicaţii ("Mercury", în Marea Britanie) etc.;
b) concepţia că piaţa nu este singura capabilă să direcţioneze dezvoltarea sectorului, în principal datorită necesităţii standardizării, a unităţii reţelei şi
a garantării calităţii serviciilor, acestea toate fiind considerate atribute ale
guvernării în interes public (Germania, Suedia, Elveţia ş.a.). Drept urmare,
statul prin intermediul Administraţiei comunicaţiilor păstrează prerogativele
normării, întreţinerii şi dezvoltării reţelei şi cele legate de politica tarifării. O
constatare imediată este aceea că prima concepţie are la origine ideea că, în
relaţia cerere-ofertă pe piaţa serviciilor de comunicaţii, cererea este aceea care
asigură dinamica sistemului, în timp ce a doua pleacă de fa premisa
prevalentei ofertei. Cercetarea efectelor acestor politici diferenţiate nu permite
însă formarea unor concluzii teoretice în legătură cu interacţiunea cerereofertă; pentru a oferi o ilustrare acestei afirmaţii, este suficientă comparaţia
între Marea Britanie şi Germania, unde ratele de penetrare, ca expresie a
ofertei, sunt de 44,24 respectiv 40,78 linii principale la 100 locuitori, IAR
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veniturile pe o linie principală, ca expresie a cererii, sunt de 919, respectiv 838
USD1.
După opinia noastră, dificultăţile analizei cerere-ofertă de servicii de
telecomunicaţii aii trei surse principale:
1. Dificultatea calculului valorii la utilizator a serviciului de comunicaţii:
conectarea unui nou abonat la reţea va însemna o creştere a utilităţii reţelei
atât pentru noul intrat cât şi pentru fiecare din vechii abonaţi (efectul de reţea),
în timp ce preţul plătit pentru noile servicii furnizate nu reflectă în nici un fel
acest spor de utilitate. Este prin urmare dificil de evaluat existenţa unui punct
de optim, de ia care fie atragerea de noi abonaţi ar scădea utilitatea reţelei, fie
preţui prestaţiei ar trebui să coboare faţă de un nivel de referinţă.
2. Dependenţa puternică a ofertei de servicii propriu-zise faţă de dotarea
tehnică. Din acest punct de vedere, serviciile de comunicaţii se deosebesc
esenţial de orice alte activităţi ale sectorului terţiar care, prin definiţie, sunt
consumatoare de forţa de muncă şi nu de capital. Literatura din ultimii ani a
consacrat, de altfel, termenul de "industrie de telecomunicaţii" pentru a
desemna o activitate în care cererea şi oferta de echipamente şi cererea şi
oferta de servicii sunt tratate unitar, deşi un asemenea demers este dificil:
oferta de echipamente, ca de altfel de orice bunuri materiale, este stocabilă, iar
cererea cel puţin predictibilă, în timp ce oferta şi cererea de servicii de
comunicaţii prezintă caracteristici exact opuse.
3. Cea de-a treia sursă de dificultăţi în analiza cerere-ofertă pe piaţa
serviciilor de comunicaţii este legată de existenţa monopolului natural asupra
reţelei (infrastructurii) de comunicaţii. Reglementarea drepturilor de proprietate
asupra reţelei este însă numai parţial o funcţie a structurii legale, în bună
măsură aceasta (reglementarea) fiind dependentă de caracteristicile fizice ale
reţelei; asigurarea integrităţii, compatibilităţii şi funcţionării reţelei se pot
considera ca fiind de natura bunurilor publice, însă "consumul" de servicii de
comunicaţii nu prezintă fenomenele specifice consumului de bunuri publice
(non-rivalitate şi non-excluziune).
Pentru o mai mare rigoare, trebuie precizat că dificultăţile menţionate nu
sunt exclusiv datorate unor caracteristici particulare ale serviciilor de
telecomunicaţii, ci sunt comune mai multor activităţi economice, anume cele
desfăşurate "în reţea". În modul cel mai general "reţeaua" este o entitate
economică rezultată din interacţiunea a două sau mai multe componente plus
interfeţele prin care acestea comunică (Katz and Shapiro, 1994). "Produsul"
tranzacţional în reţea este, deci, un "sistem", alcătuit din echipamentul care
asigură comunicarea şi serviciul propriu-zis de comunicare (transport de
mesaje). Condiţia necesară şi suficientă pentru existenţa unei reţele este ca cel
1

Comunications Outlook, 1993; după concluziile anchetei efectuate cu ocazia realizării
acestei publicaţii, Marea Britanie poate fi considerata una din cele mai liberale ţări în
materie de telecomunicaţii, iar Germania una din cele mai etatizate.
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puţin doi utilizatori să achiziţioneze sisteme identice sau compatibile; comunicarea poate fi realizată fie implicit (paradigma hardware-software - membrii
reţelei de utilizatori nu sunt conectaţi fizic, comunicarea fiind posibilă prin
intermediul software-ului disponibil pe piaţă: calculatoare personale, echipamente audio-video, automobile de acelaşi tip etc.), fie explicit (comunicarea
presupune legătura fizică între utilizatori: telefonie, reţele de computere,
telefonie mobilă etc.). Rezultă de aici două categorii distincte de reţele: reţele
"virtuale" (David Paul, 1985; Economides, 1993) sau "metaforice" (Liebowitz,
1994) şi reţele propriu-zise sau "literale" (Liebowitz, 1994).
Tranzacţiile efectuate în cadrul acestor reţele sunt supuse unor
condiţionări specifice, derivate din calitatea de "sistem" a obiectului tranzacţiei:
un nou "abonat" la reţea va formula aşteptări în legătură cu viitorul previzibil al
comunicării (disponibilitatea software-ului, numărul de abonaţi ai reţelei);
acţiunile ofertanţilor şi abonaţilor trebuie supuse unei coordonări dictată de
relaţia hardware-software tipică sistemului tranzacţional; în fine, trebuie
asigurată compatibilitatea ofertei sau cererii cu sisteme şi/sau reţele deja
funcţionale (Katz and Shapiro, 1994). Se poate presupune că utilitatea unui
sistem, tranzacţional pe o piaţă a reţelei corespunzătoare, este direct
proporţională cu nivelul la care sunt realizate cerinţele menţionate; este însă
dificil de argumentat că preţul tranzacţiei va reflecta acest nivel şi că echilibrul
pieţei depinde de acest preţ1.

1.1. Efectul de reţea
Literatura consacrată acestui subiect pleacă de la constatarea că, în
Toarte multe situaţii particulare, consumul unor produse anume (bunuri sau
servicii) este influenţat direct de numărul persoanelor care întreprind acţiuni
similare. De exemplu, achiziţionarea unui anumit tip de computer depinde de
mulţimea tuturor celor care au cumpărat deja sau au intenţia de a cumpăra
acelaşi tip de computer, cu care noul cumpărător poate intra in contact direct şi
pentru care există sau se va dezvolta un software satisfăcător de variat.
Această influenţă asupra deciziei consumatorului urc, în fapt, două efecte
legate de utilitatea produsului: una individuală (produsul este considerat cu atât
mai util cu cât reţeaua utilizatorilor de produse similare este mai mare şi,
implicit, posibilităţile de comunicare sunt mai largi) şi una socială (toate
produsele deja vândute câştigă în utilitate cu fiecare nou abonat la reţea).
Asemănarea evidentă cu noţiunea de "externalitate" (definită ca funcţie
de utilitate a unui agent în care intervine ca argument nivelul activităţii altor
agenţi) a condus la două modalităţi de tratare a efectului de reţea:
1

"Piaţa sistemelor" nu se confundă nici cu piaţa echipamentelor, nici cu cea a serviciilor
intermediate de aceste echipamente. Un preţ scăzut al echipamentelor şi ridicat pentru
serviciile furnizate în reţea, sau invers, poate condtuce la echilibrul pieţei realizat la nivele
diferite ale dimensiunilor reţelei.
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a) Un tip de abordare porneşte de la considerentul că efectul menţionat
este o "externalitate", în care activitatea altor agenţi luată în considerare în
estimarea nivelului utilităţii este identica cu cea a agentului afectat.
Externalităţile reţelei devin "efect de reţea" prin internalizarea efectului pozitiv
(de creştere a utilităţii), posibilă prin apariţia de sisteme diferite şi a relaţiilor
de competiţie dintre acestea (Katz and Shapiro, 1985, 1986, 1994)
b) Alte abordări au în vedere faptul că "efectul de reţea" este fenomenul
generai faţă de care "externalităţile" sunt un caz particular. "Efect de reţea"
apare în toate situaţiile în care valoarea netă a unei acţiuni (consumul unui bun
sau serviciu) este afectată de numărul celor care desfăşoară acţiuni similare,
"externalităţi" apărând numai atunci când, la nivelul la care este realizat
echilibrul pe piaţă, pot fi dovedite pierderi din tranzacţiile privitoare la
participarea la reţea (echilibrul suboptimal) (Liebowitz and Morgolis, 1994).
Cele două perspective din care este tratat efectul de reţea sunt divergente în primul rând pentru că încearcă să dea răspunsuri la probleme diferite:
prima dintre acestea se concentrează asupra optimalităţii alegerii între reţele
diferite, la care un potenţial abonat are posibilităţi egale de conectare; cea de-a
doua are în obiectiv cercetarea optimizării mărimii unei reţele în condiţii date de
atractivitate. După cum se poate însă observa imediat, examinând marea
varietate a activităţilor reale a căror utilitate este dependentă de numărul
''abonaţilor", fiecare dintre aceste probleme poate fi importantă pentru un grup
semnificativ de reţele, dar nu pentru toate. De exemplu, în cazul telecomunicaţiilor, unde reţeaua are un corespondent fizic, subiect de monopol natural,
problema alegerii este cel puţin discutabilă; dimpotrivă, dacă avem în vedere
reţeaua deţinătorilor de computere Mac Intosh, optimizarea mărimii reţelei
devine o chestiune fără obiect.
Luând în consideraţie numai problema echilibrului pieţei, fără a observa
aspectele legate de optimalitate, se poate constata faptul că atât alegerea cât
şi proiectarea mărimii reţelei sunt dependente de existenţa unei economii de
scară în interiorul reţelei. Argumentul principal este acela că nici modelarea
alegerii sau mărimii reţelei şi nici soluţiile obţinute din astfel de modele nu pot fi
formulate corect decât dacă există o "masă critică" de evenimente de natură
economică pe care să se bazeze observaţiile. Ilustrativ este exemplul reţelei
deţinătorilor de computere personale: în SUA, rata de penetrare a
calculatoarelor personale este de 29 de unităţi la 100 de locuitori, în timp ce în
România numai 0,2 unităţi. În mod natural, un nou abonat din fiecare ţară va
formula propria alegere în funcţie de reţelele alternative (Mac Intosh şi IBN)
cele mai apropiate, dar atractivitatea sporită a uneia dintre acestea nu poate fi
pusă în evidenţă în cazul României şi, prin urmare, nici sporul de utilitate
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înregistrat de reţea odată cu conectarea unui nou abonat1. Într-un mod similar
se poate formula şi modelul reţelelor de telecomunicaţii.
Efectul de reţea nu poate fi considerat echivalent al economiei de scară
(ca o particularizare la cazul pieţei reţelelor), aşa cum ar putea rezulta din
definiţia utilităţii crescătoare direct proporţională cu mărimea reţelei, întrucât nu
toate aşteptările sunt corect fundamentate şi nici nu se realizează în întregime
la orice nivel de dezvoltare a reţelei. In cele ce urmează ne propunem să
demonstrăm că există un interval în care efectul de reţea este semnificativ,
creează economie de scară şi în care se situează atât optimul mărimii reţelei
cât şi optimul alegerii unui nou abonat.
Vom pleca de la modelul obişnuit al echilibrului teoretic pe o piaţă,
particularizat la cazul sistemelor de comunicaţii (Liebowitz and Morgolis, 1994,
p. 142).
Fig. 1 - Echilibrul pe piaţa reţelelor

În figura 1, s-a notat cu MC costul marginal, cu B(N) beneficiul (utilitatea)
pe care ie obţine un nou abonat ia momentul conectării şi cu MSB beneficiul
(utilitatea) social marginal, în opinia autorilor B(N) şi MSB sunt crescătoare
odată eu creşterea reţelei, MSB având o pantă mai accentuată deoarece beneficiul social total este egal cu produsul dintre numărul abonaţilor şi beneficiul
1

Buchanan (Buchanan and Stubblebine, 1962) numeşte acest efect "externai ităţi inframarginate", în care utilitatea marginala a unei activităţi (sau decizii) externe este nulă pentru
agentul a cămifuncţie de utilitate conţine ca argument nivelul activităţii externe similare (op.cit.
p. 374): În cazul reţelelor, "agent" este considerat atât noul abonat cât şi reţeaua în întregul
său, întrucât sporul de militate este reciproc.
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fiecăruia. Costul marginal este presupus crescător pentru motive de generalitate; în cazul monopolurilor naturale cum este situaţia de telecomunicaţii,
acesta este constant sau chiar descrescător. Curba care descrie comportamentul utilizatorilor reţelei (abonaţilor) - efectul de reţea - este curba MSB,
întrucât include şi impactul pozitiv pe care îl are asupra acestora orice nou
abonat conectat la reţea.
Comportamentul normal al deţinătorului (proprietarului) unei asemenea
reţele - de maximizare a profitului - este acela de a creşte preţul P şi de a
conecta un număr N de abonaţi până la nivelul la care se egalează venitul
marginal cu costul marginal. În cazul monopolului natural, (MC constant sau
descrescător), mărimea optimă a reţelei (M) se atinge la infinit (sau când
întreaga populaţie este conectată la reţea).
Obiecţiile pe care le ridicăm în raport cu modelul de mai sus sunt chiar
de natura axiomelor de construire a acesteia:
1. Mărimea unei reţele de comunicaţii, în expresie fizică, nu este dependentă de numărul populaţiei conectate, ci de numărul punctelor geografice
între care este posibilă o legătură fizică; din acest motiv numărul conexiunilor
este, teoretic infinit. Dar problema măsurării dimensiunilor reţelei nu se opreşte
aici, întrucât măsura fizică nu este relevantă pentru un raţionament economic,
ci trebuie căutată o expresie monetară pentru aceasta;
2. Pentru un abonat, utilitatea unei reţele nu constă în întinderea
acesteia; există chiar un concept mai fin, anume "disponibilitatea reţelei", echivalent cu capacitatea acesteia de a realiza o anumită conexiune, într-un anumit
moment. Disponibilitatea este cu atât mai mare cu cât este mai mică durata
dintre momentul apariţiei nevoii de conectare şi conectarea propriu-zisă;
3. Ipoteza creşterii liniare strict superioare a curbei MSB faţă de B (M)
vine în contradicţie cu definiţia mărimii reţelei: dacă, aşa cum menţionează
chiar autorii, există o limită a conexiunilor (la infinit sau ia conectarea întregii
populaţii), în acel punct utilitatea marginală socială trebuie să se anuleze, ceea
ce nu rezultă din model;
4. Utilitatea unei reţele reprezentată la nivelul unui potenţial abonat, nu
poate fi pusă în legătură cu mărimea acesteia în expresie fizică. Aşa cum
rezultă chiar din definiţia externalităţii, un agent este afectai de acţiunea altor
agenţi, nu de numărul acestora;
5. O proprietate importantă a reţelelor este ignorată, anume aceea că
atât costurile (care sunt suportate de către abonaţi) cât şi - implicit -veniturile
ofertanţilor de servicii în reţea se compun din costuri (venituri) aferente
conectării - şi care sunt plătite o singură dată - şi costuri (venituri) din
exploatare - care sunt plătite pe toată durata cât abonatul este conectat la
reţea. Rezultă deci că un model static poate fi util pentru descrierea
comportamentului unui actor la un moment dat, sub restricţia severă că
răspunsul tuturor celorlalţi actori este identic, dar nu pentru comportamentul
reţelei.
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O reprezentare mai adecvată a fenomenelor economice care se desfăşoară în reţea poate fi cea prezentată în figura 2.
Fig. 2 - Efectul de reţea

Am considerat, la fel ca în modelul precedent, că variaţia utilităţii sociale
este superioară utilităţii individuale, costurile marginale fiind constante (MC)
sau a evoluţiei ce va fi curba MSB care descrie nivelul activităţii în reţea, de
exemplu cu ajutorul indicatorului "Valoarea adăugată brută totală"; indicatorul
"venituri totale" este mai puţin relevant, deoarece conţine şi cheltuielile de
exploatare, a căror includere distorsionează rezultatele. Folosind modelul
precedent, punctele de pe curba MSB sunt punctele de realizare a echilibrului
pe piaţa reţelelor la un moment dat (toate conexiunile posibile în condiţiile
preţului P sunt deja funcţionale).
Curba B(N) reprezintă valoarea la utilizator a unei conectări la reţea;
aceasta ar putea fi denumită ca "disponibilitate de a plăti o conectare imediată
la reţea", depinzând atât de disponibilitatea reţelei (direct dependentă de
investiţiile efectuate în scopul creşterii ariei de conectare) cât şi de posibilităţile
proprii utilizatorului de a suporta costurile implicate, deci tot un punct de
echilibru (figura 3).
Valoarea la utilizator ridică principala problemă de măsurare în modelul
propus. Ar putea fi folosit ca indicator "lista de aşteptare", dar există serioase
rezerve că orice potenţial abonat inclus în listă este şi capabil să suporte costul
conectării imediate. Un alt indicator ar putea fi "durata medie de aşteptare",
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care prezintă însă incovenientul că nu măsoară şi numărul cererilor de
conectare.
Funcţionarea modelului. Modelul urmăreşte evoluţia în timp a utilităţii
sociale şi individuale a unei reţele, luând în consideraţie şi acumulările trecute
şi comportamentul agenţilor în circumstanţe date.
Fig. 3 - Echilibrul cererii şi ofertei de conectare

Durata de funcţionare a reţelei este considerată infinită teoretic, în
condiţiile în care mărimea acesteia esîe variabilă şi finită.
a) În intervalul 0 - t', creşterea valorii adăugate brute este mai rapidă
decât creşterea valorii la utilizator a reţelei. Acest rezultat se poate obţine în
două situaţii:
- atunci când ponderea formării brute de capital este mare (echivalent
politicii de practicare a unor preţuri de conectare ridicate pentru amortizarea
rapidă a investiţiilor; în acest caz curba disponibilităţii de conectare se
deplasează la dreapta - figura 3);
- în cazul când formarea netă de capital esîe mică (adică atunci când
investiţiile simt mai mici decât necesarul de creare de noi posibilităţi de
conectare pentru a menţine o disponibilitate constantă; în figura 3, curba
capacităţii de conectare se deplasează la dreapta)1.
1

Avem acum posibilitatea argumentării utilizării indicatorului "valoarea adăugată brută" în
locul "veniturilor totale" în măsurarea mărimii reţelei: dacă se adaugă şi costurile de
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Este evident că, în acest interval, funcţionarea reţelei va înregistra
pierderi de eficienţă din tranzacţiile reaiizaîe; în termenii definiţiilor utilizate mai
sus (Liebowitz, 1994), acest lucru dovedeşte prezenţa exter-nalităţilor de reţea.
Într-o expresie mai concentrată acestea pot fi descrise cu ajutorul primei
derivate a funcţiilor asociate comportamentului în timp a utilităţii sociale,
respectiv individuale:
>0

Întrucât la capetele intervalului această expresie se anulează, vom avea
două situaţii în care externalităţile sunt insesizabile,precum şi un punct de
maxim al valorii acestora:
- punctul de maxim indică o schimbare în politica de investiţii şi/sau
tarifară cu efect asupra reducerii presiunii cererii de noi conectări la reţea;
- în vecinătatea lui O, valorile utilităţilor sunt prea mici pentru a putea
face observaţie (externaiităţi inframarginale);
- în vecinătatea lui t', apare o situaţie nouă şi. importantă, deşi
atractivitatea reţelei se menţine ridicată (şi este posibilă şi menţinerea presiunii
cererii de noi conectări), dispare ineficienţa asociată tranzacţiilor din interiorul
reţelei (toate externalităţile sunt internalizate), ceea ce înseamnă că
mecanismul intern al reglării cerere ofertă devine capabil să gestioneze singur
echilibrarea politicii veniturilor operatorului cu disponibilitatea de a plăti o
conectare nouă.
b) în intervalul t'-t3, raportul dintre creşterea valorii adăugate brute şi
creşterea valorii la utilizatori se inversează:
<0

Şi aici avem două posibilităţi de obţinere a acestui rezultat:
- ponderea formării brute de capital este mică în totalul valorii adăugate
brute (echivalent practicării unor preţuri reduse de conec-tare la reţea în scopul
atragerii de abonaţi, caz în care curba disponibilităţii de conectare se
deplasează la stânga - vezi figura 3);
- formarea netă de capital este mare (ceea ce indică o politică de
investiţii masive în reţea, în vederea creării de disponibilităţi de conectare curba capacităţii de conectare se deplasează la stânga - vezi figura 3).
În acest interval este posibilă atât realizarea aşteptărilor operatorului de
reţea în ceea ce priveşte efectul politicii sale de venituri asupra potenţialilor
abonaţi, cât şi a aşteptărilor utilizatorilor neconectaţi încă la reţea, cu alte
cuvinte, numai în acest interval problemele optimizării mărimii reţelei şi a reţelei
exploatare la expresia nivelului activităţii în reţea, ar fi trebuit să presupunem că acestea
sunt egale cu preţul plătit de utilizatori pentru utilizarea reţelei, ceea ce este, evident, fals.
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optime pot avea soluţii; sau echivalent, în acest interval poate fi pus în evidenţă
un "efect de reţea" în sensul definiţiei.
La fel ca şi în intervalul precedent există trei puncte importante:
- în vecinătatea lui t' - când efectul de reţea este insesizabil;
- punctul de extrem, care indică o corelaţie perfectă între aşteptări şi
rezultate;
- în vecinătatea lui t3, unde din nou eiectui de reţea devine insesizabil,
dar, de aceasta dată, din cauza saturaţiei reţelei (epuizarea posibilităţilor de
conectare' si/sau a disponibilităţii de conectare). Prezurnând o simetrie a
graficului în dreapta punctului t3, efectul de reţea va dispare în timp, apărând în
schimb extemalităţi de reţea.
Costul marginal poate fi considerat constant (ipoteză uzuală în cazul
monopolurilor naturale), intersectând graficele curbelor MSB şi B(N) în punctul
în care se anulează efectul de reţea. Pentru generalitate însă, este utilă
discutarea evoluţiei curbei. MC":
- prezenţa extenlalităţilor de reţea indică faptul că efortul de creare a
reţelei şi de dezvoltare până la nivelul la care mecanismul intern de realizare a
tranzacţiilor este capabil să regleze cererea şi oferta, este finanţat ia un nivel
care depăşeşte costul marginal al unei noi conectări. NC va intersecta graficul
curbei B(N) în punctul în care diferenţa primelor derivate este maximă, iar
graficul curbei MSB în punctul în care această diferenţă se anulează;
- în intervalul în care există efect de reţea, nivelul finanţării unei noi
conectări la reţea este sub costul marginal, ecartul maxim fiind în punctul de
extrem (pentru care diferenţa primelor derivate este minimă) şi nul la capătul
intervalului. Rezultate şi concluzii Prezenţa efectului de reţea indică faptul că o
creştere a mărimii reţelei (măsurată ca valoare adăugată brută) se datorează
eficienţei economice a tranzacţiilor din interiorul reţelei, în absenţa unor
stimulente financiare exterioare, de natura sponsorizării, subvenţionării sau
facilităţilor fiscale şi financiare. Atâta timp cât efectul de reţea este prezent
sau/şi crescător, apare prin urmare o economie de scară; descreşterea
efectului de reţea implică şi pierderi de economie de scară, care pot fi însă
rezultatul apariţiei de "economie of scope" în nişele reţelei - cum ar fi cazul
serviciilor - dedicate unui singur client sau al echipamentelor specializate în
realizarea unei funcţii unice.
Modelul propus permite o generalizare interesantă. Considerând ca
neesenţial aspectul proprietăţii asupra reţelei1, utilitatea socială apare ca fiind
egală cu totalul valorii adăugate brute realizată de toţi ofertanţii de
echipamente şi servicii specifice dintr-un anumit sector economic (de exemplu:
producătorii de computere şi de programe compatibile, de echipamente audio1

Întrucât drepturi de aceasta natură pot fi reglementate prin copyright, tranzacţiile privind
transmiterea dreptului de utilizare a unui software, de exemplu, sunt de acelaşi tip cu cele
privind exercitarea prerogativei de dispoziţie din dreptul comun.
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video şi de înregistrări de suporţi compatibili, producătorii de autoturisme şi
ofertanţii de servicii de reparaţii în sistem service dedicat etc.). Reglarea
mărimii optime a reţelei este în acest caz, rezultatul preciziei funcţionării
mecanismelor de piaţă prezente în ansamblul economiei si nu rezultatul unei
decizii explicite. Utilizatorii reţelei (abonaţii), vor plăti un cost al conectării la
reţea egal cu valoarea de piaţă ai echipamentului şi un "tarif de abonat" egal cu
preţul software-ului sau service-ului compatibil cu echipamentul.
Dificultatea cea mai mare în analiză o ridică problema măsurării efectului
de reţea. Corelaţiile între indicatorii obişnuiţi de măsurare a reţelei pot cel mult
să formuleze o idee despre prezenţa efectului sau extemalităţilor de reţea, dar
nu să măsoare nivelul acestuia (acestora) sau să permită estimarea unei
evoluţii viitoare cu un anumit grad de certitudine. Prezentăm în anexa 1 o
încercare de evaluare a poziţiei unor sisteme de comunicaţii în raport cu
efectul de reţea, ceea ce considerăm că se poate aprecia şi ca o verificare a
modelului propus cu ajutorul datelor statistice disponibile.

1.2. Piaţa echipamentelor şi oferta de servicii
O dimensiune a reţelei (în cea mai largă definiţie) o constituie calitatea
echipamentului afectat funcţionării acesteia: este destul de evident faptul că
volumul de servicii realizat în reţea într-o anumită perioadă de timp, la o arie de
răspândire constantă, este direct proporţional cu capacitatea sistemului fizic
(hardware-ul reţelei) de a realiza legături între abonaţi (comutaţie). Trebuie
menţionat însă aici faptul că, pentru anumite tipuri de reţele, în principiu cele
virtuale, comutaţia nu este esenţială în realizarea unui "volum" mai mare de
servicii, ci în "calitatea" serviciului - căreia îi poate fi asociată chiar o măsură
fizică: claritatea sunetului şi/sau imaginii pentru echipamente audio-video,
programe conversaţionale pentru PC etc.
Pentru reţelele "propriu-zise" sau "literale", care asigură o conectare
reală între abonaţi, cum sunt şi cele de telecomunicaţii, comutaţia
condiţionează chiar realizarea serviciului pentru care funcţionează reţeaua, nu
calitatea transmiterii mesajului (serviciului) - care depinde de "nivelul de
zgomot" din mediul fizic de transmitere. Din acest motiv, cererea de servicii
realizate în reţelele propriu-zise apare sub forma cererii de servicii de
comutaţie, care prezintă două caracteristici importante (Curien and Gensollen,
1987):
- cererea este "nestocabilă": un apel nerealizat la un anumit moment dat
nu rămâne "în aşteptare" pentru a fi satisfăcut ulterior, ci este o cerere pur şi
simplu ignorată;
- cererea este "impredictibilă", aceasta nefiind numai o rezultantă a
caracteristicii precedente, ci şi o constatare statistică: dacă, pentru abonaţii
"business" la o reţea telefonică, cererea de servicii de comutaţie poate fi
corelată, într-o anumită măsură, cu ritmicitatea activităţii economice, pentru
abonaţii "casnici" nu există nici o dependenţă relevantă.
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Faţă de aceste calităţi ale cererii de servicii, oferta apare determinată
direct de capacitatea echipamentului de a realiza o anumită legătură la un
anumit moment (disponibilitate). O măsură a disponibilităţii, legată de condiţiile
tehnice ale realizării serviciilor în reţea, este dată de viteza de prelucrare a
semnalului (datelor) sau viteza de comutare şi de viteza de transport a
mesajelor între două puncte1. Dacă o privim sub aspectul obiectului tranzacţiilor, piaţa echipamentelor apare ca o piaţă obişnuită, pe care este posibilă atât
situaţia de monopol, cât şi cea de competiţie. Ceea ce face însă ca această
entitate economică să aibă totuşi o identitate proprie este relaţia specială în
care se află cu piaţa serviciilor: pe de o parte, aspectul de "piaţă captivă", ale
cărei dimensiuni şi dinamică sunt direct dependente de cele ale pieţei
serviciilor (cererea poate fi riguros determinată, deoarece provine numai de la
furnizorul sau furnizorii de servicii în reţea), iar pe de altă parte dependenţa
mărimii reţelei (măsurată ca valoare adăugată brută) de calităţile echipamentului.
Rezultă de aici faptul că piaţa echipamentelor şi cea a serviciilor trebuie
tratate unitar, ca "piaţă a sistemelor" (Katz and Shapiro, 1986, 1994), în care
relaţiile de competiţie sau/şi monopol apar între componentele hard
(echipament) şi soft (disponibilitate) ale serviciilor furnizate în reţea.
Una din posibilităţile de abordare a acestui tip de piaţă pleacă de la
constatarea că influenţa asupra cererii de echipamente de reţea este de natura
extemaiităţilor indirecte, ca efecte mediate de piaţă, identică cu situaţia
bunurilor complementare - cum sunt service-ul, software-ul sau înregistrările
muzicale -, al căror preţ scade pe măsura extinderii utilizării acestora (Farrell
and Saloner, 1985). Bunurile de reţea nu sunt însă bunuri complementare în
sens propriu, deoarece "consumul" acestora implică un spor de utilitate şi
pentru bunurile achiziţionate anterior; Liebowitz (1994, p. 137) consideră că
efectul generat de evoluţia preţului (ca externalitate de reţea) este numai o
parte din totalul efectelor posibile asupra adoptării deciziei de achiziţionare a
unui astfel de bun (de conectare la reţea, în speţă), o altă influenţă semnificativă esîe de natură tehnologică, stimulentele oferite de avantajele unei
tehnologii comparativ cu o alta egal disponibilă fiind în măsură să ofere un
suport pentru luarea deciziei. Exter-nalităţile sunt, prin urmare, arată autorul,
atât "pecuniare" cât şi "tehnologice": este însă dificil de apreciat dacă
internalizarea exter-nalităţilor "pecuniare" şi scăderea preţului echipamentului,
ceea ce echivalează cu un stimulent în adoptarea deciziei de conectare, este
datorată prezenţei unei economii de scară în reţea sau încorporării progresului
tehnic în economia producţiei de echipament.

1

Această măsură este incompletă, deoarece disponibilitatea este dependentă şi de aria de
răspândire a reţelei pe un teritoriu.
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O altă modelare a pieţei sistemelor (Rohtfs, 1974; Farreil and Saloner,
1992; Katz and Shapiro, 1994) are ca obiectiv cercetarea influenţării deciziei
de conectare la o anumită reţea, decizie care are trei componente:
• decizia de adoptare a unei anumite tehnologii (câţi consumatori adoptă
un anumit sistem şi ce instituţii sau mecanisme de piaţă intervin pentru
internalizarea externalităţilor de reţea asociate cu această decizie);
• decizia de selectare a produselor (ce anume determină alegerea între
sisteme incompatibile şi ce anume varietate de astfel de sisteme este posibilă
fără deteriorarea echilibrului pieţei);
• decizia de compatibilitate (care sunt criteriile de selectare a unui anumit
standard în decizia unei firme sau a unui consumator şi ce instituţii sau/şi
stimulente intervin în realizarea compatibilităţii).
Katz and Shapiro (1994, p. 93) consideră că decizia de conectare trece
prin examinarea aşteptărilor pe care le formulează firmele şi abonaţii cu privire
la viitorul reţelei în speţă, a coordonării deciziilor proprii cu deciziile celorlalţi
agenţi implicaţi în relaţiile de piaţă şi realizarea compatibilităţii între propria
decizie şi restricţiile sistemului la care va fi operată conectarea. Cererea de
bunuri de reţea fiind o funcţie de două variabile, preţul echipamentului şi
mărimea aşteptată a reţelei, decizia deconectare luată de un agent este
echivalentă cu "internalizarea unei exter-nalităţi" dacă beneficiul social
marginal excede pe cel privat. În acest caz însă echilibrul pieţei se realizează
la un nivel suboptimal al mărimii reţelei, deoarece este de presupus că preţul
echipamentului va fi descrescător pe măsura extinderii, pieţei până la nivelul
atingerii costului marginal de producţie (saturarea reţelei şi atingerea optimului
mărimii acesteia).
Considerăm că, în acest joc, rolul cel mai important revine tehnologiei de
realizare propriu-zisă a conectării abonaţilor (comutaţie şi transport de mesaje);
decizia de conectare la reţea sau cea de dezvoltare a unui tip de reţea are ca
principală condiţie disponibilitatea reţelei, care depinde de viteza de comutare
şi de transport a mesajului. Decizia de selectare a echipamentului şi cea de
asigurare a compatibilităţii sunt subsecvente deciziei de adoptare a tehnologiei,
întrucât privesc aproape exclusiv relaţii de piaţă de echipament sau de
software (pentru care obiectul tranzacţiei îl constituie bunurile propriu-zise sau
"inteligenţa" reţelei - Gensollen, 1990 - iar echilibrul se realizează prin
mecanismele obişnuite ale preţului).
Dacă avem în vedere faptul că tehnologia poate fi unică sau pot exista
mai multe tehnologii alternative pentru acelaşi tip de serviciu, piaţa sistemelor
poate prezenta externalităţi de naturi diferite în raport cu piaţa de echipament
şi/sau software:
a) În cazul când există o singură tehnologie utilizată în reţea, producţia
de echipamente se va orienta, către îmbunătăţirea performanţelor în comutaţie.
Piaţa echipamentelor se prezintă ca un monopson, întrucât unei multitudini "de
producători, consideraţi independenţi pentru generalitate, îi corespunde o
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singură cerere, iar competiţia are loc "în interiorul" pieţei echipamentelor. Piaţa
sistemelor prezintă externalităţi "pecuniare", a căror internalizare nu conduce ia
economie de scară în reţea: chiar dacă preţul echipamentului descreşte
puternic (fie ca. efect al economiei, de scară, fie ca efect al progresului tehnic,
în producţia de echipament), disponibilitatea reţelei nu creşte în mod necesar,
(cei puţin nu în acelaşi ritm, datorită întârzierii în punerea în funcţiune a
investiţiilor).
b) Dacă sunt mai multe tehnologii disponibile pentru acelaşi tip de
serviciu furnizat în reţea, atunci piaţa echipamentelor are aspectul de oligopol,
iar concurenţa se desfăşoară "pentru piaţă". Piaţa sistemelor prezintă
externalităţi "tehnologice", a căror internalizare poate avea ca efect economia
de scară în interiorul reţelei (întrucât, în acest caz apare posibilitatea optimizării
mărimii reţelei prin intermediul preţului serviciului furnizat în reţea).
Corespunzător celor două posibilităţi descrise mai sus, analiza pieţei
sistemelor are ca probleme esenţiale compatibilitatea şi standardizarea.
Compatibilitatea se poate defini ca fiind capacitatea unui component de
a funcţiona în alt sistem sau a unui sistem întreg de a avea interfeţe de
conectare cu sisteme diferite din punct de vedere tehnic. Un exemplu des
utilizat este cei al computerelor şi reţelei telefonice care permit, printr-o
interfaţă specială denumită "fax-modem", comunicarea cu un echipament altfel
incompatibil cum este aparatul facsimil.
Privită la nivelul unei singure componente, compatibilitatea are o definiţie
evidentă, fiind dată de încadrarea parametrilor proprii componentei oferite în
limitele admise de sistem. La nivelul ansamblului reţelei, problema îşi schimbă
conţinutul: în ce proporţie sistemele deja funcţionale sunt compatibile între ele
şi ce consecinţe are această situaţie pentru fiecare din cele două reţele cărora
le sunt alocate.
Efectul compatibilităţii revine, în plan economic, la internalizarea unei
externalităţi; exemplul cel mai elocvent este cel oferit de piaţa sistemelor de
comunicaţii şi aceea a sistemelor informatice, deja citat. Pe măsura creşterii
compatibilităţii dintre cele două sisteme, valoarea adăugată în serviciile de
comunicaţii sporeşte ca urmare a furnizării de servicii de această natură
deţinătorilor de computere personale dotate cu software-ul adecvat. Prin
urmare, dimensiunile pieţei sistemelor de comunicaţii devin dependente de
extinderea pieţei sistemelor informatice, fără însă ca reciproca să fie
adevărată: decizia de a achiziţiona un computer nu este determinată de faptul
ca posesorul acestuia poate utiliza reţeaua telefonică pentru comunicare,
influenţa putând fi cel mult de natura externalităţilor inframarginale.
O observaţie importantă este aceea că cele două pieţe nu se încorporează, ci devin numai compatibile. Chiar şi în situaţia când reţelele de
calculatoare şi telefonice devin o singură entitate fizică (integrarea reţelelor),
natura diferită a serviciului corespunzător fiecăreia îşi păstrează identitatea
(tratarea informaţiei, respectiv comunicarea), unitar devenind numai suportul
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fizic de transmitere a mesajelor. O altă situaţie posibilă în care poate fi regăsită
problema compatibilităţii - care este de fapt şi mai des tratată în literatură
(Bessen and Johnson, 1986; Bessen and Farrell, 1985, 1994; Economides and
White, 1993; Katz and Shapiro, 1986, 1994; Liebowitz and Margolis, 1994) este aceea a competiţiei intre sisteme incompatibile: sisteme video VHS contra
Betamax, cărţi de credit American Express contra Visa etc, telefonie mobilă
contra telefonie fixă, e-mail contra facsimil etc. Obiectul tranzacţiilor are,
indiferent de ofertele concurente, aceleaşi determinări ale utilităţii; abonaţii pot
opta pentru unul sau altul dintre sisteme, în principiu, după criteriul preţului şi al
anticipării mărimii reţelei.
În aceste exemple apare o situaţie nouă şi importantă: deoarece serviciul
realizat prin tranzacţionarea sistemelor incompatibile trebuie să fie cât mai
riguros determinat, fără să existe posibilitatea interferării reţelelor (care ar
însemna în cele mai multe situaţii o fraudă), incompatibilitatea trebuie, de fapt,
consacrată prin standardizare. întrucât fiecare sistem are propriile reguli şi
constante tehnologice, câştigarea competiţiei, (echivalentă cu generalizarea
sistemului şi maximizarea dimensiunilor reţelei corespunzătoare) are
semnificaţia creării unui monopol prin impunerea propriului standard în
furnizarea serviciilor.
Între adoptarea unui standard, ca efect al generalizării unui sistem, şi
calităţile tehnice ale serviciului nu există cu necesitate o corelaţie; exemplificările pot fi numeroase: casetele VHS au câştigat competiţia standardizării
împotriva Betamax, deşi acestea din urmă ofereau o mai bună calitate a
imaginii şi sunetului, sistemul de operare MS-DOS şi echipamentele IBM au
pătruns cu mult mai mult pe piaţă decât concurenţii de la Apple, deşi
perfomanţele lor sunt mai slabe etc. Aceste modele de politică agresivă pentru
cucerirea ex post a standardizării propriilor produse şi servicii pot fi tratate
teoretic cu ajutorul teoriei jocurilor, în care criteriul de optim este dat de câştigul
maxim obtenabil pe termen lung (Bessen, 1994), Condiţia atingerii acestui
scop este crearea unei economii de scară puternice în reţeaua
corespunzătoare pieţei sistemului propus, chiar daca "echilibrul tehnologic"
este suboptimal.
Riscul adoptării unei tehnologii mai puţin performante se menţine chiar şi
atunci când standardizarea precede crearea şi dezvoltarea unei reţele
proiectată în parametrii celei mai avansate tehnologii. De exemplu, în Franţa a
fost pus la punct un plan ambiţios de realizare a unei reţele integrate în bandă
largă pentru transmisii de telefonie vocală, televiziune de înaltă definiţie
interactivă prin cablu, date din reţelele de calculatoare şi bănci de date etc.,
utilizând tehnica de distribuţie în stea prin fibre optice pentru reţelele locale.,
care ar fi permis comunicaţii "punct-la punct" interactive, de tipul videomaticii
(Plan Câble 1). După demararea proiectului s-a constatat că cererea potenţială
de servicii de acest tip a fost supraestimată, atât abonaţii cât şi distribuitorii
locali (concesionari, în cea mai mare parte) preferând serviciile clasice, anume
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cele adaptate difuziunii; în această situaţie s-a renunţat parţial la realizarea
proiectului, rămânând numai magistralele în fibră optică, iar distribuţia locală în
reţea arbore şi tehnică coaxială nu poate fi integrală în reţeaua de telecomunicaţii (Gensollen, 1990).
Rezultă de aici că, în cazul standardizării, indiferent dacă această este
implicită sau. propusă ex ante, piaţa care va încorpora externalităţi este aceea
a sistemelor compatibile cu standardul, Condiţia necesară este aceea ca
reţeaua standardizată să prezinte "efect de reţea" şi, implicit, economie de
scară. Spre deosebire, în cazul compatibilizării sistemelor reţeaua care va
internaliza externalităţi este cea standardizată, faţă de care se realizează
compatibilitatea.

1.3. Rolul monopolului în comunicaţii
Raţiunea de a fi a monopolului, în generai, este aceea de a putea fi
asigurat un control direct asupra producţiei fizice, fie că aceasta se datorează
statutului de "industrie strategică", fie că necesită anumite condiţii speciale de
finanţare. Comunicaţiile sunt, într-o anumită măsură, ramură strategică; cât
anume însă, care parte (din punct de vedere tehnic) şi cum anume urmează a
fi exploatată, rămâne o problemă de politică economică şi socială.
Din punct de vedere strict economic, exploatarea comunicaţiilor în regim
de monopol într-un mod eficient implică minimizarea costurilor, ceea ce ar
însemna, din punct de vedere al organizării:
- economie de scară substanţială în componentele individuale ale reţelei;
- economii de scară în arhitectura şi managementul reţelei;
- "economy of scope" la intersecţia ofertei de diverse tipuri de servicii
(Ergas, 1987).
O atare structură a producţiei de servicii face însă necesară spargerea
monopolului în "monopoluri" subordonate unui scop comun, după criteriul
componentelor activităţii principale Evident, este o utopie imaginarea unei
asemenea posibilităţi, întrucât în cea mai mare parte activităţile desfăşurate în
reţea sunt strâns legate între ele. "Desfacerea" monopolului poate fi concepută
numai în termenii deschiderii spre concurenţă.
Dar. chiar dacă este recunoscut ca inevitabil, monopolul în comunicaţii
nu este suficient pentru a asigura că aceste servicii sunt oferite pe o bază
eficientă: structurile monopoliste au puţine stimulente de a deveni costeficiente şi, în plus, se poate abuza uşor de poziţia de monopol în profitul
proprietarilor şi/sau managementului întreprinderii. În practică s~a dovedit
faptul că; în cadrul economic monopolist, costul reglării (ineficiente, în plus de
aceasta) este mai mare decât aceia cerut de introducerea competiţiei, cel puţin
în acele locuri unde producţia este posibilă sub monopol natural. În general,
este considerat acceptabil monopolul în materie de comunicaţii doar în măsura
în care acesta asigură un serviciu universal. Asupra acestui concept însă
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există numeroase opinii şi obiecţii, chiar dacă, în principiu, acestea se referă la
acelaşi lucru.
"Serviciul universal" defineşte un acces la serviciile de comunicaţii, ca un
drept de bază al tuturor cetăţenilor, esenţial pentru toţi membrii societăţii,
precum şi ca un element de bază al dreptului la libertatea exprimării şi
comunicării (Universal Service.,., 1991). Deci acesta nu este confundat nici cu
noţiunea de serviciu public, nici cu cea de serviciu de bază:
- serviciul public se referă la relaţiile între creşterea ofertei de servicii şi
programarea scopurilor social politice;
- serviciul de bază cuprinde relaţiile tehnice şi economice între nivele de
servire.
Principiile pe care se sprijină conceptul de serviciu universal sunt
disputate; în timp ce în "Cartea Verde" sunt cuprinse numai două (primele, în
ordinea enumerării de mai jos), tot mai multe ţări cer, iar altele au inclus deja
din proprie iniţiativă, şi alte cerinţe:
a) disponibilitatea geografică universală: orice cetăţean, aflat în limitele
frontierelor unui stat, are dreptul ia acces egai la serviciile statului;
b) accesul nediscriminatoriu, impunând un tratament egal pentru toţi
utilizatorii în privinţa preţului sau nivelului servirii;
c) costurile serviciilor trebuie să fie rezonabile, permiţând accesul tuturor
cetăţenilor;
d) serviciul furnizat trebuie să fie supus unor standarde de calitate sub
care nu are voie să scadă.
Ce înseamnă însă în practică acest principiu, al serviciului universal,
este o problemă de percepere a conceptelor de drept în limitele impuse de
raţionamentele politicii economice. Aceasta face ca diferenţele să fie
substanţiale de la o ţară la alta; de exemplu, Italia a reglementai obligativitatea
montării unei centrale telefonice în orice localitate din teritoriu unde au fost
înregistrate 25 de cereri; Spania reglementează numărul de cereri la 50 şi o
distanţă maximă de o centrală de doi km. Alte ţări nu au o reglementare
juridică, propriu-zisă, principiul universalităţii fiind cuprins în reglementările de
funcţionare ale administraţiilor (SUA, Olanda) sau este utilizată o prevedere
mai largă în cadrul legilor care reglementează toate monopolurile (Germania).
În România, în lipsa unei legi a comunicaţiilor, principiul universalităţii este
enunţat ca atare în Mandatul acordat Consiliului de Administraţie al
Romtelecom, în care se spune: "Romtelecom va respecta principiile serviciului
universal, furnizând servicii în aceiaşi termeni şi condiţii pe întreg teritoriul
naţional".
Ţinând cont de particularităţile cererii de servicii de informaţii (nestocabilitate şi impredictibilitate), se poate remarca o incompatibilitate între
deff&iţiă serviciului universal şi cea a obiectului administrării prin monopol
natural. Astfel, trăsăturile serviciului universal (în special disponibilitatea
geografică universală) conduc la ideea că natura obiectului proprietăţii
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exercitată prin intermediul instituţiei monopolului este similară cu aceea a
bunurilor publice. La aceeaşi concluzie se poate ajunge observând caracterul
social al actului comunicării, precum şi dacă se ia în consideraţie necesitatea
tehnică a compatibilităţii tuturor echipamentelor în reţea. Consumul bunurilor
publice are caracteristicile de nonexclusivi-tale (egalitatea accesului tuturor
consumatorilor la aceeaşi calitate a bunului) şi nonrivalilate (accesul unui
consumator nu împiedică accesul oricărui alt consumator în acelaşi moment),
ceea ce conduce la absenţa stimulentelor ofertei şi, implicit, la o anumită
ineficientă cu care aceste bunuri sunt asociate. Serviciile de comunicaţii în
reţea sunt posibil de realizat însă numai în cazul când cel puţin un număr
semnificativ de abonaţi nu apelează la reţea în acelaşi moment; de asemenea,
este esenţială condiţia confidenţialităţii mesajului, ceea ce face ca serviciul
propriu-zis să fie strict exclusiv.
Această observaţie este importantă nu numai pentru rigoarea definiţiilor,
ci oferă un suport de raţionament asupra principiilor politicii de administrare a
reţelei de comunicaţii. Monopolul ar trebui, în opinia noastră, să lie definit
numai în limitele în care bunul administrat este unul public (asigurarea
confidenţialităţii, uniformităţii regulilor şi securităţii reţelei etc); furnizarea
serviciilor în reţea trebuie supusă reglărilor prin mecanismele de piaţă.

CAPITOLUL 2 DIRECŢII ŞI MIJLOACE DE RESTRUCTURARE A
SISTEMELOR DE COMUNICAŢII

În opinia noastră, "restructurarea" trebuie privită în contextul aplicabilităţii
unor reguli noi de desfăşurare a proceselor economice; "noua structură1”
rezultă, de fapt, din funcţionarea mecanismelor care guvernează desfăşurarea
evenimentelor economice, adică, în cea mai generală accepţiune, modul de
realizare şi măsurare a valorii adăugate.
Restructurarea nu este legată de nivelul de dezvoltare a unor sectoare
sau ramuri economice, o asemenea manieră de definire putând fi luată în
considerare doar ca o "definiţie intenţională" şi nu "efectivă"' pentru termenul
de "structură" (Boudon, 1992). Nici dinamica sectoarelor economice, măsurata
ca evoluţie a valorii adăugate, nu poate fi considerată "'restructurare", chiar
dacă diferenţele apar ca semnificative pentru o anumită distribuţie, eventual
previzibilă, a resurselor economice. Aceste aspecte (nivelul şi dinamica
sectoarelor economice) pot fi doar efecte ale restructurării, însă sub restricţia
severă că sunt datorate modificării condiţiilor (în particular, a mecanismelor) în
care au loc tranzacţiile economice - acestea fiind cele care conduc la
realizarea regularităţilor în alocarea resurselor şi formarea PIB.
Nu pot ii însă considerate "restructurări" în sens economic schimbările
dintre dimensiunile elementelor cererii agregate, întrucât acestea sunt datorate
fie progresului tehnic, fie modificării preferinţelor consumatorilor. Dar nici
progresul tehnic, nici preferinţele consumatorilor nu sunt în măsură să afecteze
regularităţile economice ci, dimpotrivă, tocmai prezenţa regularităţilor (şi
menţinerea lor într-o formă nemodificată) face posibilă internalizarea acestora
conducând, implicit, ia o anumită dinamică a ofertei corespunzătoare şi la
modificarea distribuţiei resurselor între ramurile şi sectoarele economice.
Plecând de la aceste observaţii, considerăm necesar ca problemele
legate de restructurarea sectorului de comunicaţii să fie corelate cu cele care
ţin de privatizare şi demonopolizare, întrucât atât integrarea iniţiativei private,
cât şi reducerea controlului exercitat de puterea monopolului sunt în măsură să
schimbe esenţial modul de realizare a tranzacţiilor în sector,
O modalitate de tratare o sugerează Waterson (1992), care prezintă sub
forma matriceală relaţii între instrumentele politicii de restructurare şi efectele
aşteptate (figura 4).
1

O definiţie "intenţională" esie aceea care presupune existenţa unei structuri (reguli de
mişcare) în interiorul unui sistem, ai cărei rezultat este o anumită distribuţie a valorilor elementelor sistemului ia un moment dat; definiţia "efectivă" îşi propune să descrie chiar regulile după care au loc variaţiile valorilor elementelor sistemului.
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Fig. 4 - Matricea schimbărilor generate de restructurare
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Semnificaţia elementelor nenule din coloanele matricii este imediată; de
exemplu, efectele liberalizării intrării pe piaţă pot fi urmărite în:
- apariţia de noi produse (a12) echipamente de telecomunicaţii compatibile cu reţeaua, cornpatibilizarea unor echipamente cu interfeţele de acces
la reţea etc. Dificultatea aprecierii acestui efect constă în selectarea acelor
evenimente care s~ar fi putut produce oricum, fără acţiunea de restructurare;
- modificarea structurilor de preţuri (a22): apare ca o consecinţă firească
a diversificării ofertei, preţurile tinzând să se reducă în special în segmentele în
care piaţa devine puternic contestabilă;
- creşterea eficienţei costurilor şi a calităţii producţiei (a32, a42)): alocarea
resurselor materiale, având drept criteriu maximizarea profitului şi bazându-se
pe informaţii de piaţă, va tinde căîre un optim; este corelat cu (a22).
Pentru o mai mare generalitate şi o tratare unitară a efectelor, vom
considera că primele patru coloane reprezintă instrumente de natura
"demonopolizării", în timp ce ultima de natura "privatizării".

2.1. Controlul monopolului
Chiar acolo unde este inevitabil, monopolul trebuie, în principiu, supus
unor reguli şi sancţiuni care să determine o administrare economică eficientă a
activităţii. Trebuie precizat faptul că nu se confundă structura industrială în care
are loc organizarea şi desfăşurarea propriu-zisă a proceselor economice (şi
care poate fi monopol, oligopol etc.) cu mecanismul organizator al pieţei (o
paletă foarte largă, de la planificare la concurenţă). M. Gensollen (1990)
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consideră că un monopol poate funcţiona foarte bine şi poate fi administrat fie
cu ajutorul instrumentelor de planificare, fie în sistemul pieţei - regim quasiconcurenţial.
Controlul monopolului presupune consolidarea unui set de reglementări
care să incite managementul monopolului să aloce eficient resursele. Aceste
reglementări pot fi de cele mai diverse naturi; ceea ce numeşte, de pildă,
M.Gensollen, quasi-concurenţă se referă la: concurenţă potenţială pe o piaţă
contestabilă; concurenţă prealabilă; concurenţă simulată de o agenţie de
control; concurenţă internă. In ceea ce priveşte controlul monopolului, acesta
poate fi realizat prin: proprietatea publică şi/sau operarea în regim public,
reglementarea formală şi franchising.
2.1.1. Controlul monopolului are ca scop reducerea puterii monopolului,
în absenţa posibilităţii de alegere din partea consumatorului:
a) proprietatea publică (sau administrarea în regim public) încearcă
protejarea consumatorului prin eliminarea problemelor pe care le pune
maximizarea profitului. Dificultatea majoră a acestei forme de control constă în
problema găsirii unui echilibru satisfăcător între necesităţile autonomiei
managementului şi cele ale contabilizării stricte a rezultatelor. Diferenţa între
întreprinderea publică şi cea privată constă în aceea că managementul
acesteia din urmă are un grad înalt de libertate de operare; de aici şi
dificultatea menţionată. Totodată, poate fi constatat faptul că, în foarte multe
ţări, criteriile politice determină decizia de politică economică, ceea ce conduce
la restrângerea libertăţilor managementului întreprinderii publice;
b) reglementarea formală implică supervizarea pieţei într-un mod
continuu printr-un "agent cumpărător" constituit explicit, distinct de ofertantul de
servicii. Rolul acestui agent este jucat de un departament guvernamental sau o
comisie regulatori?, aceasta din urmă fiind tipică pentru administraţia nordamericană.
Criticile la care a fost supusă această reglementare sunt poate mai
numeroase decât cele adresate tuturor celorlalte tipuri de reglări. In primul
rând, se constată că independenţa agenţiei este limitată atât prin cerinţele
generale ale proceselor planificate, cât şi prin interacţiunea cu sistemul politic.
Ca urmare a acestui fapt, costurile de producţie sunt distorsionate atât prin
"costuri de umplutură" (salarii mari, standarde de muncă reduse) cât şi prin
ineficienţa proceselor de producţie. In acest fel, rata profitului nu reflectă relaţia
dintre economia internă a întreprinderii reglementate şi piaţă, implicând faptul
că profitabilitatea nu este egală cu costul de oportunitate al capitalului.
Totodată, deviaţia preţurilor de la costul marginal este datorată mai degrabă
convenţiilor de contabilizare utilizate în alocarea costurilor decât celor folosite
în reflectarea obiectivelor de echitate socială.
În altă ordine de idei, ineficienţa indusă de reglementare este mult mai
mare în situaţiile de schimbări rapide (tehnologii noi sau şocuri exogene

496
absorbite în costuri), din cauza faptului că procesele de reglare tind să se
ajusteze lent: pentru o decizie este nevoie de o medie anuală, iar restricţiile
politice conduc agenţia de reglementare la încetinirea ritmului schimbărilor,
aruncând povara ajustării pe acele variabile ale deciziei care sunt cel mai puţin
sensibile politic (Ergas, 1987);
c) franchising-ul semnifică acordarea dreptului de a furniza un serviciu .
de utilitate publică unui operator privat; în multe privinţe această metodă este
opusă întreprinderii publice, având avantajele (teoretice) ale păstrării
stimulentelor de eficienţă asociate cu maximizarea profitului şi cel al
menţinerii costurilor de administrare a monopolului la un nivel redus. În
practică însă, este dificilă stabilirea cu precizie a condiţiilor contractuale în care
monopolul poate fi operat - în mod special preţul şi gradul serviciului - decât
dacă se ignoră modificările în preţurile de achiziţie, inovaţia tehnologică şi
modificările în structura şi dimensiunea cererii.
Aplicarea franchising-ului este mai eficientă atunci când oferta de servicii
poate fi separată de responsabilitatea administrării unei infrastructuri, ori dacă
.există posibilitatea unor avantaje în a localiza operatorii, astfel încât pe un
teritoriu să existe mai mulţi operatori în acelaşi timp, facilitând compararea
eficienţei fiecăruia şi creşterea concurenţei.
2.1.2. Quasi-concurenţa este un sistem de reglare care încearcă să
introducă mecanismele concurenţiale acolo unde reglarea obişnuită are loc în
termenii rigizi ai dependenţelor monopoliste:
a) concurenţa potenţială, constă în a nu proteja monopolul şi a permite,
chiar a încuraja, intrarea concurenţilor. Dacă monopolul este efectiv natural,
aceştia nu se vor putea menţine decât în acele nişe unde monopolul practică
tarife superioare costurilor; în acest fel, monopolul va fi constrâns să
gestioneze eficient resursele şi să aplice o politică tarifară de rang secund. In
materie de comunicaţii, această metodă este puţin aplicabilă, întrucât pretinde
ca o condiţie prealabilă, contestabilitatea pieţei - or, în sectorul comunicaţiilor,
investiţiile de intrare pe o piaţă sunt substanţiale;
b) concurenţa prealabilă este asemănătoare franchising-ului, cu
menţiunea că revizuirea, concesiunilor are loc în condiţiile avantajelor relative
ale firmei deja concesionară (care păstrează pentru sine informaţii esenţiale în
legătură, cu exploatarea);
c) concurenţa simulată, revine la compararea performanţelor diverselor
firme care operează în sectoare similare sau zone geografice apropiate.
Validarea performanţei o face o agenţie de reglementare, controlând preţul
fiecărei întreprinderi în funcţie de costul declarat al altora, care servesc astfel
de referinţă. Ca şi în cazul precedent, problema cea mai importantă este cea a
informaţiei private (întreprinderile nu vor furniza date despre costurile proprii care permit deci identificarea şi, implicit, scăderea puterii lor concurenţiale)
decât dacă au garanţii suficiente că avantajul de care beneficiază momentan
va fi conservai;
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d) concurenţa internă constă în introducerea mecanismelor de selecţie
chiar în interesul organizării întreprinderii aflată în situaţie de monopol pe piaţă.
Pentru ca această procedură să fie benefică trebuie ca echipele să fie
realmente independente, iar arbitrajul să fie cel ai pieţei externe, nu al
directorului general. Costurile pe care le implică însă această metodă o fac
prohibitivă pentru majoritatea activităţilor cunoscute.

2.2. Privatizarea în comunicaţii
Dacă înţelegem prin "privatizare", ca proces economic, integrarea
iniţiativei private în resursele economice ale întreprinderii proprietate de stat,
implicit acceptăm că formele în care aceasta poate avea loc simt mai
numeroase decât trecerea în patrimoniu privat a unităţilor productive. Ca
formă, deci, privatizarea ar îmbrăca două aspecte relativ distincte: reforma
întreprinderii şi privatizarea patrimoniului.
a) Reforma întreprinderii publice priveşte crearea unor reiaţii în care
câştigul şi pierderea să fie tipice ca pentru o întreprindere privată. Elementele
implicate în acest proces sunt:
- autonomia managementului, prin separarea netă a operaţiunilor managementului de cele ale departamentelor guvernamentale,
- clarificarea sarcinilor şi responsabilităţilor întreprinderii, pe termen
mediu, privitoare la: parametrii aplicabili la nivelul ramurii (cum a fost cazul
sistemului de preţuri şi cel al regulilor de investiţii în Anglia şi Finlanda):
încheierea de înţelegeri asupra strategiei şi obiectivelor corporaţiei, între
guvern şi management (sistemul "contractelor de plan" în Franţa); în fine, în
legătură cu clauza de declin (sunset clauses) privitoare ia întreprindere şi
specificarea responsabilităţilor;
- creşterea măsurabilităţii performanţei manageriale în evoluţia întreprinderii, prin aplicarea unor criterii la care performanţa, să poată fi raportată,
verificarea periodică de către o comisie neutră şi publicarea rezultatelor.
În acest mod, întreprinderea publică nu devine, evident, una privată;
ceea ce se întâmplă însă în interiorul ei devine însă mai transparent şi
întreprinderea poate, astfel să încorporeze informaţia pieţei de valori. In ultimă
analiză, ceea ce interesează în procesul de privatizare este tocmai această
permeabilitate la informaţia de piaţă.
b) Privatizarea patrimoniului este forma ultimă şi definitivă a acestui
proces, creându-se astfel, o legătură extrem de strânsă cu piaţa de capital. Ca
formă de monitorizare a eficienţei, aceasta poate ea însăşi să accentueze
procesul de reglare, prin creşterea fluxului informaţional spre cei care asigură
reglarea şi prin transferul unor responsabilităţi de reglare spre piaţă.
Piaţa însăşi poate fi stimulată prin reforma reglementării, însă condiţiile
de control ale pieţei de capital asupra eficienţei pot opera numai dacă firma
poate fi vândută la licitaţie, liber, sub condiţia a trei implicaţii politice
importante:
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- restricţiile în vandabilitatea unei întreprinderi în utilităţi publice poate
reduce nu numai valoarea patrimonială ce poate fi obţinută din vânzarea sa, ci
este împotriva raţionalităţii transferului de active spre proprietatea privată (în
special în cazul investitorilor străini);
- pot fi obţinute rezultate asemănătoare beneficiului unei competiţii pe
piaţa capitalului fără transferul întreg al activelor spre proprietatea privată: chiar
şi numai cu o mică parte a activelor firmei vândute pe piaţă atât managerii cât
şi instanţa care reglementează poate obţine informaţiile necesare de pe piaţă;
- vânzarea unei părţi, chiar mici, din activele firmei, modifică relaţiile între
management şi guvern: forţează guvernul să ia măsuri împotriva managementului ineficient şi obligă managerii să obţină o anumită performanţă, la
care nu-i poate contrânge altfel nici guvernul, nici parlamentul.

CAPITOLUL 3 - EFECTE ECONOMICE ALE
RESTRUCTURĂRII

3.1. Politica de demonopolizare
Prima cerinţă a revizuirii mecanismelor de administrare a monopolurilor
naturale, astfel încât orice consecinţă adversă a funcţionării sale să fie
minimizată, este aceea de a găsi căile prin care să se limiteze sarcinile
mecanismului de control. Acest lucru va conduce imediat la reducerea
vulnerabilităţii sistemului în faţa deficienţelor proceselor de administrare şi este
consecvent cu apariţia de produse sau/şi servicii alternative, utilizând
infrastructuri monopoliste sau cu acces liber. In practică sunt constatate trei
tipuri de competiţie semnificativă pentru acest tip de industrie:
- competiţia "internă", se referă ia competiţia dintre părţile gamei de
produse;
- competiţia "intermodalâ", în care asigurarea serviciilor similare poate fi
(acută utilizând diferite facilităţi: sateliţi, fibre optice etc;
- competiţia "etalon", care are în vedere asigurarea serviciilor identice pe
o bază monopolistă, dar în care fiecare zonă este deservită de alt producător.
În domeniul comunicaţiilor, limitele monopolului natura] au fost restrânse,
liberalizându-se piaţa echipamentelor periferice şi piaţa serviciilor cu valoare
adăugată practic în toate ţările unde acest lucru a fost posibil;
- liberalizarea pieţei echipamenîelor periferice (CPE - Customer Premise
Equipment) a condus la trecerea unei părţi importante a comutaţiei la clienţii
privaţi (PABX - Private Automatic Branch Exchange, în S.U.A.). În S.U.A.,
acest proces a început în anii '70, cu mult timp înainte pieţei europene; în
1986, preţul de cost per linie era cu 20 până la 30 de cenţi mai mic pe pieţele
liberalizate - S.U.A. Franţa, Anglia - decât în Germania - în care monopolul
rămâne foarte puternic;
- piaţa serviciilor cu valoare adăugată (SVA; în engl. VANS - Value
Added Network Service) este strâns legată de de reglementarea pieţei; în
general, în telecomunicaţii, piaţa SVA este strâns legată şi de mecanismul
regulator al ofertei de servicii de bază, adică de comutaţie şi transportul public.
Ca o exemplificare a acestor două dependenţe stă faptul dezvoltării pieţei SVA
în Marea Britanie, unde oferta atinge peste 160 de servicii diferite.
Demonopolizarea are totodată ca scop realizarea echilibrului între două
cerinţe contrare: pe de o parte, protejarea consumatorului de abuzul puterii
pieţei, iar pe de alta crearea unui mediu, competitiv în condiţiile reglementării
(problema subvenţiilor încrucişate):
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- s-a observat, nu o dată, că sistemul de reglare bazat pe mecanismul ratei
profitului nu este infailibil, acesta cedând mai ales în faţa politicilor de protecţie
socială. Condiţia ca sistemul de protecţie să fie eficient, este aceea ca procedurile
de reglare să necesite un minim de informaţii şi să păstreze încă stimulentele
pieţei. In Anglia s-a apiicat, cu oarecare succes. formula RPI-X, care semnifică
determinarea unui nivel al ratei de creştere a preţului pentru o firmă reglementată
ca fiind egal cu indicele preţurilor cu amănuntul (retail price index) minus un nivel
fixat (X în formulă). Dificultăţile întâmpinate în aplicare se datorează insuficienţei
controlului nivelului tuturor preţurilor, în condiţiile în care firma poate varia calitatea
ofertei; totodată, aplicarea RPI-X este dificila în ramuri vulnerabile la şocuri majore
ale preţurilor - fapt care face necesară reexaminarea formulei atunci când
schimbarea cumulată întrece un nivel prevăzut anterior; - crearea unui mediu
competitiv în condiţiile reglementării se loveşte de dificultatea majoră a subvenţiilor
încrucişate. Dacă, într-o primă etapă, au fost eliminate subvenţiile între servicii de
naturi diferite (poştă-telecomunicaţii) şi într-o a doua etapă subvenţiile din interiorul
gamei de servicii oferita de operatorul public, rămân încă de soluţionat altele.
Apar, astfel, subvenţionări între mediul urban şi cel rural, între traficul interurban şi
cel local etc.
În ţările membre OECD statutul operatorilor de telecomunicaţii este
foarte diferit, atât în ceea ce priveşte proprietatea cât şi atribuţiile şi controlul
asupra acestora. Se poate considera că, în unele ţări, politica economică
relativă la sectorul comunicaţiilor este mai degrabă îndreptată în sensul
obţinerii unor rezultate de natură socială decât unor performanţe economice, în
timp ce în altele scopurile sociale trec pe un plan secund. Această diversitate
de situaţii este datorată pe de o parte statutului pro-priu-zis ai operatorului
(monopol, doupol sau competiţie), iar pe de alta atribuţiilor instanţei care
exercită reglementarea şi controlul asupra tranzacţiilor (guvernamentală sau
neutră; tabelul 1).
Tabelul 1 - Statutul unor operatori de comunicaţii din unele ţări dezvoltate
Ţara
SUA

Japonia

Operatori
- locali Ameritech
BellAtiantic Bell
South NYNEX,
USWest, ş.a.
- internaţionali
AT&T
MCI USSprint
- tip I*
NIT
KDD
alţi 66 op.

Statut

Control

operatori privaţi - monopoluri
divizate geografic
- competiţie
liberă

Instanţe de reglementare
Comisia Federală a
Comunicaţiilor (independentă)

- min. 66,2 pro- competiţie liberă Ministerul Poştelor şi
prietate de stat
Telecomunicaţiilor
- privaţi
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Ţara
Australia

Franţa

Italia

Spania

Suedia

Operatori
- tip II*
-Australian
Overseas Telecomm. Corp.
(AOTC)
- Optus Communic.
France
Telecom

Statut

Control

- proprietate de stat
- privat

duopol

proprietate
de stat

monopol

SIP
STET
Italcable
Telespazio
Iritel
Telefonica

49-65%
prop. de stat
- privat
- privat

monopoluri
divizate
geografic şi
funcţionai

35% prop. de
stat

monopol

- Swedish
Telecom.
- Tele 2 ş.a.

-Prop.
de stat
- privat

competiţie
liberă

Instanţe de reglementare
Departamentul
Transporturilor
şi
Comunicaţiilor
(AUSTEL)
Ministerul
Poştelor şi Telecom
Direcţia Reglementării Generale
Ministerul
Poştelor şi
Telecom.

Ministerul
Transportului, Turismului şi Telecom.
Agenţia
Naţională a
Comunic. (independent)

Sursa: Communications Outlook
* Tipul I de operatori sunt proprietarii infrastructurilor şi operează pe aceste infrastructuri
(operatori pe bază de facilităţi). Tipul II închiriază în general infrastructuri de la tipul I (operatori fără facilităţi).

Este important de subliniat faptul că instanţele de reglementare şi control
nu au ca atribuţii supervizarea deciziilor managementului operatorilor, chiar
dacă aceştia sunt proprietate de stat şi chiar dacă instanţele aparţin unor
structuri ale puterii executive; singura prerogativă a acestor organisme este
aceea de a stabili normele obligatorii pentru limitarea puterilor managementului. Acest lucru este subordonat cerinţei separării funcţiilor normative de
cele executive, ca un prim şi important pas în direcţia eficientizării monopolului
(acolo unde există), sau ca o garanţie a corectitudinii desfăşurării competiţiei.
În România, reforma comunicaţiilor a demarat încă din anul 1990, prin
deciziile de înfiinţare a Ministerului Comunicaţiilor, a organismelor independente de reglementare şi a Regiilor autonome. Se consideră ca fiind
necesară, cel puţin pentru o anumită perioadă, menţinerea unui monopol în
domeniul administrării infrastructurii, ca şi în domeniul ofertei de servicii de
bază. Prin crearea acestor structuri s-a reuşit separarea funcţiilor de reglementare şi normare (prerogative ale Ministerului şi Inspectoratului de Stat
pentm Comunicaţii) de funcţiile executive (atribuţii ale Regiilor Autonome Poşta
Română, Romtelecom şi Radiocomunicaţii). Monopolul exercitat de aceste
Regii este limitat îa administrarea infrastructurilor şi la furnizarea de servicii de
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bază, orice alte servicii (cu valoare adăugată) fiind oferite în regim de
competiţie. Această din urmă ofertă este, în momentul actual, destul de
restrânsă, în primul rând pentru motivul costului ridicat al conectării, însă au
apărut deja operatori privaţi sau cu capital mixt.

3.2. Politici de privatizare în telecomunicaţii
Dezvoltarea comunicaţiilor în lume este un proces complex supus
restricţiilor a două tendinţe contrare, bazate pe filosofii aparent ireconciliabile.
Prima din aceste filosofii, aflate la baza politicii aplicate în materie în SUA,
Japonia, Anglia ş.a., pleacă de la premisa că numai piaţa este în măsură să
rezolve problemele cruciale ale telecomunicaţiilor (încorporarea de noi
tehnologii, noi servicii, creşterea calităţii prestaţiilor etc). Cea de a doua,
dimpotrivă, consideră că piaţa nu poate fi în măsură ca, singură, să regleze
sectorul: apar ca insurmontabile pentru mecanismele pieţei problemele
standardizării, dezvoltării reţelelor, normarea calităţii, asigurarea şi controlul
universalităţii etc. Toate acestea trebuie considerate ca atribute ale guvernării
în interes public, de unde şi necesitatea de a păstra limite largi ale monopolului
în comunicaţii (Germania. Spania, Elveţia; Carpentier, OECD, 1987). În ţările
foste socialiste, procesul de liberalizare a comunicaţiilor se află încă ia început;
limitarea monopolului, comparată cu penetarea iniţiativei private pe piaţa
comunicaţiilor, nu atinge însă o proporţie suficient de mare pentru a putea
formula o ipoteză în legătură cu orientarea politicii comunicaţiilor, în termenii
enumeraţi mai sus.
Oricare ar fi, însă, ţara luată în considerare, ideea crucială a evoluţiei
comunicaţiilor este aceea de liberalizare: într-o măsură mai mare sau mai
mică, mai repede sau mai lent, toate administraţiile naţionale au luat masuri
pentru dereglementarea sectorului (după alte opinii, ar fi vorba de un proces de
"re-reglementare": Gensollen, 1990). Sumar, acest proces ar putea fi exprimat
în "cele 4 lecţii" ale experienţei americane (Fowler, 1987):
1. dereglementarea recunoaşte oportunitatea inovării şi asumării riscurilor - implică acceptarea falimentului alături de succes;
2. preţurile pentru serviciile, de telecomunicaţii trebuie să se aproprie de
costuri;
3. intrarea pe piaţă trebuie să fie permisă la cea mai mare extindere
posibilă, chiar şi acolo unde apare ca puţin dezirabilă;
4. admiterea reducerii rolului guvernului în reglarea telecomunicaţiilor
înseamnă totodată şi limitarea scopurilor noneconomice care erau, în mod
tradiţional, ţinta politicii telecomunicaţiilor.
În mod practic, aplicarea politicii de privatizare în domeniul telecomunicaţiilor are două componente: una internă, al cărei scop este creşterea.
exigenţei şi rigorii mecanismului de selecţie şi, implicit, reducerea ponderii
proceselor reglate planificat, cealaltă externă, de natura coordonării la nivel
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mondoeconomia (şi/sau regional - în speţă, european) a proceselor de
autorizare, standardizare, normalizare etc. a iniţiativei private în domeniu, cu
scopul declarat al compatibilizării sistemelor de comunicaţii.
Crearea unui mediu competiţionai în sectorul comunicaţilor nu are
legătură foarte strânsă cu statutul de proprietate asupra operatorului, ci
priveşte în primul rând încorporarea informaţiei de piaţă în procesele
economice din interiorul reţelei. în bună măsură eficienţa acestor politici este
influenţată de capacitatea reţelei de a internaliza, prin mecanisme proprii,
regulile pieţei în desfăşurarea tranzacţiilor specifice economiei sectorului, iar
aici avem în vedere în mod special mecanismul echilibrării ofertei de conectare
cu disponibilitatea de conectare - unde deciziile implică o importantă deschidere către iniţiativa privată. O estimare a gradului de liberalizare a telecomunicaţiilor a fost făcută în anul 1992, având ca bază un chestionar distribuit
Administraţiilor naţionale a telecomunicaţiilor, anchetă desfăşurată pe grupul
ţărilor membre OECD (Communications Outlook 1993). S-a luat în consideraţie
existenţa competiţiei în sector (punctată cu 2 puncte), situaţia de duopol sau
duopol regional (1 punct), competiţia pe bază de concesiune (0,5 puncte), şi
monopol (0 puncte).
Rezultatele au fost centralizate sub forma calculării unui indice de
liberalizare, a cărui valoare este cuprinsă între 0 (cel mai redus nivel) şi 16:
- cea mai mare parte a ţărilor membre OECD ( anume 16 ţări, între care
Belgia, Franţa, Olanda, Germania, Elveţia, Spania, Portugalia etc.) au realizat
indici cuprinşi între 0 şi 3;
- trei ţări (Finlanda. Australia şi Canada) au indicii, respectiv, 8,9 şi 10;
- Marea Britanic, SUA, Japonia, Suedia şi Noua Zeelandă realizează cei
mai mari indici, 14, 14,5, 15 şi 16.
Acest indice este strâns corelat cu dinamica sectorului, ceea ce ar pute-a
li o confirmare a opiniei că piaţa poate realiza singură şi cu eficienţă mare
reglarea proceselor economice ale telecomunicaţiilor (figura 5).
Un exemplu concret în materie de experienţă în liberalizare şi privatizare
poate fi citat cel al Administraţiei britanice, care depăşeşte, în multe privinţe,
chiar S.U.A. (unde, prin tradiţie, activităţile de comunicaţii sunt desfăşurate de
companii private, sub controlul unor organisme independente federale). Experienţa engleză poate fi luată în considerare ca punct de reper pentru majoritatea proceselor care se desfăşoară în sectorul comunicaţiilor: prin comparaţie,
putem măsura nu numai distanţa care separă rezultatele înregistrate în
liberalizare, ci şi conformitatea cu o tendinţă ce poate fi considerată ca
mondială.
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Fig. 5 - Mediu competitiv - Index > 9

În materie de telecomunicaţii, în Marea Britanie a fost lansat un program
naţional de privatizări masiv, dublat de o iniţiativă îndrăzneaţă şi, fără îndoială,
unică în lume: construirea primei infrastructuri alternative la infrastructura
existentă. Scopurile declarate urmărite de guvern sunt rezumate în cele şapte
puncte ale programului:
1. privatizarea masivă - aproape totală - a British Telecom, în scopul
orientării sale către piaţă, pentru a se adapta mai bine ia schimbările
tehnologice; în momentul de faţă, British Telecom este cea mai mare companie
privată din Marea Britanie, având peste 2 milioane de acţionari;
2. introducerea competiţiei în oferta de servicii de telecomunicaţii de
bază; în acest sens, a fost autorizată compania Mercury Communications Ltd.
să creeze o reţea de telecomunicaţii alternativă;
3. introducerea competiţiei între serviciile de bază şi ceh alternative: în
telefonia mobilă, de exemplu, au fost licenţiate două companii care concurează
atât între ele cât şi cu telefonia vocală strandard;
4. deschiderea totală a pieţei pentru serviciile cu valoare adăugată: după
această dereglementare se înregistrează cea mai mare ofertă de servicii de
comunicaţii din întreaga istorie a acestui sector - peste 160 de tipuri de servicii
diferite, utilizând infrastructurile existente;
5. liberalizarea dezvoltării sistemelor de transmisie în bandă largă, cu o
reglementare minimală: cu excepţia serviciilor de bază, operatorii, de reţea
privaţi pot oferi toată gama de servicii;
6. liberalizarea completă a ofertei de echipamente terminale;
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7. înfiinţarea unui organism independent, cu rol reglementar - Oficiul de
Telecomunicaţii (OFTEL) - care asigură funcţionarea efectivă şi echitabilă a
politicii de telecomunicaţii.
Primele rezultate ale aplicării acestei politici au fost de-a dreptul surprinzătoare, aducând Marea Britanie în situaţia de a avea prioritate mondială în
mai multe domenii:
- primul sistem de fibre optice "single mode" de 140 M.b./S; Train-phone,
primul serviciu telefonic public cu apel în şi din tren;
- serviciu naţional de telex şi telefax distribuit prin cablu;
- servicii de videotext complexe (Prestel): Citiservice (oferă continuu date
din centrale financiare); Homelink (date video din serviciile bancare); Prestel
education, Travel Service etc;
"City Direct" - serviciu specializat de telefonie şi date prin cablu, primul
din lume care leagă direct Londra şi New York;
- videoconferinţe internaţionale;
- primele circuite private digitale în bandă largă care asigură legături de
mare rapiditate în computere şi terminale pentru text şi grafică, transmisii de
date de foarte mare viteză, circuite de date şi telefonie privată via satelit etc.;
- primul serviciu internaţional privat (AmeriCall), conectând reţeaua
privată Mercury Ltd. la cea a companiei Western Union din SUA;
- linie de serviciu digitală privată Londra-Hong Kong (Mercury);
- serviciul privat de legături de afaceri, telefonie vocală şi date (Intelsat
Business Service) între Londra şi New York (Mercury).
- servicii telefonice sofisticate, cuprinzând: apel dispersat, apel în
aşteptare, 3 căi de apel, apel "în afară de", repetarea ultimului apel, apelul
restului numerelor, avizarea sumelor de plată etc.; Blue Payphone, serviciul
public cuprinzând: apel prin butonare, afişare tarif, alertare automată a
serviciilor de poliţie, pompieri, salvare etc.
Compararea acestui nivel al ofertei de servicii de comunicaţii cu cel din
România nu oferă decât o imagine deformată: în fond, trebuie luai în calcul nu
aspectul de nivel ca ţintă a comparaţiei, ci acela de sens al dezvoltării care să
potenţeze efortul intern. Chiar dacă oferta; pe piaţa românească este săracă în
comparaţie cu cea engleză, trebuie remarcată deschiderea sectorului,
concomitent cu succesul relativ ai serviciilor cu valoare adăugată1.
După punctajul acordat în ancheta menţionată mai sus. România ar
putea obţine numai 0,5 puncte, datorită liberalizării operării pe bază de
concesiune în telefonia mobilă: iniţiativa privată este încurajată în materie de
1

Limitarea succesului acestor serviciieste datorată, pe de o parte, costurilor marginale
ridicate şi, implicit, a tarifării superioare: capacitatea reţelei de transport nu permite
utilizarea infrastructurii pentru o oferta mare de SVA; pe de altă parte, datorită raportului
specific între cererea şi oferta de servicii de telecomunicaţii, în acest sector oferta precede
cererea, aceasta din urmă fiind aproape impredictibilă şi determinată, ca volum, de
posibilităţile tehnice de satisfacere.
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servicii cu valoare adăugată - inclusiv pe calea suportului financiar (prin
participarea regiilor autonome la societăţi mixte de profil). Piaţa terminalelor
este liberalizată complet, singurul atribut al guvernului fiind cel al autorizării
tipului de echipament, prin Inspectoratele aflate în subordinea Ministerului
Comunicaţiilor.
În România, procesul de privatizare în telecomunicaţii nu conţine şi
latura patrimoniala, nici sub aspectul privatizării reţelei existente, nici sub cel al
admiterii construirii de reţele alternative. Acest fapt poate constitui un serios
motiv de încetinire a dezvoltării sectorului, cunoscut fiind faptul că piaţa
telecomunicaţiilor este slab contestabilă, datorită volumului mare al investiţiilor
implicate.

CONCLUZII

Particularitatea tranzacţiilor desfăşurate în reţea constă, în primul rând,
în aceea că volumul acestora depinde de numărul tuturor agenţilor economici
care desfăşoară acţiuni similare, adică de numărul abonaţilor la reţea. Utilitatea
serviciului de comunicaţii depinde atât de numărul celor deja conectaţi, cât şi
de acela al celor care au intenţia de a se conecta: la o nouă conectare creşte şi
utilitatea individuală şi cea socială, ceea ce înseamnă că eficienţa tranzacţiilor
trebuie pusă în relaţie cu interesul manifestat de toţi agenţii economici, fie că
sunt, fie că nu sunt abonaţi la reţea.
Această dependenţă de numărul agenţilor economici care desfăşoară
activităţi similare a fost definită ca "efect de reţea", dar este tratată diferit: unii
autori consideră că efectul menţionai este un caz particular de externalitate,
alţii că, dimpotrivă, efectul de reţea este cazul general faţă de care
externalităţile sunt efecte derivate.
Cele două perspective din care este tratat efectul de reţea sunt divergente în primul rând pentru că încearcă să dea răspunsuri la probleme diferite:
prima dintre acestea se concentrează asupra optimalităţii alegerii între reţele
diferite, la care un potenţial abonat are posibilităţi egale de conectare; cea de-a
doua are în obiectiv cercetarea optimizării mărimii unei reţele în condiţii date de
atractivitate.
Dificultatea cea mai mare în analiză o ridică problema măsurării efectului
de reţea. Corelaţiile între indicatorii obişnuiţi de măsurare a reţelei pot cel mult
să formuleze o idee despre prezenţa efectului sau externalităţilor de reţea, dar
nu să măsoare nivelul acestuia (acestora) sau să permită estimarea unei
evoluţii viitoare cu un anumit grad de certitudine.
Considerăm că tratarea acestui subiect trebuie să se bazeze pe câteva
observaţii preliminare:
1. mărimea unei reţele de comunicaţii, în expresie fizică, nu este
dependentă de numărul populaţiei conectate, ci de numărul punctelor
geografice între care este posibilă o legătură fizică; din acest motiv numărul
conexiunilor este, teoretic infinit. Dar problema măsurării dimensiunilor reţelei
nu se opreşte aici, întrucât măsura fizică nu este relevantă pentru un
raţionament economic, ci trebuie căutată o expresie monetară pentru aceasta;
2. pentru un abonat, utilitatea unei reţele nu constă în întinderea
acesteia; există chiar un concept mai fin, anume "disponibilitatea reţelei",
echivalent cu capacitatea acesteia de a realiza o anumită conexiune, într-un
anumit moment. Disponibilitatea este cu atât mai mare cu cât este mai mică
durata dintre momentul apariţiei nevoii de conectare şi conectarea propriu-zisă;
3. ipoteza creşterii liniare strict superioare a curbei beneficiului social
marginal în raport direct cu numărul abonaţilor vine în contradicţie cu definiţia
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mărimii reţelei în expresie fizică: dacă există o limită a conexiunilor (la infinit
sau la conectarea întregii populaţii), în acel punct utilitatea marginală socială
trebuie să se anuleze, ceea ce nu rezultă dintr-un model bazat pe măsura
fizică a reţelei;
4. utilitatea unei reţele reprezentată la nivelul unui potenţial abonat, nu
poate fi pusă în legătură cu mărimea acesteia în expresie fizică, Aşa cum
rezultă chiar din definiţia externalităţii, un agent este afectat de acţiunea altor
agenţi, nu de numărul acestora.
Am încercat formularea unui model al efectului de reţea, pornind de la
aceste observaţii, utilizând pentru dimensiunile reţelei măsura valorii adăugate
brute în tranzacţiile desfăşurate în reţea. Din acest model rezultă că prezenţa
efectului de reţea indică faptul că o creştere a mărimii reţelei (măsurată ca
valoare adăugată brută) se datorează eficienţei economice a tranzacţiilor din
interiorul reţelei, în absenţa unor stimulente financiare exterioare, de natura
sponsorizării, subvenţionării sau facilităţilor fiscale şi financiare. Atâta timp cât
efectul de reţea este prezent sau/şi crescător, apare o economie de scară;
descreşterea efectului de reţea implică şi pierderi de economie de scară, care
pot fi însă rezultatul apariţiei de "economie of scope" în nişele reţelei - cum ar fi
cazul serviciilor dedicate unui singur client sau al echipamentelor specializate
în realizarea unei funcţii unice.
Evoluţiile din ultimii ani constatate asupra economiilor dezvoltate pot fi
considerate ca o confirmare a corectitudinii construcţiei modelului propus. Aşa
cum este cunoscut, dezvoltarea sistemelor de comunicaţii are loc după două
concepţii fundamental diferite:
a) concepţia potrivit căreia numai piaţa este în măsură să regleze
problemele sectorului (încorporarea noilor tehnologii, noilor servicii etc.),
adoptată în SUA, Japonia, Marea Britanie ş.a.; în consecinţă are loc o masivă
dereglementare, delegarea atribuţiilor Administraţiei centrale spre nivele ie
inferioare şi chiar locale, autorizarea construirii de reţele autonome de
telecomunicaţii ("Mercury", în Marea Britanie) etc;
b) concepţia că piaţa nu este singura capabila să direcţioneze dezvoltarea sectorului, în principal datorită necesităţii standardizării, a unităţii reţelei şi
a garantării calităţii serviciilor, acestea toate fiind considerate atribute ale
guvernării în interes public (Germania, Suedia, Elveţia ş.a.). Drept urmare,
statul prin intermediul Administraţiei comunicaţiilor păstrează prerogativele
normării, întreţinerii şi dezvoltării reţelei şi cele legate de politica tarifarii.
În ţările care au adoptat politici de demonopolizare şi privatizare
accentuate pot fi puse în evidenţă dinamici superioare în creşterea economică
a sectorului comunicaţiilor. Demonopolizarea şi privatizarea fac, totodată, ca
permeabilitatea sistemelor de comunicaţii la informaţia de piaţă să crească,
ceea ce înseamnă că are loc şi un spor al eficienţei tranzacţiilor. După cum se
poate remarca imediat (din datele anexei), tot in aceste ţări efectul de reţea
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este remarcabil, în timp ce în ţările care menţin un nivel ridicat ai monopolizării,
efectul este mai slab.
În ţările central şi est-europene, ale căror economii parcurg etapa
tranziţiei la economia de piaţă, nu poate fi pus în evidenţă efectul de reţea din
două motive:
1. chiar sistemele economice se află în faza deschiderii către mecanismele pieţei, ceea ce înseamnă că reţelele de comunicaţii nu au punctul de
reper necesar pentru realizarea încorporării informaţiilor care să certifice sau
să infirme eficienţa tranzacţiilor;
2. nivelul de dezvoltare a reţelelor de comunicaţii din aceste ţări este
foarte redus, în aşa fel încât chiar dacă există o presiune a cererii de conectări,
acest fapt este datorat unor nevoi minimale de comunicare, nu unei decizii
luate pe baza evaluării eficienţei economice a conectării. În consecinţă, politica
de creştere a reţelei are un preponderent caracter social, eficienţa tranzacţiilor
fiind un subsidiar.
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ANEXA

Evaluarea prezenţei efectului de reţea
a) Măsurate ca valoareadăugată brută, dimensiunile reţelelor de comunicaţii
din ţările dezvoltate, membre OECD, variază între 3.2 % şi 1,40 % din totalul PIB.
Este de remarcat faptul că nu există o corelaţie evidentă între mărimea PIB pe
locuitor şi dimensiunile fizice (rata de penetrare, adică numărul de linii principale la
100 de locuitori) şi nici cu dimensiunile economice ale acestor reţele, ceea ce
înseamnă că efectul de reţea poate fi pus în legătură cu starea generală a
economiei, dar nu cu disponibilităţile abonaţilor sau cu expresia fizică a
dimensiunilor reţelei (tabelul 1).Ca un argument suplimentar la această concluzie
poate fi menţionat şi rezultatul unui studiu întreprins asupra economiilor acestor
ţări care a avut ca obiect relevarea unei corelaţii între dinamica PIB şi creşterea
indicatorului "rata de penetrare": astfel, unei creşteri cu 1,36 linii principale la 100
locuitori îi corespunde o creştere a PIB cu 1000 USD, corelaţie verificată cu o
precizie de 0,705 (în condiţiile în care valoarea 1 ar indica o corelaţie perfectă).
Dar, în timp ce această corelaţie se verifică în cazul unor ţări ca Turcia şi Spania
(cu ponderi mici ale sectorului în totalul PIB), în altele, ca Noua Zeelandă, Suedia
sau Elveţia, ea este mult mai slabă.
Tabelul 1 - Dimensiunile pieţei reţelelor în unde ţări membre OECD

Sursa: Communications Outlook, 1993.
* Calculată în monedă locală în preţuri constante utilizând indicele preţurilor de consum ca
deflator.
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b) Capacitatea reţelei de a realiza conexiuni într-un anumit moment este
un indicator preţios pentru evaluarea nivelului ia care se situează calitatea
serviciilor realizate şi, implicit, posibilitatea operatorilor de a obţine venituri din
activităţile desfăşurate în reţea. Corelând acest indicator cu posibilitatea
abonaţilor de a plăti (dată de nivelul velitului pe locuitor şi nivelul taxelor), se
poate estima nivelul disponibilităţii reţelei, ca indicator al punctului de
echilibrare a cereiii eu oferta de servicii de comunicaţii (tabelul 2).
Tabelul 2 - Disponibilitatea reţelelor de comunicaţii

* Indicatorii întreruperilor şi apelurilor eronate nu au o metodologie de calcul unitară; în tabel
sunt prezentate date referitoare la apeluri interurbane.
**Tarifele medii sunt calculate ţinând eoni de paritatea puterilor de cumpărare Sursa: Communications Outlook, 1993.

Din datele tabelului 2 rezultă chiar o anumită ierarhie a disponibilităţii
uleielor de comunicaţii, dacă avem în vedere şi datele referitoare la PIB pe
locuitor (tabelul 1). Astfel, pe ultimul loc poate fi plasată, aproape fără risc de a
greşi, reţeaua din Turcia; atât pentru motivul celor mai lungi liste şi durate de
aşteptare, cât şi pentru faptul că probabilitatea de a plăti o conectare este cea
mai mică (o reţetă medie de 653, respectiv 2487 USD la un PIB pe locuitor de
numai 1896 USD). Pe locul imediat superior poate fi plasată reţeaua Portugaliei, unde, chiar dacă durata de aşteptare este mare, creşte probabilitatea de
a plăti o conectare imediată.
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Reţelele din Elveţia şi Belgia au. de asemenea, o disponibilitate mai mică
decât celelalte ţări membre OECD, dar superioară celor din Turcia şi Portugalia.
Astfel, chiar dacă se înregistrează timpi de aşteptare (1 lună) şi cereri neonorate,
nu poate fi pusă la îndoială capacitatea viitorului abonat de a plăti o conectare
imediată, întrucât tarifele sunt mici în raport cu PIB pe locuitor.
O situaţie particulară se remarcă la grupul ţărilor nordice - Islanda,
Norvegia, Suedia - unde tarifele de instalare-exploatare sunt cele mai scăzute,
iar timpul şi lista de aşteptare nule, având deci cea mai ridicată disponibilitate
la cel mai scăzut preţ.
Urmărind figura 3 din text, se pot remarca nivelele diferite la care are loc
echilibrul pe piaţa reţelelor (capacitatea de conectare cu disponibilitatea de a
plăti o conectare nouă):
- în cazul Turciei şi Portugaliei, echilibrul se realizează la dreapta axei
preţului şi în apropierea originii pe axa disponibilităţii de conectare;
- grupul ţărilor nordice va fi în situaţia exact opusă, adică realizează
echilibrul la stânga pe axa preţului şi în cel mai depărtai punct faţă de origine
pe axa capacităţii de conectare.
c) Efectele menţionate sunt, aşa cum este de aşteptat, rezultatul unei
evoluţii de durată a reţelelor, presupunând totodată şi eforturi investiţionaie
substanţiale. Evoluţia investiţiilor în comunicaţii este redată în tabelul 3.
Tabelul 3 - Investiţii în comunicaţii ca procent din venituri

Sursa: Communications Outlook, 1993.
* În Turcia, investiţiile sunt realizate după o schemă de creditare care ia în calcul estimarea
veniturilor viitoare ca garanţie a împrumutului.

Aşa cum poate fi remarcat imediat, descreşterea ponderii investiţiilor
este cvasigenerală, excepţie făcând doar Portugalia, Spania şi Norvegia, lari în
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care dezvoltarea sectorului a început mai târziu (respectiv, în anii 84-86, 87-89
şi 90). O observaţie importantă este aceea că, între ţările menţionate
Portugalia are o poziţie aparte, prin aceea că politica in-vestiţională este
centrată pe necesitatea extinderii reţelei, celelalte două ţări menţionate
orientând o proporţie semnificativă din resursele spre modernizare. Tot ca o
excepţie poate fi remarcată situaţia Japoniei, unde investiţiile au căpătat o
importanţă deosebită în anii '90-'92.
Dacă avem în vedere posibilitatea ierhizării sistemelor de comu-iscaţii
din fiecare ţară după criteriul rangului deţinut pentru fiecare din comparaţiile
statistice prezentate, se obţine următoarea situaţie (tabelul 4):
Tabelul 4 - Ierarhia ţărilor membre OECD privind prezenţa
efectului de reţea

Ierarhia s-a construit pe baza următoarelor considerente:
- pentru rata de creştere s-a utilizat ordonarea crescătoare (cel mai mic
nivel - rangul 1) deoarece un ecart prea mare faţă de rata generală de creştere
a economiei poate indica un fenomen de internalizare a externalităţilor, dar nu
efect de reţea;
- disponibilitatea reţelei este ordonată descrescător (cel mai înalt nivel rangul 1), iar tarifele crescător, pentru a releva echilibrul capacitate de
conectare - preţ. Totodată poate fi remarcat faptul că ranguri diferite între
tarifele plătite de abonaţii casnici şi business indică o subvenţionare încrucişată
a economiei serviciilor (situaţie în care se află, de alfel, toate sistemele, dar în
proporţii diferite);
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- ponderea investiţiilor destinate modernizării este ordonaţi descrescător,
deoarece cel mai ridicat nivel indică starea unei reţele în care acumulările sunt,
cel puţin în principiu, destinate menţinerii capacităţii de a realiza un nivel de
eficienţă a tranzacţiilor care este deja efectiv. Suma rangurilor reprezintă
ierarhia sistemelor de comunicaţii în ordine descrescătoare (nivelul minim ultimul rang); pe această bază se poate pune în evidenţă fie prezenţa efectului
de reţea, fie a externalităţilor.
Între sistemele de comunicaţii ale ţârilor membre OECD, cele ale Turciei
şi Portugaliei nu prezintă efect de reţea: acestea se află încă într-o etapă de
acumulări cantitative (rate de creştere mari, dar cu pondere mică în
modernizare), deci de internalizare puternică a externalităţilor. Disponibilitatea
redusă a acestor reţele - dată în primul rând de numărul mare de cereri de
conectare şi durata mare de aşteptare - face ca utilitatea marginală individuală
să fie inferioară celei sociale.
În mai mică măsură, sistemele Spaniei, Belgiei, Islandei şi Irlandei au un
aspect similar, dar sunt mai apropiate de prezenţa unui efect de reţea: Spania
şi Irlanda datorită poziţiei bune în ierarhia ratelor de creştere, iar Belgia şi
islanda datorită tarifelor reduse relative la PIB pe locuitor, făcea variaţiile
utilităţii realizată de un nou abonat şi de toţi ceilalţi la o nouă conectare să fie
egale sau apropiate ca valoare; ponderea ridicată a investiţiilor în modernizare
este un argument suplimentar pentru această concluzie. Totuşi, este dificil de
argumentat dacă, şi în ce măsură, este vorba de prezenţa efectului de reţea
sau diminuarea intemalizării externalităţilor - respectiv faptul că aceste sisteme
se află înaintea sau au depăşit cu puţin momentul unei schimbări calitative
semnificative în evoluţia lor. Sistemele de comunicaţii din Noua Zeelanda,
Elveţia şi Japonia prezintă, fără îndoială, un efect de reţea destul de important;
remarcabil este în aceste sisteme faptul că subvenţionarea încrucişată are un
rol redus, ceea ce înseamnă că funcţionarea acestora are loc fără intervenţia
unui mijloc de influenţă de altă natură decât cele specifice economici
tranzacţiilor realizate în reţea. Tot un asemenea efect, dar mai puternic, poate
fi observat şi în cazul SUA, Australiei şi Norvegiei, poziţie datorată în principal
disponibilităţii ridicate şi dimensiunii mari ale reţelelor. Pentru aceste reţele
creşterea utilităţii sociale marginale înregistrată la conectarea unui nou abonat
este superioară celei individuale, tocmai datorită faptului că extinderea ariei de
cuprindere a sistemului are semnificaţia creşterii aplicabilităţii regulilor de
tranzacţionare valabile pentru întregul sistem economic.
O poziţie specială ocupă Suedia, în sensul că reţeaua sa de comunicaţii
este apropiată de un nivel de saturare - ceea ce ar indica o reducere a
atractivităţii acesteia. În primul rând, această situaţie provine din aria mare de
penetrare (aproape fiecare al doilea locuitor aste abonat telefonic), iar în al
doilea rând din tarifele reduse practicate de administraţia comunicaţiilor
raportate la PIB pe locuitor (veniturile fiind reduse, nici investiţiile în sector nu
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sunt stimulate). Este de remarcat însă faptul că efortul de modernizare este
substanţial, peste 87 % din venituri fiind destinate acestui scop.
e) Ţările din centrul şi estul Europei, ale căror sisteme economice se află
într-un proces complex de tranziţie către economia de piaţă, nu pot fi încadrate
în sistemul de raţionamente de mai sus, motivul principal fiind acela că
regularităţile specifice economiei de piaţă (în raport cu care poate fi pus în
evidenţă un efect de reţea) nu sunt funcţionale pentru o proporţie semnificativă
de procese economice. Ilustrativ însă, considerând că regulile de desfăşurare
a tranzacţiilor specifice economiei reţelelor trebuie să fie identice cu cele
aplicabile economiilor de piaţă consolidate iar datele statistice au aceeaşi
relevanţă, prezentăm în tabelul următor situaţia sistemelor de comunicaţii din
câteva ţări:
Tabelul 5 - Reţele de comunicaţii în ţări cu economie în tranziţie

Sursa: Communications Outlook, 1993; Romtelecom;
* Pentru atingerea unei rate de penetrare de 40 linii principale până în anul 2005.

Ceea ce separă în primul rând sistemele de comunicaţii din ţările în
tranziţie de cele din ţările membre OECD este diferenţa între veniturile pe o
linie principală; de aici derivă şi o primă concluzie, aceea că efectele sesizabile
în economiile dezvoltate nu pot avea aceeaşi semnificaţie cu cele din
economiile în tranziţie: sistemul de comunicaţii din Ungaria, deşi pare sa aibă'o
poziţie superioară în ierarhie, nu prezintă efect de reţea în sensul în care a fost
evidenţiat pentru ţările dezvoltate, deoarece numărul mare de cereri în
aşteptare dovedeşte contrariul. Tarifele foarte înalte, raportate ia veniturile mici
ale populaţiei, pot conduce la ipoteza că această decizie a administraţiei are ca
motivaţie mai curând o tentativă de implementare a regulilor de tranzacţionare
tipice pieţei, de natura internalizarii unei externalităţi: însă internalizarea are loc
printr-un mecanism decizional caracteristic economiei dirijate, deci nu prin
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capacitatea internă a sistemului de a asimila o regulă ce nu îi este (încă)
proprie.
Se poate presupune, ca o trăsătură caracteristică sistemelor de comunicaţii ale acestor ţări, că etapa în care se găsesc este aceea a internalizării de
externalităţi. Aşadar, conectarea unui nou abonat va produce un efect mai
polemic în ceea ce priveşte utilitatea socială marginală; acest efect poate fi
realizat, după cum am arătat în cuprinsul lucrării, fie atunci când ponderea
formării brute de capital este mare (prin practicarea unor tarife ridicate, în
scopul amortizării rapide a investiţiilor, cazul Ungariei), fie când ponderea
formării nete de capital este mică (investiţiile sunt mai mici decât cererea de
noi posturi telefonice, cazul celorlalte ţări).
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INTRODUCERE

Sărăcia este o boală a societăţii. Ea produce suferinţă celor aflaţi sub
incidenţa ei, deranjează, prin manifestările ei, întrega societate, afecteză
capacitatea de dezvoltare a corpului social şi funcţionarea economiei.
Combaterea ei este dictată de considerente de ordin umanitar, de justiţie
socială, dar şi din raţiuni de eficienţă economică şi linişte socială.
Preocupările în acest sens datează de multă vreme. În plan teoretic, ele
sunt prezente încă în lucrările clasicilor: la Malthus, care analizează legile
pentru ocrotirea săracilor, alături de alte "sisteme şi mijloace care au fost
propuse sau aplicate în societate pentru înlăturarea răului care izvorăşte din
legea populaţiei"; la Ricardo, în fundamentarea, pe teoria subzistenţei, a "legii
de fier" a salariilor. De-a lungul timpului, dezbaterile teoretice privind combaterea sărăciei au secondat formarea sistemelor de protecţie socială şi s-au
cantonat, în principal, în sfera repartiţiei, în legătură cu inegalitatea veniturilor
şi justiţia socială; ele au vizat, în special, rolul redistribuirii veniturilor, consecinţele acesteia asupra funcţionării economiei, precum şi importanţa investiţiei
în capitalul uman. În ultimele două-trei decenii, în contextul crizei sistemelor de
securitate socială, demersul teoretic a căpătat o direcţie mai pragmatică,
orientându-se cu precădere spre aspecte de ordin tehnic: evaluarea şi
fundamentarea instrumentelor şi politicilor de combatere a sărăciei, a
modalităţilor şi gradului de implicare a statului în acest proces, a raportului
dintre protecţia socială şi autoprotecţie etc. O coordonată de bază a dezbaterii
o constituie raportul dintre echitate şi eficienţă în concepţia şi funcţionarea
sistemelor de protecţie împotriva sărăciei.
În planul acţiunii sociale, preocupările de combatere a sărăciei au ţinut,
iniţial de milostenia creştină, apoi, treptat, au intrat în sfera de activitate a
societăţilor de ajutor mutual şi a statului, context în care s-au amplificat şi
diversificat, s-au generalizat şi s-au instituţionalizat. Între primele intervenţii
notabile ale puterii publice trebuie remarcate legile privind protecţia săracilor în
Anglia1. Un moment important în evoluţia sistemelor de protecţie a săracilor l-a
constituit crearea în Germania, în perioada 1883-1889, sub conducerea lui
Bismarck, a unui larg sistem de asigurări sociale. După modelul acestuia, rând
1

Poor Law Act 1388, Poor Relief Act 1576, Poor Law Act 1601 şi Poor Law Amendment Act
1834. Legea din 1601 prevedea ca săracii bătrâni şi bolnavi să fie îngrijiţi în aziluri, cei apţi
de muncă să primească de lucru, iar cei care refuză să muncească să fie internaţi în case
de corecţie. Legea din 1834 prevedea acordarea de ajutor în condiţii deosebit de
restrictive şi stigmatizante (internarea în aziluri de muncă în care condiţiile de viaţă erau
foarte proaste, iar familiile erau despărţite). O prezentare din perspectivă istorică a
evoluţiei sistemelor de protecţie a săracilor în Regatul Unit şi SUA a făcut Nicholas Barr în
lucrarea: The Economics of the Welfare State, (Weidenfeld and Nicolson, London, 1987".
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pe rând, înainte de primul război mondial şi în perioada interbelică, au fost
legiferate măsuri de protecţie a bătrânilor, şomerilor, copiilor, bolnavilor etc. în
toate ţările europene, în America, Australia şi Noua Zeelandă, formându-se
primele sisteme de securitate socială. Treptat a fost legiferat şi salariul minim1.
Un alt moment crucial a fost marcat de Raportul Beveridge (1942), care
a pus bazele sistemului modern de securitate socială. Acesta a propus o
strategie coerentă privind asigurările sociale, alocaţiile familiale, asistenţa
publică şi serviciile naţionale de sănătate, în condiţiile unui grad înalt de
ocupare. Sub influenţa lui şi în condiţiile creşterii economice din perioada
postbelică, sistemele de securitate socială din ţările vest-europene au cunoscut
o dezvoltare explozivă, depăşind mult, prin obiective, accesibilitate şi nivelul
prestaţiilor, cadrul luptei împotriva sărăciei. Implicarea puternică a statului în
crearea şi susţinerea unor sisteme de securitate socială şi asigurarea, pe
această cale, a unui înalt nivel de protecţie socială a dat naştere la ceea ce s-a
numit "Stat al Bunăstării" sau "Stat Protector".
Şi sistemele de securitate socială din ţările est-europene au înregistrat o
dezvoltare remarcabilă şi, chiar dacă nu a constituit un obiectiv explicit, lupta
împotriva sărăciei s-a realizat, în mare parte, implicit, prin dezvoltarea
diferitelor componente ale securităţii sociale, ca şi prin garantarea locului de
muncă, în contextul dezvoltării economiilor naţionale.
În prezent, lupta împotriva sărăciei se desfăşoară pe mai multe fronturi,
cu dimensiuni, probleme, condiţii şi dificultăţi, obiective, strategii şi şanse de
reuşită diferite. Este vorba, în primul rând, de combaterea sărăciei în ţările
bogate2. Aceasta vizează, în general, o parte relativ restrânsă din populaţia
acestor ţări, categorii compacte ale acesteia sau situaţii punctuale izolate,
familii sau persoane care, dintr-un motiv sau altul, sunt lipsite de mijloace
suficiente pentru o viaţă considerată decentă. Economiile acestor ţări dispun
de resursele materiale şi financiare necesare eradicării sărăciei. Disponibilizarea lor nu necesită eforturi economice deosebite; ea ridică, în principal,
probleme de eficienţă şi echilibru. În ultimii ani, preocupările din acest domeniu
au în vedere, cu prioritate, dezvoltarea şi perfecţionarea sistemelor de protecţie
1

2

Informaţii referitoare la primele reglementări legislative privind principalele componente ale
securităţii sociale în ţările Comunităţii Europene se află în lucrarea de sinteză: Social Protection in the Member States of the Community, Commission of the European Communities, MISSOC, 1990 şi 1992: un scurt istoric al reglementării salariului minim este cuprins
în lucrarea "La fixation des salaires minima" (Gérald Starr, BIT, Génèveè, 1982).
În România, instituirea sistemului de asigurări sociale a fost legiferată în anul 1912 (Legea
Neniţescu) în vechiul Regat, în 1907 în Ardeal (Legea maghiară a asigurărilor sociale) şi
în 1887, 1888 şi 1909 în Bucovina. Unificarea regimurilor de asigurări sociale a avut loc în
anul 1933. (Vergiliu Iordache, Asigurările sociale şi asistenţa socială în perioada interbelică în România, manuscris, Institutul de Economie Naţională, 1994 şi 1995).
Una din primele abordări ample şi complexe ale problematicii combaterii sărăciei în ţările
bogate aparţine lui Lionel Stoleru (Vaincre la pauvreté dans les pays riches, Flammarion,
1974).

528
pentru orientarea mai precisă spre cei săraci a resurselor alocate şi pentru
acoperirea situaţiilor noi de sărăcie, generate de evoluţiile pieţei muncii şi ale
structurilor familiale. Este de remarcat preocuparea pentru promovarea la
nivelul Uniunii Europene a unei strategii de convergenţă a politicilor de
protecţie socială, în contextul căreia lupta împotriva sărăciei şi a excluziunii
sociale, în principal prin instituirea unui venit minim garantat, constituie o
prioritate1 .
Al doilea front, desfăşurat pe coordonate complet diferite de cele
existente în ţările bogate, a fost declanşat de conştientizarea (cu câteva
decenii în urmă) a necesităţii reducerii sărăciei şi mizeriei din ţările slab
dezvoltate şi în curs de dezvoltare. Este o luptă de dimensiuni deosebit de
ample, de mare dificultate şi gravitate şi are o pronunţată componentă globală,
mondială. Ea vizează ameliorarea situaţiei a peste un miliard de oameni care
trăiesc în sărăcie absolută, în condiţiile în care veniturile celei mai sărace
cincimi din populaţia lumii sunt de 150 de ori mai mici decât ale celei mai
bogate cincimi. Este vorba de regiuni şi ţări în care majoritatea populaţiei este
săracă, o sărăcie care nici nu poate fi comparată cu cea din ţările bogate. Sunt
dimensiuni ale sărăciei care derivă din nivelul scăzut al dezvoltării economice a
ţărilor respective. Combaterea ei ţine, în primul rând, de dezvoltarea economică şi de dezvoltarea umană; redistribuirea veniturilor, inclusiv cea susţinută
prin ajutoare din partea ţărilor bogate, poate juca numai un rol secundar. Ea a
impus lărgirea şi îmbogăţirea arsenalului de politici şi instrumente, adecvarea
acestora la condiţiile specifice fiecărei ţări şi presupune implicarea activă, în
diferite forme şi modalităţi, a comunităţii internaţionale. În virtutea acestui
imperativ, există o preocupare constantă a ONU şi a organismelor sale
specializate (Organizaţia Internaţională a Muncii, Organizaţia Mondială a
Sănătăţii, UNESCO, UNICEF, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare),
de susţinere a eforturilor de dezvoltare a ţărilor şi de iniţiere a unor acţiuni
proprii, cu deosebire a unora de ordin umanitar, cu caracter de urgenţă. Este
de remarcat, de asemenea, implicarea pe alt plan, cu alte instrumente şi exigenţe, a organismelor financiare internaţionale, cu deosebire a Băncii Mondiale2. Sărăcia şi combaterea ei au reprezentat una din axele centrale şi
1

Instituirea venitului minim garantat este recomandată în: Rezoluţia Parlamentului European
privind lupta împotriva sărăciei în Comunitatea Europeană (1988); Avizul Comitetului Economic şi Social asupra sărăciei (1989); Rezoluţia Comunităţii Europene privind lupta împotriva excluziunii sociale (1988); Carta comunitară asupra drepturilor sociale fundamentale
ale lucrătorilor (1989); Recomandarea Consiliului Comunităţii Europene privind criteriile
comune referitoare la resursele şi prestaţiile suficiente în sistemele de protecţie socială
(1992); Recomandarea Consiliului Comunităţii Europene privind convergenţa obiectivelor
şi politicilor de protecţie socială (1992); Cartea verde şi Cartea albă privind politica socială
europeană (1993 şi 1994).
2
World Bank, World Development Report, 1980 şi 1990 (Raportul pe 1990 este consacrat în
întregime sărăciei); UNDP, Human Development Report, 1993 şi 1994, New York, Oxford;
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subiect de maxim interes la Conferinţa la nivel înalt pe problemele dezvoltării
sociale, care a avut loc în martie 1995 la Copenhaga. Dezbaterile au relevat
necesitatea implicării active a comunităţii internaţionale în combaterea sărăciei
la nivel planetar, ca o condiţie a păcii, a stabilităţii şi dezvoltării economiei mondiale, a umanităţii în întregul ei, faptul că fără susţinere din partea ţărilor bogate
şi a organismelor internaţionale, susţinere constând deopotrivă în ajutor
financiar şi în asistenţă în derularea unor programe de dezvoltare economică
şi socială, şansa locuitorilor din ţările slab dezvoltate de a scăpa de sărăcie
este nulă.
În fine, un alt front, cu caracteristici aparte, este legat de căderea
nivelului de trai şi amplificarea sărăciei în ţările est-europene aflate în tranziţie.
Este vorba de sărăcirea unor mase de oameni care atinseseră anterior un
anumit standard de viaţă ( mai înalt în unele, mai scăzut în altele), în condiţiile
în care aspiraţiile lor erau legate de realizarea într-o perioadă cât mai scurtă,
prin tranziţia la economia de piaţă, a unor condiţii similare celor existente în
ţările occidentale. Situaţia se aseamănă întrucâtva cu cea existentă în ţările
sud-americane şi est-asiatice supuse în anii '80 unui proces dur de
restructurare a economiei. Contextul social-cultural şi politic diferă însă mult, ca
şi caracteristicile şi dinamica sărăciei. Combaterea ei este legată, în primul
rând, de relansarea creşterii economice, în contextul unei economii de piaţă
eficiente, capabile să asigure apropierea condiţiilor de viaţă din ţările esteuropene de standardele occidentale. Şi dacă în perioada declinului economic
lupta împotriva sărăciei se putea pune numai în termenii găsirii unei strategii
adecvate de gestionare a scăderii nivelului de trai al diferitelor categorii de
populaţie, pentru a nu permite căderea nici uneia în mizerie, în perspectivă se
impune construirea unui sistem nou, modern şi eficient de protecţie socială. În
aceste condiţii, prioritatea numărul unu a reformei sistemelor de securitate
socială din aceste ţări s-a dovedit a fi instituirea schemelor de protecţie a
săracilor şi orientarea mai precisă spre aceştia a resurselor posibil de alocat
pentru protecţia socială.
România este una din ţările est-europene în care problema sărăciei se
pune cu mai mare acuitate. Venind pe fondul unui nivel de trai scăzut, unul din
cele mai scăzute înregistrate în Europa la sfârşitul anilor '80, căderea produsă
după anul 1990 în nivelul ocupării populaţiei şi în puterea de cumpărare a
veniturilor a generat un proces de sărăcire în masă, aducând majoritatea
populaţiei în imposibilitatea de a-şi acoperi nevoile fundamentale, materiale şi
spirituale, la un nivel adecvat gradului de civilizaţie atins de societatea
românească şi adâncind starea de sărăcie a celor, nu puţini, aflaţi deja în
această situaţie. "Vechii" săraci, reprezentaţi, în principal, de pensionarii cu
pensii mici şi de familiile cu mulţi copii sau cu un singur aducător de venituri, au
Oxford University Press, 1993 şi 1994; World Bank, Poverty Reduction Handbook, Washington D.C., 1992; Keith Griffin, International Inequality and National Poverty, The McMillan Press Ltd., London and Basingstoke, 1978.
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devenit mult mai săraci, iar lor li s-au adăugat "noii" săraci: familiile aflate în
întreţinerea şomerilor şi cele care au fost mai puternic afectate de căderea
puterii de cumpărare, în special cele de pensionari, cele de salariaţi aflaţi în
zona inferioară a distribuţiei după nivelul salariilor şi familiile cu copii. Sărăcia a
devenit, astfel, problema socială dominantă a societăţii noastre. Ea marchează
viaţa de zi cu zi a oamenilor şi condiţiile dezvoltării umane, iar prin faptul că
este însoţită de restrângerea (cantitativă şi structural-calitativă) a cererii
solvabile şi de degradarea capitalului uman, se transformă în factor restrictiv al
producţiei, al dezvoltării economice şi sociale. La fel de grav, datorită întârzierii
relansării creşterii şi finalizării reformei economice, este şi pericolul perpetuării
stării de sărăcie, al instalării condiţiilor de autoreproducere a sărăciei, a ceea
ce Galbraith numeşte "echilibrul sărăciei" sau resemnarea în starea de sărăcie,
renunţarea la lupta de a ieşi din ea şi, odată cu aceasta, pericolul evoluţiei
societăţii în ansamblul ei spre caracteristici proprii ţărilor sărace, slab
dezvoltate. Combaterea sărăciei trebuie să fie, aşadar, un obiectiv prioritar nu
numai pentru politica socială, ci şi pentru întreaga strategie de dezvoltare
economico-socială a ţării.
Prin amploarea ei şi prin evidenţa dramelor pe care le provoacă în
existenţa familiilor şi a unor întregi categorii sociale, sărăcia a devenit un
subiect de larg interes pentru opinia publică şi mass-media, pentru dezbaterea
politică şi acţiunea la nivel guvernamental (acţiune susţinută în ultimul timp,
mai ales, şi în contextul colaborării cu Banca Mondială). Şi, nu în ultimul rând,
sărăcia preocupă comunitatea ştiinţifică1.
Abordările vizează, în principal, evaluarea stării de sărăcie, iar
combaterea acesteia este pusă în sarcina protecţiei sociale, văzută ca
realizabilă, în special, prin creşterea veniturilor, a salariilor (via majorarea
salariului minim) şi a prestaţiilor sociale. Rareori se face referire la alte
instrumente şi la premisele realizării eficiente a acestei protecţii. În aceste
condiţii se şi face, cu uşurinţă, trimitere la protecţia socială, atunci când se
adoptă, în domeniul economiei, măsuri cu costuri sociale mari.
Pornind de la constatarea că sărăcia este un fenomen deosebit de
complex cu forme şi determinări multiple, lucrarea pe care o supunem atenţiei
cititorilor îşi propune relevarea: rolului securităţii sociale, ca instrument principal
de combatere a sărăciei; a modului în care acesta se îmbină cu alte
1

Cercetările în acest domeniu ale colectivului de specialitate din Institutul de Economie
Naţională au început în anii 1981-1982 şi au fost reluate în 1990, fiind orientate, în special,
spre aspecte de ordin metodologic, spre determinarea pragului de sărăcie (a minimului de
trai) şi spre identificarea profilului sărăciei, a categoriilor de populaţie aflate sub incidenţa
riscului sărăciei. Sunt direcţii care se regăsesc şi în programele de cercetare ale Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii şi ale Institutului de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul
Muncii şi Protecţiei Sociale, care determină pragul de sărăcie în mod sistematic, lună de
lună, în funcţie de evoluţia preţurilor, primul realizând şi o evaluare, pe baza unei anchete
anuale, a dimensiunilor sărăciei.
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instrumente în contextul politicilor şi a strategiei de combatere a sărăciei; a
mecanismului prin care securitatea socială contribuie la prevenirea şi
atenuarea sărăciei.

1. ELEMENTE ALE STRATEGIEI DE COMBATERE
A SĂRĂCIEI
1.1. Politici şi instrumente
În practica luptei împotriva sărăciei s-a conturat un set de politici, mai mult
sau mai puţin diferite, de la o ţară la alta, de la o perioadă la alta. Alegerea şi
combinarea lor este, în mod evident, determinată de situaţia economică, de
amploarea şi profilul sărăciei, de filosofia care domină politica economică şi
gândirea asupra sărăciei, în fiecare ţară şi în fiecare perioadă. Politicile diferă între
ele prin modul de abordare şi evaluare a sărăciei, prin obiectivele operaţionale
concrete, perspectiva temporală, zona de impact şi direcţia din care se
acţionează, precum şi prin instrumentele folosite; acestea, la rândul lor, sunt foarte
diferite: de la credite ieftine şi subvenţii la servicii gratuite şi ajutoare băneşti.
Politicile de combatere a sărăciei pot fi încadrate în trei mari categorii: una
tratează, în principal, simptomele sărăciei; două tratează, în zone diferite, cauzele
sărăciei. Menţionăm că încadrarea într-o categorie sau alta nu este foarte precisă
şi rigidă: sunt politici care se adresează deopotrivă simptomelor şi cauzelor,
evident cu accent pe unul sau altul din cele două aspecte; de asemenea, în
practică se utilizează un mix de politici, complementare sau nu, asociate sau nu,
care asigură o abordare complexă, multidimensională a sărăciei1.
1.1.1. Distribuţia veniturilor
Prima categorie de politici, cea care formează obiectul studiului nostru,
cuprinde politici care ţin de repartiţia veniturilor şi constau, în esenţă, în
utilizarea transferurilor (băneşti şi în natură) pentru susţinerea veniturilor
familiilor/persoanelor aflate sub incidenţa riscului sărăciei. În general, sunt
politici cu efect direct, imediat, dar pe termen scurt. Ele nu vindecă sărăcia, îi
tratează doar simptomele, astfel încât pot favoriza cronicizarea ei; motiv pentru
care sunt criticate de economiştii liberali, chiar contestate vehement de
1

Lionel Stoleru evidenţiază cinci strategii sociale aplicabile pentru combaterea sărăciei în ţările
bogate: o strategie macroeconomică, o strategie a prevederii (asigurării), o strategie bazată pe
servicii, o strategie bazată pe ajutoare în natură şi o strateie bazată pe venituri. (Lionel Stoleru,
Vaincre la pauvreté dans les pays riches, Flammarion, 1974, cap.10, Les stratégies possibles,
p.237-255). Politicile şi instrumentele de combatere a sărăciei sunt prezentate şi în:
P.Samuelson, Economics, Eleventh Edition, McGraw-Hill Book Company, 1980 (cap.40 The
Quality of Life: Poverty and Inequality, Ecology and Growth, Love and Justice, p.724-765);
E.Dolan, D.Lindsay, Economics, Fifth Edition, The Dryden Press, 1988 (cap.31 The Problem
of Poverty, p.764-784); J.Goodman, E.Dolan, Economics of Public Policy, Third Edition,
St.Paul, Minnessota, West, 1985; P.Wonnacott, R.Wonnacott, Economics, Third Edition,
McGraw-Hill Book Company, 1986 (cap.37 Government Policies to Reduce Inequality: Can
We Solve the Poverty Problem? p.752-772); Poverty, World Development Report 1990, The
World Bank, Oxford University Press, 1990.
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libertarieni. Astfel de politici au luat o deosebită amploare în ţările bogate. Aici
ele acţionează cu mai multă eficienţă, întrucât sărăcia are o extindere şi
profunzime relativ mică în raport cu standardul general de trai şi există
posibilitatea disponibilizării resurselor financiare necesare. În ţările slab
dezvoltate sau în curs de dezvoltare, unde proporţia săracilor este mare şi
gradul de sărăcie este ridicat, eficienţa unor politici bazate pe redistribuirea
veniturilor este scăzută, ele pot avea numai un rol complementar.
Combaterea sărăciei prin intermediul veniturilor se realizează în două zone
ale distribuţiei. Una este cea a repartiţiei primare, mai precis a formării salariilor. În
acest cadru, politicile de combatere a sărăciei pot acţiona în direcţia creşterii
veniturilor salariale, cu accent pe cele situate în partea inferioară a ierarhiei
salariilor. Principalul instrument îl constutuie salariul minim, stabilirea şi garantarea
acestuia. Se poate interveni, de asemenea, în stabilirea proporţiilor indexării
salariilor sau, în anumite limite, în negocierile privind creşterea veniturilor salariale.
A doua zonă este redistribuirea veniturilor prin intermediul sistemelor de securitate
socială, cunoscut fiind că indivizii sau familiile aflate sub incidenţa riscului sărăciei
obţin venituri din alocaţii sociale (pensii, indemnizaţii de boală, ajutoare de şomaj,
alocaţii familiale, ajutoare sociale etc.), precum şi faptul că au fost instituite
instrumente şi modalităţi prin care securitatea socială răspunde obiectivului
combaterii sărăciei (stabilirea unor niveluri minime ale prestaţiilor, selectivitatea în
acordarea unor prestaţii şi utilizarea în acest cadru a controlului resurselor
beneficiarului, instituirea venitului minim garantat etc.). Menţionăm că, într-un
cadru mai larg, redistribuirea veniturilor este implicată în combaterea sărăciei şi
prin intermediul subvenţiilor (acestea nu ţin de securitatea socială), atât a celor
destinate menţinerii la un nivel scăzut a preţurilor la bunuri şi servicii care intră în
cantităţi mari în consumul familiilor sărace, cât şi a celor utilizate pentru susţinerea
ocupării forţei de muncă prin programe publice de ocupare sau prin plata unei
părţi din salariile şomerilor angajaţi de firme; de asemenea, că, în afara alocaţiilor
sociale, prin intermediul securităţii sociale, are loc finanţarea unor servicii sociale,
de ocrotire a sănătăţii şi de asistenţă socială, de reorientare profesională,
recalificare şi reintegraare socială, care, direct sau indirect, contribuie la
diminuarea sărăciei, la prevenirea acesteia sau la ameliorarea situaţiei celor aflaţi
în sărăcie.
În arsenalul politicilor şi instrumentelor de combatere a sărăciei, cele care
acţionează în cadrul procesului distribuţiei veniturilor ocupă un loc aparte; prin
modul direct şi efectele imediate ale acţiunii lor, prin faptul că sunt cele mai vechi,
cele mai cunoscute şi cele mai frecvent şi larg utilizate în ţările dezvoltate; prin
dezbaterile şi controversele generate de utilizarea lor, în planul teoriei şi al politicii
economice; prin faptul că sunt cele mai elaborate din punct de vedere teoretic şi
rafinate sub aspect operaţional şi tehnic. Şi chiar dacă, în prezent, în ţara noastră,
forţa lor de acţiune este relativ scăzută (datorită amploarei sărăciei şi deficitului de
resurse), utilizarea lor în strategia de combatere a sărăciei este foarte importantă
pentru soluţionarea situaţiilor critice; în viitor, pe măsura îmbogăţirii societăţii, ca
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principal instrument de protecţie a grupurilor defavorizate şi plasă de siguranţă
pentru fiecare individ confruntat cu riscurile economice, sociale şi naturale inerente
vieţii oricărei societăţi.
1.1.2. Investiţia în capitalul uman
A doua categorie de politici, care se adresează, în principal, cauzelor
sărăciei, dar într-o anumită măsură şi manifestărilor sau efectelor ei, se
cantonează în domeniul investiţiei în capitalul uman, al formării şi întreţinerii
capacităţii oamenilor de a participa eficient la activitatea economică şi la viaţa
socială. Nivelul scăzut de educaţie, starea proastă a sănătăţii şi nutriţiei, ca şi
nivelul înalt de fertilitate (concretizat în dimensiunea mare a familiilor) sunt
frecvent asociate cu sărăcia, reprezentând, deopotrivă, cauze şi efecte ale
acesteia, la nivel individual, dar şi naţional. Ridicarea nivelului de instruire şi
pregătire profesională şi asigurarea unei bune stări de sănătate măresc
şansele indivizilor de a obţine venituri mai mari; celor proveniţi din categoriile
defavorizate ale populaţiei le oferă şansa realizării unor venituri suficiente
pentru susţinerea cel puţin a unui trai decent pentru ei şi familiile lor, şansa de
a scăpa din mecanismul autoreproducerii sărăciei.
Politicile orientate spre investiţia în capitalul uman răspund necesităţii de
asigurare a egalităţii şanselor, expresie a principiului justiţiei sociale. Din acest
motiv şi sub impactul dezvoltării teoriei capitalului uman, politicile orientate spre
dezvoltare umană s-au bucurat de interes şi susţinere; ele au fost tratate drept
componente cheie ale strategiilor, pe termen lung, de combatere a sărăciei în
ţările bogate, ca şi ale programelor de susţinere a dezvoltării şi luptă împotriva
sărăciei la scara mondială, promovate de diferitele organizaţii şi organisme
internaţionale.
1.1.2.1. Combaterea sărăciei prin susţinerea dezvoltării umane
presupune aplicarea simultană sau alternativă a unei întregi
game de politici, al căror spectru de acţiune vizează mai multe
aspecte ale investiţiei în capitalul uman1.
Ea cuprinde, în primul rând, politicile de dezvoltare a serviciilor sociale,
în special a celor de educaţie şi ocrotire a sănătăţii; sunt politici de investiţii în
infrastructură, de pregătire a personalului de specialitate, de asigurare a finan1

Poverty and Human Development în: World Development Report 1980 (The World Bank,
Washington, D.C., 1980, p.33-82); Delivering social services to the poor în: World
Development Report 1990 (The World Bank, Oxford University Press, 1990, p.74-89); Tarsicio
Castañeda, Combating Poverty. Innovative Social Reforms in Chile during the 1980's, ICS
Press, San Francisco, 1992; Guy P. Pfeffermann, Charles C.Griffin, Nutrition and Health
Programs in Latin America. Targeting Social Expenditures, The World Bank Washington, D.C.,
1989; Drèze Jean, Amartya Sen, Hunger and Public Action, Clarendon Press, 1990; Alan
Berg, Malnutrition: What Can Be Done? Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1987;
George Psacharopoulos, Returns to Education: A Further International Update and
Implications, Journal of Human Resources, 20, 1985.
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ţării instituţiilor prestatoare, de organizare a sistemului instituţional şi a activităţilor cuprinse în sfera serviciilor sociale, de susţinere a funcţionării eficiente a
acestor servicii. În al doilea rând, sunt politicile de asigurare a accesului întregii
populaţii, inclusiv al categoriilor sărace, la serviciile respective, prin orientarea
investiţiilor spre zonele în care locuieşte populaţia săracă, dezvoltarea serviciilor publice, a sistemelor de asigurări de sănătate şi susţinerea cuprinderii
categoriilor defavorizate ale populaţiei în sfera acestor asigurări, prin acordarea
de burse, ajutoare şi credite pentru instruire, prin alocarea cu prioritate a
fondurilor publice spre nivelurile de bază ale educaţiei şi asistenţei medicale,
spre asigurarea aşa-numitelor "bunuri publice" (igiena publică şi protecţia
mediului), spre servicii de planificare familială etc. În al treilea rând, sunt
politicile de stimulare a celor săraci în direcţia utilizării serviciilor sociale, prin
informarea acestora asupra posibilităţilor şi avantajelor utilizării serviciilor
sociale, prin obligativitatea unora dintre aceste servicii (vaccinări, de pildă) sau
prin condiţionarea accesului la alte forme de ajutor social de utilizare a
serviciilor etc. În al patrulea rând, în situaţiile în care malnutriţia apare ca una
din formele de manifestare a sărăciei, este oportună promovarea unor
programe speciale de nutriţie şi de garantare a securităţii alimentare. Acestea
răspund necesităţii de a asigura una din componentele biologice elementare
ale capitalului uman. În practică, ele se realizează sub forma unor transferuri
nemonetare, în mai multe modalităţi: distribuirea de alimente gratuite sau cu
preţuri subvenţionate prin centre de nutriţie sau de sănătate (în special pentru
copii, pentru mame care alăptează sau pentru femei gravide); mese gratuite în
şcoli; subvenţionarea generală a preţurilor la unul sau mai multe din alimente;
bonuri alimentare acordate categoriilor de populaţie cu nevoi alimentare
speciale, persoanelor vârstnice sau handicapate, familiilor foarte sărace (cu
ajutorul acestora pot fi cumpărate alimente); mese gratuite la cantine de ajutor
social (supa săracului) etc. În al cincilea rând, există programele îndreptate
spre asigurarea locuinţei pentru familiile defavorizate. Înrudite cu programele
de nutriţie prin faptul că răspund unei alte nevoi umane fundamentale, ele
vizează construcţia şi întreţinerea unor locuinţe ieftine, a aşa-numitelor
"locuinţe sociale", acordarea unor ajutoare sau credite cu dobânzi preferenţiale
la construcţia sau cumpărarea de locuinţe, subvenţionarea chiriilor sau plata
unor ajutoare pentru acoperirea cheltuielilor cu chiria şi întreţinerea locuinţei. În
fine, un capitol important al politicilor de combatere a sărăciei, în evidentă
conexiune cu anumite aspecte ale formării capitalului uman, îl constituie
dezvoltarea serviciilor de planificare familială, care pot ajuta familiile în
prevenirea sărăciei datorate numărului mare de copii.
1.1.2.2. Politicile de combatere a sărăciei din perspectiva investiţiei în
capitalul uman sunt de actualutate şi în ţara noastră, iar importanţa lor creşte.
Este adevărat că serviciile social-culturale, îndeosebi cele de învăţământ, sunt
relativ dezvoltate, că nivelul de pregătire profesională, de educaţie şi cultură al
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populaţiei este înalt, iar accesul la învăţământ şi asistenţă medicală este
asigurat tuturor cetăţenilor; de asemenea, că, până nu demult, nici accesul la o
locuinţă nu ridica probleme deosebite, iar familiile cu venituri mici şi cele cu
mulţi copii erau avantajate de politica de distribuire a spaţiului locativ. Situaţia
moştenită de la vechiul regim în domeniul capitalului uman nu are accente de
gravitate capabile să inducă sărăcie; poate cu excepţia familiilor din unele zone
mai sărace ale ţării sau a celor aparţinând etniei romilor, la care relaţia dintre
sărăcie, dimensiunea familiei şi gradul de instruire este mai pregnantă.
Probleme au existat, desigur; amintim aici pe cele de sănătate determinate de
starea alimentaţiei, de condiţiile de locuit şi cele de mediu; problemele legate
de calitatea învăţământului din mediul rural; discriminarea creată de condiţiile
şi formele de prestare a serviciilor de sănătate (prin sistemul de cadouri oferite
personalului medical în schimbul unor servicii preferenţiale) şi de admitere în
învăţământul liceal şi superior (prin sistemul de meditaţii). Însă nu acestea au
generat sărăcia; sărăcie care a existat, fără îndoială. Au afectat, însă, mai
puternic pe cei săraci, agravând astfel sărăcia.
În ultimii ani, au început să se acumuleze noi probleme legate de
funcţionarea serviciilor şi, mai ales, de accesul familiilor sărace la aceste
servicii. Astfel, imposibilitatea susţinerii cheltuielilor ce revin familiei în legătură
cu echiparea copiilor pentru şcoală (nu numai cu cărţi şi rechizite, ci şi cu
îmbrăcăminte şi încălţăminte) constituie o cauză frecventă a abandonului
şcolar la nivelul învăţământului primar şi gimnazial, ca să nu mai vorbim de
faptul că pentru tot mai multe familii devine imposibil să-şi susţină copiii să
frecventeze liceul sau facultatea în alte localităţi decât cele de domiciliu.
Bunurile şi serviciile de uz cultural s-au scumpit foarte mult (unele devenind
prohibite pentru familiile care dispun de resurse materiale modeste), iar partea
din buget pe care familiile o pot aloca acestei destinaţii s-a restrâns foarte mult.
În schimb, volumul şi ponderea cheltuielilor efectuate de familii pentru
medicamente şi servicii medicale au crescut, în special, în cazul familiilor de
pensionari, datorită creşterii preţurilor la medicamente (numai în parte atenuată
de compensarea parţială a plăţii medicamentelor). Starea de nutriţie a
numeroase familii, cele mai multe cu copii, s-a înrăutăţit. Obţinerea unei
locuinţe a devenit imposibilă pentru familiile cu venituri modeste, iar pentru
familiile cu venituri situate în zona mediei (chiar până la dublul acesteia) este
foarte grea şi presupune sacrificii mari pe alte planuri ale nivelului de trai; pe
acestea din urmă, obligativitatea cumpărării unei locuinţe sau a plăţii chiriei (la
nivelul preţurilor pieţei) le poate aduce sub incidenţa riscului sărăciei.
Pentru ca acumularea şi suprapunerea unor astfel de probleme să nu
contribuie la cronicizarea sărăciei, care s-a instalat în ultimii ani în viaţa tot mai
multor familii, este necesar ca, în contextul gândirii unor programe pe termen
lung de combatere a sărăciei, să se aibă în vedere şi politici speciale, orientate
spre asigurarea accesului categoriilor defavorizate ale populaţiei la serviciile de
învăţământ, cultură şi ocrotire a sănătăţii, precum şi programe direcţionate spre
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satisfacerea unora dintre nevoile de bază (alimentaţie şi locuinţă, în special)
ale familiilor aflate în sărăcie sau sub ameninţarea acesteia. Este, de
asemenea, deosebit de important să se adopte măsurile necesare pentru ca
reforma în domeniul sănătăţii şi învăţământului (de altfel, necesară pentru
creşterea eficienţei şi îmbunătăţirii calităţii acestor activităţi) să nu pericliteze
accesul familiilor sărace la serviciile respective. Pentru aceasta este necesar
ca: nivelul contribuţiilor la asigurările pentru sănătate să nu fie împovărător
pentru familiile sărace; gama serviciilor medicale acoperite prin asigurările
obligatorii să nu fie restrânsă, astfel încât să se impună plata unor servicii
importante şi foarte costisitoare sau apelul la asigurări facultative în proporţii
mari; familiile sărace să dispună de ajutoare speciale (sau să fie exonerate) în
cazul în care se pune problema plăţii parţiale a serviciilor medicale (practicată
în unele ţări pentru a evita utilizarea abuzivă a serviciilor) sau a instituirii taxelor
şcolare în învăţământul liceal şi superior etc.
Cu orientare preventivă în unele domenii şi corectivă în altele, investiţia
în capitalul uman vizează deopotrivă: educaţia noilor generaţii şi asanarea
morală a societăţii; asigurarea unui nivel înalt de pregătire profesională şi
însuşirea deprinderilor şi cunoştinţelor necesare vieţii şi activităţii în noile
condiţii generate de instituirea democraţiei şi funcţionarea economiei de piaţă,
a valorilor civilizaţiei universale şi a celor izvorâte din experienţa şi credinţa
poporului nostru; garantarea satisfacerii unor nevoi fundamentale de ordin
fiziologic (sănătate, alimentaţie, locuinţă), dar şi a unora de ordin spiritual (de
educaţie şi cultură, de linişte şi siguranţă etc.). Investiţia în capitalul uman
reprezintă, totodată, una din condiţiile şi componentele esenţiale ale dezvoltării
economiei şi societăţii româneşti, ale depăşirii condiţiei de ţară săracă şi ale
înscrierii standardului de viaţă al populaţiei pe coordonatele europene. În
realizarea acestor deziderate, rolul hotărâtor le revine instituţiilor de învăţământ
şi cultură, celor de ocrotire a sănătăţii, precum şi bisericii. Se amplifică, de
asemenea, rolul organizaţiilor obşteşti, neguvernamentale.
1.1.3. Ocuparea forţei de muncă
A treia categorie a politicilor de combatere a sărăciei le cuprinde pe cele
orientate spre susţinerea participării categoriilor sărace ale populaţiei la
activităţi economice şi, pe această cale, asigurarea unor venituri din muncă.
Sunt politici care se adresează cauzelor sărăciei, mai precis, unor cauze de
ordin economic, care afectează populaţia aptă de muncă: şomajul,
productivitatea scăzută în unele ramuri, dificultăţile accesului pe piaţă al micilor
producători şi ale funcţionării firmelor mici etc. Instrumentele utilizate sunt, de
asemenea, de natură economică, ţinând în principal de politica economică.
Este vorba, în esenţă, de orientarea politicii economice în direcţia realizării unui
model de creştere economică bazată pe utilizarea eficientă a întregii forţe de
muncă şi generatoare de ocupare. Aceasta serveşte, deopotrivă, dezvoltarea
economică şi dezvoltarea umană, îmbinarea eficienţei pieţei cu justiţia socială.
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1.1.3.1. Politicile orientate spre reducerea sărăciei prin valorificarea forţei
de muncă au un spectru larg de acţiune. Se detaşează, în primul rând, cele
care acţionează în contextul politicii economice, vizând creşterea nivelului
general al ocupării ca obiectiv fundamental al politicii macroeconomice. Pot fi
cuprinse aici politicile de creştere economică, fiind cunoscut că, în general,
aceasta este însoţită de crearea de noi locuri de muncă. Întrucât însă
experienţa a dovedit că nu întotdeauna creşterea economică aduce cu sine
creşterea ocupării (ea poate conduce, dimpotrivă, la creşterea şomajului), în
acest context, accentul cade pe politicile menite să realizeze o creştere care
asigură şi un nivel înalt al ocupării. Aceasta înseamnă că, paralel cu
preocupările pentru dezvoltarea ramurilor capital-intensive, de înaltă tehnicitate
şi productivitate, sunt necesare politici de stimulare a dezvoltării ramurilor mari
consumatoare de forţă de muncă (serviciile, agricultura şi unele ramuri ale
industriei), cu deosebire în zonele în care aceasta se află în exces, precum şi
politici de stimulare a investiţiilor în tehnologii bazate pe utilizarea unui volum
mai mare de muncă (muncă-intensive). Un rol aparte în ocuparea unei părţi a
forţei de muncă disponibile revine politicilor de facilitare a intrării pe piaţă şi de
susţinere a micilor producători, de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii1. Aceasta presupune asigurarea accesului la credite (eventual prin
crearea unor instituţii de credit speciale), stimulente de ordin fiscal, facilitarea
investiţiilor şi a achiziţionării de tehnologii adecvate, a accesului pe piaţa
internă şi externă pentru aprovizionarea şi pentru desfacerea producţiei,
crearea infrastructurii şi constituirea sistemului instituţional necesar sprijinirii
activităţii acestor agenţi economici; pentru populaţia rurală este important
accesul la pământ şi la mijloacele necesare exploatării acestuia. Astfel de
politici active de susţinere a micilor producători asigură nu numai ocuparea
unei părţi a forţei de muncă, ci şi creşterea veniturilor realizate din aceste
activităţi, implicit reducerea incidenţei sărăciei în segmentele mai labile ale
pieţei muncii.
În al doilea rând, pot fi identificate politici care vizează mai direct piaţa
muncii şi care au o tentă socială mai pronunţată. ici se încadrează politicile
menite să susţină reintegrarea în muncă a şomerilor prin stimularea angajării

1

Un exemplu interesant îl oferă reforma din China. Paralel cu reforma agrară, a fost
promovată o politică de dezvoltare a unor întreprinderi rurale (cele mai multe industriale),
care s-au constituit într-unul din cele mai dinamice sectoare ale economiei chineze. În
1992-1993 ele ocupau peste 20% din forţa de muncă şi realizau o treime din producţia
industrială, asigurau 19,3% din veniturile statului provenite din impozite şi 47% din
mărfurile achiziţionate pentru export. De asemenea, 52% din creşterea netă a produsului
social total şi 62% din creşterea veniturilor ţăranilor aveau drept sursă întreprinderile rurale
(15 Years of Economic Reform in China, 1978-1993, Compiled by Beijing Review, New
Star Publishers, Beijing, 1994, p.27-35).
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lor de către unităţile economice1, prin programele de reorientare profesională şi
recalificare, prin facilitarea mobilităţii geografice a forţei de muncă. O direcţie,
relativ nouă, de acţiune în domeniul pieţei muncii, a cărei realizare impune
promovarea unei politici active, este flexibilizarea ocupării, prin reconsiderarea
normelor privind timpul şi regimul de muncă şi stimularea utilizării şi prestării
muncii cu timp parţial, pentru a da mai multor persoane posibilitatea de a
beneficia de oportunităţile de ocupare existente şi pentru a oferi posibilitatea de
a munci şi persoanelor care nu pot fi angajate cu timp complet, datorită stării
sănătăţii sau obligaţiilor familiale. În fine, în situaţiile în care piaţa muncii este
deosebit de tensionată, în perioadele cu şomaj masiv, sunt aplicate programe
publice de ocupare2. Acestea constau în iniţierea şi finanţarea din fonduri
publice a unor investiţii (de regulă în infrastructură) sau a altor lucrări care
implică un consum mare de forţă de muncă şi se realizează, în principal, în
două forme: cea a schemelor tradiţionale de ocupare în lucrări publice realizate
şi finanţate de autorităţile publice şi cea în care guvernul finanţează proiecte
publice executate de antreprenori privaţi. Coloratura acestor programe este în
primul rând socială, ele reprezentând un gen deosebit de transferuri. Aceasta
pentru că scopul lor principal este să asigure unui număr cât mai mare de
persoane aflate în şomaj locuri de muncă şi venituri; venituri care, în cadrul
unora dintre programele de mare amploare, sunt mai mici decât salariile care
pot fi realizate în condiţiile normale ale pieţei, dar mai mari decât alocaţiile de
şomaj.
Susţinerea ocupării forţei de muncă, a folosirii productive şi remunerative
a celei mai abundente resurse de care dispune populaţia săracă, crearea
oportunităţilor de ocupare şi câştig şi a condiţiilor de valorificare a acestor
oportunităţi, pe de o parte, şi dezvoltarea serviciilor sociale, menite să asigure
1

Una din căile de susţinere a ocupării şomerilor o constituie subvenţiile acordate firmelor în acest
scop, finanţate din fondurile constituite pentru ajutoarele de şomaj (Haveman R.H., Palmer
J.L., eds., Jobs for disadvantaged workers, Washington, D.C.: Brookings Institution, 1982;
Layard R., Nickell S., Jackman R., Unemployment, Oxford, Oxford University Press, 1991;
Edmund S.Phelps, Law Wage Employemment Subsidies versus the Welfare State, The
American Economic Review, may 1994; Jean-Paul Fitoussi, Wage Distribution and
Unemployment: The French Experience, The American Economic Review, May 1994; Dennis
J.Snower, Converting Unemployment Benefits into Employment Subsidies, American
Economic Review, May 1994; Assar Lindbeck, The Welfare State and the Employment
Problem, The American Economic Review, May 1994).
2
Programele publice de ocupare sunt frecvent utilizate în ţările dezvoltate, în special în
perioadele de criză. Părerile asupra oportunităţii lor sunt însă împărţite: de la susţinerea
necesităţii extinderii lor (în aşa măsură încât să reprezinte o soluţie de ultimă instanţă de
angajare pentru toţi cei care nu găsesc o altă posibilitate de ocupare) până la contestarea
lor ca ineficiente. Diferite variante ale unor astfel de programe au fost aplicate şi în ţările
sărace din Asia şi Africa, unele în formula "alimente pentru muncă". Programele publice de
ocupare au fost utilizate în anii '80, în Chile, Peru şi Bolivia, pentru atenuarea şocului
produs de măsurile de stabilizare-restructurare. În 1983, anul de vârf al aplicării lor,
programele din Chile au asigurat locuri de muncă pentru 13% din forţa de muncă).
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celor săraci capacitatea de a participa la activitatea economică, pe de altă
parte, reprezintă cele două componente de bază (sinergice şi la fel de
importante) ale acelei strategii de combatere a sărăciei care răspunde cel mai
bine particularităţilor sărăciei şi resurselor care pot fi mobilizate pentru
combaterea ei în ţările slab dezvoltate sau situate la un nivelul mediu de
dezvoltare1. Şi strategiile de luptă împotriva sărăciei, în ţările dezvoltate,
cuprind aceste două componente; evident, în forme şi combinaţii specifice şi cu
accente diferite, locul central în aceste strategii fiind deţinut de programele de
susţinere a veniturilor.
1.1.3.2. În ţara noastră, politicile orientate spre ocupare şi creşterea
veniturilor din muncă se impun, după părerea noastră, pe primul plan al unei
strategii de combatere a sărăciei; prin amploarea incidenţei lor şi prin eficienţă.
Avem în vedere importanţa restrângerii şomajului, cu deosebire a celui de
lungă durată precum şi a creşterii nivelului general al salariilor şi al veniturilor
din agricultură pentru scoaterea din zona sărăciei a unui număr mare de familii.
Realizarea acestor obiective este legată, în primul rând, de relansarea economiei, de reluarea procesului de creştere economică, la parametri calitativistructurali adecvaţi noilor condiţii şi exigenţe şi în proporţii semnificative,
suficient de mari pentru anihilarea, într-un termen rezonabil, a efectelor căderii
producţiei şi înscrierea clară pe coordonatele dezvoltării economice. Aceasta
este condiţia fundamentală a asigurării unui înalt nivel de ocupare, a creşterii
veniturilor din muncă şi a creării resurselor necesare unui sistem de securitate
socială adecvat cerinţelor protecţiei împotriva sărăciei, a resurselor necesare
transferurilor sociale impuse de programele specifice de combatere a sărăciei.
Relansarea creşterii economice presupune însă promovarea în acest scop a
unei politici active (orientată, între altele, spre accelerarea procesului de
restructurare, cu accent pe latura constructivă a acestuia, pe susţinerea
dezvoltării activităţilor eficiente). Pe acest fond, sunt necesare, în al doilea

1

Pentru această dublă strategie, completată, în subsidiar, cu programe de transferuri sociale
pentru cei mai puternic afectaţi de sărăcie, pledează Raportul Băncii Mondiale pe anul 1990,
pornind de la faptul că ţările care au aplicat ambele componente ale strategiei au înregistrat
progrese notabile în combaterea sărăciei şi apreciind că această strategie poate beneficia de
susţinere politică (The World Bank, World Development Report,1990. Poverty, Oxford
University Press, 1990, p.2-3). Este important de menţionat, de asemenea, că elementele care
concură la realizarea unei astfel de strategii complexe reprezintă, potrivit autorilor Raportului
asupra dezvoltării umane, condiţii şi căi de orientare mai pregnantă spre oameni a economiei
de piaţă, de transformare a acesteia în economie centrată pe oameni (people-friendly market),
care asigură cât mai multor oameni şansa de a beneficia de avantajele pe care le oferă piaţa;
direcţii de realizare a dezvoltării umane ca "dezvoltare a oamenilor, pentru oameni şi prin
oameni" (UNDP, Human Development Report 1993, Oxford University Press, New YorkOxford, 1993, p.1-5).
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rând, politici de resorbţie a şomajului şi funcţionare eficientă a pieţei muncii1 de
asigurare a creşterii veniturilor salariale pe măsura creşterii producţiei (inclusiv
prin intermediul salariului minim), de susţinere a dezvoltării producţiei agricole
şi a creşterii veniturilor din agricultură. Importantă este, după părerea noastră,
şi promovarea unor politici rezonabile şi flexibile de susţinere şi protejare a
producţiei naţionale de bunuri de consum şi de control al formării preţurilor la
bunurile şi serviciile care grevează în proporţii mari bugetul de consum al
familiilor sărace. Acestea pot avea o influenţă benefică asupra ocupării şi
asupra veniturilor reale ale populaţiei.

1.2. Exigenţe privind strategia combaterii sărăciei
Combaterea sărăciei se dovedeşte, în primul rând, o problemă a politicii
economice; în al doilea rând, a politicii sociale prin componentele sale care
vizează orientarea socială a dezvoltării economice şi, în al treilea rând, a unor
programe speciale îndreptate în sprijinul celor aflaţi sub incidenţa riscului
sărăciei. Prin urmare, combaterea sărăciei nu este deloc simplă şi uşoară. Ea
nu poate fi realizată dintr-o dată, printr-o măsură de politică socială, oricât de
generoasă şi radicală ar fi aceasta. La proporţiile şi profunzimea care
caracterizează în prezent sărăcia în ţara noastră, instituirea unor ajutoare
băneşti şi în natură nu este suficientă decât pentru o ameliorare a situaţiei
celor foarte săraci, iar creşterea masivă a veniturilor mici sau translatarea spre
niveluri suficient de înalte a întregii scări a veniturilor sunt imposibile, chiar
dacă la prima vedere ar putea să pară soluţii la îndemână, dependente doar de
voinţa politică necesară adoptării lor. Combaterea sărăciei face necesară o
strategie complexă, întemeiată pe un mix de politici care acţionează asupra
întregului lanţ de cauze şi forme de manifestare ale sărăciei, cuprinzând atât
pe cele orientate direct spre cei săraci, cât şi pe cele care ţin de diferite niveluri
şi domenii ale politicii sociale şi ale politicii economice; o strategie gândită pe
termen lung, în care se îmbină elemente cu acţiune imediată cu altele care au
în bătaie lungă, componente corective cu altele preventive; o strategie în care
diferitele componente capătă o importanţă variabilă în timp şi spaţiu, în funcţie
de proporţiile, profilul şi cauzele sărăciei şi de situaţia resurselor care pot fi
mobilizate pentru combaterea ei. Din păcate, o asemenea strategie integratoare, care să fie operaţionalizată prin programe concrete de acţiune în plan
social şi care să-şi pună amprenta asupra direcţiilor restructurării şi reformei în
plan economic, nu a fost elaborată. Deşi combaterea sărăciei - ca obiectiv şi
direcţie a unor măsuri concrete - este prezentă în politica socială promovată
1

Posibilităţile şi limitele diminuării proporţiilor şomajului sunt analizate în lucrarea "Piaţa
muncii în România în perioada de tranziţie. Mecanisme şi politici de ocupare a forţei de
muncă şi combatere a şomajului", elaborată sub coordonarea doamnei dr. Steliana Perţ,
de colectivul sectorului Economia resurselor umane din Institutul de Economia Naţională
(CIDE, Bucureşti, 1992),
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în ţara noastră în ultimii ani, deşi au fost adoptate o serie de măsuri orientate
în mod expres spre ameliorarea situaţiei celor săraci, iar numeroasele componente ale politicii sociale acţionează implicit în aceeaşi direcţie, nu se poate
vorbi, nici pe departe, de existenţa unei strategii de luptă împotriva sărăciei.
Elaborarea unei strategii de combatere a sărăciei este însă tot atât de
dificilă pe cât este de necesară; mai ales în condiţiile noastre, marcate încă de
instabilitate economică şi socială, de insuficientă maturitate în spaţiul politic.
Este dificilă, dar nu imposibilă şi nici lipsită de şanse de realizare.
Fundamentarea strategiei de combatere a sărăciei este în mare măsură
o problemă de cunoaştere. Este vorba, în principal, de cunoaşterea dimensiunilor, profilului şi cauzelor sărăciei; a sistemelor de protecţie socială existente şi
a posibilităţilor de perfecţionare a acestora , a reformelor preconizate în acest
domeniu; a coordonatelor nivelului de trai al populaţiei; a caracteristicilor şi
particularităţilor comportamentului (de consum, faţă de muncă, demografic,
civic şi social etc.) al diferitelor categorii de populaţie, a valorilor, obiceiurilor şi
mentalităţilor care generează acest comportament şi a cauzelor care determină
modificarea lui; a stării economice şi a capacitătii acesteia de a crea şi
disponibiliza resursele necesare îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă ale populaţiei;
a perspectivelor evolutiei economiei; a posibilelor efecte - pozitive şi negative în plan social ale transformărilor structurale din economie şi ale măsurilor de
politică economică. De luarea în considerare a tuturor acestor elemente
depinde realismul şi eficienţa strategiei de combatere a sărăciei.
Elaborarea strategiei de combatere a sărăciei are şi o importantă
componentă politică, în sensul că implică decizia politică în soluţionarea unor
probleme de ordin principial şi chiar tehnic, de alegere a instrumentelor
potrivite, soluţionare care ţine de armonizarea intereselor care se întâlnesc şi
se confruntă în diferite puncte ale strategiei. O astfel de problemă o reprezintă
definirea oficială a pragului sărăciei, respectiv a nivelului minim de trai pe care
puterea publică îşi propune să-l asigure pentru toţi cetăţenii prin programele de
combatere a sărăciei. Este o decizie importantă, întrucât sunt puse în cumpănă, pe de o parte, imperativul satisfacerii nevoilor fundamentale la un standard suficient pentru asigurarea unui trai decent şi pentru respectarea
demnităţii umane şi, pe de altă parte, posibilitatea asigurării resurselor necesare, fără a periclita echilibrul economic şi cerinţele realizării funcţiei stimulative
a distribuţiei veniturilor, ale eficienţei economice, în general. Deciziile politice
implicate de elaborarea strategiei de combatere a sărăciei privesc prioritatea
unor obiective, cerinţe sau interese contradictorii, mai degrabă găsirea compromisului optim între acestea. În ultimă instanţă, se pune problema echilibrului
între justiţie socială şi eficienţă economică, între prevenirea extinderii sărăciei
şi reformă - restructurare economică, între reducerea sărăciei şi creşterea
economică, între interesele săracilor şi ale celor non-săraci. Abordarea corectă
a acestor probleme-dilemă a acestor "trade-off" - cum sunt definite în literatura
economică - şi adoptarea unor decizii politice de pe poziţii de echilibru asigură
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premisele rezolvării de fond şi de lungă perspectivă a problemelor combaterii
sărăciei, ale consistenţei şi acceptabilităţii strategiei şi, în acelaşi timp, ale
diminuării costului social şi politic al programului de restructurare economică.

2. SECURITATEA SOCIALĂ
ŞI COMBATEREA SĂRĂCIEI

Securitatea socială1, în ansamblul ei, are un rol major în combaterea
sărăciei. Ea s-a născut din nevoia luptei împotriva sărăciei, adică pentru
asigurarea mijloacelor de existenţă necesare persoanelor aflate în incapacitate
de muncă (bătrâni, bolnavi, handicapaţi) şi celor care îşi pierdeau locul de
muncă; pentru categoriile de populaţie cele mai expuse riscului sărăciei. O
dată cu dezvoltarea economiei şi creşterea nivelului general al bunăstării,
gradul de protecţie oferit de securitatea socială a crescut, astfel încât obiectivul
fundamental al sistemelor moderne a devenit acela de "a da indivizilor şi
familiilor siguranţa că nivelul lor de trai şi calitatea vieţii lor nu vor fi, pe cât
posibil, grav afectate de o eventualitate socială sau economică, oricare ar fi
ea"2. Standardele de protecţie derivate din acest obiectiv presupun asigurarea
unor venituri relativ apropiate, ca nivel, de cele realizate înainte de producerea
riscurilor. Astfel, pentru o parte a componentelor securităţii sociale, combaterea
sărăciei a rămas numai un obiectiv implicit sau secundar; ea constituie un
obiectiv explicit numai pentru acele componente care au un caracter de
asistenţă socială. Sistemele naţionale de securitate socială diferă mult unele
de altele în funcţie de accentele puse pe un obiectiv sau altul, precum şi de
modalităţile în care se realizează fiecare dintre ele. Din acest punct de vedere,
este o diferenţă evidentă între sistemul american de securitate socială, orientat
1

2

Utilizăm termenul de "securitate socială" cu înţelesul său încetăţenit în literatura de
specialitate şi în documentele Organizaţiei Internaţionale a Muncii. Acesta desemnează, în
principal, protecţia (prin asigurarea mijloacelor de existenţă) în cazul pierderii capacităţii de
muncă (datorită bătrâneţii, bolii, accidentelor şi bolilor profesionale, maternităţii) sau al
pierderii locului de muncă, protecţia familiilor cu copii, asigurarea asistenţei medicale,
protecţia persoanelor lipsite de venituri şi de posibilitatea de a obţine venituri. Sistemele
de securitate socială cuprind sisteme de: pensii (de bătrâneţe sau de retragere, de
invaliditate, de urmaş); indemnizaţii pentru concedii de boală, de accidente şi de
maternitate; protecţie a şomerilor; ocrotire a sănătăţii; prestaţii familiale; asistenţă socială.
Menţionăm că în documentele şi lucrările organismelor Uniunii Europene se utilizează, în
general cu acelaşi conţinut, termenul de "protecţie socială". Acesta apare în ultimul timp şi
în unele lucrări ale Biroului Internaţional al Muncii (Grupul pentru Europa Centrală şi de
Est) în care securitatea socială (desemnând, de fapt, asigurările sociale) este tratată ca
una din componentele sistemelor naţionale de protecţie socială, alături de prestaţiile
sociale universale şi de asistenţă socială (Michael Cichon, Lenia Samuel, eds., Making
Social Protection Work, Budapest, 1995). Întrucât, mai ales în ţara noastră, termenul de
protecţie socială este utilizat cu o conotaţie mult mai largă, preferăm folosirea (în această
lucrare ca şi în alte lucrări ale noastre) a termenului clasic de securitate socială.
Bureau International du Travail, La sécurité sociale … l'horizon 2000 (Rapport présenté au
Directeur général du BIT), Génève, 1984, p.21.
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net spre combaterea sărăciei şi asistenţa săracilor şi construit pe principiul
selectivităţii, şi sistemele europene, cu vocaţie universalistă pronunţată şi cu un
nivel de protecţie considerabil mai înalt1. Pe de altă parte este important de
ştiut faptul că, deşi s-au dezvoltat mult şi consumă un volum mare de resurse
financiare, deşi asigură niveluri de protecţie superioare standardelor minime,
sistemele de securitate nu reuşesc să contribuie în mod decisiv la combaterea
sărăciei, că există categorii de populaţie pentru care protecţia este insuficientă,
precum şi alte categorii sau indivizi şi familii izolate, aflate în afara oricărei
scheme de protecţie. Şi asta chiar în ţări în care s-au constituit scheme
speciale de protecţie a săracilor. De altfel, una din criticile formulate la adresa
sistemelor de securitate socială se referă la lipsa lor de eficienţă în combaterea
sărăciei, iar crearea unor componente şi mecanisme adecvate unei protecţii,
cât de cât complete şi eficiente, împotriva sărăciei constituie direcţia cea mai
importantă a dezvoltării sistemelor de securitate socială în perioada actuală.
Toate componentele securităţii sociale sunt angrenate, într- un fel sau
altul, în combaterea sărăciei, la niveluri şi în modalităţi diferite, prin scheme
speciale sau prin mecanisme şi elemente orientate în acest scop. În
funcţionarea ei, securitatea socială poate fi imaginată ca un set de "plase de
siguranţă", diferite ca grosime şi desime şi situate la diferite niveluri, cu rolul de
a opri căderea în sărăcie şi de a asigura supravieţuirea individului şi a familiei
sale în cazul producerii diverselor riscuri economice sau sociale2.

2.1. Rolul prestaţiilor băneşti de asigurări sociale şi al alocaţiilor
familiale
Primul nivel de protecţie este asigurat prin sistemele de pensii, de
indemnizaţii de boală, de ajutoare de şomaj şi de alocaţii familiale. Este nivelul
care oferă prima şi cea mai consistentă protecţie, asigurând venituri de
1

2

Astfel, securitatea socială din ţările europene cuprinde ample şi cuprinzătoare sisteme de
asigurări sociale de sănătate, de pensii şi de şomaj, sisteme de alocaţii familiale şi de
asistenţă socială. Sistemul american cuprinde asigurările sociale de pensii şi invaliditate
(desemnate prin termenul "social security", căruia i se conferă astfel o semnificaţie foarte
restrânsă), asigurările de şomaj, o asigurare de boală pentru persoanele vârstnice
(Medicare), precum şi asistenţa socială mai dezvoltată, cu programe cunoscute sub
denumirea de "means-tested programs" sau "welfare"; dintre acestea cele mai importante
sunt: ajutorul pentru familiile cu copii (Aid to Family with Dependent Children), ajutorul
pentru bătrâni şi handicapaţi (Supplementary Security Income), serviciile gratuite de
sănătate pentru săraci (Medicaid), bonurile alimentare (Food stamps), locuinţe pentru cei
săraci (Public housing).
Comparaţia cu plasa de siguranţă a inspirat utilizarea termenului englez de "social safety
net" pentru desemnarea securităţii sociale sau a acelei părţi a ei care vizează direct
protecţia împotriva sărăciei. Aceasta din urmă este definită în SUA prin termenul de :
"welfare", având o semnificaţie mai îngustă decât cea atribuită în europeanul "Welfare
State" (statul bunăstării).
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înlocuire a veniturilor din muncă, în cazul pierderii acestora din urmă datorită
bătrâneţii, bolii, decesului susţinătorului şi şomajului precum şi venituri
destinate acoperirii (cel puţin parţiale) a cheltuielilor suplimentare generate de
întreţinerea şi îngrijirea copiilor.
Pensiile de bătrâneţe, de invaliditate şi de urmaş, indemnizaţiile de boală
şi ajutoarele de şomaj constituie forme tradiţionale de protecţie în faţa unor
riscuri care se produc cu frecvenţă relativ mare (boală, şomaj, pierderea
susţinătorului) sau în mod inevitabil (bătrâneţea). Existenţa lor preîntâmpină, în
cele mai multe cazuri, căderea în sărăcie a persoanelor afectate de aceste
riscuri. Astfel, dezvoltarea sistemelor de asigurări sociale (publice şi private,
obligatorii şi facultative, de bază şi suplimentare), care permit fiecărei persoane
să-şi eşaloneze, pe parcursul întregii vieţi, pierderile de venit determinate de
apariţia riscurilor şi să le compenseze cu cele ale concetăţenilor, care îmbină
elemente ale protecţiei sociale cu responsabilitatea autoprotecţiei, face parte
din ceea ce L. Stoleru numeşte strategie de prevedere (stratégie de
prévoyance) în combaterea sărăciei1.
Nivelul de protecţie asigurat de veniturile din sistemele publice de
asigurări sociale din ţările dezvoltate este în general înalt, peste cel necesar
unui minim de trai. În ţările în care sunt calculate ca procent din veniturile
realizate înainte de producerea riscului, aceste prestaţii sunt mai aproape de
obiectivul conservării nivelului de trai decât de cel al combaterii sărăciei. Acest
mod de calcul al pensiilor, al indemnizaţiilor de boală şi al ajutoarelor de şomaj,
realizat pe principiile asigurărilor sociale, de inspiraţie bismarkiană, este cel
mai frecvent utilizat. În diferite variante şi la diverşi parametri, el se aplică în
Belgia, Germania, Franţa, Italia, Luxemburg, Grecia, Spania şi Portugalia2.
1
2

Lionel Stoleru, Vaincre la pauvreté dans les pays riches, Flammarion, Paris, 1974, p.249.
În acest capitol ne vom referi frecvent la sistemele de securitate socială din ţările Uniunii
Europene; nu numai datorită disponibilităţii informaţiilor necesare, ci şi datorită importanţei
cunoaşterii acestora din perspectiva posibilei integrări a ţării noastre în structurile
comunitare. Sistemele de securitate socială din ţările Uniunii Europene sunt prezentate
sintetic în lucrarea: CEE-MISSOC, La Protection sociale dans les États Membres de la
Communauté, 1992. Analize interesante pe problematica securităţii sociale sunt cuprinse
într-o suită de studii publicate în Futuribles (nr.92-93, octobre-novembre 1985): Alain
Euzéby, La Protection sociale en Europe de l'Ouest. Problèmes et perspectives; André
Laurent, Les systèmes de pension; Tony Lynés, Le système anglais de protection sociale;
Yves Saint-Jours, Le système fran‡ais de protection sociale; Leo Fransman, La sécurite
sociale en Belgique. Des operations de sauvegarde de grand envergure; Emilio Gonz les,
Sancho L¢pez, Almudena Dur n Heras, La sécurité sociale espagnole. Situation actuelle,
problèmes et perspectives; Gerhard Igl, Le système allemand de protection sociale.
Forces et faiblesses. L. Stoleru face o prezentare a componenţei sistemelor de securitate
socială din Anglia, Suedia, Statele Unite şi Franţa (Vaincre la pauvreté dans les pays
riches, p.54-79). O altă prezentare a securităţii sociale în ţările dezvoltate, cu privire
specială la sistemele din SUA, Suedia şi Germania, face obiectul studiului: Welfare State
Models in OECD Countries: An Analysis for the Debate in Central and Eastern Europe,
elaborat de Gosta Esping-Andersen şi John Micklewright şi publicat în volumul: Children
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Obiectivul combaterii sărăciei este mai accentuat în ţările în care prestaţiile
sunt forfetare. Astfel, în ţările cu sisteme publice de securitate socială
constituite după modelul beveridgian (Regatul Unit, Irlanda, Olanda şi
Danemarca), pensiile şi ajutoarele de boală şi şomaj cuprind o componentă de
bază de nivel fix (flat-rate benefit), la care se adaugă pensii şi ajutoare
suplimentare, realizate în special din regimuri private de asigurări sociale.
Menţionăm că, în ultimul timp, şi regimurile publice au dezvoltat componente
suplimentare în care nivelul prestaţiilor depinde de volumul contribuţiilor1.
Componenta de bază a acestor sisteme este apropiată ca nivel de pragul
oficial de sărăcie (venitul minim garantat), depăşind acest prag numai cu 33%
în Danemarca, 26% în Irlanda, 16% în Olanda şi 28% în Regatul Unit. Un
element care răspunde obiectivului combaterii sărăciei, propriu ambelor tipuri
de sisteme, este modularea prestaţiilor în funcţie de sarcinile familiale ale
beneficiarilor. În Belgia, de pildă, procentele aplicate la calculul pensiei şi al
ajutorului de şomaj sunt mai mari dacă pensionarul are soţia în întreţinere, iar
alocaţiile familiale sunt mai mari în cazul familiilor de pensionari şi de şomeri.
În alte ţări, sistemele prevăd suplimente pentru persoanele aflate în întreţinere,
suplimente forfetare (în Regatul Unit, Irlanda, Franţa şi Portugalia) sau stabilite
ca procent aplicat la pensie şi la ajutorul de şomaj (Grecia).
O zonă importantă a primului nivel de protecţie este acoperită de
alocaţiile familiale. Finanţate în principal de stat din impozite sau prin sisteme
de asigurări sociale susţinute prin cotizaţii plătite de patronat2, alocaţiile
familiale sunt, în cea mai mare măsură, distribuite pe principiul universalităţii, în
scopul susţinerii veniturilor familiilor cu copii, pentru ca existenţa acestora să
nu afecteze prea puternic nivelul de trai al familiilor; al tuturor familiilor,
indiferent dacă veniturile lor sunt mai mari sau mai mici. Astfel, cel puţin o parte
din alocaţiile plătite răspund unor obiective care transced combaterea sărăciei.
O parte din ele, însă, cele care revin familiilor aflate în zona sărăciei şi în
apropierea acesteia, contribuie efectiv la diminuarea sărăciei şi la prevenirea
acesteia; prin faptul că acoperă o parte (mai mare sau mai mică, în funcţie de
standardele naţionale) a cheltuielilor curente (prin alocaţiile standard) sau
ocazionale (prin ajutoarele acordate la naştere, ajutoare pentru procurarea
celor necesare începerii anului şcolar etc.) legate de creşterea, întreţinerea şi
educaţia copiilor.

1

2

and the Transition to the Market Economy. Safety Nets and Social Policies in Central and
Eastern Europe, editat de Giovanni Andrea Cornia şi Sandor Sipos, UNICEF, 1991, p.3568; de asemenea, în lucrarea: Commission de l'Union Européenne. Rapport 1993 sur la
protection sociale en Europe, 1994.
Pentru ilustrarea acestor elemente, prezentăm în anexa nr. 1 modul de calcul al pensiilor
de bătrâneţe în ţările Uniunii Europene.
Alocaţiile familiale sunt finanţate de stat în Danemarca, Germania, Irlanda,Olanda şi
Regatul Unit, iar prin sisteme de asigurări sociale, finanţate din contribuţii ale patronilor, în
Belgia, Franţa, Italia şi Luxemburg. Salariaţii contribuie la asigurările sociale pentru alocaţii
familiale în Grecia, Spania şi Portugalia.
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Dincolo de existenţa acestor alocaţii, de proporţii relativ mari în unele
ţări, există câteva elemente ale sistemelor naţionale de alocaţii familiale care
servesc mai direct realizării obiectivului combaterii sărăciei1. Sunt elemente
derivate din necesitatea luării în considerare a diferenţelor care apar în volumul
cheltuielilor de consum în funcţie de componenţa familiilor, pe de o parte, şi a
capacităţii limitate a veniturilor din muncă, a pensiilor, a indemnizaţiilor de
boală şi a ajutoarelor de şomaj de a asigura întreţinerea familiilor compuse din
mai mulţi membri, pe de altă parte. Ne referim, în primul rând, la modularea
alocaţiilor standard în funcţie de rangul (şi implicit numărul) copiilor. În cea mai
mare parte a sistemelor, nivelul alocaţiilor creşte odată cu rangul copiilor.
Diferenţele sunt, în general, mai mari între primii doi şi/sau primii trei copii, iar
progresivitatea se întinde până la al treilea - al patrulea copil, dar şi până la al
optulea şi chiar mai departe. Există, în al doilea rând, în câteva ţări, suplimente
la alocaţiile standard sau diferenţe între aceste alocaţii în funcţie de vârsta
copiilor sau de existenţa în familie a unui copil handicapat; de asemenea, în
cazul copiilor orfani, în cazul în care părinţii (unul sau amândoi) sunt pensionari
sau şomeri sau când copiii se află în sarcina unui singur părinte. În alte ţări
alocaţiile standard au un nivel scăzut; în schimb, familiile care dispun de
venituri mai mici, în principal cele de pensionari, de şomeri şi familiile
monoparentale, beneficiază de suplimente la prestaţiile principale (pensii,
ajutoare) pentru fiecare copil aflat în sarcina lor. În al treilea rând, avem în
vedere modularea, în câteva ţări, a nivelului alocaţiilor standard în funcţie de
venitul familiilor şi plata acestora (precum şi a altor alocaţii familiale) numai
până la un anumit nivel al veniturilor; aceasta, pentru orientarea mai precisă
spre cei săraci a resurselor limitate alocate protecţiei familiilor cu copii.
Acţionând în zone de risc diferite, sistemele de pensii, de indemnizaţii de
boală, de ajutoare de şomaj şi de alocaţii familiale asigură protecţia împotriva
sărăciei pentru un număr mare de persoane aflate sub incidenţa unor riscuri
majore. Aceste sisteme formează prima plasă de siguranţă; cea mai solidă,
prin nivelul de protecţie, prin cuprinderea largă şi prin volumul resurselor
utilizate. Ea s-a dovedit însă insuficientă (ochiurile prea largi lasă anumite
persoane sau familii să cadă în sărăcie). Aceasta se întâmplă din trei motive.
Unul derivă din faptul că unele din aceste sisteme sunt organizate pe principiul
asigurărilor sociale, care presupune dependenţa prestaţiilor de nivelul
veniturilor (baza de asigurare) şi durata asigurării. În aceste sisteme, o parte
din cei asiguraţi, cei care nu îndeplinesc condiţiile minime de vechime, nu pot
beneficia de prestaţii, iar o altă parte, cei cu venituri mici şi vechime incompletă
în schemele de asigurări, realizează prestaţii care nu le pot asigura acoperirea
cheltuielilor minime necesare. Al doilea motiv este faptul că, fiind organizate pe
categorii de riscuri şi pe criterii socio-profesionale sau în funcţie de apartenenţa
1

Principalele elemente ale sistemelor de alocaţii familiale din ţările Uniunii Europene sunt
prezentate în anexa nr. 2.
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la sfera activităţilor formale din economie, aceste sisteme lasă în afara sferei
lor de cuprindere unele categorii de populaţie. De asemenea, fiind construite
pe principii şi la parametri care reflectă structura populaţiei şi configuraţia
riscurilor în perioada restructurării sau modernizării lor, aceste sisteme nu
asigură protecţie suficientă unor categorii de populaţie afectate de riscuri care,
datorită evoluţiilor noi din economie şi societate, se produc cu o frecvenţă
mare: şomajul de lungă durată, familii monoparentale, singurătatea şi absenţa
asistenţei familiale la persoane de vârstă foarte înaintată. Al treilea motiv
constă în nivelul relativ scăzut, în cele mai multe cazuri, al alocaţiilor familiale
comparativ cu cheltuielile minime cerute de întreţinerea copiilor1, ceea ce pune
familiile numeroase, precum şi pe cele care dispun de niveluri mai mici ale
veniturilor principale (salarii, pensii, indemnizaţii de boală şi ajutoare de şomaj)
în imposibilitatea de a-şi acoperi cheltuielile cerute de un standard minim de
consum.

2.2. Prestaţiile minime
Protecţia celor neacoperiţi sau insuficient acoperiţi de sistemele
tradiţionale de securitate socială, ca şi a celor care nu-şi asigură venituri din
muncă suficiente pentru un trai decent (fie pentru că lucrează cu timp parţial,
fie pentru că sunt ocupaţi în activităţi prost plătite), a făcut necesară
constituirea unor instrumente şi scheme de protecţie speciale, orientate mai
precis spre combaterea sărăciei, prin stabilirea şi asigurarea unor venituri
minime şi prin instituirea unor ajutoare permanente sau ocazionale pentru cei
lipsiţi de resurse. Protecţia prin venituri minime se realizează pe două niveluri.
Unul este grefat pe sistemele tradiţionale de securitate socială, constituindu-se
într-o componentă şi un complement al acestora. La acest nivel, protecţia
împotriva sărăciei se realizează prin stabilirea şi garantarea unor niveluri
minime pentru prestaţiile din sistemele tradiţionale, prin instituirea unor
prestaţii menite să asigure un minim de resurse pentru unele categorii de
populaţie şi a unor ajutoare pentru nevoi speciale. Este nivelul minimurilor
categoriale, pe care îl apreciem ca fiind cel de-al doilea nivel al combaterii
sărăciei prin intermediul securităţii sociale, a doua plasă de siguranţă, mai
deasă şi mai fină, anexată primei plase şi capabilă să salveze de la căderea în
sărăcie pe cel puţin o parte din cei neprotejaţi de aceasta. În fine, ultimul nivel
de protecţie (şi ultima plasă de siguranţă) este asigurat de schemele venitului
minim garantat, componentă relativ nouă a sistemelor de securitate socială din
ţările dezvoltate. Aceste scheme (asupra cărora vom reveni pentru o tratare
1

În Belgia, alocaţiile familiale acoperă 75-80% din partea aferentă copiilor din venitul minim
garantat stabilit pentru familiile cu copii; în Danemarca, 30%; în Germania, între 20%
pentru primul copil şi 70% pentru al patrulea copil; în Franţa, 50% pentru o familie cu doi
copii şi 35% pentru o familie cu trei copii; 23% în Irlanda; 100% în Olanda şi 40% în
Regatul Unit.
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mai cuprinzătoare în capitolul următor) constau, în esenţă, în acoperirea
diferenţei dintre nivelul veniturilor realizate de familii din muncă, din prestaţii
sociale şi din alte surse şi nivelul minim stabilit ca fiind necesar pentru ca
familia să nu trăiască în sărăcie; pentru toţi cetăţenii/familiile care altfel nu au
posibilitatea să depăşească acest prag. Prin construcţia sa şi mecanismele de
acţiune, este un nivel de protecţie complementar, rezidual. Gândit însă pentru
a umple toate golurile şi a acoperi toate zonele incomplet sau deloc protejate
prin celelalte componente ale securităţii sociale, el capătă un caracter cvasiuniversal şi consistenţa unui sistem distinct şi de sine stătător al acesteia.
Sistemele naţionale de securitate socială se caracterizează prin grade
diferite de dezvoltare a acestor componente de minim, prin soluţiile de ordin
principial şi tehnic utilizate în acest domeniu, ca şi prin modul de îmbinare a
diferitelor componente şi soluţii, prin accentul asupra uneia sau alteia.
Diferenţele sunt în bună măsură determinate de construcţia şi filosofia
sistemelor de securitate socială, precum şi de puterea economică a fiecărei
ţări. Analiza sistemelor din ţările dezvoltate, cu privire specială asupra celor din
Uniunea Europeană, pune în evidenţă câteva modalităţi de abordare şi
soluţionare a problemei minimului1.
(a) În ţările cel mai puţin dezvoltate ale Uniunii Europene (Grecia şi
Portugalia), în care nivelul de protecţie (dat de cuantumul prestaţiilor sociale)
este scăzut comparativ cu cel realizat în ţările mai bogate, sistemul de
securitate socială cuprinde numai minimurile categoriale. Lipseşte schema
generală de garantare a unui venit minim. Principalele elemente de minim sunt
nivelurile minime stabilite pentru prestaţiile de asigurări sociale. În general
diferite de la un tip de prestaţie la alta, ele sunt integrate în construcţia sistemelor de asigurări şi sunt suportate în întregime din bugetele acestora. Paralel,
există prestaţii de asistenţă socială, menite să asigure venituri persoanelor
afectate de aceleaşi riscuri ca şi cele care fac obiectul asigurărilor sociale
(bătrâneţe, invaliditate, şomaj), dar care nu beneficiază de protecţia asigurărilor, fie pentru că nu intră în sfera de cuprindere a sistemelor existente, fie
pentru că nu îndeplinesc condiţiile minime care conferă dreptul la prestaţii în
1

Modul concret de cuprindere a componentelor de minim în sistemele de securitate socială
din ţările Uniunii Europene este prezentat în anexa nr. 3 referitoare la veniturile minime
categoriale şi anexa nr. 4 referitoare la venitul minim garantat.
O interesantă prezentare a problematicii minimului în sistemul de pensii din Germania şi în
sistemele de securitate socială în ţările vest-europene, însoţită de reflecţii privind opţiuni
posibile în construirea elementelor de minim din sistemele de securitate socială din
Europa Centrală şi de Est, face obiectul comunicării: Minimum Social Security, Especially
in Old Age, prezentată de Dr.Wolfgang Heine la Conferinţa privind Probleme ale
transformării sistemelor sociale în statele Europei Centrale şi de Est, Dresda, 1993; de
asemenea, în: Laura Bardone, Éveline Degryse, Poverty and social protection in the
European Union, Studies and Research, nr.36, 1995 (International Social Security
Association).
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aceste sisteme. În Portugalia aceste prestaţii de asistenţă socială, finanţate de
stat, sunt în tandem cu prestaţiile minime de asigurări sociale şi reprezintă
aproximativ 2/3 din nivelul acestora. Ele sunt pensia socială (de bătrâneţe, de
văduvie şi de invaliditate) şi alocaţia de asistenţă a şomerilor. În Grecia,
alocaţiile de asistenţă socială se adresează în principal unor categorii speciale
de populaţie (lucrători agricoli vârstnici, persoane handicapate, persoane
repatriate etc.).
(b) În Spania şi Italia sistemele sunt relativ apropiate ca structură de cele
de mai sus. În aceste ţări însă nivelul general de protecţie este mai înalt şi
există scheme de asigurare a unui venit minim; este drept, nu la nivel naţional,
ci regional şi cu standarde diferite de la o regiune la alta. Prestaţiile minime
stabilite pentru regimurile de asigurări sociale (de pensii în Italia, de pensii şi
şomaj în Spania) sunt la fel de importante în construcţia sistemelor. Apare însă
un element nou. În aceste ţări, completarea nivelului pensiei până la cel minim
stabilit (în cazul în care din formula de calcul rezultă un cuantum mai scăzut al
pensiei) se face numai dacă veniturile totale ale pensionarului şi ale familiei
sale nu depăşesc un anumit plafon. În Spania, diferenţa dintre nivelul minim
stabilit şi nivelul rezultat din calculul pensiilor (complemento por m¡nimos) este
suportată de stat; la fel şi prestaţia minimă de şomaj, pentru cei care au dreptul
la o prestaţie mai mică în regim de asigurări. Principalele prestaţii de asistenţă
socială, plătite celor care nu beneficiază de prestaţii de asigurări sociale, pe
aceleaşi categorii de riscuri, sunt pensia socială în Italia, pensia noncontributivă, prestaţia de asistenţă pentru şomeri şi prestaţiile familiale noncontributive în Spania.(c) Între ţările dezvoltate, ale căror prestaţii de asigurări
sociale sunt dependente de mărimea contribuţiilor, Belgia şi Franţa au sisteme
mai complexe de venituri minime, cuprinzând atât niveluri minime ale
prestaţiilor de asigurări sociale şi o diversitate de prestaţii de asistenţă socială,
cât şi venitul minim garantat. O particularitate a nivelurilor minime din sistemul
de pensii (de bătrâneţe şi retragere în special) constă în faptul că pensia
minimă este stabilită corespunzător perioadei de asigurare aferente pensiei
integrale, cuantumul ei reducându-se proporţional (până la un anumit nivel în
Belgia şi nelimitat în Franţa) dacă stagiul de cotizare este incomplet. Minimul
funcţionează, prin urmare, numai în raport cu venitul, nu şi cu perioada de
asigurare. În cadrul alocaţiilor de asistenţă socială, dezvoltate în ambele ţări în
forme şi pe domenii diverse, remarcăm existenţa unor alocaţii diferenţiale
menite să completeze veniturile beneficiarilor până la un nivel stabilit; de fapt,
formule de garantare a unui venit minim pentru acele categorii de populaţie
pentru care riscul căderii în sărăcie este mare. Avem în vedere alocaţia
suplimentară din Fondul Naţional de Solidaritate (care completează alocaţia
specială acordată persoanelor vârstnice fără pensie sau cu o pensie sub un
anumit plafon) sau minimul de bătrâneţe, alocaţia pentru persoanele adulte
handicapate şi alocaţia de părinte singur (în Franţa); venitul garantat persoanelor vârstnice şi alocaţia pentru persoanele handicapate (în Belgia). Caracterul
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complementar şi rezidual al schemei generale de garantare a venitului minim
este mai pregnant în sistemele de securitate socială ale acestor ţări1.
(d) Spre deosebire de acestea, în sistemele de securitate socială din
Germania şi Luxemburg, asigurarea veniturilor minime cade în întregime în
sarcina schemelor generale de garantare a venitului minim. În Luxemburg,
există şi un nivel minim al pensiei de bătrâneţe, corespunzător vechimii
integrale, însă el este mai curând rezultat din calcul decât stabilit ca atare,
astfel încât nu are un rol activ de protecţie. În Germania, nu există nici un fel de
niveluri minime în regimurile de asigurări sociale, avându-se în vedere
necesitatea respectării principiului de bază al asigurărilor sociale, acela al
corespondenţei dintre volumul prestaţiilor şi acela al contribuţiilor; din
considerente de eficienţă şi echilibru al sistemelor. În acelaşi timp, ajutorul
social, cum este denumită în Germania alocaţia diferenţială destinată acoperirii
diferenţei dintre venitul minim garantat şi veniturile efectiv realizate de familia
solicitantului de ajutor, a asimilat prestaţiile de asistenţă socială. Cuantumul
acestuia cuprinde, pe lângă nivelul normal (de bază), suplimente (de 20% din
nivelul de bază) pentru nevoile speciale ale unor grupuri de populaţie (bătrâni,
persoane handicapate, nevăzători, familii monoparentale, femei gravide etc.),
ajutoare pentru locuinţă şi încălzire şi ajutoare unice sau neperiodice pentru
îmbrăcăminte, pentru gospodărie sau pentru nevoi urgente. Beneficiarilor de
ajutor social li se garantează acoperirea nevoilor individuale în situaţii diferite,
în special în caz de boală2.
(e) În sistemul de securitate socială din Danemarca, locul venitului minim
garantat este similar cu cel din Germania. El constituie singura componentă
propriu-zisă de minim din sistem. Într-un fel, şi pensia naţională, componenta
de bază a sistemului de pensii, finanţată de stat şi stabilită ca sumă fixă, ar
putea fi considerată o formă de venit minim; nivelul ei este însă sensibil mai
înalt decât venitul minim garantat în cadrul schemei generale (cu 30%), iar în
cazul în care perioada de rezidenţă în ţară este mai mică de 40 ani acest nivel
se reduce. Sistemul mai cuprinde şi o serie de alocaţii şi ajutoare de asistenţă
socială în cazuri şi pentru nevoi speciale: pentru acoperirea unor cheltuieli ale
familiilor lipsite de resurse (de îngrijire a sănătăţii, de îngrijire şi educare a
1

2

Locul venitului minim de inserţie (varianta franceză a venitului minim garantat) în sistemul
de securitate socială din Franţa este analizat de Michel Villac în articolul său: Le RMI,
dernier maillon dans la lutte contre la pauvreté, publicat în nr. 252 din martie 1992 al
revistei Économie et Statistique, număr consacrat în întregime venitului minim de inserţie,
la trei ani de la instituirea acestuia.
Sistemul de securitate socială din Germania a fost prezentat pe larg specialiştilor din ţara
noastră în cadrul unor seminarii, organizate cu sprijinul Fundaţiei Hans Seidel. Se pare că,
prin nivelul înalt de protecţie şi eficienţa sa în combaterea sărăciei, ca şi prin simplitatea şi
rigurozitatea organizării sale, sistemul german de securitate socială se impune ca
alternativă model în procesul de armonizare a sistemelor de securitate socială din ţările
Uniunii Europene.
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copiilor, de încălzire, pentru mutarea în altă locuinţă); pentru asigurarea unui
venit de înlocuire a salariului pierdut de un părinte care trebuie să îngrijească
la domiciliu un copil handicapat etc. În Danemarca, garantarea unui venit
minim a fost instituită încă din 1933. În prezent, venitul minim garantat are unul
din cele mai înalte niveluri din Europa, astfel încât gradul de protecţie împotriva
sărăciei este foarte ridicat; Danemarca este una din ţările cu cei mai puţini
săraci1.
(f) În Olanda, ţară al cărei sistem de securitate socială are o structură
asemănătoare celui din Danemarca, schema generală a venitului minim
garantat asigură un nivel de protecţie la fel de înalt şi are un rol central în
asigurarea minimului de trai. Nici în acest caz, sistemele de asigurări sociale
nu prevăd niveluri minime ale prestaţiilor; poate cu excepţia pensiei de bază în
regimul de asigurări pentru bătrâneţe, stabilită forfetar, dar asigurând un nivel
de protecţie mai înalt decât venitul minim garantat (ca şi pensia naţională din
Danemarca). Spre deosebire de sistemul danez, sistemul de securitate socială
din Olanda cuprinde în regim de asistenţă socială, o serie de prestaţii categoriale, menite să asigure completarea veniturilor unor categorii de populaţie la
nivelul minimului social (egal cu venitul minim garantat în cadrul schemei
generale). Acestea sunt suplimentele diferenţiale pentru completarea prestaţiilor de asigurări sociale de boală, de invaliditate şi de şomaj; de asemenea,
unele alocaţii speciale pentru persoanele lipsite de protecţia asigurărilor
sociale: şomerii de lungă durată, şomerii vârstnici şi cei parţial handicapaţi,
persoanele vârstnice şi cele parţial handicapate care desfăşoară activităţi
independente, dacă sunt nevoite să-şi întrerupă activitatea.
(g) Sistemele de securitate socială din Regatul Unit2 şi din Irlanda se
deosebesc de celelalte sisteme cu construcţie similară (din Danemarca şi din
Olanda) prin nivelul mai redus de protecţie asigurat prin venitul minim garantat
în cadrul schemei generale şi prin varietatea mare a prestaţiilor menite să
asigure un minim de resurse, ajutor (bănesc, în principal) şi asistenţă
diferitelor categorii de populaţie, afectate de tot felul de riscuri sau aflate în
situaţii speciale. În Irlanda, principalele scheme categoriale de garantare a
venitului minim sunt: pensia noncontributivă de bătrâneţe, pensia noncontributivă de văduvie, pensia pentru persoane handicapate, alocaţia de şomaj şi
alocaţia de părinte singur, cu niveluri de bază ale prestaţiilor şi suplimente
(pentru persoane aflate în întreţinere şi pentru situaţii speciale) similare sau
foarte apropiate de cele prevăzute de schema generală a venitului minim
garantat. În Regatul Unit, schemele categoriale cele mai importante sunt:
pensia pentru persoane de peste 80 de ani, alocaţia de invaliditate, alocaţia
1

2

Un sistem de o construcţie asemănătoare şi cu un grad la fel de înalt de protecţie este cel
din Suedia.
Sistemul de securitate socială din Regatul Unit constituie baza de analiză pentru una din
cele mai complexe lucrări privind statul bunăstării: Nicholas Barr, The Economics of the
Welfare State, Wiendenfeld and Nicolson, London, 1987.

554
pentru lucrători handicapaţi ocupaţi parţial, alocaţiile pentru îngrijire şi asistenţă
acordate persoanelor handicapate, alocaţia pentru locuinţă.
Experienţa vest-europeană pune în evidenţă, prin urmare, existenţa în
combinaţii diverse, a următoarelor formule de venituri minime: (1) prestaţiile
minime de asigurări sociale, încorporate în construcţia sistemelor de asigurări
şi suportate integral din bugetele de asigurări sociale; o variantă a acestora o
reprezintă nivelurile minime stabilite pentru vechime integrală şi diminuate
proporţional în caz de vechime incompletă în sistemul de asigurări; (2)
prestaţiile minime de asigurări sociale, suportate din bugetul asigurărilor
sociale până la nivelul rezultat din formula de calcul, iar restul din bugetul
statului; (3) prestaţii minime de asistenţă socială (pensia socială şi alocaţia de
asistenţă pentru şomeri), perechi ale prestaţiilor minime de asigurări sociale,
dar de nivel mai mic decât acestea din urmă; (4) prestaţii de bază forfetare în
regimurile de asigurări sociale, cu niveluri sensibil mai înalte decât venitul
minim garantat, stabilite, în general, pentru vechime integrală; (5) alocaţii
speciale şi ajutoare acordate cu controlul resurselor (means-tested), altele
decât venitul minim garantat; (6) venituri minime garantate categoriale, cu
niveluri egale sau mai mari decât în cadrul schemei generale; (7) venitul minim
garantat (schema generală). Din punct de vedere al fluxului efectiv de venituri
pe care îl generează aceste minimuri, pot fi identificate prestaţii integrale, egale
ca mărime cu minimul stabilit, şi alocaţii diferenţiale, egale cu diferenţa dintre
minimul stabilit şi veniturile de care dispune beneficiarul din alte surse.
Asigurarea unor venituri minime, mai precis garantarea unei pensii
minime, constituie o componentă importantă şi pentru un sistem de securitate
socială cum este cel din Chile, rezultat în urma unei reforme radicale, de
inspiraţie liberală, a asigurărilor pentru pensii. Este un sistem de asigurări
obligatorii, bazat pe capitalizare, în care gestiunea fondurilor este realizată de
instituţii private concurente, iar opţiunea pentru una sau alta din aceste instituţii
este la latitudinea persoanei asigurate. Nivelul pensiei şi perioada în care
aceasta se plăteşte depind de volumul contribuţiilor acumulate de fiecare
persoană şi de condiţiile contractului de asigurare. Pentru cei care au o
vechime de cel puţin de 20 de ani în sistemul de asigurare, s-a stabilit un nivel
minim garantat al pensiei reprezentând 85% din salariul minim (90% pentru
persoanele de peste 70 de ani). Diferenţa dintre pensia cuvenită şi pensia
minimă (sau integral pensia minimă în cazul epuizării perioadei de plată
stabilită prin contract) este suportată din subvenţii de la bugetul statului. Statul
asigură şi o pensie de asistenţă (50% din salariul minim) pentru cei care nu
sunt asiguraţi sau nu îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea pensiei minime1.
În ţările est europene veniturile minime au fost instituite în special în
contextul reformelor sociale realizate în procesul tranziţiei la economia de
1

Tarsicio Casta¤eda, Combating Poverty. Innovative Social Reforms in Chile during the
1980's; International Center for Economic Growth, ICS Press, San Francisco, 1992.
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piaţă, fiind mai rar prezente în vechile sisteme de securitate socială. Ele iau
forma minimurilor categoriale (a pensiei minime în principal) şi a ajutoarelor
sociale menite să asigure un minim de trai familiilor cu o situaţie materială
deosebit de grea1. În Polonia, de exemplu, există pensia minimă, stabilită la
nivelul de 35% din salariul mediu şi a fost instituit ajutorul social, temporar şi
permanent, la nivelul de 90% din pensia minimă pentru fiecare persoană din
familie2.

1

2

Zsuza Ferge, Social Security Systems in the New Democracies of Central and Eastern
Europe: Past Legacies and Possible Futures, în volumul: Children and the Transition to
the Market Economy. Safety Nets and Social Policies in Central and Eastern Europe,
ed.Giovanni Andrea Cornia and S ndor Sipos, UNICEF, 1991.
Poland. Income Support and the Social Safety Net during the Transition, The World Bank,
Washington, DC, 1993.

3. VENITUL MINIM GARANTAT

3.1. Venitul minim garantat în sistemele actuale de securitate socială
Ca schemă generală de protecţie şi sistem distinct al securităţii sociale,
venitul minim garantat este relativ nou, fiind cea mai tânără componentă a
securităţii sociale1. E drept că în unele ţări el a fost instituit mai demult, în 1933
în Danemarca şi în 1948 în Regatul Unit, şi a apărut destul de devreme în
Germania (1961) şi Olanda (1963), apoi în Belgia (1974) şi Irlanda (1977), fiind
de dată relativ recentă în Luxemburg (1986) şi Franţa (1988). Instituirea lui
este însă o problemă de actualitate încă pentru unele ţări din Uniunea
Europeană (Grecia şi Portugalia), precum şi pentru ţările din estul Europei.
Aşa cum am mai arătat, schema generală a venitului minim garantat se
adresează tuturor celor care dispun de venituri la un nivel inferior minimului
garantat şi constă în plata unui ajutor social, sub forma unei alocaţii
diferenţiale, care acoperă ecartul dintre venitul minim stabilit ca necesar pentru
familia solicitantului de ajutor şi veniturile de care aceasta dispune din diverse
surse. Dreptul la acest ajutor îl au toţi cetăţenii şi, în general, se acordă
nelimitat, pe întreaga perioadă în care familia solicitantului se află în situaţia de
a nu-şi putea asigura mijloacele de existenţă minime (cu excepţia sistemelor
din Franţa, Spania şi Italia unde perioada de acordare a ajutorului este
limitată). În situaţia în care solicitantul este apt de muncă, ajutorul social se
acordă cu condiţia ca acesta să-şi manifeste disponibilitatea de a munci, să
dovedească faptul că se află în căutarea unui loc de muncă.
Nivelurile de bază ale venitului minim garantat sunt stabilite, de
autorităţile naţionale (ale landurilor în Germania, ale regiunilor în Spania şi
Italia), în diverse modalităţi - pornind de la salariul minim, de la nivelul pensiei
de bază sau al pensiei minime, de la coşul de consum sau de la cheltuielile
efective ale familiilor cu venituri mici - şi sunt indexate, în general periodic, o
dată sau de două ori pe an, în funcţie de evoluţia preţurilor şi/sau a salariilor2.
Nivelurile stabilite pentru venitul minim garantat reprezintă un fel de praguri
operaţionale ale sărăciei, niveluri la care şi deasupra cărora autorităţile fiecărei
1

2

Le revenu minimum d'insertion (numéro spécial), Économie et Statistique, 252, mars,
1992; Serge Milan¢, Le revenu minimum garanti dans CEE, PUF, Que sais-je?, 2479,
Paris, 1989; C. Euzéby, Le revenu minimum garanti, La Découverte, Collection Répères,
Paris 1991; CCE-MISSOC, La protection sociale dans les États membres de la
Communauté, 1992,( cap.12. Garantie de ressources. Système général non-contributif).
Modul de determinare a minimului, nivelurile de bază, modalităţile de indexare şi alte
caracteristici ale venitului minim garantat în ţările Uniunii Europene sunt prezentate sintetic
în anexa nr. 4.
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ţări îşi propun să ridice veniturile fiecărei familii pentru a o proteja de sărăcie.
Nivelurile venitului minim garantat sunt stabilite distinct pentru persoane
singure şi familii de diferite dimensiuni, în general sub formă modulară,
utilizând niveluri de referinţă şi scale de echivalenţă diferite de la o ţară la alta.
Apar, astfel, diferenţe sensibile între nivelurile minimului garantat (determinate
pe tipuri de familii) din diferite ţări (tabelul nr.1). Aceste diferenţe derivă, în
principal, din standardul general de viaţă şi nivelul de protecţie oferit de
prestaţiile tradiţionale de securitate socială, din capacitatea economiei de a
asigura un anumit standard minim pentru toate familiile, precum şi din
concepţia asupra nivelului de protecţie dezirabil şi oportun la un moment dat.
În general diferenţele dintre nivelurile stabilite şi dintre modalităţile de
construcţie şi combinare a acestor niveluri pe tipuri de familii, dintre modalităţile
de indexare şi alte caracteristici ale acestei scheme reflectă adaptarea ei la
parametrii şi particularităţile nivelului general de trai şi ale sistemului de
securitate socială din fiecare ţară. Menţionăm că, în unele ţări (Germania,
Danemarca, Regatul Unit), nivelurile de bază ale minimului sunt majorate cu
sume reprezentând suplimente pentru nevoi specifice unor categorii speciale
ale populaţiei (bătrâni, persoane handicapate, familii monoparentale), alocaţii
pentru locuinţă (chirie, încălzire, etc.) şi ajutoare speciale pentru anumite nevoi
ale familiei. Venitului minim garantat îi este asociat dreptul la acoperirea
cheltuielilor de îngrijire a sănătăţii care cad în sarcina beneficiarilor de ajutor
social, prin plata contribuţiilor la asigurările de sănătate, rambursarea plăţilor
efectuate de aceştia pentru servicii medicale etc. Este important de subliniat,
totodată, că, în cele mai multe ţări, la nivelurile standard ale minimului se
adaugă alocaţiile familiale; acestea din urmă nu fac parte din nivelul minim
garantat, fiind tratate ca o componentă distinctă a sistemului de protecţie
socială.
La calculul ajutorului social, din venitul minim garantat se scad veniturile
pe care le obţine familia din muncă (salarii şi venituri din activităţi independente), din prestaţii sociale (pensii, indemnizaţii şi ajutoare, nu şi alocaţiile
familiale) şi din proprietate. Ajutorul se acordă, în general, pe principiul
subsidiarităţii, numai după epuizarea celorlalte drepturi la prestaţii sociale, a
dreptului la pensia alimentară şi având în vedere obligativitatea întreţinerii
soţiei (lipsite de venituri) şi a copiilor minori. Menţionăm că, pentru a stimula pe
beneficiari să-şi caute şi să ocupe un loc de muncă (chiar cu timp parţial şi mai
prost plătit), o parte din salariul obţinut de un beneficiar de ajutor social la
angajarea într-un loc nou de muncă nu se ia în considerare în calculul
ajutorului (nu se scade din acest ajutor), cel puţin o anumită perioadă de timp.
Ca ultim angrenaj în sistemul de combatere a sărăciei, schema generală
de garantare a venitului minim a fost instituită pentru toţi cei care nu sunt
acoperiţi de celelalte scheme de protecţie, precum şi pentru cei cărora aceste
scheme nu le asigură minimul necesar. Incidenţa ei depinde, pe de o parte, de
nivelul venitului minim garantat şi, pe de altă parte, de gradul de protecţie
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asigurat de celelalte componente ale securităţii sociale, precum şi de existenţa
şi nivelul minimurilor categoriale. Numărul populaţiei care beneficiază de ajutor
social în cadrul acestei scheme şi volumul resurselor necesare sunt cu atât mai
mari cu cât nivelul minimului garantat este mai înalt şi cu cât gradul de
cuprindere al celorlalte scheme este mai restrâns, iar nivelul minimurilor
categoriale mai scăzut. Este important de menţionat şi faptul că, deşi schema
generală de garantare a venitului minim ar trebui să asigure, în ultimă instanţă,
prin construcţia şi modul ei de aplicare, protecţia întregii populaţii, există
persoane/familii care nu beneficiază de ajutorul prevăzut în cadrul acestei
scheme, cu toate că se încadrează în normele care conferă acest drept. E
vorba de aşa-numita omisiune prin complexitate sau lipsă de informare,
datorată faptului că unele persoane (lipsite de instruire şi posibilităţi de
informare) fie ignoră existenţa ajutorului, fie nu se descurcă în reglementările
care privesc accesibilitatea la acest ajutor sau la ajutoarele categoriale. Există,
de asemenea, anumite persoane care nu apelează la ajutoarele care presupun
controlul resurselor, datorită stigmatului social, a ruşinii de a-şi declara şi
dovedi starea de sărăcie.

3.2. Probleme teoretice şi metodologice privind venitul minim garantat
3.2.1. Argumente în favoarea minimului garantat
Evoluţia nevoilor de protecţie şi logica dezvoltării sistemelor de securitate
socială au impus treptat instituirea diferitelor forme de asigurare a unui minim
de resurse, în ultimă instanţă garantarea unui venit minim pentru toţi membrii
societăţii. Este un proces care a preocupat deopotrivă pe oamenii politici şi pe
practicienii domeniului social, pe economişti şi filosofi. El s-a bucurat, în
general, de susţinere teoretică, necesitatea lui fiind atestată şi de numeroase
argumente venite din direcţia practicii economice şi sociale.
Garantarea unui minim de trai este întemeiată, înainte de toate, pe
morala creştină şi doctrina socială a bisericii creştine, în virtutea opţiunii
preferenţiale pentru cei săraci, ca formă generală de prioritate în exercitarea
carităţii creştine, şi a necesităţii respectării demnităţii fiecărei persoane umane.
Ea este susţinută de considerente de ordin umanitar, de argumente care ţin de
justiţia, solidaritatea şi pacea socială. Astfel de argumente de ordin social şi
moral, vizând, într-un sens mai larg, nu numai combaterea sărăciei, ci şi
reducerea inegalităţilor sociale, au stat la baza dezvoltării sistemelor de
securitate socială, a formării "statului bunăstării"1. Ele s-au întâlnit cu
argumentele de ordin economic, de inspiraţie keynesistă, referitoare la
susţinerea creşterii economice prin stimularea cererii solvabile pe calea sporirii
veniturilor (inclusiv a celor obţinute prin redistribuire), dominând gândirea şi
politica economică şi socială europeană până în anii '70-'80. Dublate de
manifestarea unei uriaşe forţe inerţiale a dezvoltării sistemelor de securitate
socială, cu importante componente de ordin social şi politic, argumentele
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favorabile existenţei unor sisteme puternice de securitate socială sunt în forţă
şi astăzi şi, în pofida crizei pe care aceste sisteme o parcurg şi a numeroaselor
critici cărora le sunt supuse, întreţin un larg curent de opinie orientat spre
susţinerea securităţii sociale.
În acest context, se remarcă în ultima perioadă o preocupare sporită
pentru garantarea unui venit minim, în diverse formule şi cu accente diferite
asupra rolului acestei componente a securităţii sociale. Astfel, în condiţiile în
care creşterea cheltuielilor de securitate socială a început să ridice probleme
de echilibru al bugetelor de asigurări sociale, precum şi de eficienţă şi
competitivitate pentru plătitorii de impozite şi cotizaţii sociale, orientarea spre
sisteme de securitate socială centrate pe garantarea unui venit minim, în
general spre selectivitate în distribuirea prestaţiilor, este văzută ca una din
posibilităţile de a direcţiona mai precis aceste sisteme spre combaterea
sărăciei, de a utiliza mai eficient resursele financiare mobilizate pentru
funcţionarea acestora, de a răspunde dificultăţilor cu care se confruntă şi de a
se adapta condiţiilor noi în care funcţionează sistemele de securitate socială,
de a face faţă, cu cheltuieli cât mai mici, multiplicării şi diversificării riscurilor1.
Instituirea minimului garantat se situează pe unul din locurile prioritare ale
agendei sociale a Uniunii Europene. Aceasta derivă nu numai din considerente
de ordin social, de luptă împotriva sărăciei şi a excluziunii sociale, ci şi din
necesitatea asigurării condiţiilor sociale minime pentru a preveni migrarea
masivă a populaţiei dintr-o zonă în alta şi din dorinţa de a evita ca standardele
sociale diferite să afecteze prea mult competitivitatea firmelor din unele ţări
comparativ cu altele. La baza recomandării Consiliului Comunităţii Europene
privind instituirea în toate ţările membre a unui venit minim garantat, ca factor
de integrare în societate a celor mai săraci, este statuat dreptul fundamental al
fiecărei persoane de a dispune de resurse suficiente (şi a beneficia de prestaţii
adecvate) pentru a trăi conform demnităţii umane. În Cartea Verde privind
opţiunile de politică socială ale Uniunii, asigurarea unui nivel minim decent al
venitului este văzută ca element esenţial al unei politici sociale orientate spre
dezvoltarea resurselor umane, spre autosusţinere şi spre integrarea indivizilor
în societate2.
În documentele Organizaţiei Internaţionale a Muncii, garantarea unui
venit minim a fost gândită în contextul dezvoltării securităţii sociale, al extinderii
sferei acesteia asupra unor obiective şi situaţii noi şi a fost legată de
necesitatea cuprinderii explicite a luptei împotriva sărăciei în setul de obiective
1

2

Guy Perrin, L'avenir de la protection sociale dans les pays industriels. Crises, défis et mutation
des valeurs, Futuribles, 92-93, 1985; Jean-Pierre Dumont, La sécurité sociale plus que jamais
en chantier. Un essai de typologie des réformes, Futuribles, 92- 93, 1985.
Recommandation du Conseil du 24 juin 1992 portant sur les critères communes rélatifs … des
ressources et prestation suffisantes dans les systèmes de protection sociale; Commision of
the European Communities, Green Paper. European Social Policy Option for the Unions,
Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 1994.
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ale securităţii sociale, ca unul din marile ţeluri ale politicii în acest domeniu. Un
raport al unui grup de experţi1 recomandă acest lucru, apreciind că instituirea
unui minim naţional este indispensabilă pentru a răspunde la ceea ce trebuie
considerat, fără nici o îndoială, o sarcină imperativă pentru un sistem de
securitate socială demn de acest nume: grija faţă de cei defavorizaţi şi faţă de
cei care se află într-o situaţie economică grea. Raportul recomandă instituirea
minimului garantat în cadrul sistemelor de securitate socială existente, în
completarea schemelor existente şi completat de acestea, utilizând mecanisme
diverse, potrivite situaţiilor concrete din fiecare ţară2.
O altă linie de argumentaţie în favoarea garantării unui venit minim, ca
alocaţie universală de care să beneficieze toţi cetăţenii, vine din direcţia
curentelor de gândire cu orientare de stânga. În lumina acesteia, societăţile
bogate produc suficient de mult pentru a acoperi nevoile tuturor membrilor lor,
ceea ce ar face posibilă o anumită disociere, în limitele minimului garantat, a
venitului de participarea la producţia socială; disociere văzută ca una din
premisele relaxării problemelor de ocupare generate de schimbările care
intervin în ultimul timp în conţinutul şi durata muncii, ale găsirii unui nou model,
mai flexibil, de utilizare a timpului disponibil al societăţii în ansamblul ei şi al
fiecărui individ în parte. În această accepţiune, venitul minim garantat este
considerat un dividend social, accesibil tuturor, în virtutea calităţii de membru al
societăţii şi de participant, în cursul vieţii active, la producţia socială şi la
progresul economic3.
Din cu totul altă perspectivă şi cu alte argumente, garantarea unui venit
minim este agreată şi de libertarieni. Adepţi ai statului minimal, ai restrângerii
intervenţiei statului în economie, aceştia se pronunţă împotriva dezvoltării
sistemelor publice de securitate socială, care impun o uriaşă redistribuire a
veniturilor; cu argumente care au corespondent în realitate şi care au reuşit, în
bună măsură, să zdruncine încrederea aproape unanimă în rolul benefic al
"statului bunăstării", pe fondul crizei economice şi al crizei sistemelor de
securitate socială. În concepţia lor, prin povara pe care o constituie impozitele
şi contribuţiile sociale, ca şi prin efectele destimulative ale impozitelor, pe de o
parte, şi ale prestaţiilor, pe de altă parte, sistemele de securitate socială

1

2
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La sécurité sociale … l'horizon 2000. La sécurite sociale face … l'évolution économique et
sociale des pays industrialisés. Rapport présente au Directeur général du Bureau
International du Travail, BIT, Génève, 1984.
Problema raportului dintre minimul garantat şi sistemul de securitate socială este tratată şi
în: Serge Milan¢, Le revenu minimum social: un droit local … la solidarité, Futuribles, 101,
1985, p. 41-55.
André Gorz, Qui ne travaille pas mangéra quand mˆme, Futuribles, 101, 1986; J.Bresson,
H.Guitton, Repenser la solidarité, Editions Universitaires, 1991.
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reprezintă o frână pentru creşterea economică, un factor de diminuare a
bunăstării generale, a volumului total al veniturilor produse şi distribuite1.
Hipertrofierea acestor sisteme este considerată responsabilă, în mare
parte, de încetinirea creşterii economice şi de stările de criză din ultimele
decenii. În plus, se apreciază că existenţa sistemelor publice de securitate
socială, cu prestaţii suficient de acoperitoare, dezvoltă un sentiment de
dependenţă al individului faţă de stat, îi limitează libertatea de a-şi organiza
viaţa şi de a-şi utiliza (de a-şi aloca în timp şi pe destinaţii) veniturile şi
mijloacele de existenţă, îi atrofiază sentimentul responsabilităţii pentru
asigurarea mijloacelor de existenţă necesare lui şi familiei sale, în condiţii
normale şi în situaţii de risc, că o asemenea protecţie nu diminuează sărăcia,
ci dimpotrivă, o întreţine şi chiar o amplifică2. În general, însă, libertarienii sunt
adepţii asigurării, prin intervenţie publică, a unor venituri minime pentru
anumite categorii de populaţie sau a unui nivel al veniturilor pentru toţi
cetăţenii, dincolo de care asigurarea mijloacelor de existenţă să fie o problemă
de decizie şi responsabilitate personală, iar asigurarea pentru situaţii de risc să
fie realizată în cadrul sistemelor de asigurări private, prin alte forme de
economisire sau prin aranjamente personale. În această idee, Milton Friedman
a propus instituirea unui venit minim garantat întregii populaţii prin sistemul
impozitului negativ3, gândit astfel încât să substituie toate celelalte forme de
protecţie, inclusiv salariul minim. Susţinerea garantării unui venit minim derivă
din considerente de eficienţă economică, datorită faptului că aceasta poate
constitui o premisă pentru funcţionarea mai liberă şi pentru flexibilizarea pieţei
1

2
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În contextul unei ample comparaţii, privind realităţile economice şi sociale din SUA, pe de
o parte, Germania şi celelalte ţări europene (incluse în ceea ce numeşte modelul renan),
pe de altă parte, Michel Albert demonstrează că, dimpotrivă, nu este adevărat că eficienţa
economică trebuie să se hrănească în mod necesar din injustiţia socială, că între justiţie şi
eficienţă împăcarea şi sinergia sunt posibile. Subliniind importanţa, decisivă pentru
dezvoltarea societăţii, a coeziunii, omogenităţii şi armoniei ei, ca şi costul economic al
durităţii unei societăţi şi al tensiunilor care se acumulează în ea (efect pervers al
inegalităţilor), Michel Albert apreciază că societăţile mai armonioase pe plan social sunt,
de cele mai multe ori, şi mai performante din punct de vedere economic. (Michel Albert,
Capitalism contra capitalism, Humanitas, 1994).
Din aceste motive, Ludwig von Mises s-a declarat împotriva existenţei oricărei asemenea
creanţe a individului asupra societăţii, a instituirii unui drept al acestuia de a fi întreţinut de
societate în orice situaţie. El considera că întreţinerea celor aflaţi în incapacitate
permanentă de muncă (persoane handicapate în special) şi lipsiţi de mijloace proprii de
întreţinere, ca şi de susţinere din partea familiei, este o problemă specială a civilizaţiei
umane şi a societăţii, care poate fi rezolvată prin caritate (Ludwig von Mises, Human
Action. A Treatise on Economics. Third Revised Edition, Contemporary Book Inc.,
Chicago, 1966).
Milton Friedman, Capitalism and Freedom, University of Chicago Press, 1962; Milton
Friedman, The Base for the Negative Income Tax: a View from the Right, în Issues of
American Public Policy, Prentice Hall. 1968; Milton and Rose Friedman, Free to Choose.
A Personal Statement, New York, Harcourt Brace Jovanovitch, 1979.
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muncii, prin renunţarea la garantarea salariului minim, prin diminuarea sau
chiar eliminarea cotizaţiilor sociale obligatorii (care grevează puternic asupra
costului forţei de muncă), precum şi prin stimularea organizării şi prestării
muncii cu timp parţial.
3.2.2. Variante ale venitului minim garantat
Pornind de la motivaţii de ordin umanitar sau din considerente de natură
economică (vizând eficienţa şi echilibrul economiei şi al sistemelor de
securitate socială) şi orientate fie spre extinderea, fie spre restrângerea acestor
sisteme, preocupările privind minimul garantat sunt tot mai prezente în teoria
şi practica socială. Văzută din perspectiva obiectivelor sau a alternativelor
posibile, instituirea minimului garantat constituie unul din punctele de interes
ale preocupărilor de dezvoltare sau de reformă a sistemelor de securitate
socială.
Dincolo de dezbaterile de ordin principial, teoretic, privind necesitatea şi
oportunitatea instituirii venitului minim garantat şi locul acestuia în sistemele
de securitate socială, preocupările se concentrază pe aspecte de ordin practic,
tehnic, metodologic, în principal pe identificarea formelor de asigurare a
minimului, pe soluţionarea unor probleme legate de stabilirea nivelului minim
garantat, pe posibilităţile de integrare a schemelor de minim garantat în
sistemele de securitate socială. Ceea ce a determinat căutările în legătură cu
formele de asigurare a minimului, mai precis cu schemele de minim garantat,
este imperativul realizării nivelului de protecţie propus în condiţiile minimizării
resurselor financiare necesare (inclusiv a cheltuielilor de administrare şi
funcţionare a schemei) şi a efectelor secundare ale garantării minimului, în
special asupra comportamentului economic şi social al populaţiei.
Există, în principal, trei formule principial distincte ale schemelor de
garantare a unui venit minim, pe care ne propunem să le prezentăm succint în
cele ce urmează. Ne referim la formulele tip şi elementele esenţiale care le
definesc, întrucât au fost propuse şi discutate diferite variante ale fiecăreia
dintre cele trei formule, precum şi combinaţii ale acestora. Unele dintre ele sunt
aplicate în practică (eventual experimental), altele se află în portofoliul de
propuneri.
AJUTORUL SOCIAL DIFERENŢIAL
Prima formulă a venitului minim garantat, utilizată în prezent în cadrul
schemei generale şi în cazul minimurilor categoriale, este construită pe
principiul ajutorului social diferenţial. Aşa cum am mai arătat, ea constă, în
esenţă,în acoperirea, prin intermediul unui ajutor social, a diferenţei dintre
nivelul venitului minim garantat (stabilit la nivel naţional sau regional) şi nivelul
veniturilor de care dispune familia solicitantului. Prin urmare, mărimea
ajutorului de care beneficiază o familie oscilează în timp în funcţie de variaţia
veniturilor disponibile ale acesteia; între familii cu aceeaşi componenţă,
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mărimea ajutorului diferă în raport cu veniturile de care dispune fiecare. Pentru
o mai bună înţelegere a funcţionării acestei scheme prezentăm grafic
principalele sale elemente tehnice (figura nr.1).
Graficul reprezintă relaţia dintre venitul realizat de familie din muncă, din
proprietate şi din prestaţii sociale, altele decât ajutorul de care beneficiază în
cadrul acestei scheme (axa Ox) şi venitul care rezultă în urma aplicării
schemei, după încasarea ajutorului social şi plata impozitului (axa Oy). Variaţia
valorilor pe cele două axe poate reprezenta variaţia în timp a veniturilor unei
familii sau variaţia veniturilor tuturor familiilor cu aceeaşi componenţă. XA şi
YA, respectiv
Figura nr.1 - Venitul minim garantat (schema diferenţială)

XB şi YB reprezintă veniturile unei familii în momentele A şi B sau
veniturile familiilor A şi B în acelaşi moment. Linia mediană OO' reprezintă
relaţia dintre venituri în situaţia în care nu are loc redistribuirea veniturilor prin
intermediul schemei minimului garantat. În cazul în care nivelul venitului minim
garantat este YM, o familie care dispune de un venit XA, mai mic decât YM,
beneficiază de un ajutor social egal cu diferenţa dintre YM şi YA, deci TA=YMYA. Dacă familia nu dispune de alte venituri, ajutorul social va fi egal cu YM, iar
dacă veniturile ei sunt egale cu minimul garantat (XM=YM), nu mai beneficiază
de ajutor. Peste acest prag, familia este plătitoare de impozite, astfel încât la
un venit din muncă XB nivelul venitului net al familiei YB este egal cu diferenţa
dintre venitul realizat XB şi impozit reprezentat de (segmentul YB Y'B în figura
nr.1).
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Aceasta este formula cea mai simplă şi cea mai economicoasă de
garantare a minimului, întrucât presupune numai acoperirea diferenţei dintre
nivelul minim garantat şi veniturile efectiv realizate. Volumul resurselor
necesare este reprezentat de triunghiul YMOM. El este determinat de nivelul
minimului garantat, de numărul familiilor cu venituri sub acest plafon şi de
distribuţia acestora în intervalele de venituri aflate sub minimul garantat.
Evaluarea lui ex-ante, necesară fundamentării măsurilor în acest domeniu, nu
este dificilă; ea presupune însă o bună cunoaştere a distribuţiei populaţiei după
nivelul veniturilor, în special a zonei inferioare a acestei distribuţii.
Formula de garantare a venitului minim prin utilizarea ajutorului
diferenţial are şi numeroase dezavantaje. Primul şi cel mai puternic este
efectul destimulativ foarte puternic, datorat faptului că, la creşterea veniturilor
din muncă, familia beneficiară de ajutor pierde o parte din ajutor egală cu
sporul veniturilor din muncă. Această pierdere este denumită în literatura de
specialitate "capcana sărăciei" (poverty trap), iar suma pierdută este
considerată impozit implicit, a cărui rată este, în acest caz, egală cu 100%.
Dacă ajutorului social îi sunt asociate şi alte prestaţii (alocaţii pentru locuinţă,
de exemplu) sau dacă în paralel există mai multe ajutoare care se acordă în
condiţiile testării resurselor, la anumite praguri pierderea de venit este mai
mare decât câştigul suplimentar. În aceste cazuri, beneficiarul nu este interesat
să-şi caute un loc de muncă a cărui ocupare i-ar aduce un venit care ar
determina pierderea unui ajutor social relativ apropiat ca nivel sau pierderea
mai multor ajutoare şi avantaje care, cumulate, ar putea fi chiar mai mari decât
câştigul realizat la noul loc de muncă. Astfel, unei familii fără venituri din
muncă, care beneficiază de un ajutor social egal cu nivelul minimului garantat
(YM), angajarea într-un loc de muncă, la un salariu egal cu XB, îi aduce un
spor efectiv al veniturilor egal cu YB-YM. Numai dacă acest spor este
semnificativ în raport cu venitul minim garantat, beneficiarul de ajutor va fi
interesat să muncească. Dar probabilitatea ca venitul realizat din ocuparea
unui loc de muncă să nu fie mult mai înalt decât venitul minim garantat este
mare, având în vedere faptul că sărăcia este frecvent asociată cu un nivel
scăzut de instruire şi pregătire profesională (salarii mici) şi cu un număr mai
mare de copii (ajutoare mai mari pe familie), astfel încât impactul destimulativ
al acestei scheme de garantare a venitului poate fi mare. Se constituie o
categorie de familii, în general familii cu mulţi copii, ai căror membri apţi de
muncă, descurajaţi de câştigurile relativ scăzute pe care le pot obţine la locurile
de muncă la care au acces (fie pentru că sunt necalificaţi sau slab calificaţi, fie
că se pot angaja numai cu timp parţial), renunţă la căutarea unui loc de muncă
şi la încercarea de a ieşi din situaţia de asistat social. Aceste familii, rămase
mult timp sub incidenţa ajutorului social la limita sărăciei, îşi formează un
comportament specific, care la rândul lui induce sărăcie şi, inoculându-se
copiilor, permanentizează starea de sărăcie şi o transmite de la o generaţie la
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alta1. Astfel, "capcana sărăciei" capătă sens propriu. Menţionăm că, pentru
contracararea efectului destimulativ al garantării minimului, practic toate
schemele aplicate în prezent prevăd obligativitatea căutării unui loc de muncă
pentru membrii apţi de muncă ai familiilor beneficiare.
Un alt dezavantaj al schemei, invocat adesea, derivă din necesitatea
controlului resurselor celor care solicită ajutor social. El constă, pe de o parte,
în dezvoltarea unui aparat birocratic cu cheltuieli administrative mari; pe de altă
parte, în stigmatul social, suferinţa morală pricinuită beneficiarului de
procedurile de declarare a sărăciei şi de control al resurselor. La aceasta se
adaugă dificultăţile controlului veniturilor, în special al unora dintre cele
realizate în activităţi informale, ceea ce diminuază eficienţa schemei, făcând
posibil atât accesul abuziv la ajutorul social al unora, cât şi eliminarea
discreţionară sau întâmplătoare a altora.
Au fost identificate, totodată, efecte secundare pe planul comportamentului
socio-demografic pe care le are garantarea veniturilor pentru unele categorii de
populaţie. S-a constatat, astfel, că una din formele cele mai răspândite ale
minimului categorial, cel instituit pentru familiile monoparentale (în general mame
singure care au în întreţinere copii), ca de altfel şi celelalte prestaţii de care
beneficiază în mod preferenţial familiile monoparentale (inclusiv alocaţii familiale
speciale sau suplimente speciale la minimul garantat) au încurajat procesul de
disoluţie a familiei, extinderea formelor de convieţuire în afara căsătoriei şi
abandonul familial2; proces care constituie una din caracteristicile cele mai
frapante ale evoluţiei societăţii occidentale în ultimele decenii.
IMPOZITUL NEGATIV
A doua formulă de garantare a unui venit minim, gândită astfel încât să
elimine, cel puţin parţial, efectele
secundare negative ale schemei
diferenţiale, este impozitul negativ pe venit (negative income tax). Propusă de
Milton Friedman la începutul anilor '60, primită cu mult entuziasm de
teoreticieni, practicieni şi oameni politici de diverse orientări, această formulă a
fost experimentată în SUA în perioada 1969-1972 (experimentul New Jersey).
Ea a fost amplu studiată şi dezbătută în perioada anilor '60-'703, dar nu a fost
1

Ch.Murray, Losing Ground, New York, Basic Books, 1984; M.Novak s.a., The New Concensus
on Family and Welfare, Washington, D.C., American Enterprises Institute, 1987.
2
Contrar aşteptărilor, un asemenea efect secundar s-a constatat şi în contextul
experimentării impozitului negativ.
3
Lucrările consacrate impozitului negativ sunt numeroase. Dintre cele mai importante
amintim: C.Green, Negative Taxes and the Poverty Problem, The Brookings Institution,
Washington, D.C., 1967; J.Tobin, J.Pechman, P.Mieszkovski, Is a Negative Income Tax
Practical? Yale Law Journal, vol.77, 1967; J.Tobin, Raising the Incomes of the Poor, în
K.Gordon (ed), Agenda for the Nation, The Brookings Institution, Washington, D.C., 1968;
H.Aaron, Why is Welfare so Hard to Reform?, The Brookings Institution, Washington,
D.C., 1973; J.Pechman, P.Timpane (eds), Work Incentives and Income Guarantees: The
New Jersey Negative Income Tax Experiment, The Brookings Institution, Washington,
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aplicată în practică. În decursul timpului au fost puse în circulaţie mai multe
variante ale impozitului negativ, unele dintre ele fiind prezente şi în propunerile
mai recente de reformă în domeniul securităţii sociale1.
Impozitul negativ reprezintă tot o formă de ajutor social, o alocaţie
gândită a fi acordată celor care nu dispun de veniturile necesare asigurării
minimului de trai. Principala caracteristică a impozitului negativ, care îl
deosebeşte de ajutorul social diferenţial, constă în faptul că, deşi scade odată
cu creşterea veniturilor din muncă, ajutorul social nu se reduce cu o sumă
egală cu sporul de venituri. O parte a ajutorului, stabilită procentual, nu este
retrasă; cu alte cuvinte impozitul implicit are o rată subunitară, iar "capcana
sărăciei" este parţial evitată. Schematic, principiul impozitului negativ, este
prezentat în figura nr.2.
Conform schemei tip a impozitului negativ, reprezentată în figura de mai
jos, ajutorul social de care beneficiază o familie este egal cu minimul garantat,
YM, dacă familia nu dispune de nici un fel de venituri din muncă sau din
proprietate. Acesta este nivelul maxim al ajutorului social. El se reduce dacă
familia realizează venituri din muncă sau din alte surse, dar nu va fi stabilit prin
diferenţă, între minimul garantat şi venitul disponibil, ca în cazul ajutorului
diferenţial, ci având în vedere că o parte a ajutorului, egală cu o fracţiune (r) a
venitului câştigat, rămâne la dispoziţia beneficiarului de ajutor. Prin urmare, la
un nivel al venitului XA, inferior minimului garantat YM, ajutorul social nu se
calculează după formula: TA=YM-XA, ci potrivit formulei: TA=YM-tXA, unde
t=1-r, iar venitul total al familiei, YA=XA+TA, este superior venitului minim
garantat (YA>>YM).
Membrii apţi de muncă ai familiei sunt stimulaţi să muncească, chiar
dacă obţin un venit XA inferior minimului garantat, întrucât aceasta nu induce
pierderea unei sume egale din ajutorul social, iar veniturile totale ale familiei
sunt mai mari decât minimul garantat. Efectul stimulativ al acestei scheme este
cu atât mai mare cu cât r este mai apropiat de unitate, deci cu cât t este mai
aproape de zero.
Se remarcă faptul că familia beneficiază de ajutor social, într-un anumit
cuantum (MM'), chiar dacă dispune de venituri din muncă la nivelul minimului
garantat (XM=YM) şi dincolo de acest nivel până în punctul G, unde YM-

1

D.C.,1975; OCDE, L'impot négatif sur le revenu, Paris, 1974; Lionel Stoleru, Vaincre la
pauvreté dans les pays riches, Flammarion, Paris, 1974; A.Atkinson, Poverty and Social
Security, Harvester Press, Brighton, Sussex, 1987; N.Barr, Negative Income Taxation and
the Redistribution of Income, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, vol.37, nr.1,
1975. Impozitul negativ este prezentat, de asemenea, în toate manualele de economie,
dovadă a puternicului său impact asupra gândirii economice.
Menţionăm că, nu de puţine ori, impozitul negativ este utilizat pentru a desemna venitul
minim garantat, în general; în această accepţiune, ajutorul social, acordat sub forma
alocaţiei diferenţiale, şi alocaţia universală sunt tratate drept cazuri particulare ale
impozitului negativ.
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tXG=0. Nivelul XG al venitului disponibil până la care se acordă ajutorul social,
denumit prag de acces, este cu atât mai înalt comparativ cu venitul minim
garantat Y<MV>M, cu cât t este mai apropiat de zero, respectiv cu cât partea
din venituri (r) care rămâne la dispoziţia familiei, este mai mare. Astfel, dacă
t=0,5, adică jumătate din câştig nu se scade din ajutor, pragul de acces este
egal cu dublul venitului minim garantat: XG=2YM; dacă t= 0,25 (ceea ce
înseamnă că schema prevede ca partea din ajutorul social care nu este retrasă
odată cu creşterea veniturilor să fie egală cu trei sferturi din sporul veniturilor),
pragul de acces va fi de patru ori mai mare decât venitul minim garantat.
Figura nr.2 - Impozitul negativ

Dincolo de pragul XG, schema prevede impozitarea veniturilor la o rată
de impozitare care poate fi egală sau diferită de t. Scrisă într-o formă mai
generală, formula de calcul a impozitului este: T = t(X-XG), de unde, în mod
simetric, pentru X>>XG rezultă o sumă pozitivă a impozitului (T>>0), respectiv
un impozit care trebuie plătit, iar pentru X<<XG, suma rezultată este negativă
(T<< 0), ceea ce reprezintă o sumă de încasat, o alocaţie, un ajutor. Din
această reprezentare a alocaţiei sociale a derivat denumirea, improprie la
prima vedere, de impozit negativ1. Ea a fost sugerată şi de ideea plăţii acestei
alocaţii în cadrul sistemului fiscal, prin intermediul administraţiei financiare,
propusă de M.Friedman în scopul eliminării cheltuielilor administrative şi pentru
a evita stigmatul social generat de schemele clasice de asistenţă socială.

1

Apreciind că "aproape totul este bun la impozitul negativ, în afara denumirii, care sună atât
de negativ", P.Samuelson îl denumeşte "schema stimulativă de venit garantat" (incentiveguaranteed income plan): Paul Samuelson, Economics, Eleventh Edition, McGraw-Hill
Book Company, 1980, p.761.
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Propunerea de instituire a impozitului negativ a fost foarte bine primită şi
a fost larg susţinută ca formulă de soluţionare a multora dintre problemele puse
de asistenţa socială. Rezultatele experimentării nu au demonstrat însă nici pe
departe efectele benefice scontate, iar analiza a relevat faptul că schema este
deosebit de costisitoare. În plus faţă de schema diferenţială, al cărei cost
însumează diferenţa dintre venitul minim garantat şi venitul disponibil pentru
toate familiile cu un venit disponibil inferior minimului (triunghiul YMOM în
figura nr.2), în costul schemei impozitului negativ intră alocaţiile plătite
aceloraşi familii peste nivelul minimului garantat (triunghiul YMMM') şi alocaţiile
ce revin familiilor care dispun de venituri superioare minimului garantat
(triunghiul MM'G).
Costul schemei este cu atât mai mare cu cât nivelul de bază al protecţiei
(YM) este mai mare şi cu cât componenta stimulativă a schemei (r) este mai
accentuată (cu cât t este mai mic). O schemă eficientă ar trebui să realizeze
concomitent trei obiective incompatibile: (1) un grad de protecţie cât mai înalt
(un YM cât mai mare); (2) minimizarea efectului destimulativ (un t cât mai mic);
(3) costuri cât mai mici. La un anumit nivel al resurselor se pune problema
opţiunii între asigurarea unui nivel de bază al protecţiei suficient pentru a nu
lăsa pe nimeni să trăiască sub pragul sărăciei şi limitarea efectelor
destimulative (evitarea "capcanei sărăciei"), între echitate şi eficienţă. În funcţie
de accentul pus pe unul sau altul din obiective, au fost propuse diverse
variante ale impozitului negativ. Astfel sunt aşa-numitele scheme restrânse
(small-scale negative income tax), care, combinate cu alte scheme redistributive, sporesc eficienţa acestora din urmă; de asemenea, combinaţii cu
scheme şi măsuri cu caracter stimulativ sau vizând obligativitatea participării la
muncă, prin condiţionarea alocaţiilor şi ajutoarelor de angajarea într-un loc de
muncă sau de căutarea activă a unui loc de muncă (workfare-type systems),
prin subvenţionarea agenţilor economici în scopul acordării unor suplimente
salariale1. În multe cazuri (Belgia, Danemarca, Germania, Luxemburg, Olanda,
Regatul Unit), schemele actuale ale minimului garantat constituite pe principiul
ajutorului diferenţial, cuprind un element al formulei impozitului negativ, şi
anume deducerea din venitul utilizat la calculul ajutorului social a unei părţi din
acest venit (stabilită ca sumă fixă sau procentual), ceea ce înseamnă că, la
realizarea unui venit (sau la creşterea acestuia), are loc numai o retragere
parţială a ajutorului social.
ALOCAŢIA UNIVERSALĂ
1

L.Stoleru, Vaincre la pouvreté dans les pays riches, Flammarion, Paris, 1974; Alice Rivlin
(ed), Economic Choices 1984, Washington, Brookings, 1984; N.Barr, The Economics of
the Welfare State, Weidenfeld and Nicholson, London, 1987; Anne Gray, Integrating
citizen's income with social insurance, International Social Security Review, vol.46,
2/1993.
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Căutările legate de diminuarea efectelor destimulative ale prestaţiilor
sociale şi evitarea "capcanei sărăciei" (inerente în cazul retragerii totale sau
parţiale a ajutoarelor sociale, inclusiv a ajutoarelor de şomaj, la obţinerea unor
venituri din muncă sau la creşterea acestor venituri) au adus în prim-planul
preocupărilor de reformă a securităţii sociale propunerea de instituire, sub o
formă sau alta, a alocaţiei universale, cea de-a treia ipostază a venitului minim
garantat. Denumită şi dividend social (social dividend), venit cetăţenesc
(citizen's income) sau venit de bază (basic income), alocaţia universală este
definită ca o formă de venit de care ar putea să beneficieze toţi cetătenii,
independent de statutul lor ocupaţional, fără controlul resurselor şi fără
obligaţia de a căuta un loc de muncă sau de a urma un program de integrare
profesională; un venit de bază suficient pentru acoperirea nevoilor
fundamentale ale fiecărui cetăţean. În esenţă, această formulă de venit minim
garantat (figura nr. 3) presupune să se acorde fiecărei persoane sau familii,
automat sau la cerere (dar necondiţionat), o alocaţie egală cu venitul minim
garantat (YM). Alocaţia ar urma să substituie toate celelalte prestaţii băneşti de
asistenţă socială, alocaţiile familiale, precum şi o bună parte din prestaţiile de
asigurări sociale. Toate celelalte venituri - din muncă, din proprietate, precum
şi acea parte a prestaţiilor sociale care este proporţională cu veniturile
(respectiv cu contribuţiile) personale - s-ar adăuga acestei alocaţii. De la un
anumit nivel (YA) veniturile totale ar fi impozitate (proporţional sau progresiv),
astfel încât la niveluri înalte ale veniturilor (dincolo de YN) impozitul ar
neutraliza alocaţia.
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Figura nr. 3 - Alocaţia universală

Faptul că alocaţia rămâne permanent la dispoziţia beneficiarului elimină
complet "capcana sărăciei" şi reduce efectele destimulative ale celorlalte
scheme. Din acest motiv, ideea instituirii alocaţiei universale a fost susţinută cu
argumente derivate din nevoia flexibilizării pieţei muncii (în condiţiile în care s-a
constatat că, pe măsura dezvoltării economiei şi a progresului tehnologic, capacitatea economiei de a ocupa forţa de muncă scade, ceea ce face necesară
partajarea muncii şi extinderea masivă a formelor de ocupare cu timp parţial),
precum şi din nevoia schimbării modelului de ocupare, în sensul unei mai mari
libertăţi în distribuirea timpului de muncă pe parcursul vieţii active. Asigurarea
necondiţionată a resurselor minime de existenţă în perioadele de activitate
redusă sau de inactivitate, voluntară sau impusă, facilitează adaptarea la
condiţiile noi de producţie şi măreşte libertatea individului de a căuta un loc de
muncă mai bine plătit şi mai potrivit aptitudinilor sale sau de a încerca activităţi
pe cont propriu.
Ca şi impozitului negativ, alocaţia universală s-a bucurat şi se bucură de
multă atenţie în medii diverse (universitare, guvernamentale, sindicale,
politice), devenind obiect al unor studii prestigioase1, al unei conferinţe
internaţionale şi al activităţii unui organism internaţional special constituit1.
1

André Gorz, L'allocation universelle: version de droite et version de gauche, Révue
Nouvelle, Avril, 1985; André Gorz, Paths to Paradise, Pluto, London, 1985; Philippe Van
Parijs, Quel destin pour l'allocation universelle?, Futuribles, 106, 1987; Guy Standing,
European unemployment, insecurity and flexibility: A social dividend solution, World
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În formula tip, alocaţia universală este foarte costisitoare, presupunând
cheltuieli deosebit de mari şi rate înalte de impozitare, fluxuri financiare cu atât
mai numeroase şi mai mari cu cât nivelul de protecţie oferit de alocaţie este
mai ridicat. În aceste condiţii este explicabilă reţinerea privind aplicarea ei,
mai ales că aceasta ar implica şi importante transformări, deloc uşoare şi
lipsite de consecinţe imprevizibile, în întreg sistemul securităţii sociale. S-au
propus, prin urmare, unele variante de mai mică amploare. Una dintre ele,
înrudită cu impozitul negativ, este aşa-numita schemă universală de reducere
a impozitului (universal tax-credit system), conform căreia fiecare familie ar
beneficia de o reducere a impozitului, stabilită sub forma unei sume
dependente de componenţa familiei, sumă care s-ar transforma în alocaţie
încasată de familie, dacă aceasta nu dispune de venituri impozabile sau dacă
impozitul datorat este mai mic. Există, de asemenea, propuneri pentru
scheme parţiale, aplicate pentru anumite categorii, cel mai adesea pentru
şomeri, precum şi propuneri de combinare a unei formule de alocaţie
universală de nivel mai scăzut cu schemele tradiţionale de asistenţă şi
asigurări sociale.
*
*
*
În orice formulă s-ar aplica, venitul minim garantat ridică o mulţime de
probleme care ţin fie de finanţare, fie de efectele secundare ale schemelor şi
de eficienţa acestora în combaterea sărăciei. În condiţiile ţării noastre, aceste
probleme sunt mult mai numeroase şi mai grave decât în ţările bogate, iar
posibilitatea garantării unui venit minim suficient de mare pentru a asigura o
protecţie reală împotriva sărăciei apare, dacă nu imposibilă, cel puţin de
perspectivă mai îndepărtată. Şi atunci, discutarea formulelor poate avea mai
curând valoarea unui exerciţiu teoretic decât o finalitate practică. Cu toate
acestea am considerat că prezentarea lor este importantă, nu numai pentru
cunoaşterea problematicii dezbaterilor în domeniu, ci şi pentru a oferi reperele
necesare fundamentării reformei securităţii sociale, reformă cu bătaie foarte
lungă, vizând o perspectivă de mai multe decenii.

1

Employment Programme Research (Working paper nr.23), Geneva, ILO, 1989; Y.Bresson,
H.Guitton, Repenser la solidarité, Paris, Edition Universitaires, 1991; Anne Gray,
Integrating citizen's income with social insurance, International Social Security Review,
vol.46, 2, 1993.
Lucrările Conferintei internaţionale privind venitul de bază (Belgia, 1986) sunt prezentate
de Philippe Van Parijs, Quel destin pour l'allocation universelle?, Futuribles, 106, 1987. La
conferinţă s-a decis constituirea Reţelei europene pentru venitul de bază (Basic Income
European Network).
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ANEXE
Anexa nr. 1 - Nivelul pensiei de bătrâneţe şi al prestaţiilor conexe
în ţările Uniunii Europene (1992)

Belgia
1. Pentru fiecare an luat în considerare în calculul pensiei se plăteşte o sumă
determinată în felul următor:
• pensionar singur sau căsătorit, fără a avea soţia (soţul) în întreţinere:
bărbat: S x 60% x 1/45
femeie: S x 60% x 1/40
• pensionar căsătorit, având soţia (soţul) în întreţinere:
bărbat: S x 75% x 1/45
femeie: S x 75% x 1/40
S = câştigul brut; plafon (câştigul maxim pentru care se plătesc cotizaţii şi se
calculează nivelul pensiei): 1253544 BFR anual (29738 ECU).
2. Minim garantat pentru 45 (40) ani de contribuţii:
• pensionar singur: 298714 BFR anual (7086 ECU);
• familie: 373285 BFR anual (8855 ECU).
3. Nivelul alocaţiilor pentru copii de care dispun pensionarii sunt mai înalte
decât cele standard:
3699 BFR (faţă de 2451 BFR) primul copil (88 ECU);
5308 BFR (4535 BFR) al doilea copil (126 ECU);
6907 BFR (6771 BFR) al treilea copil şi următorii (164 ECU).
Danemarca
1. Pensia naţională.
Nivelul de bază: 46308 DKR anual (5877 ECU).
Pensia completă este plătită dacă beneficiarul are 40 de ani de rezidenţă (între
vârsta de 15 ani şi cea de 65 de ani); dacă nu, pensia este redusă.
2. Supliment: 11904 DKR anual (1511 ECU); cu condiţia ca veniturile pensionarului şi ale soţiei/soţului să nu depăşească un anumit plafon.
3. Alocaţie personală: poate fi acordată pensionarilor săraci, pentru acoperirea
cheltuielilor pentru medicamente sau pentru încălzire.
4. Pensia suplimentară: 9060 DKR anual (1150 ECU); dacă pensionarul este
afiliat la schema complementară de la instituirea ei (în 1964).
5. Alocaţii familiale
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Se acordă o alocaţie specială (647 DKR lunar pentru fiecare copil) dacă unul
sau ambii părinţi sunt pensionari. Dacă ambii părinţi sunt pensionari alocaţiile
familiale standard se suplimentează cu 337,33 DKR lunar pentru fiecare copil
(alocaţiile sunt reduse cu o sumă reprezentând 6% din acea parte a veniturilor
familiale care depăşeşte 156000 DKR).
Germania
Formula de calcul: PPR x 1,0 x IR
PPR - punctaj personal privind salariul: nivelul salariului pentru perioada de
activitate în care s-a plătit asigurarea amplificat cu indicele perioadelor
noncontributive: de boală, de readaptare, de şomaj, de studii şi pentru
creşterea copiilor (36 luni);
IR - indicele actualizat al pensiei: corespunde pensiei lunare pe care o obţine
un salariat mediu pentru un an de asigurare; acesta este adoptat în fiecare an
în funcţie de salariul mediu net.
Grecia
1. Pensia de bază: se calculează ca procent din salariul aferent uneia din cele
28 de clase de asigurare, căreia îi corespunde câştigul mediu brut din ultimii 5
ani. Procentul variază între 70 şi 30 în relaţie inversă cu nivelul salariului.
2. Supliment: peste 3000 de zile de asigurare se acordă un supliment de 1%
din salariu pentru fiecare tranşă de 300 zile de asigurare; peste 7800 de zile,
un supliment de 1,5- 2,5% din salariu (în funcţie de nivelul acestuia).
3. Nivel minim: 69490 DR lunar (279 ECU).
4. Plafon al salariului: 259600 DR lunar (1041 ECU).
5. Supliment pentru persoane întreţinute:
• soţia: 1,5 ori câştigul minim (5805 DR/zi; 23 ECU);
• copii:
- primul: 20% din pensie;
- al doilea: 15%;
- al treilea: 10%.
Total maxim pentru toţi copiii: 126350 DR (507 ECU).
Spania
1. Pensia se calculează ca procent din salariul de referinţă, procent care
variază în funcţie de durata contribuţiei: de la 50% pentru 10 ani la 100%
pentru 35 de ani (o creştere cu 2% pentru fiecare an de contribuţie).
Salariul de referinţă se calculează prin împărţirea la 112 a sumei salariilor
(luate în considerare în calculul contribuţiilor) din 96 luni imediat anterioare
pensionării; nivelul salariilor din cele mai îndepărtate 72 de luni se cuprind în
calcul ajustate în funcţie de indicele preţurilor.
Plafon al salariului: 3854880 PTA anual (29782 ECU).
2. Pensia maximă: 233631 PTA lunar (1805 ECU).
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3. Pensia minimă: 45060 PTA lunar (348 ECU); pensia anuală
= 14 x pensia lunară; pensia minimă pentru cei care au soţia în întreţinere:
53020 PTA lunar (410 ECU).
Franţa
1. Pensia completă la o rată integrală de 50% se acordă la 60 de ani după 37,5
ani de contribuţie. Dacă vechimea este mai mică de 37,5 ani pensia se
calculează scăzând 1/150 din pensia completă pentru fiecare trimestru de
contribuţie în minus şi o reducere de 5% pentru fiecare an sub vârsta de 60 de
ani.
2. Pensia minimă: 35514,45 FF anual (5152 ECU), pentru 37,5 ani de contribuţie (în caz de vechime incompletă această sumă se reduce).
3. Pensia minimă (cu controlul resurselor): 15800 FF anual (2292 ECU) pentru
o singură persoană.
4. Plafon al câştigului anual: 144120 FF (20907 ECU).
5. Supliment pentru persoane aflate în întreţinere:
• soţia (65 ani): maximum 4000 FF anual (580 ECU); cu controlul resurselor
soţiei;
• copiii: 10% din pensie, oricărui pensionar care are cel puţin 3 copii, inclusivcei
pe care i-a crescut cel puţin 9 ani până la vârsta de 16 ani.
Irlanda
1. Pensia de retragere şi de bătrâneţe: 66,60 IRL/săptămână (87 ECU); cu un
supliment de 4,50 IRL/săptămână dacă pensionarul este de 66 ani şi peste şi
trăieşte singur; 71,00 IRL/săptămână (92 ECU) dacă pensionarul este de 80
ani G50 şi peste.
Dacă numărul anual al săptămânilor de contribuţie înregistrat este mai mare de
24, dar mai mic de 48, se plăteşte o pensie redusă.
2. Supliment pentru persoane aflate în întreţinere:
• soţia: 42,40 IRL/săptămână (55 ECU) ( sub 66 ani); 47,80 IRL (62 ECU) (66
ani şi peste);
• copiii: primul şi al doilea: 14, 60 IRL/săptămână/fiecare copil (19 ECU); al
treilea şi următorii: 12,50 IRL/pe săptămână/ fiecare copil (16 ECU).
Italia
1. Pensia contributivă:
• Formula de calcul: 2% x n x S
n - numărul anilor de asigurare (maximum 40 de ani);
S - salariul mediu din ultimii 5 ani; plafon: 52120000 LIT (33625 ECU).
• Pensia minimă: 8071500 LIT (5207 ECU); pensia se majorează până la acest
nivel dacă beneficiarul are un venit inferior dublului pensiei minime.
• 156000 LIT (12000 x 13) din pensia anuală contributivă provine de la Fondul
social sub forma unei pensii de securitate socială.
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2. Pensia socială: persoanele în vârstă de peste 65 de ani fără venituri au
dreptul la pensia socială, plătită de stat, de 4599200 LIT (2967 ECU); pensia
socială nu se plăteşte dacă beneficiarul
are un venit care depăşeşte pensia socială.
3. Supliment: beneficiarii pensiei minime primesc un supliment anual la pensie
de 650000 LIT (419 ECU) dacă au peste 66 ani şi 390000 LIT (252 ECU) dacă
au între 60 şi 65 de ani. Beneficiarii pensiei sociale primesc un supliment de
1625000 LIT anual (1048 ECU).
Luxemburg
1. Pensia cuprinde componente forfetare de 1/40 pe fiecare an de contribuţie
(maxim 40 de ani) şi componente proporţionale cu câştigul:
• componentele forfetare: 7957 LFR lunar (189 ECU) pentru 40 de ani de
asigurare;
• componentele proporţionale: 1,78% din câştigurile totale.
2. Pensia minimă: 32551 LFR lunar (772 ECU), pentru 40 de ani de contribuţie.
Dacă această condiţie nu este îndeplinită, dar sunt cel puţin 20 de ani de
asigurare, minimul este redus cu 1/40 pentru fiecare an care lipseşte.
Olanda
1. Pensia de bază:
• Persoană singură: 1411, 54 HFL lunar (611 ECU);
• Persoane căsătorite (sau necăsătorite care locuiesc împreună), ambii de 65
de ani şi peste: 978,70 HFL lunar pentru fiecare persoană (424 ECU).
• Pensionar cu partener mai tânăr de 65 de ani: 1411,54 HFL lunar (611 ECU).
Pensia integrală este plătită după 50 de ani de asigurare, altfel este redusă.
2. Alocaţia de vacanţă: la pensie se adaugă o "alocaţie de vacanţă" care se
ridică la 121,01 HFL lunar (52 ECU) pentru cupluri (60,50 HFL pentru fiecare
persoană), 84,71 HFL lunar (37 ECU) pentru un pensionar singur şi 108,91
HFL lunar (47 ECU) pentru familiile monoparentale.
3. Supliment: pensionarii cu partener mai tânăr de 65 de ani, care câştigă mai
puţin de 1180,62 HFL (brut) lunar (54 ECU), pot beneficia de un ajutor
suplimentar de maximum 30% din salariul minim.
Pensia + ajutorul suplimentar maxim: 1957,40 HFL (848 ECU); familii
monoparentale: 1759,82 HFL lunar (762 ECU).
Portugalia
1. Pensia lunară: pentru fiecare an calendaristic acoperit cu contribuţii 2,2% din
salariul mediu lunar (calculat pentru 5 ani cu salariul cel mai înalt din ultimii 10
ani); maximum 80% şi minimum 30% din salariul mediu, dar nu mai puţin de
22800 ESC lunar (133 ECU). În cazul accidentelor de muncă sau al unor boli
care conduc la invaliditate totală, procentul se ridică la 2,5% pentru fiecare an
de contribuţie.
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2. Prime de Crăciun şi de vacanţă: niveluri echivalente pensiei din luna
respectivă.
3. Supliment pentru persoane aflate în întreţinere: 3600 ESC lunar (21 ECU)
pentru soţie.
Regatul Unit
1. Pensia de bază (flat-rate): 54,16 UKL săptămânal (77 ECU); redusă dacă
numărul de ani de contribuţie este mai mic decât cel maxim (dar cel puţin un
sfert din numărul necesar).
2. Pensia proporţională (graduated pension): 0,0709 UKL
săptămânal pentru fiecare contribuţie de 7,50 UKL (bărbaţi) şi 9 UKL (femei);
minimum: 0,07 UKL săptămânal; maximum 6,10 UKL săptămânal (bărbaţi) şi
5,11 UKL (femei).
3. Pensia de stat proporţională cu câştigul (SERPS pension): din 1978 s-a
introdus o pensie legată de câştig, calculată ca procent de 1,25% din câştigul
revalorizat al fiecărui an.
4. Supliment pentru persoane în întreţinere:
• soţia: 32,55 UKL săptămânal (46 ECU);
• copii: 10,85 UKL săptămânal pentru fiecare copil (15 ECU).
Sursa: CCE-MISSOC, La protection sociale dans les État membres de la Communauté,
1992, p.114-117.

Anexa nr. 2 - Nivelul alocaţiilor familiale în ţările Uniunii Europene (1992)
Belgia
1. Alocaţii standard (niveluri lunare):
• primul copil: 2451 BFR (58 ECU);
• al doilea copil: 4553 BFR (108 ECU);
• al treilea copil şi următorii: 6771 BFR (161 ECU).
2. Suplimente în funcţie de vârstă:
• până la 6 ani: 852 BFR (20 ECU);
• 6-12 ani: 301 BFR (31 ECU);
• 12-16 ani: - primul copil: dacă este handicapat: 1372 BFR (33 ECU); dacă nu
este handicapat nu beneficiază de supliment;
- ceilalţi copii (inclusiv handicapaţi): 1591 BFR (38 ECU).
3. Alte alocaţii:
• alocaţia pentru naştere: 33205 BFR (788 ECU) la prima naştere; 24983 BFR
(593 ECU) la a doua naştere şi următoarele;
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• alocaţie specială pentru copiii handicapaţi: alocaţie suplimentară pentru copii
handicapaţi, sub 12 ani, cu 66% incapacitate: 11026-12903 BFR lunar (262306 ECU), în funcţie de gradul de autonomie.
4. Cazuri speciale:
• şomeri: dacă indemnizaţia de şomaj reprezintă principalul venit, începând cu
a 7-a lună de şomaj, familiile beneficiază de alocaţii familiale de niveluri mai
înalte:
- primul copil: 3699 BFR (88 ECU);
- al doilea copil: 5308 BFR (126 ECU);
- al treilea copil şi următorii: 6907 BFR (164 ECU).
Se adaugă suplimente în funcţie de vârstă.
• pensionari: dacă pensia este principalul venit, familiile beneficiază de alocaţii
similare cu cele la care au dreptul şomerii;
• lucrătorii invalizi au dreptul la următoarele alocaţii familiale (la care se adaugă
suplimentele în funcţie de vârstă):
- primul copil: 5135 BFR (122 ECU);
- al doilea copil: 5308 BFR (126 ECU);
- al treilea copil şi următorii: 6907 BFR (164 ECU);
• orfani: alocaţiile pentru orfani: 9416 BFR (223 ECU) fiecare copil; suplimente
în funcţie de vârstă.
Danemarca
1. Alocaţii familiale generale:
• copil de 0-6 ani: 1925 DKR trimestrial; 641,67 DKR lunar (81 ECU);
• copil de 7-18 ani: 1450 DKR trimestrial; 483,34 DKR lunar (61 ECU).
2. Alte prestaţii:
• alocaţia de naştere: 1301 DKR trimestrial (165 ECU), 433,67 DKR lunar (55
ECU); până la a 7-a aniversare a copiilor; dacă se nasc gemeni sau tripleţi sau
în cazul adoptării de gemeni, tripleţi etc.;
• alocaţia de părinte singur: alocaţiile generale sunt majorate cu 1053 DKR
trimestrial; 351 DKR lunar (45 ECU) pentru fiecare copil; în plus, o alocaţie de
804 DKR trimestrial, 268 DKR lunar (34 ECU) pe familie;
• alocaţie unică: 15606 DKR (1980 ECU) în cazul adoptării unui copil străin.
3. Cazuri speciale:
• pensionari: alocaţie suplimentară: 673 DKR lunar (85 ECU) pentru fiecare
copil dacă unul sau ambii părinţi sunt pensionari; în plus, supliment la alocaţia
generală: 351 DKR lunar (45 ECU) pentru fiecare copil;
• orfani: alocaţie specială suplimentară: 673 DKR lunar (85 ECU) pentru fiecare
orfan de mamă sau de tată; 1346 DKR lunar (171 ECU) pentru orfani de ambii
părinţi.
Germania
1. Alocaţii standard (niveluri lunare):
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• primul copil: 70 DM (34 ECU);
• al doilea copil: 130 DM (63 ECU);
• al treilea copil:220 DM (107 ECU);
• al patrulea copil şi următorii: 240 DM (117 ECU).
2. Variaţii ale alocaţiilor în funcţie de venitul familiei: începând cu al doilea copil
plata alocaţiei depinde de venit. Are loc o reducere progresivă până la nivelul
de 70 DM (34 ECU) pentru al doilea copil şi 140 DM (68 ECU) pentru fiecare
din următorii copii dacă venitul anual al familiei depăşeşte 26600 DM (12986
ECU) sau 19000 DM (9276 ECU) pentru părintele singur, cu 9200 DM (4491
ECU) în plus pentru fiecare copil. Dacă familia nu beneficiază de reducerea de
impozit de 4104 DM (2004 ECU) pentru fiecare copil (din cauza nivelului
scăzut al venitului), are dreptul la un supliment la alocaţiile familiale de până la
65 DM (32 ECU) lunar pentru fiecare copil.
3. Alte prestaţii:
• alocaţia de părinte singur: alocaţie minimă de 291 DM (142 ECU) în vechile
anduri şi 219 DM (107 ECU) în noile landuri; pentru copii sub 6 ani; durata
locaţiei 3 ani (din 1993 alocaţia s-a dublat; vârstă maximă 12 ani, durata 6 ani);
• alocaţia pentru locuinţă (acoperirea unei părţi din cheltuielile pentru o locuinţă
corespunzătoare normelor, dacă acestea nu pot fi suportate de familie);
• alocaţia de educaţie: 600 DM (293 ECU) lunar, până când copilul
împlineşte18 ani (durata 24 luni din 1993); începând din luna a 7-a; plafon de
venit 29400 DM 14353 ECU) pentru cupluri şi 23700 DM (11570 ECU) pentru
părinte singur.
Grecia
1. Alocaţii standard (niveluri lunare):
• primul copil: 920 DR (3,70 ECU);
• doi copii: 3170 DR (13 ECU);
• trei copii: 6920 DR (28 ECU);
• patru copii: 8000 DR (32 ECU);
• pentru fiecare din următorii copii 1500 DR (6 ECU) şi 1000 DR (4 ECU) în
plus pentru al treilea copil dacă este născut după 1991.
2. Variaţie în funcţie de venitul familiei: reducerea progresivă odată cu
creşterea venitului familial brut. Dacă venitul anual depăşeşte 1900001 DR
(7620 ECU) alocaţiile se reduc la următoarele niveluri:
• primul copil: 625 DR (2,50 ECU);
• doi copii: 2050 DR (8,20 ECU);
• trei copii: 3920 DR (15,70 ECU);
• patru copii: 5340 DR (21,40 ECU).
3. Alte prestaţii:
• alocaţia de părinte singur: supliment la alocaţiile familiale de 1250 DR (5
ECU) pentru fiecare copil, dacă părintele este văduv, invalid sau militar în
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termen, cu condiţia să nu fie beneficiar al unei pensii de urmaş peste un anumit
nivel;
• alocaţia specială pentru părintele unui copil handicapat: 1250 DR lunar (5
ECU);
• alocaţie pentru mamele care nu lucrează, căsătorite cu militar în termen sau
deţinut;
• alocaţie pentru emigranţi greci restabiliţi în Grecia;
• alocaţie specială pentru familii numeroase: 500 DR pentru al treilea copil;
750 DR pentru al patrulea copil; 1000 DR pentru al cincilea copil;
• supliment de 1250 DR lunar pentru persoana care întreţine orfani.
Spania
1. Alocaţii standard: 3000 PTA lunar (23 ECU) pentru fiecare copil.
Familia nu beneficiază de alocaţii dacă venitul ei anual depăşeşte 1000000
PTA (7726 ECU); acest plafon este majorat cu 15% pentru fiecare copil aflat în
întreţinere începând cu al doilea copil.
2. Alte prestaţii:
• alocaţii pentru copii handicapaţi: 6000 PTA (46 ECU) lunar pentru fiecare
copil sub 18 ani cu un handicap de cel puţin 33%; 30000 PTA lunar (232 ECU),
pentru fiecare copil peste 18 ani cu un handicap de cel puţin 65%; 45000 PTA
lunar(348 ECU), la un grad de invaliditate de peste 75% şi dacă este necesar
ajutorul unei alte persoane.
Franţa
1. Alocaţii standard (niveluri lunare):
• al doileaa copil: 632 FF (92 ECU);
• al treilea copil: 1441 FF (209 ECU);
• al patrulea copil: 2251 FF (327 ECU);
• al cincilea copil: 3061 FF (444 ECU);
• al şaselea copil: 3871 FF (562 ECU);
pentru fiecare copil în plus: 810 FF (117 ECU).
2. Supliment în funcţie de vârstă: se acordă familiilor cu cel puţin trei copii; 178
FF (26 ECU) pentru copiii de peste 10 ani; 316 FF (46 ECU) pentru copiii de
peste 15 ani.
3. Alte prestaţii:
• alocaţia pentru copil mic: 907 FF lunar (132 ECU) pentru fiecare copil; plata
se face din a patra lună de sarcină până în a treia lună după naştere, fără
controlul resurselor; până la trei ani cu controlul resurselor;
• alocaţia de părinte singur: garantarea unui venit familial minim pentru
persoanele care cresc singure cel puţin un copil sau pentru femeile însărcinate.
Nivel lunar: 2962 FF (430 ECU) + 987 FF (143 ECU) pentru fiecare copil.
Alocaţia este egală cu diferenţa dintre acest nivel şi resursele beneficiarului;
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• alocaţia de sprijin familial: copiii care nu sunt recunoscuţi de ambii părinţi sau
copiii al căror tată ( sau mamă) se sustrage de la obligaţia de întreţinere;
• alocaţia de educaţie specială pentru un copil handicapat (cel puţin 50%) până
la 20 ani: 632 FF lunar (92 ECU); supliment pentru copiii cu peste 80%
handicap sau între 60 şi 80% dacă sunt într-o instituţie specializată: 474-5159
FF (69-784 ECU) în funcţie de gradul de autonomie; plata suplimentului se
face dacă unul din părinţi îşi întrerupe activitatea sau se apelează la o terţă
persoană pentru îngrijirea copilului;
• alocaţia pentru locuinţă: se acordă pentru chirii superioare unui minim variabil
în funcţie de venitul beneficiarului şi numărul de copii; beneficiari: titulari de
prestaţii familiale, persoane vârstnice, infirmi, lucrători tineri, familii tinere,
beneficiari ai venitului minim garantat;
• alocaţia pentru începutul anului şcolar: 395 FF (57 ECU) pentru copii de 6-18
ani; cu controlul resurselor;
• alocaţia parentală de educaţie: alocaţie acordată părinţilor care îşi întrerup
activitatea pentru un copil mai mic de trei ani, dacă au trei şi mai mulţi copiiiîn
întreţinere:
• alocaţie integrală (încetarea totală a activităţii): 2815 FF (408 ECU);
• alocaţie parţială (dacă părintele reia o activitate cu timp parţial): 1408 FF (204
ECU).
• complement familial: 822 FF (119 ECU); se acordă, cu controlul resurselor,
familiilor care au cel puţin trei copii de cel puţin 3 ani fiecare;
• ajutoare pentru ocupare: ajutoare pentru plata îngrijirii copilului la domiciliu:
6000 FF trimestrial (870 ECU); suplimente;
• alocaţii pentru orfani: 432 FF (63 ECU) pentru orfani mamă sau de tată; 575
FF (83 ECU) pentru orfani de ambii părinţi.
Irlanda
1. Alocaţii standard (niveluri lunare):
• primul, al doilea şi al treilea copil: 15,80 IRL (21 ECU);
• al patrulea copil şi următorii: 22,90 IRL (30 ECU).
Pentru tripleţi şi cvadrupleţi alocaţia cuvenită fiecărui copil se dublează.
2. Alte prestaţii:
• alocaţia de naştere: 300 IRL (391 ECU) în caz de tripleţi;
400 IRL (521 ECU) în caz de cvadrupleţi etc.
• alocaţia pentru părintele singur: alocaţie diferenţială, menită să completeze
veniturile beneficiarului la nivelul de 57,20 IRL (74 ECU) pe săptămână, cu un
supliment de 14,60 IRL (19 ECU) pentru fiecare copil;
• alocaţia pentru îngrijire la domiciliu a unui singur copil handicapat de 2-16ani:
86 IRL (112 ECU) lunar.
Italia
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1. Alocaţii standard: nivelul alocaţiilor este în dependenţă inversă de venitul
familiei şi directă de numărul membrilor familiei.
De exemplu, o familie compusă din patru membri beneficiază de o alocaţie de:
• 110000 LIT lunar (71 ECU) la un venit anual de 21-24 mil. LIT;
• 20000 LIT lunar (13 ECU) la un venit de 30-33 mil. LIT;
• nu beneficiază de alocaţie la un venit de peste 33 mil. LIT (21289 ECU).
Luxemburg
1. Alocaţii standard (niveluri lunare):
• primul copil: 2038 LFR (48 ECU);
• doi copii: 6213 LFR (147 ECU);
• trei copii: 13669 LFR (324 ECU);
• fiecare copil în plus: 6114 LFR (145 ECU).
2. Supliment în funcţie de vârstă:
• peste 6 ani: 497 LFR (12 ECU);
• peste 12 ani: 1491 LFR (35 ECU).
3. Alte prestaţii:
• alocaţia de naştere: 17836 LFR (423 ECU)
• alocaţia suplimentară pentru copii handicapaţi: 2038 LFR (48 ECU)
• alocaţia pentru începutul anului şcolar:
- pentru un copil • de peste 6 ani: 3480 LFR (83 ECU);
• de peste 12 ani: 4971 LFR (118 ECU).
- pentru doi copii • de peste 6 ani: 5965 LFR (142 ECU);
• de peste 12 ani: 7456 LFR (177 ECU).
- pentru trei copii • de peste 6 ani: 8451 LFR (200 ECU);
• de peste 12 ani: 9942 LFR (236 ECU).
• alocaţia de educaţie pentru părintele care creşte un copil mai mic de doi ani,
dacă nu beneficiază de un venit profesional sau de substituţie şi familiei ale
cărei venituri nu depăşesc un anumit nivel, variabil în funcţie de numărul
copiilor; nivelul alocaţiei: 9942 LFR (236 ECU).
Olanda
1. Alocaţii standard: nivel de bază lunar, pentru un copil de 6-11 ani, în familii
cu:
• un copil: 129,69 HFL (56 ECU);
• doi copii: 154,88 HFL (67 ECU);
• trei copii: 163,43 HFL (71 ECU);
• patru copii: 179,02 HFL (78 ECU);
• cinci copii: 188,37 HFL (82 ECU);
• şase copii: 194,59 HFL (84 ECU);
• şapte copii: 199,06 HFL (86 ECU);
• opt copii: 206,93 HFL (90 ECU).
2. Variaţia alocaţiilor în funcţie de vârstă:
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• copii de 0-5 ani: 70% din nivelul de bază;
• copii de 12-17 ani: 130% din nivelul de bază;
• copii de 18-24 ani: 100% din nivelul de bază.
Nivelul de bază se dublează pentru copiii aflaţi la studii sau în caz de
invaliditate, dacă sunt în cea mai mare parte în sarcina solicitantului, pentru:
• copii sub 16 ani care nu mai locuiesc cu părinţii;
• copii de 16-17 ani care nu mai locuiesc cu solicitantul şi nici împreună cu un
alt adult;
• copii de 18-24 ani aflaţi la studii, în formare profesională.
Nivelul se triplează pentru copiii de la 18-24 ani aflaţi la studii sau în formare
profesională care nu mai locuiesc cu părinţii dar sunt în proporţie de cel
puţin90% în sarcina solicitantului.
3. Alte prestaţii: alocaţia suplimentară trimestrială, pentru familii cu:
• un copil: 22,61 HFL (10 ECU);
• doi copii: 45,22 HFL (20 ECU);
• trei copii: 55,64 HFL (24 ECU);
• patru copii: 66,06 HFL (29 ECU);
• cinci copii: 76,48 HFL (33 ECU);
• şase copii: 86,90 HFL (38 ECU);
• şapte copii: 97,32 HFL (42 ECU);
• opt copii: 107,74 HFL (47 ECU).
Portugalia
1. Alocaţia standard: 2200 ESC lunar (13 ECU) pentru fiecare copil.
2. Variaţie în funcţie de venitul familiei: dacă venitul familiei este mai mic decât
o dată şi jumătate salariul minim naţional, alocaţia lunară pentru al treilea copil
şi următorii este de 3300 ESC (19 ECU).
3. Alte prestaţii:
• alocaţia de naştere: 21000 ESC (123 ECU)
• alocaţia pentru alăptare: 3870 ESC lunar (23 ECU), primele 10 luni;
• alocaţia complementară pentru urmaşii handicapaţi ai salariaţilor, sub 24 ani,
aflaţi în anumite condiţii de sănătate:
• până la 14 ani: 5260 ESC (31 ECU);
• 14-18 ani: 7690 ESC (45 ECU);
• 18-24 ani: 10260 ESC (60 ECU).
• alocaţia lunară viageră pentru aceleaşi persoane, peste 24 ani: 14600 ESC
(85 ECU);
• alocaţia pentru educaţie specială pentru urmaşii salariaţilor, sub 24 ani, care
frecventează o instituţie de învăţământ special;
• alocaţie de asistenţă pentru o terţă persoană: 8300 ESC lunar (48 ECU).
Regatul Unit
1. Alocaţii standard (niveluri lunare):
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• primul copil: 41,82 UKL (59 ECU);
• următorii copii: 33,80 UKL (48 ECU).
2. Alte prestaţii:
• alocaţie de maternitate din Fondurile Sociale: 100 UKL (141 ECU) se alocă
persoanelor care beneficiază de ajutoare cu controlul veniturilor;
• alocaţia de părinte singur: 25,35 UKL lunar (36 ECU);
• alocaţia pentru mutat;
• alocaţia pentru locuinţă;
• alocaţia de tutelă, se adaugă la alocaţiile familiale pentru orfanii de ambii
părinţi.
Sursa: CCE-MISSOC, La protection sociale dans les États membres de la Communauté,
1992, p.170-183.

Anexa nr. 3 - Venituri minime categoriale în sistemele de securitate
socială din ţările Uniunii Europene (1992)
Belgia
1. Bătrâneţe
• pensia minimă de asigurări sociale: nivel minim al pensiei stabilit pentru
vechime integrală (bărbaţi 45 ani; femei 40 ani); nivelul se reduce proporţional
pentru vechime incompletă, dar nu mai mică decât 2/3 din vechimea integrală:
- pensionar singur: 298710 BFR anual (7086 ECU);
- cuplu: 373285 BFR anual (8855 ECU).
• venit garantat persoanelor vârstnice (finanţat de stat, se acordă cu controlul
resurselor);
- pensionar singur: 224749 BFR anual (5332 ECU);
- cuplu: 299664 BFR anual (7109 ECU).
2. Urmaşi
• pensia de urmaş minimă, în regimul de asigurări sociale: nivel stabilit pentru o
vechime de cel puţin 2/3 din vechimea integrală: 293700 BFR (6967 ECU)
anual.
3. Invaliditate
• indemnizaţia de invaliditate minimă, în regimul de asigurări sociale, pentru
lucrători permanenţi: 1197 BFR (28 ECU) pe zi, dacă are în întreţinere alte
persoane; 958 BFR (23 ECU) pe zi, persoană singură; 867 BFR (21 ECU) pe
zi, persoană care nu locuieşte singură.
• alocaţii pentru persoane handicapate (finanţate de stat, se acordă dacă
veniturile nu depăşesc un anumit plafon):
- alocaţia de substituire a veniturilor:
149847 BFR (3555 ECU); beneficiar care nu locuieşte singur;
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224750 BFR (5352 ECU); beneficiar singur;
299669 BFR (7109 ECU); beneficiar cu persoane în întreţinere;
- alocaţia de integrare:
30833-244585 BFR (731-5802 ECU); în funcţie de gradul de autonomie;
- alocaţia pentru persoane handicapate vârstnice:
100369-143975 BFR (2386-3415 ECU); în funcţie de gradul de autonomie.
4. Şomaj
• alocaţie de şomaj minimă (în regim de asigurări sociale):
1054 BFR pe zi (25 ECU); cu persoane în întreţinere;
754 BFR pe zi (18 ECU); persoană singură;
609 BFR pe zi (14 ECU); persoană care nu locuieşte singură.
5. Familii monoparentale
• avans la plata pensiei alimentare (plata pensiei alimentare în cazul în care nu
este plătită la timp de persoana debitoare); dacă veniturile nu depăşesc un
anumit plafon.
6. Alte venituri minime
• alocaţii familiale garantate (finanţate de stat, se acordă cu controlul
resurselor)
• copii care nu sunt beneficiari ai altui regim (de asigurări):
3699 BFR (88 ECU) primul copil;
5308 BFR (126 ECU) al doilea copil;
6907 BFR (164 ECU) al treilea copil şi următorii.
Supliment de vârstă (nu se acordă pentru un singur copil şi pentru ultimul
născut)
852 BFR (20 ECU): 6-12 ani;
1301 BFR (31 ECU): 12-16 ani;
1591 BFR (38 ECU): peste 16 ani.
• copii care sunt deja beneficiari ai altui regim:
714 BFR (17 ECU) primul copil;
4535 BFR (108 ECU) al doilea copil;
6771 BFR (161 ECU) al treilea copil şi următorii.
Se adaugă supliment de vârstă.
Sumele menţionate se diminuează în funcţie de venitul familiei.
• ajutoare de la Centrele Publice de Ajutor Social (altele decât minimul arantat).
Danemarca
• Nu sunt stabilite niveluri minime specifice regimurilor tradiţionale. În regimul
public de pensii, finanţat de stat, din impozite, nivelurile de bază ale pensiilor
sunt stabilite în sume fixe (flat-rate).
• Asistenţă în cazuri particulare:
- pentru plata unor cheltuieli personale (îngrijirea sănătăţii, îngrijirea şi
educarea copiilor, mutarea în altă locuinţă);
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- pentru persoanele care au la domiciliu un copil handicapat sub 18 ani (plata
unui venit de înlocuire şi compensarea unor cheltuieli suplimentare);
- pentru persoanele handicapate fizic sau psihic care au propriul domiciliu
(cheltuieli suplimentare);
- compensarea pierderii de venit pentru persoanele care îngrijesc un muribund
la domiciliu.
Germania
• În regimurile de asigurări sociale nu sunt prevăzute niveluri minime pentru
pensiile de bătrâneţe, de invaliditate sau de urmaşi şi nici pentru ajutoarele de
şomaj.
• În regim de asistenţă socială există suplimente la ajutorul social (ajutorul
destinat asigurării venitului minim garantat) pentru nevoi excepţionale pentru:
- bătrâni;
- invalizi;
- familii monoparentale.
Nivelul venitului minim garantat pe baza căruia se calculează ajutorul social se
majorează în cazul acestor categorii cu 20% (40% în cazul familiilor
monoparentale cu patru şi mai mulţi copii sub 16 ani).
Ajutorul social cu suplimentul respectiv se acordă, cu controlul resurselor, ca
diferenţă între minimul garantat (majorat cu 20%) şi veniturile persoanei
(familiei) solicitante.
• Alte ajutoare:
- alocaţii pentru nevăzători (se acordă independent de venituri);
- prime pentru mamele casnice;
- alocaţii pentru locuinţă.
Grecia
1. Bătrâneţe
• pensie minimă în regimul de asigurare pentru bătrâneţe:69490 DR lunar (279
ECU) plus majorări pentru persoanele în întreţinere;
• pensie de bătrâneţe în regim agricol (regim non-contributiv).
2. Urmaşi
• pensie minimă de urmaş (regim de asigurare): 62540 DR lunar (251 ECU).
3. Invaliditate
• pensie minimă de invaliditate (regim de asigurare); în funcţie de gradul de
invaliditate: 50- 100% din nivelul minim al pensiei de bătrâneţe: 31270-68490
DR lunar (125-279 ECU) plus majorări pentru persoanele aflate în întreţinere;
• prestaţii pentru persoane handicapate, în funcţie de de tipul handicapului
nevăzători, persoane paralizate etc.).
4. Şomaj
• ajutorul de şomaj minim (regim de asigurări): 2/3 din salariul inim zilnic: 2911
DR pe zi (12 ECU);
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• alocaţii de şomaj pentru cei care solicită primul loc de muncă şi pentru unele
categorii de repatriaţi (finanţate de stat).
5. Familii monoparentale
• alocaţie forfetară pentru copiii neprotejaţi în regimul de asigurare.
6. Alte ajutoare
• alocaţie de susţinere pentru repatriaţi (forfetară);
• ajutor de urgenţă (evenimente extraordinare)
- ajutor pentru mame neprotejate de regimul de asigurare (alocaţie forfetară de
maternitate).
- prestaţii acordate refugiaţilor greci întorşi din Europa de Est, Albania, Egipt
(cu controlul resuselor);
- alocaţii familiale pentru emigranţi greci, la întoarcerea în ţară;
- alocaţii pentru încălzirea locuinţei, acordate persoanelor handicapate.
Spania
1. Bătrâneţe
• pensie minimă de bătrâneţe:
45060 PTA lunar (348 ECU), 14 plăţi anual, persoană singură;
53020 PTA lunar (410 ECU), dacă soţia (soţul) sunt în întreţinerea
pensionarului.
Dacă pensia de asigurări este mai mică decât pensia minimă, pensia este
completată până la nivelul minim , cu condiţia ca veniturile să nu depăşească
un anumit plafon. Alocaţia, reprezentând diferenţa (complemento por m¡nimos)
este finanţată de stat;
• pensie de bătrâneţe noncontributivă. Se acordă persoanelor vârstnice, care
nu beneficiază de pensie în regimul de asigurări, dacă veniturile lor se află sub
nivelul pensiei minime;
420.000 PTA anual (3245 ECU) - persoană singură;
714.000 PTA anual (5516 ECU) - menaj cu doi beneficiari.
Din pensie se scade nivelul altor venituri până la un minim de 25%.
2. Urmaşi
• pensie minimă de urmaşi (14 plăţi anual):
• văduvă (văduv): 45060 PTA lunar (348 ECU); peste 65 ani;
39325 PTA lunar (304 ECU); 60-65 ani;
30000 PTA lunar (232 ECU); sub 60 ani.
• orfani: 13320 PTA lunar (103 ECU); orfanii de ambii părinţi beneficiază de un
supliment de 30000 PTA (232 ECU) lunar pentru toţi beneficiarii din familie.
Diferenţa dintre nivelul calculat (suportat de la asigurări sociale) şi pensia
minimă este suportată de stat, dacă veniturile beneficiarilor nu depăşesc un
anumit plafon.
3. Invaliditate
• pensie minimă de invaliditate (14 plăţi anual):
- incapacitate permanentă totală: 53020 PTA (410 ECU) pensionar de peste
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65 ani având soţia (soţul) în întreţinere;
- incapacitate permanentă absolută
45060 PTA (348 ECU); pensionar singur;
53020 PTA (410 ECU); pensionar având soţia în întreţinere;
- mare invaliditate
67590 PTA (522 ECU); pensionar singur;
79530 PTA (614 ECU); pensionar având soţia în întreţinere.
Diferenţa (complemento por minimos) între nivelul calculat şi pensia minimă
este suportată de stat dacă veniturile benficiarului nu depăşesc un anumit
plafon.
• pensia de invaliditate noncontributivă se acordă persoanelor cu invaliditate
permanentă (între 18 şi 65 ani), care nu au venituri mai mari decât nivelul
pensiei de invaliditate:
420000 PTA anual (3245 ECU); grad de invaliditate peste 65%;
630000 PTA anual (4867 ECU); grad de invaliditate peste 75% şi dependenţă
de o altă persoană.
Se scade nivelul altor venituri.
4. Şomaj
• prestaţie minimă (în regimul de asigurare pentru şomaj). Se acordă celor care
au dreptul la ajutoare de şomaj mai mici decât acest minim. Este egală cu
nivelul salariului minim interprofesional: 56280 PTA lunar (435 ECU) şi este
suportată integral de stat; • prestaţie de asistenţă pentru şomeri. Se acordă
şomerilor care au epuizat dreptul la alocaţie în regim de asigurare; celor care
nu au drept la alocaţie în regim de asigurare, dar au cotizat o anumită
perioadă; altor persoane în situaţii speciale.
Nivel: 75% din salariul minim interprofesional plus un supliment special pentru
şomerii de lungă durată în vârstă de cel puţin 45 ani (75-125% din salariul
minim interprofesional; 6 luni).
5. Alte prestaţii
• prestaţii familiale noncontributive. Se acordă cu controlul resurselor.
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Franţa
1. Bătrâneţe
• pensia minimă de bătrâneţe de asigurări sociale:
35514,45 FF anual (5152 ECU) pentru 150 trimestre de asigurare. Dacă
vechimea este mai mică nivelul efectiv se reduce proporţional. Diferenţa dintre
nivelul efectiv al pensiei şi cel minim (corespunzător vechimii) se suportă din
fondurile securităţii sociale;
• alocaţie specială diferenţială, acordată persoanelor care nu beneficiază de
pensie într-un regim de bază obligatoriu şi ale căror resurse nu depăşesc un
anumit plafon; nivelul alocaţiei: 15800 FF pe an (2292 ECU); este suportată de
securitatea socială.
• alocaţie suplimentară. Se acordă în completarea alocaţiei speciale, dacă
resursele beneficiarului nu depăşesc un anumit plafon; nivelul alocaţiei:
21280 FF pe an (3087 ECU); beneficiar singur;
17460 FF pe an (2533 ECU); menaj, fiecare soţ.
Este finanţată de stat din Fondurile naţionale de solidaritate.
2. Urmaşi
• pensii minime în regimul de asigurări sociale;
- pensia de readaptare: 15800 FF pe an (2292 ECU), la 60 trimestre de
asigurare; nivelul se reduce dacă durata asigurării este mai mică;
- pensia de invaliditate sau de bătrâneţe a văduvei (văduvului) 15800 FF pe an
(2292 ECU), majorată cu 10% dacă a crescut trei copii; majorare forfetară cu
453,02 FF (66 ECU) pentru fiecare copil aflat în întreţinerea văduvei;
- alocaţia de văduvie:
2833 FF (411 ECU) primul an;
1851 FF (269 ECU) al doilea an;
1417 FF (206 ECU) al treilea an.
Se acordă văduvelor în vârstă de sub 55 ani.
3. Invaliditate
• pensie minimă de invaliditate (regim de asigurări sociale) 15800 FF pe an
(2292 ECU);
• alocaţie pentru adulţi handicapaţi; alocaţie diferenţială acordată persoanelor
handicapate ale căror resurse nu depăşesc un anumit plafon: nivel: 3090 FF
lunar (448 ECU); finanţată de stat.
4. Şomaj
• alocaţie de solidaritate: alocaţie diferenţială acordată şomerilor de lungă
durată, ale căror resurse nu depăşesc un anumit plafon; finanţată de stat; nivel
variabil cu vârsta: 83,50 FF pe zi (12 ECU); regula generală;
115,74 FF pe zi (17 ECU); vârsta 55-57,5 ani şi 20 ani de activitate sau
peste57,5 ani şi 10 ani de activitate;
• alocaţie de inserţie: alocaţia se acordă celor care nu au dreptul la alocaţie de
şomaj în sistemul de asigurări sociale; cu controlul resurselor: 43,70 FF pe zi
(6,30 ECU).
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5. Familii monoparentale
• alocaţia de părinte singur: alocaţie diferenţială acordată femeilor însărcinate
sau cu copii în întreţinere; venituri sub un anumit plafon; finanţată de
securitatea socială şi stat: 2962 FF lunar (430 ECU) femeie însărcinată; 987
FF lunar (143 ECU) pentru fiecare copil în întreţinere.
6. Alocaţii speciale diverse
Irlanda
1. Bătrâneţe
• nu este prevăzut un nivel minim al pensiei în regimul de asigurări. Există
nivelurile minime corespunzătoare mărimii pensiei de bază şi suplimentelor, la
durata minimă de asigurare prevăzută pentru acordarea pensiei. Beneficiarii
acestor niveluri minime au dreptul la alocaţii pentru încălzire şi electricitate,
gratuitate la transport şi înlesniri la plata serviciilor de telefon şi televiziune.
• pensie de bătrâneţe noncontributivă: pensie acordată persoanelor care nu au
dreptul la pensie în regim de asigurări; cu controlul resurselor; finanţată de stat:
- până la 57,20 IRL pe săptămână (74 ECU), în funcţie de venit;
- până la 34,20 IRL pe săptămână (45 ECU), pentru fiecare adult în întreţinere;
- 12,50 IRL (16 ECU) pentru fiecare copil în întreţinere.
- prestaţii suplimentare: 4,40 IRL (5,70 ECU) pentru titularii de peste 80 ani;
4,50 IRL (5,90 ECU) pentru persoane singure.
Beneficiarii au dreptul la alocaţii de încălzire şi electricitate, gratuitate la
transport şi înlesniri la plata serviciilor de televiziune şi telefon.
2. Urmaşi
• pensie contributivă de văduvie:
57,80 IRL pe săptămână (75 ECU) pentru văduvă;
4,40 IRL pe săptămână (5,70 ECU) pentru fiecare copil în întreţinere.
supliment: 4,50 IRL (5,90 ECU) pentru văduvele de peste 66 ani are locuiesc
singure, plus 4,50 IRL pentru văduvele de peste 80 ani.
• pensia non-contributivă de văduvie. Pensia acordată văduvelor fără copii
(cele cu copii au dreptul la alocaţia de părinte singur) care nu au acces la
pensie de văduvie în regim de asigurări sociale şi nu beneficiază de resurse
suficiente; finanţată de stat.
Nivele: 57,20 IRL pe săptămână (74 ECU); un nivel mai mare se acordă
persoanelor de peste 66 ani care locuiesc singure.
3. Invaliditate
• pensia de invaliditate în regimul de asigurări: sume fixe pentru pensie şi
suplimente:
57,20 IRL pe săptămână (74 ECU) pentru persoana invalidă;
34,20 IRL (45 ECU) pentru un adult în întreţinere;
12,50 IRL (16 ECU) pentru un copil în întreţinere.
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• pensia pentru persoane handicapate. Se acordă persoanelor handicapate
aflate în incapacitate de muncă; finanţată de stat cu controlul resurselor;
niveluri similare celor de mai sus.
4. Şomaj
• prestaţii de şomaj în regimul de asigurări: sume fixe pentru alocaţie şi
suplimente.
53,00 IRL pe săptămână (69 ECU) pentru şomer;
34,30 IRL (45 ECU) pentru fiecare adult în întreţinere;
12,50 IRL (16 ECU) pentur fiecare copil în întreţinere.
• alocaţia de şomaj. Se acordă în regim de asistenţă, celor care nu au dreptul
la alocaţie de şomaj în regim de asigurări şi nu dispun de resurse; finanţată de
stat.
Nivelul alocaţiei:
53,00 IRL pe săptămână (69 ECU), pe termen scurt;
57,20 IRL pe săptămână (74 ECU), pe termen lung;
34,30 IRL săptămânal (45 ECU) pentru fiecare adult în întreţinere;
12,50 IRL săptămânal (16 ECU) pentru fiecare copil în întreţinere.
5. Familii monoparentale
• alocaţia de părinte singur. Se acordă persoanelor singure care cresc unul sau
mai mulţi copii, cu venituri sub un anumit plafon.
Nivel:
57,20 IRL pe săptămână (75 ECU);
14,60 IRL săptămânal (19 ECU) pentru fiecare copil în întreţinere.
6. Alte alocaţii
• alocaţie pentru femei abandonate;
• alocaţie pentru soţiile deţinuţilor;
• pensia pentru nevăzători;supliment pentru chirie/ipotecă;
• supliment pentru nevoi speciale;
• ajutoare pentru nevoi excepţionale;
• alocaţie pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte la începutul anului şcolar; pensie
de retragere anticipată etc.
Italia
1.Bătrâneţe
• pensia minimă în regimul de asigurări sociale:
8071500 LIT pe an (5207 ECU).
• supliment anual:
650000 LIT (419 ECU) pensionar peste 65 ani;
390000 LIT (252 ECU) pensionar de 60-65 ani.
• pensia cuvenită potrivit formulei de calcul este completată până la nivelul
pensiei minime dacă venitul anual impozabil al pensionarului nu depăşeşte
dublul pensiei minime.
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• pensia socială : se acordă persoanelor vârstnice lipsite de pensie de asigurări
sociale, cu venituri sub un anumit plafon finanţată de stat
Nivel: 4599200 LIT pe an (2967 ECU);
Supliment anual: 1625000 LIT (1048 ECU).
2. Urmaşi
• pensia minimă, calculată ca procent din pensia de bătrâneţe minimă a
persoanei asigurate:
60% pentru văduvă;
20% pentru fiecare copil;
40% pentru fiecare orfan de ambii părinţi.
3. Invaliditate
• pensia minimă în regimul de asigurări sociale:
8071500 LIT pe an (5207 ECU)
Alocaţia de invaliditate, rezultată, din calcul se majorează la nivelul pensiei
minime dacă venitul anual impozabil al pensionarului nu depăşeşte dublul pensiei minime.
4. Asistenţă financiară în diferite situaţii (refugiaţi politici, victime ale calamităţilor naturale, studenţi, alte situaţii speciale).
Luxemburg
1. Bătrâneţe
• pensia minimă în regimul de asigurări sociale (rezultată din formula de
calcul): 32551 LFR lunar (772 ECU) , pentru o perioadă de asigurare de 40 ani.
Dacă durata asigurării este mai mică (dar nu sub 20 ani), pensia minimă se
reduce proporţional (cu 1/40 pentru fiecare an lipsă).
2. Urmaşi
• pensia minimă în regimul de asigurări sociale: 26403 LFR lunar (626 ECU), în
aceleaşi condiţii privind perioada de asigurare.
3. Invaliditate
• pensia minimă în regim de asigurări sociale:
32551 LFR lunar (772 ECU), în aceleaşi condiţii privind perioada de asigurare.
• alocaţia specială pentru persoane grav handicapate (în regim de asistenţă
socială):
11373 LFR lunar (270 ECU).
Olanda
Nu sunt stabilite niveluri minime pentru prestaţiile din regimurile de asigurări
sociale. Nivelul pensiilor şi suplimentelor este stabilit sub formă de sume fixe,
corespunzătoare unei durate de asigurare de 50 de ani (reduse proporţional la
o durată a asigurării mai mică).
În regim de asistenţă:
• supliment diferenţial pentru completarea alocaţiilor de invaliditate la nivelul
minimului social (100% din salariul minim pentru cupluri, 90% pentru familii
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monoparentale, 70% pentru persoane singure; salariul minim: 2163,20 HFL
(937 ECU). Suplimentul este limitat la 30% din salariul minim pentru cupluri,
27% pentru un părinte singur şi 21% pentru persoane singure (rate mai
scăzute pentru persoane singure sub 23 ani). Se acordă persoanelor cu un
venit inferior minimului social. Este finanţat de stat.
• supliment diferenţial pentru completarea alocaţiilor de şomaj la nivelul
minimului social (similar suplimentului la alocaţia de invaliditate).
• ajutor financiar pentru şomerii care nu beneficiază de alocaţii de la alte
regimuri de securitate socială; rate standard similare celor din regimul general;
controlul resurselor.
• alocaţii pentru şomerii vârstnici sau handicapaţi; la nivelul minimului social;
controlul resurselor.
• alocaţii pentru asigurarea resurselor lucrătorilor independenţi vârstnici sau
parţial handicapaţi la încetarea activităţii.
• supliment diferenţial pentru completarea indemnizaţiei de boală la nivelul
minimului social.
Portugalia
1. Bătrâneţe
• pensia socială de bătrâneţe. Se acordă persoanelor fără drept la pensie în
regim de asigurări cu un venit inferior unui anumit plafon; finanţată de stat;
14600 ESC lunar (85 ECU).
2. Urmaşi
• pensia minimă de asigurări sociale: 13680 ESC (80 ECU) lunar.
• pensia de văduvie. Se acordă văduvelor care nu au dreptul la pensie în
regimul de asigurări, cu un venit care nu depăşeşte 30% din salariul minim.
Nivelul este de 60% din pensia socială de bătrâneţe.
• pensia de orfan. Se acordă orfanilor care nu au dreptul la pensie în regim de
asigurări; procent din pensia socială în funcţie de numărul copiilor care au
dreptul la pensie.
3. Invaliditate
• pensia minimă în regimul de asigurări sociale 22800 ESC lunar (133 ECU).
• alocaţii familiale complementare. Se acordă tinerilor handicapaţi sub 18 ani,
fără drept la prestaţii familiale, cu resurse insuficiente; finanţate de stat:
5260 ESC lunar (31 ECU): 0-14 ani;
7690 ESC lunar (45 ECU): 14-18 ani.
Se adaugă la alocaţia familială: 2200 ESC lunar (13 ECU).
• Pensia socială de invaliditate; finanţată de stat:
14600 ESC lunar (85 ECU);
7000 ESC (41 ECU) supliment de mare invaliditate.
4. Şomaj
• alocaţia minimă de şomaj în regim de asigurări; egală cu salariul minim
garantat.
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• alocaţia de asistenţă a şomerilor, se acordă celor care şi-au epuizat dreptul
sau nu au drept de alocaţie în regim de asigurări; 70-100% din salariul minim
în funcţie de sarcinile familiale.
• alocaţia de inserţie a tinerilor în viaţa activă.
Se acordă tinerilor care caută primul loc de muncă (18-25 ani); finanţată de
stat:
14600 ESC lunar (85 ECU).
Regatul Unit
Nu sunt stabilite niveluri minime pentru prestaţiile în regim de asigurări sociale.
Prestaţiile de bază sunt forfetare.
Prestaţiile în regim de asistenţă, finanţate de stat:
• pensia pentru persoane de peste 80 ani. Se acordă celor care nu au dreptul
la o altă pensie de bătrâneţe: 32,80 UKL pe săptămână (46 ECU);
• alocaţie de invaliditate, acordată persoanelor care nu au un număr suficient
de cotizaţii pentru o alocaţie în regim de asigurări: 32,55 UKL pe săptămână
(46 ECU), plus suplimente variind
între 3,60 şi 11,55 UKL;
• indemnizaţii pentru îngrijire şi mobilitate;
11,55-43,35 UKL pe săptămână (16-61 ECU);
11,55 sau 30,30 UKL pe săptămână (16 sau 43 ECU).
• alocaţie pentru lucrători handicapaţi (persoane de peste 16 ani care lucrează
16 ore sau mai multe pe săptămănă şi care prezintă un handicap care le
dezavantajează în obţinerea unui loc de muncă):
42,40 UKL săptămânal (60 ECU) persoană singură;
58,80 UKL săptămânal (83 ECU) cuplu sau părinte singur;
10,40 UKL săptămânal (15 ECU) copil sub 11 ani;
17,25 UKL săptămânal (24 ECU) copil de 11-15 ani;
21,45 UKL săptămânal (30 ECU) copil de 16-17 ani;
29,20 UKL săptămânal (42 ECU) copil de 17-18 ani;
• alocaţie pentru îngrijire permanentă:
28,95 sau 43,25 UKL (41 sau 61 ECU);
• alocaţie pentru locuinţă (ajutor pentru plata chiriei);
se acordă persoanelor ale căror venituri nu depăşesc un anumit plafon;
• alocaţii de maternitate;
• alocaţii pentru încălzire în cazul unei ierni friguroase;
• credite bugetare pentru cheltuieli neprevăzute şi situaţii de criză etc.
Sursa: CCE • MISSOC, La protection sociale dans les Etat membres de la Communauté,
1992, p. 185-206.

Anexa nr. 4 - Venitul minim garantat în sistemele de securitate socială
din ţările Uniunii Europene (1992)
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Belgia
Denumire: Bestaansminimum/Minimum de Moyens d'Existence.
Anul instituirii: 1974; legea de bază: 1974.
Scopul: garantarea unui minim de mijloace de existenţă persoanelor care nu
dispun de resurse suficiente şi care nu sunt în măsură să şi le procure prin
eforturi personale sau alte mijloace.
Durata accesului: nelimitată.
Determinarea minimului:
• la stabilirea nivelurilor de bază ale minimului de resurse nu există nici o
referire la venitul minim disponibil, la consumul menajelor sau la salariul minim
legal. Nivelurile iniţiale sunt cele fixate pentru venitul garantat persoanelor
vârstnice;
• nivelurile minimului sunt stabilite la scară naţională;
• nu sunt diferenţe regionale.
Resursele luate în calcul: toate resursele, indiferent de natură şi origine, inclusiv toate prestaţiile alocate în virtutea legislaţiei sociale belgiene şi străine. Excepţii: prestaţiile familiale; venitul din bunurile imobiliare aflate în proprietatea
persoanei interesate; ajutorul social acordat de centrele publice de ajutor
social, alocaţiile de studii acordate persoanei interesate în beneficiul său sau
al copiilor aflaţi în întreţinerea sa, cadourile (în anumite cazuri), pensia alimentară încasată în beneficiul copiilor minori aflaţi în întreţinerea persoanei
interesate.
Nivelul garantat:
• categorii prevăzute:
- soţi care locuiesc împreună;
- persoană care locuieşte împreună numai cu unul sau mai mulţi copii
minori aflaţi în întreţinerea sa;
- persoane singure;
- orice altă persoană care locuieşte cu una sau mai multe persoane, părinţi sau
alţi membri de familie;
• alocaţiile familiale generale sunt plătite în plus.
• cazuri tip:
1. Niveluri lunare, fără alocaţii familiale:
a) persoană singură: 18729 BFR (444 ECU);
b) cuplu, cu sau fără copii: 24971 BFR (592 ECU);
c) familie monoparentală: 24971 BFR (592 ECU).
2. Niveluri lunare cu alocaţii familiale:
d) cuplu căsătorit, cu un copil (10 ani) 28274 BFR (671 ECU);
e) cuplu căsătorit cu doi copii (8 şi 12 ani) 34110 BFR (809 ECU);
f) cuplu căsătorit, cu trei copii (8, 10, 12 ani) 41733 BFR (990 ECU);
g) familie monoparentală, cu un copil (10 ani) 28274 BFR (671 ECU);
h) familie monoparentală, cu doi copii (8 şi 10 ani):
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33661 BFR (799 ECU).
Raport între niveluri (%):
- persoană singură: 100;
- al doilea adult dintr-un cuplu: 33;
- primul copil: 16;
- al doilea copil: 27;
- al treilea copil: 39,inclusiv alocaţii familiale pentru copii de vârstă medie.
Indexarea: în funcţie de indicele preţurilor de consum; modificat automat cu 2%
când indicele preţurilor de consum variază cu 2% faţă de indicele pivot; în plus,
prestaţia este reevaluată la începutul fiecărui an cu un coeficient stabilit de
Rege.
Măsuri de stimulare a inserţiei socio-profesionale: în cazul ocupării unui loc de
muncă sau al participării la formare (calificare profesională), timp de maximum
trei ani (perioadă continuă), pentru calculul alocaţiei, veniturile rezultate din
această integrare nu sunt luate în considerare decât după deducerea unei
sume forfetare lunare, indexate şi regresive: 6367 BFR (primul an), 5306 BFR
(al doilea an), 3184 BFR (al treilea an).
Drepturi asociate: asigurare de boală voluntară gratuită.
Finanţare: 50% statul; 50% centrele publice de ajutor social.
Danemarca
Denumirea: Social Bistand.
Anul instituirii: 1933; legea de bază: 1974.
Scopul: alocaţia este plătită dacă o persoană este temporar, pentru o perioadă
mai mult sau mai puţin lungă, privată de mijloace suficiente pentru satisfacerea
nevoilor familiei sale.
Durata accesului: nelimitată.
Determinarea minimului:
• nivelul resurselor garantate a fost fixat în 1986.
Punctul de plecare al calculelor a fost nivelul de bază al pensiei de bătrâneţe
(90 sau 80%). Au fost luate în considerare anumite cheltuieli fixe ale familiilor;
• stabilit la scara naţională;
• nu sunt diferenţe regionale.
Resursele luate în calcul: toate resursele, independent de natura şi originea
lor.
Nivelul garantat:
• structură:
- nivelul de bază pentru o persoană singură;
- nivelul de bază pentru un cuplu căsătorit;
- supliment pentru copii;
- niveluri pentru persoane sub 23 ani;
- supliment pentru acoperirea cheltuielilor cu locuinţa.
• alocaţiile familiale sunt plătite în plus.
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• cazuri tip:
1. Niveluri lunare, fără alocaţii pentru locuinţă:
a) persoană singură: 2909 DKR (369 ECU), după 9 luni: 2559 DKR (325 ECU);
b) persoană sub 23 ani: 1919 DKR (244 ECU), dacă locuieşte cu părinţii; 3198
DKR (406 ECU), dacă locuieşte separat;
c) cuplu fără copii: 5818 DKR (738 ECU); după 9 luni; 5118 DKR (649 ECU);
d) familie monoparentală, cu un copil (10 ani): aceleaşi niveluri plus supliment
pentru copil: 1122 DKR (142 ECU) plus alocaţiile familiale;
e) cuplu cu un copil (10 ani): aceleaşi niveluri supliment pentru copil: 1122
DKR (142 ECU) plus alocaţiile familiale;
f) cuplu cu doi copii (8 şi 12 ani): aceleaşi niveluri plus supliment pentru copii
224 DKR (285 ECU) plus alocaţiile familiale;
g) cuplu cu trei copii (8, 10, 12 ani): aceleaşi niveluri plus supliment pentru
copii: 3366 DKR (427 ECU) plus alocaţiile familiale;
2. Alocaţiile familiale care se adaugă sunt: a) copil de 0-6 ani: 1925 DKR (244
ECU) trimestrial;
b) copil de 7-18 ani: 1450 DKR (184 ECU) trimestrial.
Suplimentul pentru locuinţă trebuie să fie suficient pentru a acoperi cheltuielile
locative (inclusiv cheltuielile pentru locuinţa ocupată de proprietar) şi
cheltuielile pentru apă, încălzire, gaze, electricitate etc.
Raport între niveluri (%):
- persoană singură: 100;
- al doilea adult din cuplu: 100;
- primul copil: 16;
- al doilea copil: 57;
- al treilea copil: 57, inclusiv alocaţiile familiale.
Indexare: o dată pe an; rata de revalorizare este fixată pe baza evoluţiei
salariilor în ultimii doi ani.
Măsuri de stimulare a inserţiei socio-profesionale: un salariu lunar de 1000
DKR (127 ECU), putând să urce până la 6000 DKR (761 ECU) în total pe an,
este exonerat, dacă persoana primeşte alocaţia de trei luni.
Finanţare: 50% statul; 50% comitetele locale de ajutor social.
Germania
Denumire: Sozialhilfe
Anul instituirii: 1961; legea de bază: 1961.
Scopul: de a-i permite beneficiarului să ducă o viaţă decentă şi a-l ajuta ca,
ulterior, să trăiască fără venitul minim garantat.
Durata accesului: nelimitată.
Determinarea minimului:
• nevoile sunt determinate cu ajutorul statisticilor privind cheltuielile reale ale
menajelor care aparţin categoriilor de venituri inferioare ("modelul statistic"):
• stabilite la nivelul landurilor;

597
• variază de la un land la altul.
Resursele luate în calcul: toate veniturile, inclusiv prestaţii sociale, alocaţii
familiale (excepţii: subvenţia pentru educaţie, pensia de bază conform legii
federale privind prevederea socială, prestaţiile unice ale asociaţiilor caritabile)
şi orice patrimoniu.
Nivelul garantat:
• structură:
1. garantarea mijloacelor de subzistenţă necesare prin acordarea de:
a. prestaţii lunare de bază ("nivel normal") de nivel diferit pentru persoane
singure sau capii gospodăriei, soţi sau soţii şi copii (în întreţinere);
b. prestaţii pentru nevoile unor grupuri specifice (persoane vârstnice, persoane
handicapate, nevăzători, familii monoparentale, femei însărcinate etc.);
c. prestaţie pentru locuinţă şi încălzire;
d. plăţi unice sau neperiodice pentru îmbrăcăminte, menaj, nevoi urgente;
2. garantarea acoperirii nevoilor individuale în situaţii dificile prin acordarea de
prestaţii, în special în caz de boală, de îngrijire medicală şi de dificultăţi sociale
deosebite.
• nivelul minimului garantat cuprinde prestaţiile familiale şi, în consecinţă,
alocaţiile familiale. Excepţie: alocaţiile pentru educaţie, care se adaugă ajutorului social.
• cazuri tip: niveluri de bază (fără majorări pentru nevoi suplimentare, fără
cheltuieli pentru locuinţă şi încălzire, fără prestaţii unice), în medie la 1 iulie
1992, în vechile landuri:
- persoană singură: 508 DM (248 ECU);
- cuplu fără copii: 914 DM (446 ECU);
- cuplu cu un copil (10 ani): 1244 DM (607 ECU);
- cuplu cu doi copii (8 şi 12 ani): 1574 DM (768 ECU);
- cuplu cu trei copii (8, 10, 12 ani): 1904 DM (930 ECU);
- familie monoparentală cu un copil (10 ani): 838 DM (409 ECU);
- familie monoparentală cu doi copii (8 şi 10 ani): 1168 DM (570 ECU).
Aceste niveluri sunt majorate cu prestaţii neperiodice (în medie 20% faţă de
nivelurile menţionate) şi alocaţii egale cu cheltuielile reale pentru locuinţă.
Raport între niveluri (%):
- capul familiei sau persoană singură: 100;
- persoană singură între 18 şi 25 ani: 90;
- copii sub 7 ani: 50;
- copii de 7-14 ani: 65;
- copii de 14-18 ani: 90;
- membri de familie peste 18 ani: 80.
Indexare: anual, în funcţie de indicele preţurilor.
Măsuri de stimulare a inserţiei socio-profesionale: ajutor pentru găsirea unui
loc de muncă (servicii de consiliere; programe de ocupare a beneficiarilor la
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nivel local); o parte a câştigului (până la 50% din nivelul minim garantat) nu
este luată în considerare în calculul prestaţiei.
Drepturi asociate:
• protecţie totală în caz de boală: plata cotizaţiilor de asigurare pentru boală
sau plata cheltuielilor cu boala (medic, spital etc.);
• rambursarea în întregime a cheltuielilor cu locuinţa şi încălzirea.
Finanţarea: 75% comunele; 25% landurile.
Spania
Denumirea: ingreso minimo de insercion sau renta minima.
Legi: diferite în cele 17 comunităţi autonome.
Scopul: lupta împotriva sărăciei prin intermediul ajutoarelor băneşti pentru
nevoile de trai fundamentale.
Durata accesului: în general, 12 luni; posibilităţi de prelungire.
Resursele luate în calcul: toate resursele familiei.
Nivelul garantat: niveluri medii ale diferitelor comunităţi autonome:
- cuplu fără copii: 30000 PTA (232 ECU);
- familie monoparentală cu un copil: 30000 PTA (232 ECU);
- cuplu cu un copil: 35000 PTA (270 ECU);
- cuplu cu doi copii: 40000 PTA (309 ECU);
- cuplu cu trei copii: 45000 PTA (348 ECU).
Raport între niveluri: nivelul acordat membrilor de familie diferă de la o regiune
autonomă la alta: între 10 şi 42% din nivelul de bază pentru al doilea membru
al familiei, între 7 şi 37% pentru
al treilea, între 4 şi 32% pentru al patrulea.
Indexare: în general, anual, în proporţii aflate la discreţia guvernelor
comunităţilor autonome.
Măsuri de stimulare a inserţiei socio-profesionale: aceste măsuri fac parte din
programele sociale ale comunităţilor autonome de luptă împotriva sărăciei şi
marginalizării sociale.
Drepturi asociate: protecţia în caz de boală.
Finanţare: 100% bugetul comunităţii autonome.
Franţa
Denumirea: Revenu Minimum d'Insertion.
Anul instituirii: 1988; legea de bază: 1988.
Scopul: de a permite fiecăruia să dispună de resursele minime pentru a face
faţă nevoilor esenţiale şi a favoriza inserţia socială şi profesională a celor mai
nevoiaşi.
Durata accesului: 3 luni; poate fi reînnoită pe o perioadă de la 3 luni până la un
an.
Determinarea minimului: la scară naţională; fără diferenţe regionale.
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Resursele luate în calcul: resursele de orice natură, inclusiv prestaţiile
familiale: venituri din activitate, venituri din bunuri mobiliare şi imobiliare etc.
Anumite prestaţii sociale specializate, care au drept scop să răspundă unei
nevoi specifice, nu sunt luate în considerare. Maximum de resurse (RMI plus
resursele familiei, lunar):
• persoană singură: 2163,16 FF (314 ECU);
• menaj: 3245,00 FF (471 ECU).
Nivelul garantat:
• structură:
1. persoană singură;
2. majorări pentru fiecare persoană din gospodărie, începând cu a doua.
• cazuri tip: nivel care cuprinde alocaţiile familiale, dar fără ajutorul pentru
locuinţă:
- persoană singură: 2163 FF (314 ECU);
- cuplu fără copii: 3245 FF (471 ECU);
- familie monoparentală cu un copil (10 ani): 3245 FF (471 ECU);
- cuplu cu un copil (10 ani): 3894 FF (565 ECU);
- cuplu cu doi copii (8 şi 12 ani): 4543 FF (659 ECU);
- cuplu cu trei copii: 5408 FF (785 ECU).
Raport între niveluri (%):
- persoană singură: 100;
- al doilea adult: 50;
- primul copil: 30;
- al doilea copil: 30;
- al treilea copil: 40, inclusiv prestaţiile familiale.
Indexare: de două ori pe an, în funcţie de evoluţia preţurilor de consum.
Drepturi asociate: extinderea dreptului la alocaţie pentru locuinţă socială pentru
toţi beneficiarii RMI; alocaţia diferenţială RMI nu este luată în calculul pentru
determinarea resurselor în cazul alocaţiei pentru locuinţă.
Finanţare: 100% statul.
Irlanda
Denumirea: Supplementary Welfare Allowance.
Anul instituirii: 1975; legea de bază: 1981.
Scopul: alocaţia suplimentară de securitate socială asigură un venit de bază
săptămânal persoanelor care au puţine sau nu au mijloace financiare. În plus,
pot fi făcute plăţi forfetare pentru a face faţă unor nevoi urgente sau unor
împrejurări excepţionale.
Durata accesului: nelimitată
Determinarea minimului:
• fixat de guvern pe baza recomandării Comisiei de prevederi sociale (compusă
din experţi independenţi);
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• nivelul de bază este fixat la scară naţională. Asistenţii sociali ai colectivităţilor
locale dispun de o anumită libertate pentru cazurile particulare;
• nu sunt diferenţe regionale.
Resursele luate în calcul: toate veniturile băneşti, inclusiv celelalte alocaţii de
securitate socială, ca şi valoarea proprietăţii (cu excepţia locuinţei solicitantului), investiţiile şi economiile; alocaţiile familiale sunt excluse din evaluarea
veniturilor.
Nivelul garantat:
• structura:
- nivel săptămânal de bază pentru persoana respectivă;
- alocaţiile săptămânale suplimentare plătite persoanei pentru adulţii şi copiii
aflaţi în întreţinere;
- suplimente pentru nevoi specifice şi nevoi excepţionale;
- prestaţiile familiale nu sunt cuprinse în venitul minim. Ele sunt plătite separat.
• cazuri tip:
1. Niveluri lunare, fără alocaţii familiale:
a) persoană singură: 229,66 IRL (299 ECU);
b) cuplu fără copii: 378,30 IRL (492 ECU);
c) cuplu cu un copil: 432,46 IRL (590 ECU);
d) cuplu cu doi copii: 486,63 IRL (634 ECU);
e) cuplu cu trei copii: 540,80 IRL (704 ECU);
f) familie monoparentală cu un copil: 283,83 IRL (369 ECU);
g) familie monoparentală cu doi copii: 338,00 IRL (440 ECU).
2. Niveluri lunare, cu alocaţii familiale:
a) cuplul cu un copil: 448,27 IRL (584 ECU);
b) cuplul cu doi copii: 518,23 IRL (675 ECU);
c) cuplul cu trei copii: 588,20 IRL (766 ECU);
d) familie monoparentală cu un copil: 299,63 IRL (390 ECU);
e) familie monoparentală cu doi copii: 369,60 IRL (481 ECU).
Raport între niveluri (inclusiv alocaţii familiale) (%):
- persoană singură: 100;
- al doilea adult dintr-un cuplu: 65;
- primul copil: 30;
- al doilea copil: 30;
- al treilea copil: 30.
Indexare: anual.
Măsuri de stimulare a inserţiei socio-profesionale: nu sunt.
Drepturi asociate: nu sunt drepturi directe, însă persoanele care beneficiază de
alocaţie au, în general, dreptul la o gamă largă de servicii medicale, datorită
venitului lor scăzut.
Finanţare: 100% statul.
Italia
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Denumirea: minimo vitale.
Legislaţia: intră în competenţa regiunilor. Reglementarea variază de la o
regiune la alta: majoritatea regiunilor reglementează acordarea acestei alocaţii
cu ajutorul legilor privind reorganizarea ajutorului social. În alte regiuni, fiecare
comună sau unitate sanitară locală fixează nivelul "venitului minim" cu ajutorul
reglementărilor sale individuale asupra prestaţiilor de ajutor social. O singură
regiune are o reglementare specifică în acest domeniu. Scopul: prestaţie care
realizează un transfer de resurse publice în favoarea unor categorii specifice
de cetăţeni care nu pot să muncească şi nu beneficiază de venituri mai mari
decât un nivel dterminat (corespunzător în principiu, unui minim vital ipotetic).
Durata accesului: limitată, cu posibilitate de reînnoire, în funcţie de durata
nevoii de ajutor.
Determinarea minimului:
• reglementarea diferă de la o regiune la alta;
• alocaţiile sunt stabilite la nivelul regiunilor;
• sunt diferenţe considerabile între regiuni: nivelul pentru o persoană singură
variază între 300000 şi 500000 LIT (194 şi 326 ECU).
Resurse luate în calcul: toate veniturile familiei, cu excepţia locuinţei.
Nivelul garantat:
• structură: nivelurile sunt fixate de organismele locale; pragurile de referinţă
depind de doi parametri: pensia minimă sau venitul neimpozabil (conform
fiscalităţii generale pentru lucrătorii dependenţi); prestaţia este variabilă în
funcţie de numărul componenţilor nucleului familial; uneori sunt prevăzute
majorări pentru situaţii deosebite (orfani, nomazi etc.);
• niveluri: nivelurile variază pe regiuni şi sunt diferenţiate numai în funcţie de
numărul membrilor familiei, nu şi în funcţie de componenţa ei. Intervale de
variaţie:
- persoană singură: 300000-500000 LIT (194-326 ECU);
- două persoane: 400000-700000 LIT (258-452 ECU);
- trei persoane: 500000-850000 LIT (326-548 ECU);
- patru persoane: 600000-1000000 LIT (387-645 ECU);
- cinci persoane: 700000-1100000 LIT (452-710 ECU).
Raport între niveluri (%):
- persoană singură: 100;
- al doilea adult dintr-un cuplu: 33-40;
- primul copil: 30-33;
- al doilea copil: 30-33;
- al treilea copil: 30-33.
Indexare:
• nivelurile stabilite în corelaţie cu pensia minimă: anual, în funcţie de evoluţia
pensiei (indexată în funcţie de preţurile de consum şi evoluţia salariilor);
• nivelurile stabilite în funcţie de alţi parametri: adaptare, fără modalităţi
predeterminate.
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Măsuri de stimulare a inserţiei socio-profesionale: iniţiative de pregătire
profesională vizând inserţia unor categorii speciale cum sunt femeile şi copiii.
Drepturi asociate:
• sănătate: Serviciul Sanitar Naţional garantează îngrijirea medicală a tuturor
cetăţenilor, în condiţiile plăţii unei părţi din cheltuieli, de la care sunt exceptaţi,
în general, cei care dovedesc că dispun de un venit inferior pensiei sociale;
• locuinţă: în unele regiuni, mai ales pentru persoanele vârstnice.
Finanţare: prelevări fiscale la nivel local.
Luxemburg
Denumirea: Revenu Minimum Garanti.
Anul instituirii: 1986.
Scopul: asigurarea unui nivel de trai decent populaţiei şi protecţia oamenilor
împotriva sărăciei.
Durata accesului: nelimitată.
Determinarea minimului:
• nivelurile de referinţă ale minimului au fost fixate prin decizie politică pornind
de la salariul minim social şi pensiile minime. Nivelurile minime sunt indexate
automate în funcţie de evoluţia costului vieţii.
• alocaţiile sunt fixate la scară naţională.
• nu există diferenţe regionale.
Resursele luate în calcul: venitul brut integral, averea şi prestaţiile de substituţie sau de completare (fără prestaţiile familiale) obţinute de la securitatea
socială.
Nivelul garantat:
• categorii prevăzute:
- persoană singură;
- al doilea adult;
- următorii adulţi;
- fiecare copil;
- majorare pentru persoane care necesită îngrijire.
Prestaţiile familiale sunt excluse din nivelul minimului garantat;
• cazuri tip:
1. Nivel, fără alocaţii familiale:
a) persoană singură: 26992 LFR (640 ECU);
b) cuplu fără copii: 36258 LFR (860 ECU);
c) cuplu cu un copil: 41229 LFR (978 ECU);
d) cuplu cu doi copii: 46200 LFR (1096 ECU);
e) cuplu cu trei copii: 51171 LFR (1214 ECU);
f) familie monoparentală cu un copil: 31963 LFR (758 ECU);
g) familie monoparentală cu doi copii: 36934 LFR (876 ECU).
2. Niveluri cu alocaţii familiale:
a) cuplu cu un copil (10 ani): 43764 LFR (1038 ECU);
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b) cuplu cu doi copii (10 şi 12 ani): 54401 LFR (1291 ECU);
c) cuplu cu trei copii (8, 10 şi 12 ani): 67325 LFR (1597 ECU);
d) familie monoparentală cu un copil (10 ani): 34498 LFR (818 ECU);
e) familie monoparentală cu doi copii (8 şi 10 ani): 44141 LFR (1047 ECU).
Raport între niveluri (%):
- persoană singură: 100;
- al doilea adult dintr-un cuplu: 34;
- primul copil, inclusiv alocaţiile familiale (vârstă medie): 28;
- al doilea copil (inclusiv alocaţiile familiale, vârstă medie): 36;
- al treilea copil (inclusiv alocaţiile familiale, vârstă medie): 48.
Indexare:
• automat, când are loc o creştere a costului vieţii cu 2,5%;
• în funcţie de indicele preţurilor de consum.
Măsuri de stimulare a inserţiei socio-profesionale: veniturile din muncă, o rentă
parţială de accident sau o obligaţie de pensie alimentară, până la un sfert din
venitul global garantat nu sunt scăzute din alocaţia obţinută.
Drepturi asociate: afiliere la asigurarea de boală.
Finanţarea: statul; contribuţiile comunelor sunt fixate la 10%, din alocţiile
plătite.
Olanda
Denumire: Sociale Bijstand.
Anul instituirii: 1963.
Scopul: de a acorda asistenţă financiară fiecărui cetăţean care nu-şi poate
asigura cheltuielile necesare pentru nevoile sale şi ale familiei sale sau care nu
o poate face în mod convenabil sau este ameninţat de o astfel de situaţie.
Legea acordă acestor cetăţeni posibilitatea de a-şi plăti cheltuielile de
subzistenţă. Alocaţia are drept scop să permită persoanei în cauză să ajungă
din nou la poziţia în care să poată să-şi acopere singură cheltuielile necesare
pentru a trăi independent de asistenţă.
Durata accesului: nelimitată.
Determinarea minimului:
• nivelul de asistenţă este definit prin decretul asupra proporţiilor asistenţei
naţionale din 1974 care determină nivelurile standard. Acestea se bazează pe
salariul minim net;
• alocaţiile sunt stabilite la nivel naţional;
• nu există diferenţe regionale.
Resursele luate în considerare: toate resursele indiferent de natura şi originea
lor: economii 17200 HFL (7450 ECU) pentru familii şi 8600 HFL (3725 ECU)
pentru persoanele singure. Persoanele de cel puţin 65 ani, care trăiesc în
locuinţa proprie, beneficiază de o exceptare suplimentară. Oricare ar fi numărul
copiilor, din alocaţia beneficiarului se scade o sumă de 182,73 HFL (79 ECU)
dacă are copii care locuiesc acasă şi au venituri proprii.
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Nivelul garantat:
• categorii prevăzute:
- cupluri căsătorite sau nu: 100% din salariul minim;
- familii monoparentale: 90% din salariul minim;
- persoane singure, de 23 ani şi peste: 70% din salariul minim;
- persoane singure care locuiesc împreună cu alţii: 60% din salariul minim;
- tineri de 18-23 ani: rate inferioare.
• prestaţiile familiale sunt plătite în plus, peste ajutorul social;
• cazuri tip:
1. Niveluri standard nete lunare, fără alocaţii familiale:
a) persoane singure, de 23 ani şi peste, care locuiesc împreună cu alţii:
1028,84 HFL (446 ECU);
b) persoane singure, de 23 ani şi peste, care locuiesc singure: 1211,57 HFL
(525 ECU);
c) cuplu (cu sau fără copii): 1730,81 HFL (750 ECU);
d) familie monoparentală: 1557,73 HFL (675 ECU);
2. Niveluri standard, cu alocaţii familiale:
a) familie monoparentală cu un copil (10 ani): 1687,42 HFL (731 ECU);
b) cuplu cu un copil (10 ani): 1860,50 HFL (806 ECU);
c) familie monoparentală cu doi copii: (8 şi 10 ani): 1860,49 HFL (809 ECU):
d) cuplu cu doi copii (8 şi 12 ani): 2087,04 HFL (904 ECU);
e) cuplu cu trei copii (8, 10 şi 12 ani): 2270,13 HFL (983 ECU).
Raport între niveluri (%):
- persoană singură: 100;
- al doilea adult dintr-un cuplu: 68;
- primul copil (inclusiv alocaţiile familiale, vârstă medie): 13;
- al doilea copil (inclusiv alocaţiile familiale, vârstă medie): 17;
- al treilea copil (inclusiv alocaţiile familiale, vârstă medie): 18.
Indexare: de două ori pe an; în funcţie de evoluţia salariilor.
Măsuri de stimulare a inserţiei socio-profesionale: o parte
din remunerarea muncii (timp parţial) nu este luată în considerare la calculul
alocaţiei pentru a stimula căutarea unui loc de muncă. Această exceptare se
aplică o perioadă de doi ani şi poate fi prelungită în situaţii excepţionale.
Drepturi asociate:
• sănătate: un beneficiar de ajutor social, asigurat în mod obligatoriu, în virtutea
legii privind asigurarea în domeniul sănătăţii, plăteşte ceea ce această lege şi
legea generală privind cheltuielile medicale excepţionale numesc "primă
nominală". Persoanelor, care nu sunt cuprinse în această asigurare obligatorie,
li se pot rambursa cheltuielile cu o asigurare medicală privată care acoperă
aceleaşi riscuri ca şi asigurarea medicală obligatorie. Suma rambursată se
reduce la nivelul "primei nominale";
• locuinţă: în principiu: nimic. Beneficiarii de ajutor social, care plătesc o chirie
cuprinsă între 306,67 şi 865,42 HFL lunar (133 şi 375 ECU) au, în general,
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dreptul la subvenţie locativă. Este vorba de o dispoziţie legală distinctă, care se
aplică locatarilor în general. Benefeciarii care locuiesc în case proprii şi au
cheltuieli cu locuinţa cuprinse între 306,67 şi 865,42 HFL (133 şi 375 ECU)
lunar pot să primească o alocaţie de un nivel care corespunde subvenţiei
locative. Pentru cheltuielile cu locuinţa care depăşesc 865,42 HFL (375 ECU)
lunar poate fi acordat un supliment temporar, cu condiţia ca beneficiarul să
caute o locuinţă mai ieftină.
Finanţare: 90% statul, 10% municipalităţile.
Regatul Unit
Denumirea: Income Support.
Anul instituirii: 1948; legea de bază: 1987, 1992.
Scopul: acordarea unui ajutor financiar persoanelor care nu muncesc în timp
complet şi ale căror venituri provenite din toate sursele sunt inferioare nivelului
minim determinat.
Durata accesului: nelimitată.
Determinarea minimului: nivelurile minimului nu sunt stabilite pe baza unui "coş
de consum". Ele nu cuprind nici sume separate pentru rubrici specifice
referitoare la cheltuielile cu alimentaţia şi cu încălzirea.
Alocaţile sunt fixate la nivel naţional.
Nu sunt diferenţe regionale
Resursele luate în calcul: majoritatea surselor de venituri; pentru fiecare 250
UKL (353 ECU) din economie, peste 3000 UKL (4242 ECU) se presupune că
se obţine un venit de 1 UKL (1,40 ECU)/săptămână şi se scade din alocaţia
care ar trebui plătită în mod normal.
Nivelul garantat:
• structură:
- alocaţie personală (pentru persoană singură, cuplu, părinte singur, copii în
întreţinere);
- plus: primă (pentru familie, părinte singur, pensionar, invalid);
- plus: cote speciale de ajutor pentru persoanele aflate în case de sănătate sau
de bătrâni.
• principalele prestaţii familiale (cum sunt alocaţiile familiale "Child Benefit" şi
"Family Credit") sunt complet independente de ajutorul social. Totodată,
ajutorul social cuprinde el însuşi o "primă pentru familie", ca şi o "primă pentru
părintele singur";
• cazuri tip: niveluri care cuprind alocaţiile familiale, dar nu şi alocaţiile pentru
locuinţă, octombrie 1992, lunar (ajutorul social este o alocaţie plătită
săptămânal; pentru comparabilitate, nivelurile săptămânale au fost convertite
în niveluri lunare):
- persoană singură, 18-24 ani: 145,60 UKL (206 ECU);
- persoană singură, 25 ani şi peste: 183,95 UKL (260 ECU);
- cuplu fără copii: 288,60 UKL (408 ECU);
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- familia monoparentală cu un copil (10 ani): 307,88 UKL (435 ECU);
- cuplu cu un copil (10 ani): 391,95 UKL (554 ECU);
- familie monoparentală cu doi copii (8 şi 10 ani): 370,93 UKL (524 ECU);
- cuplu cu doi (8 şi 12 ani): 484,68 UKL (685 ECU);
- cuplu cu trei copii (9, 13 şi 17 ani, şcolari): 595,40 UKL (842 ECU).
Raport între niveluri (inclusiv alocaţiile familiale) (%):
- persoană singură: 100;
- al doilea adult din cuplu: 57;
- primul copil: 57;
- al doilea copil: 50;
- al treilea copil: 60.
Indexare: normal, odată pe an; în funcţie de ROSSI (indicele preţurilor de
consum, calculat fără luarea în considerare a cheltuielilor cu locuinţa);
Măsuri de stimulare a inserţiei socio-profesionale: un venit de până la 5 UKL
(7,10 ECU) pe saptămână nu este scăzut din ajutorul social. O exonerare de
15 UKL (21 ECU) pe săptămână se aplică pentru părinţii singuri, pentru invalizi
şi pentru şomerii de lungă durată (cel puţin doi ani).
Drepturi asociate:
• sănătate: reţete şi lucrări stomatologice efectuate de NHS (National Health
Service) gratuit, teste oculare efectuate de NHS gratuit şi reduceri pentru
ochelari. Ajutor pentru plata cheltuielilor de transport în vederea unui tratament
efectuat de NHS. Lapte şi vitamine gratuite pentru copiii de cel puţin cinci ani şi
femeile însărcinate. Mese gratuite la şcoală.
• locuinţă: toate cheltuielile cu locuinţa sunt acoperite de alocaţia pentru
locuinţă, cu excepţia dobânzilor asupra unei ipoteci, a îngrijirilor la domiciliu şi
a cheltuielilor caselor de sănătate, a cheltuielilor cu unele servicii incluse în
chirie dar neacoperite de alocaţia pentru locuinţă.
Finanţare: 100% statul.
Sursa: CCE-MISSOC, La protection sociale dans les État Membres de la Communautè,
1992, p.208-231.
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