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INTRODUCERE

Dezvoltarea economiilor naţionale în perioada acestui nou secol şi mileniu prezintă o complexitate şi o interdependenţă care nasc în permanenţă încercări politice de ajustare şi armonizare a unor traiectorii divergente pe care
sunt înscrişi diferiţii jucători.
Regulile jocului economic mondial în condiţiile accentuării concurenţei şi
ale globalizării divergente a pieţelor sunt scrise şi negociate din ce în ce mai
mult de organisme şi organizaţii internaţionale de tipul OMC, FMI, de uniuni
sau acorduri economice continentale, zonale sau regionale (UE, ALENA/
NAFTA, G8, MERCOSUR, CSI etc.), de bănci cu arie de acţiune globală sau
regională (Banca Mondială, Banca Centrală Europeană), de societăţi şi corporaţii financiare internaţionale, de societăţi/companii multinaţionale sau transnaţionale.
Statele şi guvernele naţionale au fost tot mai mult criticate şi silite să se
retragă din terenul de joc, lăsând strategiile şi politicile în seama agenţilor economici şi a legilor vizibile sau invizibile ale concurenţei şi ale pieţelor globale.
Dacă alte ramuri, domenii şi sectoare ale economiei au abilităţi mult mai
mari în a se înscrie pe traiectoriile şi regulile jocurilor globale, agricultura reprezintă o activitate mult mai importantă, mai complicată şi mai conservatoare.
Această ramură este mama tuturor economiilor naţionale; ea este cea care
asigură sursele vitale de existenţă pentru viaţa oamenilor, animalelor şi plantelor de pe planetă.
Pornind de la această realitate, fiecare stat şi guvern a adoptat în decursul istoriei mai vechi sau mai noi un set de politici, legi, reglementări şi reguli
de susţinere a producţiei de alimente.
Reglementările globale ale comerţului cu produse agroalimentare au intrat în scenă mai târziu în raport cu alte domenii ale relaţiilor economicofinanciare şi monetare internaţionale.
În prezent sunt consemnate diferenţe enorme în ce priveşte tehnologia,
condiţiile naturale şi economice, producţia şi consumul de alimente între ţările
lumii; inegalităţile din domeniul producţiei şi al consumului de alimente pe locuitor sunt un rezultat istoric al creşterilor diferite ale producţiei şi ale numărului
populaţiei.
Ţările puternic industrializate sunt de regulă astăzi şi principalii producători agricoli; în cazul acestora consumul de produse agricole tot mai sofisticate
şi mai industrializate a ajuns la saturaţie, atât datorită sporirii cantităţilor obţinute pe unitate de suprafaţă sau pe un animal (şi acestea au crescut prin aportul
decisiv al industriei), cât şi ca urmare a presiunii mult mai reduse a factorului
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demografic. În consecinţă, desfacerea surplusului de produse agroalimentare
reprezintă o cale indispensabilă de menţinere a bunăstării şi a stabilităţii socialeconomice atât în ţările bogate cât şi în cele care au deficite temporare sau
cronice de astfel de bunuri. Pentru menţinerea şi creşterea veniturilor agricultorilor din ţările dezvoltate s-au practicat zeci de ani politici de suport; asemenea
susţineri au fost introduse şi în vederea favorizării exporturilor şi respectiv a
restricţionării sau permisivităţii importurilor.
Concurenţa internaţională tot mai intensă a depăşit domeniile propriuzise ale producţiei; nu se mai concurează neapărat producătorii agricoli ci este
vorba de o ciocnire din ce în ce mai dură între politicile agricole, actorii comerciali şi interesele financiare.
Concurenţa, pe lângă efectele pozitive, uneori mai ales temporare, pe
care le generează prin reducerea preţurilor bunurilor agroalimentare, naşte
costuri din ce în ce mai mari ale politicilor agricole şi comerciale. Aceste politici
presează mai întâi bugetele guvernamentale care devin nesustenabile; ulterior,
costurile mai mari se transferă spre producătorii agricoli – nevoiţi să investească sume tot mai mari pentru productivitate şi competitivitate – şi spre consumatori.
Deşi iniţial mai toate politicile de producţie şi comerciale apar ca benefice, în timp acestea se uzează şi îşi fac simţite şi efectele perverse.
Astăzi sunt de pildă la modă critici severe adresate atât politicilor de suport, de subvenţionare a producţiei şi comerţului, de autoaprovizionare sau autosuficienţă, dar şi celor care urmăresc cu îndârjire creşterea competitivităţii şi
promovarea unei agriculturi intensive, productiviste, care afectează sănătatea
oamenilor, a animalelor, a plantelor, a solurilor şi în general a ecosistemelor, a
echilibrelor ecologice.
Divergenţele majore din acest început de mileniu par a rupe producţia
agricolă de comerţ; legile producţiei agricole sunt însă diferite în raport cu alte
domenii ale activităţii umane, pe care comerţul liber le poate favoriza şi dezvolta, viaţa nu poate neapărat să respecte reguli comerciale standardizate valabile pentru bunurile neînsufleţite.
Standardizarea producţiei, a modelelor de consum şi a comerţului în
condiţiile globalizării, pentru bunurile vitale oferite de agricultură va genera în
continuare o criză a politicilor agricole ale viitorului care în mod necesar vor
trebui să concilieze interesele naţionale cu cele internaţionale, producţia cu
consumul şi comerţul, eficienţa şi competitivitatea cu cerinţele dezvoltării durabile.
Înţelegerea direcţiilor de reconstrucţie a politicilor agricole româneşti şi
comunitare presupune între altele cunoaşterea evoluţiei modelelor de consum
şi de producţie agricolă, a traseului politicilor agricole comunitare şi a altor ţări
dezvoltate, a crizei rezultate din incidenţa actuală a acestora cu politicile comerciale şi a tensiunilor de pe pieţele globale.

1. MODELELE DE PRODUCŢIE ŞI DE CONSUM
AGROALIMENTAR
1.1. Principalele modele de consum alimentar
Complexitatea sistemului agroalimentar derivă din numărul mare al
componentelor sale, cât şi din varietatea de domenii şi subiecţi sociali implicaţi:
familia, statul, piaţa şi, într-o măsură mai mare sau mai mică, toate sectoarele
productive – agricultura, industria şi sectorul terţiar. Elementele componente şi
structura sistemului au cunoscut modificări importante în spaţiu şi timp.
Evoluţiile societăţii şi ale economiei duc la o succesiune a modelelor de
consum alimentar – de la modelul tradiţional (modelul sărăciei), cel agroindustrial (care implică substituirea bogăţiei de proteine de origine animală cu conţinutul slab de proteine de origine vegetală) şi modelul de saturare (caseta nr.
1).
Fiecare model este definit în raport cu sistemul de producţie şi de consum dominant care este compatibil cu acesta, trecerea de la un sistem de
consum la altul neimplicând dispariţia completă a celui anterior. Persistenţa a
diferite tipuri de modele face mult mai dificilă şi mai complexă interpretarea sistemului alimentar a societăţilor moderne contemporane.
Caseta nr. 1
Principalele modele de consum alimentar
Activitatea
Producţia

Distribuţia

Prelucrarea

Consumul

Modelul tradiţional

Modelul agroindustrial
Modelul de saturaţie
(societatea modernă)
(modernitatea recentă)
- asigurarea necesarului
- inputurile agriculturii şi
- eterogenitatea tehnologi
de consum al familiilor de
procesul de transformare
că şi specializare flexibilă;
fermieri;
a produselor agricole
- procesul de producţie
- lucrătorii din agricultură
sunt industrializate;
agricolă în sine poate fi
reprezintă o pondere
- ferma este integrată în
industrializat (biotehnologia);
importantă din populaţia
industria agroalimentară;
- reevaluarea tehnicilor
totală;
- angajaţii din agricultură
tradiţionale;
mai reprezintă doar o
parte relativ redusă din
ocuparea totală;
- pieţe locale;
- pieţe globale, internaţiona- - distribuţia modernă are
- schimburile de alimente
le;
cel mai activ rol în sistemul
în cadrul comunităţii şi
- accesul la hrană este rede desfacere;
între grupuri înrudite;
glementat de piaţă şi
- segmentarea pieţelor
drepturi (venituri,
globale;
proprietari de teren etc.);
- în familie, acasă;
- se extinde consumul în
- industrializarea şi asigurarea
afara gospodăriei, la locul de pe piaţă a alimentelor în
muncă, în restaurante etc.;
formă gata de consum
(catering, comoditate etc.);
- alegere locală, în concor- - consumul de masă al
- individualizarea, detradidanţă cu disponibilitatea
alimentelor standard şi
ţionalizarea şi fragmentarea
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Activitatea

Modelul tradiţional

şi statutul;
- inegalităţi din punct de
vedere al hrănirii între
membrii societăţii;
- abundenţa şi lipsurile alternează în funcţie de
sezon şi recoltă;
Statut ideo- - omul în centrul lanţului
logic, identi- alimentar;
tatea hranei - agricultura ca material şi
simbol de bază al vieţii;
- valoarea simbolică a
hranei, ca distincţie între
―noi‖ şi „ceilalţi‖.

Modelul agroindustrial
Modelul de saturaţie
(societatea modernă)
(modernitatea recentă)
rezistente;
stilurilor de
- inegalităţi privind alimentaconsum;
ţia, mai mult între societăţi - destructurarea meselor decât în interiorul
servirea în afara gospodărifiecărei societăţi;
ei;
- transformările din ştiinţă
şi tehnologie legitimează
exploatarea naturii;
- hrana este percepută ca
produs industrial
comestibil, venind pe o
filieră, fără identitate.

- ştiinţa şi tehnologia sunt
considerate cu două tăişuri
şi şi-au pierdut legitimitatea;
- întrebări legate de îngrijorarea privind riscul, siguranţa
alimentară în condiţiile tehnicilor indus
triale;
- hrana îşi caută identitatea.

Sursa: elaborată de Beardsworth şi Keal (1997) şi Malassis şi Ghersi (1996) şi citată de
Maria Fonte – Food Systems, Consumption Models and Risk Perception in Late
Modernity, University of Naples „Federico II”, Naples, Italy, 2002.

1.2. Emergenţa modelului alimentar agroindustrial în societatea
modernă
Modelul de consum alimentar tradiţional, în forma sa pură, era strâns legat
de existenţa unei societăţi caracterizate prin sărăcie generalizată. Atât funcţiile
sistemului cât şi actorii implicaţi erau limitaţi ca număr; sistemul era simplu, bazat
pe autoconsum în care predomina un singur actor producătorul-consumator.
Ferma şi familia au fost strict legate atât de mult încât erau tratate unitar: ferma
familială; piaţa era limitată la schimburile locale. Dieta este diferenţiată numai în
funcţie de nivelul venitului, între săraci şi bogaţi. Dieta pentru cei săraci este
alcătuită din produse alimentare cu un nivel redus de energie înglobată, în
special de natură vegetală (cereale, cartofi). Prepararea şi consumul se realiza
în familie, formele şi modul de organizare respectând diferenţele de vârstă şi de
putere.1
Apropierea personală dintre producător şi consumator constituia baza
încrederii în procesul de producere a hranei şi calitatea acesteia. Mai mult,
agricultura tradiţională, constrânsă de natura terenului şi legată de ciclurile
naturale sezoniere, crea senzaţia participării şi identificării cu natura. Tehnicile
tradiţionale legau strâns omul de natură.
Emergenţa modelului agroindustrial de producţie şi consum alimentar
(care a traversat o perioadă de tranziţie ce a durat multe decenii, din a doua
jumătate a secolului al XX-lea), duce la dispariţia treptată a autoconsumului şi la
aprovizionarea cu mărfuri alimentare industriale prin intermediul pieţei.
1

Maria Fonte, Food Systems, Consumption Models and Risk Perception in Late Modernity,
University of Naples "Federico II", Naples, Italy, 2002.
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Piaţa, ca o nouă colectivitate, intră în scenă; sistemul alimentar devine
tot mai complex şi reţeaua subiecţilor relevanţi este tot mai extinsă. Prin procesul de apropiere şi substituţie industrială, domeniul agriculturii este limitat; activităţile de transformare a produselor agricole sunt apropiate de industrie, în
timp ce produsele şi producătorii sunt subiecte ale procesului de substituţie;
grăsimi vegetale în locul grăsimilor animaliere; sfecla de zahăr în locul trestiei
de zahăr; producătorii europeni cu cei americani; produsele industriale în locul
celor agricole etc.
La nivelul economiei, în general, se intră în era industrializării şi a diferenţierilor sectoriale şi spaţiale ale economiei. Agricultura nu mai produce produse finale, pierde legătura cu consumatorii direcţi, devine din ce în ce mai
mult un sector economic producător de produse intermediare pentru industria
agroalimentară. Înainte, pierderile erau generate de natură, în timp ce, în
această fază, creşterea gradului de tehnologizare a făcut ca inputurile industriale din sector să fie mai mult determinate de aceasta decât de constrângerile
teritoriale şi sezoniere sau de caracteristicile biologice ale procesului de producţie şi ale soiurilor cultivate. Pe măsură ce piaţa devine locul principal de
aprovizionare cu hrană, comerţul şi distribuţia au tendinţa să capete un rol predominant.
Consumul de masă devine majoritar, fiind bazat în principal pe produse
standardizate. Se vorbeşte despre „dieta fordistă‖ al cărui element central este
„ciolanul global‖ produs de filiere globale. Pentru majoritatea populaţiei din ţările bogate, consumul de calorii înregistrează o tendinţă de creştere, în timp ce
caloriile de origine animală tind să fie în locuite cu cele de origine vegetală. Cele vegetale ating aproximativ 40% din consumul final de calorii, făcând modelul
foarte costisitor din punct de vedere energetic.1
Din punct de vedere al organizării spaţiale a societăţii acest model implică urbanizarea, cu o viteză fără precedent, generată de dezvoltarea industrială. Cea mai mare parte a populaţiei, care nu îşi produce singură hrana, rupe
legăturile cu agricultura şi îşi exprimă cererea pe piaţa alimentelor.
În timp ce transformarea industrială a produselor alimentare devine un
fenomen generalizat şi pieţele alimentare sunt din ce în ce mai internaţionalizate, consumul este din ce în ce mai independent de constrângerile sezoniere şi
locale. Produsele vin din cele mai diferite zone ale lumii, din teritorii cu diferite
vocaţii agricole şi cu timpi de producţie „în afara sezonului‖. Familia rămâne
încă locul privilegiat al consumului, dar consumul în afara familiei devine din ce
în ce mai important, la locul de muncă şi în restaurante.
1

„Din punct de vedere energetic, cel mai eficient mijloc de a hrăni populaţia nu este fast
food-ul. Istoria de succes a recenţilor superpui este integral bazată pe alimente bazate pe
porumb, soia, sorg şi alte plante cu conţinut ridicat de proteine, dar şi pe proteine animaliere, predominant făină de peşte… Din punct de vedere al valorii nutritive, toate aceste
plante hrănitoare, împreună cu făina de peşte, arată că un pui american mănâncă mai bine decât I' din populaţia lumii." (Harris, 1990, 126).
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Hrana industrială este noul născut al modelului: logica industrială prevalează şi conduce la standardizare, desezonalitate şi deteritorializare a alimentelor. Hrana este, în vocabularul unor analişti, „un obiect comestibil
neidentificat.‖1 Distanţa şi durabilitatea, care reprezintă abilitatea de a te pierde
în timp şi a călători în spaţiu, devin caracteristicile esenţiale ale noilor bunuri,
determinând apariţia de noi accepţiuni privind calitatea, corelate cu obiceiurile
industriale.

1.3. Sistemul alimentar şi modelele de consum în condiţiile modernităţii recente
Anii ‗70 ai secolului trecut sunt consideraţi anii schimbării: aceştia au fost
caracterizaţi prin criza regimului fordist, afirmarea unei noi paradigme
tehnologice în conformitate cu evoluţiile economice şi prin începutul perioadei
postmoderne sau de modernitatea recentă, după aprecierile sociologilor.
Analiza sistemelor alimentare relevă, pentru această perioadă,
declanşarea crizei modelului agroindustrial. Rădăcinile economice şi politice ale
crizei provin din emergenţa capitalului transnaţional, consecutiv cu apariţia
crizelor statului naţiune şi cu modificări spaţiale şi structurale ale economiei. Din
punct de vedere structural, crizele se manifestă ca destructurări ale meselor şi
predominanţa serviciilor (catering, restaurante, vânzarea cu amănuntul etc.) în
raport cu sectorul industrial.
Şcoala franceză a lui Malassis consideră că se afirmă tot mai mult un nou
model, specific societăţilor în stadiul de îndestulare. În timp ce modelul agroindustrial este unul de creştere, stadiul de îndestulare este caracterizat printr-o
saturaţie din punct de vedere al nivelului energetic şi o stabilizare a ponderii
cheltuielilor alimentare în cheltuielilor totale. Din punct de vedere al
aprovizionării, acesta se caracterizează prin emergenţa unui sistem de producţie
flexibil, raţionalizarea distribuţiei (care devine un imens sistem bine organizat) şi
o modificare importantă a relaţiilor din sfera pregătirii şi consumului. Ca urmare a
creşterii gradului de participare a femeilor pe piaţa muncii, alimentele
încorporează din ce în ce mai multe servicii (diferite stadii ale pregătirii hranei) şi
prepararea hranei devine tot mai convenabilă la cuptoarele cu microunde, în
comparaţie cu servirea mesei la restaurant. Mesele organizate în familie îşi pierd
din importanţă, în timp ce gustările şi hrana consumată în afara gospodăriei
devin tot mai frecvente. Relaţiile de piaţă se extind şi în domeniul bucătăriei şi
mesei şi vânzările cu amănuntul capătă un rol tot mai important în lanţul
alimentar, în raport cu industria.
Cele trei modele (tradiţional, agroindustrial, de îndestulare) sunt
prezentate în literatură ca o succesiune de stadii, care duc la o convergenţă
către cel mai avansat model. Convergenţa poate fi justificată pornind de la
1

Fischler, 1990, citat în op. cit., 1.
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caracteristicile biologice ale consumului alimentar, care limitează cantitatea de
hrană ce poate fi asimilată de un organism, limita indicată de nutriţionişti fiind de
2.500-3.000 de calorii finale. Aşa cum arăta şi Engel, în cea de a doua parte a
secolului XIX, odată cu creştere nivelului venitului, ponderea cheltuielilor
alimentare tinde să scadă şi se stabilizează în jurul a 15-20% din totalul
acestora. Totodată convergenţa este esenţială ca fenomen social şi indică o
tendinţă de omogenizare a stilului de consum: nu numai pentru ce mâncăm ci şi
pentru cât mâncăm.
Convergenţa este deci legată nu numai de ce mâncăm ci şi de unde
cumpărăm (de la supermarket) şi unde mâncăm (în afara gospodăriei).
Specialiştii sunt încă preocupaţi, pe de o parte de persistenţa unor diete
naţionale, dar şi de emergenţa orizontală a diferenţelor dintre grupuri sociale
transnaţionale, pe de altă parte. Modelele de dietă naţionale converg, dar apar
noi diferenţe de stiluri de consum între diferite categorii sociale, exprimate prin
caracteristici socioeconomice şi culturale diferite. Diferenţierea socioeconomică
este legată mai mult de stilul de viaţă decât de nivelul veniturilor. Este vorba
despre diferenţele de stil de viaţă dintre urban şi rural, poziţia femeii pe piaţa
muncii, dimensiunea şi caracteristicile familiei, care ridică problema orelor de
servire a mesei, destructurarea meselor în familie şi creşterea în paralel a numărului de mese servite în afara gospodăriei.
Convergenţa prin intermediul creşterii similarităţilor dintre modelele de
consum pare a nu fi în contradicţie cu tendinţele de creştere a varietăţii alimentelor, generată atât de intensificarea schimburilor, cât şi de predominanţa companiilor transnaţionale în industria de distribuţie a alimentelor.
Modelele de consum şi convergenţa acestora sunt întreţinute de tehnologii, de soiuri şi material biologic tot mai standardizate.
Diferenţele structurale şi instituţionale, decalajele de venituri ale consumatorilor, structurile ocupării şi ponderea diferită a populaţiei agricole între ţări,
determină un plurarism al modelelor de producţie şi de consum agroalimentar,
cu implicaţii profunde asupra arhitecturii politicilor agricole, care intră în conflict
cu practicile şi politicile tot mai globale ale comerţului.
Competitivitatea, căutată permanent sub impulsul globalizării politicilor
comerciale, reprezintă vectorul care propulsează agricultura productivistă şi
care generează tot mai acute probleme ecologice şi de sănătate a oamenilor şi
animalelor.

2. EMERGENŢA SISTEMELOR DE AGRICULTURĂ
PRODUCTIVISTĂ
2.1. Evoluţii istorice
Evoluţiile ştiinţifico-tehnice şi cele economice şi comerciale din ultimii 150
de ani au determinat, în cazul agriculturii, un proces global de artificializare şi
comercializare a ansamblului proceselor sale natural-biologice.
Agricultura, deşi mai conservatoare şi mai inflexibilă la noutăţile tehnice,
are totuşi unele sectoare în care a luat-o înaintea industriei. Aşa de pildă, la
mijlocul secolului al XIX-lea au apărut abatoarele în regim de bandă tayloristă
la Chicago, după care, linia de asamblare introdusă de Ford în 1910 a fost
construită în analogie la „banda de demontare‖ inventată în jurul anilor 1830 la
Cincinatti, supranumită „porkopolis‖ – care transporta carcasele de porc şi fiecare muncitor dezosa o parte pentru a avea productivitate. Ulterior s-a dezvoltat mecanizarea abatoarelor în uzinele de carne, trecând prin fazele
intermediare – transport – industrializare – lanţuri de frig etc.; toate acestea au
apărut chiar înaintea motorizării şi chimizării agriculturii şi a selecţiei genetice a
plantelor şi animalelor.
În acest interval de aproape două secole, specializarea agricolă şi ecartul de productivitate între regiunile lumii s-au amplificat considerabil.
Produsele din carne s-au aflat în centrul tuturor proceselor; pentru ţăranii
din Vest, porcul a devenit mijlocul cel mai comod de a expedia recolta de porumb la Chicago; industrializarea lanţului producţiei de carne de porc s-a extins
rapid la bovine.
Exigenţele diminuării costurilor de producţie au bulversat în mod egal
geografia oraşelor şi satelor; noi forme de diviziune a muncii orizontale (teritoriale) şi verticale (pe filiere) s-au impus în agricultură.
Aceste sisteme au trecut şi în Europa, unde, mai ales după cel de al doilea război mondial, asistăm la concentrarea funciară, la distrugerea sistemului
tradiţional de policultură – creşterea animalelor, motorizare etc., procese care
au făcut ca într-o jumătate de secol să dispară zeci de milioane de ocupaţi în
agricultură.
Cea de a doua revoluţie agricolă, demarată în Europa după 1945 s-a derulat prin mecanizare/motorizare, chimizare şi selecţie genetică, în scopul garantării autosuficienţei alimentare.
Procesele au fost posibile prin instituţionalizarea cogestiunii între stat şi
sindicalismul agricol modernizator, care au favorizat introducerea agriculturii în
sistemul capitalist şi subordonarea acesteia ciclului industrial; o parte a societăţii a întreprins acţiuni pentru eradicarea simbolismului şi a practicilor economiei ţărăneşti şi a formelor specifice de muncă.
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Diferite regiuni s-au specializat în producţia vegetală sau în variate tipuri
de produse zootehnice sub solicitarea fabricanţilor de alimente, apărând fermele de zeci de mii de animale. S-a născut astfel economia de scară în agricultură, cel mai adesea în detrimentul dimensiunilor şi cerinţelor ecologice şi sociale
ale agriculturii. Aceste exploataţii specializate au fost permanent susţinute prin
mecanisme de ajutor public.
Astfel, în Franţa ultimilor ani, 7% din exploataţii captau peste 80% din
subvenţii iar 5000 din cei mai mari producători de cereale (1% din exploataţiile
agricole) primeau un ajutor anual de 750 mii franci, în timp ce la mai mult de
200 mii exploataţii nu li s-au oferit decât 20 mii de franci pe an. 1
Această modernizare este conectată la mondializarea schimburilor comerciale, în care, puteri considerabile sunt deţinute de Europa şi SUA. Aceste
puteri se manifestă atât prin intervenţia etatistă, cât şi prin forţa grupurilor industriale; cele două niveluri intrând în sinergie.2
În particular, guvernul american nu a acceptat niciodată să piardă controlul pieţei strategice a cerealelor, deţinut de imperiile multinaţionale de comerţ
(Cargill sau Continental Grains; în 1999 SUA controlau 54% din piaţa cerealelor faţă de 17% Europa).
Din trei hectare cultivate în SUA, unul este pentru export (SUA păstrează
pentru sine 40% din producţie şi 80% din comerţul cu porumb).
SUA exersează constrângeri pentru europeni în vederea deschiderii pieţelor către produsele lor (carne de vită cu hormoni, produse de substituire a
cerealelor şi oleoproteice care, încorporate în hrana animalelor au făcut să explodeze producţia de lapte de vacă şi carne de porc şi pasăre).
Preţul noilor produse pentru hrana animalelor are un cost inferior la 40
USD/tonă, faţă de 125 USD/tonă de lucernă.
Utilizarea făinii de deşeuri animaliere este perfectă pentru o logică
productivistă; aceasta a înlocuit soia. Şeptelul de animale din Anglia – cel mai
numeros din Europa, hrănit cu deşeuri de la uzinele de ecarisaj a devenit cea
mai bună sursă de proteine cu preţ scăzut pentru bovinele europene.
Pentru a scădea costurile de producţie, din 1983, producătorii de făinuri
au renunţat la o fază esenţială în obţinerea proteinelor – extracţia acestora prin
vapori cu solvenţi organici, care eliminau agenţii infecţioşi. Scăzând temperatura de condiţionare a făinurilor, ei au realizat o economie de energie şi o diminuare importantă a costurilor de producţie.
Transformarea erbivorelor în carnivore a făcut din animale o materie primă pentru filierele industriale.
În faţa unor asemenea aberaţii ecologice şi sociale, responsabilii politici
sunt chemaţi să facă dovada unei indiscutabile responsabilităţi deşi Comisia
1

2

Bodin – Rodier D., Războiul alimentar a început (La querre alimentaire a commence), Albin Michel, Paris, 2000, p. 151.
Acest fapt a fost calificat, în anul 1993, de administraţia americană drept conceptul "diplomaţiei totale" (vezi Marechal J.P., Humaniser l'economie, De Bronwer, Paris, p. 12).
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Europeană – în faţa probelor ştiinţifico-medicale ce atestau ipoteza afectării
sănătăţii umane – a decis în 1996, să manifeste „o atitudine rece pentru a nu
provoca reacţii defavorabile pe piaţă‖1.
Întreprinderile agricole ale viitorului trebuie să cumuleze patru niveluri de
cultură: globală, mondială, naţională şi locală, care doresc să se integreze în
logica pieţei şi a puterii mondiale.
Cursul actual al producţiei agricole din ţările dezvoltate duce spre un
productivism nefast pentru mediu (caseta nr. 2).
Caseta nr. 2
Un productivism nefast pentru mediu (pe exemplul Franţei)
agricultura rămâne principalul consumator de apă (50-80% din total);
primul emiţător de poluanţi pe bază de azot (65%); al doilea emiţător de fosfor (20%);
Franţa este al doilea utilizator de fitosanitare (3 kg/an/ha în medie);
agricultura emite peste 90% din amoniac, 50% din metan şi 25% din protoxidul de
azot eliberate în Franţa;
- concentraţia fitosanitară în apa de ploaie atinge 1-3 miligrame/litru;
- acumularea de metale (cupru, zinc, cadmiu) din îngrăşămintele şi dejecţiile animaliere conduc la o toxicitate a solului pentru un orizont de 10-70 ani; peste 6,5 mil. ha
sunt afectate de pH acid;
- 1% din orizontul fertil al solului se pierde anual în diferite zone;
- cercetarea şi căutarea performanţelor au redus diversitatea speciilor: 30 de rase de
bovine în 1950, în prezent, pentru şeptelul de lapte 3 rase deţin 98%, 90% din porumb este reprezentat de un singur soi;
- o singură varietate de mere (golden) deţine trei sferturi din pieţe;
- utilizarea sistematică a produselor fitosanitare multiplică rezistenţa unor ciuperci
(peste 150 sunt rezistente la fungicide), buruienele devin rezistente;
- folosirea masivă a antibioticelor la animale transmite rezistenţa la terapia umană;
- apar tulburări alergice, neurologice şi canceroase;
- efectele OMG asupra ecosistemelor;
- efecte asupra calităţii apelor, a turismului, pisciculturii, industriei agroalimentare;
- neîncredere generală în alimentaţia modernă;
- dispariţia susţinerii publice pentru agricultură creşte decalajele regionale;
- artificializarea agriculturii prin infrastructură şi urbanizare;
- se lucrează la monitorizarea impactului pozitiv şi negativ al sistemelor de producţie
agricolă.
Sursa: Geoeconomica nr. 17/2001.
-

1

„Vaca nebună sau nebuniile productivismului?‖ (―Vache Folle ou Folies du
productivisme?‖), Estelle Deleage, Geoeconomie, nr. 17, 2001, p. 97.
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2.2. Efecte politice ale agriculturii productiviste
Cel mai vechi obiectiv al unei politici sistematice de susţinere a sectorului
agricol a constituit-o garantarea securităţii alimentare a populaţiei.
Aceasta presupune creşterea producţiei care să acopere atât consumul
spre o saturaţie, cât şi necesarul rezultat din sporul demografic.
În vederea susţinerii unui asemenea obiectiv complex, în 1945, a fost
creată FAO; începând cu anul 1962 Europa vizează autosuficienţa alimentară.
Partizanii acesteia au invocat inclusiv rolul agriculturii în procesul de decolare
economică (fapt enunţat adesea şi în România ultimilor ani şi care, privit prin
prisma evoluţiei situaţiei economice interne a agricultorilor dar şi din perspectiva
concurenţei şi a emergenţei marilor companii agroalimentare transnaţionale,
apare ca ceva absolut exotic, desprins de realităţi şi de posibilităţile concretpractice). FAO şi UE sunt asociate adesea cu viziunea „statal-naţionalistă‖ a
politicilor agricole, în timp ce Banca Mondială, de pildă, este orientată spre
schimburi internaţionale şi pe avantaje comparative.
Cert este că, aşa cum rezultă din experienţele ultimelor 2-3 decenii, dacă
sistemul intern de aprovizionare nu funcţionează, o ţară poate fi expusă
manipulării preţurilor externe de către exportatorii proveniţi din zonele ce au
cunoscut o puternică concentrarea a producţiei agricole.
Caseta nr. 3
Concentrarea producţiei şi a comerţului de produse agroalimentare
a) Există deja o puternică concentrare a producţiei agricole (SUA -41,8% din producţia de porumb, 1998/1999, 48,8% din soia; China – 33,6% orez, 18,8% grâu; UE –
13,7% zahăr, 17,8% grâu;
Grâu
China
18,8
UE
17,8
SUA
11,8
In ia
11,3
CSI
9,6

Porumb
SUA
41,8
China
20,9
Brazili
5,5
UE
5,9
Mexic
3,0

Orez
China
India
Indonezia
Bangladesh
Vietnam

33,6
22,2
9,1
5,0
4,9

Zahăr
UE
Brazilia
India
China
SUA

13,7
13,0
3,0
6,6
5,9

So a
SUA
48,8
Brazilia
19,5
Argentina
10,6
China
8,6
UE
1,2

b) Polarizarea comerţului – 62% din export şi 70% din import sunt realizate de triada
Europa, SUA, Japonia (concentrarea pieţelor într-un număr redus de ţări);
- clasamentul primilor 10 exportatori mondiali de produse agricole (1994-1996):
SUA – 13,9%; Franţa – 9%; Olanda – 8,5%; Germania -5,8%; Belgia – Luxemburg – 4,2%; Italia – 3,5%; Regatul Unit – 3,4%; China – 3,4%; Australia – 3,1%,
Brazilia – 3,1% (430 mld. USD valoarea exporturilor medii 1994-1996);
- la produsele alimentare Franţa deţine locul I (locul acestora în 1961-1963: SUA –
1, Franţa – 4, Olanda – 3, Germania – 12, Belgia – 13, Italia – 11, Regatul Unit –
8, China – 16, Australia – 2, Brazilia – 6);
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toate aceste ţări sunt angajate în cursa de valorizare a materiilor prime agricole
prin prelucrare şi export;
- 40% din schimburile de produse agricole răspund teoriei ricardiene a complementarităţii economiilor naţionale (materii prime tropicale S către N; echipamente N către S);
c) Structura exporturilor mondiale de produse:
- produse agricole brute (piscicultură şi de pădure) – 553 mld. USD;
- produse alimentare brute şi transformate – 443 mld. USD;
- materii prime agricole necomestibile – 110 mld. USD;
- produse ale industriei alimentare – 290 mld. USD.
- produsele agricole brute au scăzut de la 46% în comerţul mondial, în 1950, la
10% în 1998;
- serviciile deţineau în anul 1998 – 1.320 mld. USD, respectiv 20% din exportul
mondial;
- în produsele alimentare brute şi transformate produsele industriei alimentare deţineau 60% în anul 1995 (44% în 1984) – produsele industriei alimentare devin
dominante în exporturile agricole;
d) Urmare a acestor evoluţii, dar şi în sensul susţinerii expansiunii externe, creşte rolul
investiţiilor străine directe, care acaparează segmente tot mai importante în producţia şi comercializarea alimentelor.
Iniţial acestea au fost favorizate de existenţa imperiilor coloniale, apoi au cunoscut un reflux până în anii ‗80, după care a început un ciclu de investiţii şi comerţ, de liberalizarea
mişcării capitalurilor. În 1998 ISD ieşite reprezentau – 650 mld. USD; 2% din PIB mondial şi 9,9% din export; rata de creştere după 1986 a fost de 25% pe an la ISD, faţă de
10% creşterea exporturilor şi 8% creşterea PIB; în 1998 vânzările filialelor externe ale
societăţilor multinaţionale au însumat 11.400 mld. USD, faţă de 6.600 USD volumul exportului mondial; pentru produsele agricole, vânzările filierelor societăţilor multinaţionale
– 1996 – au însumat 350 mld. USD, faţă de 285 mld. USD valoarea exportului produselor agroalimentare; industria alimentară este încă mai slab internaţionalizată; în ţările
OCDE, în 1994 au ieşit 100,2 mld. USD investiţii în industria agroalimentară şi au intrat
76 mld. dolari investiţii externe. Circulaţia cunoştinţelor – difuzarea modelului de consum
occidental către ţările în curs de dezvoltare este mai lentă la producţia agroalimentară;
pe acest teren se depun eforturi publicitare şi de politică comercială; se construiesc
megafirme ale industriei alimentare; în anul 1998 primele 100 de societăţi multinaţionale
agricole se caracterizau prin următorii indicatori cheie:
-

Cifra de afaceri (mld. USD)
Cifra de afaceri agroalimentară (mld.
Activ total (mld. USD)
Rezultatul net (mld. USD)
Număr salariaţi (mii persoane)

SD)

Maxim
54,8
45,7
54,9
5,4
265,0

Mediu
8,7
7,0
8,0
0,5
35,3

Minim
1,8
1,
0,7
-0,6
0,9

În anul 1995 primele 10 firme de produse agroalimentare au cheltuit pentru publicitate 16
mld. USD – 6,4% din cifra de afaceri; se investeşte 5% din cifra de afaceri în comunicaţii –
publicitate, 3% în producţie şi 2% în cercetare-dezvoltare; de regulă pentru 10 mld. USD
cifră de afaceri se investeşte anual 1 mld. USD.
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Autosuficienţa clamată ca un obiectiv al politicilor agricole nu se mai
regăseşte prin prisma acestor evoluţii; este vorba mai ales de susţinerea
permanentă a unei expansiuni externe de acaparare a pieţelor şi a sistemelor de
producţie şi comercializare a celor slabi şi de finanţarea prin tot felul de mijloace
atât a agriculturii productiviste şi competitive cât şi a exportului surplusurilor.
Campionii acestor susţineri – SUA şi UE – deşi se acuză reciproc, nu
încetează de a-şi impune punctul de vedere pe terenul aşa-zisei concurenţe
libere.
Susţinerea estimată a producătorilor (care integrează toate ajutoarele) a
atins, în 1998, 19.000 USD/1 activ agricol în SUA, adică de 44 ori venitul anual
mediu a 3,2 mld. oameni din ţări cu venit redus în 1995 şi 18.000 USD în UE.
Pentru 1999, plafonul s-a ridicat la 21.000 USD în SUA şi 17.000 USD în
UE (ajutoare directe/activ – 11.000 USD în SUA şi 5.500 în UE).
În acelaşi an, ajutoarele directe totale către agricultori au însumat în SUA
39% din venitul net al fermierilor; FAIR ACT impune numai ca terenurile să fie
conservate în stare de a produce (pentru aceasta se acceptă subvenţii).
―Cea mai bună competitivitate agroalimentară occidentală se explică mai
puţin prin ajutoarele directe şi indirecte, individuale şi colective, agricole şi
neagricole actuale ci prin toate cele ale trecutului, care au construit avantajele
structurale pentru agricultorii lor, inclusiv prin puternica protecţie la importuri de
care ei au beneficiat până în prezent.‖
Nivelul actual ridicat al randamentelor occidentale se explică mai puţin
prin intrările anuale actuale de capital; ele reprezintă un rezultat al stocului de
echipamente performante, al componentelor tehnice ridicate, al creditelor cu
dobânzi reduse etc.
Susţinerea producţiei şi a comerţului de produse agricole, presiunile pentru liberalizarea acestuia, generate de creşterea continuă a randamentului şi a
cantităţilor totale de hrană realizată în ţările dezvoltate nu face decât să exporte instabilitate către ţările expuse.
Presiunile pentru renunţarea la subvenţii reprezintă o politică protecţionistă în sine pentru că numai ţările occidentale au acumulate mijloacele necesare pentru a o suporta.
Creditele pentru export şi ajutoarele alimentare externe sunt subvenţii
implicite: lipsa subvenţiilor şi a susţinerii agricole pentru ţările sărace poate
avea drept efect şi scăderea preţurilor terenurilor care pot fi uşor cumpărate de
investitorii transnaţionali; ajutoarele şi subvenţiile pot creşte preţul terenului.
Dacă subvenţiile creează distorsiuni în preţurile mondiale, lipsa lor generează efecte şi mişcări false, artificiale ale unor preţuri interne în diferite ţări, în
raport cu nivelul de dezvoltare.
Protecţia faţă de importatori este susţinerea cea mai recomandabilă pentru că este singura accesibilă pentru ţările sărace (care nu au resurse), care
constituie majoritatea comunităţii mondiale, fără a avea efecte de dumping.
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Globalizarea modelului occidental de producţie şi consum prin publicitate
şi mijloacele societăţii informaţionale se face înaintea sau în lipsa globalizării
metodelor, tehnicilor, sistemelor şi competenţelor de producţie occidentală; firmele din ţările în curs de dezvoltare nu mai pot produce nici pentru propriul
model de consum şi nici pentru a intra pe piaţa modelului occidental.

3. CONŢINUTUL ŞI EVOLUŢIA POLITICII AGRICOLE
COMUNE
3.1. Obiective şi mijloace ale PAC
Politica agricolă comunitară este singura politică comună veritabilă pusă
în operă de CE şi reprezintă în acest domeniu un exemplu, deşi este contestată de cei care nu doresc ca Europa să depăşească stadiul de simplu spaţiu al
liberului schimb.
Fundamentele acesteia au fost iniţiate prin articolul 39 al Tratatului de la
Roma.
În 1957, Europa celor 6 era dependentă de restul lumii în ceea ce priveşte aprovizionarea sa alimentară. Pornind de la această realitate, politica agricolă comună avea drept principal scop creşterea productivităţii agriculturii şi
garantarea securităţii aprovizionării, propunându-şi de asemenea şi asigurarea
unui nivel de viaţă echitabil pentru populaţia agricolă în condiţiile stabilităţii pieţelor şi menţinerii unor preţuri rezonabile pentru consumatori.
Practica agricolă comunitară s-a construit în jurul a trei principii: piaţa
unică, preferinţa comunitară şi solidaritatea financiară şi cinci obiective: creşterea productivităţii, venituri echitabile pentru agricultori, stabilizarea pieţei, respectiv asigurarea unui echilibru pe termen lung între cerere şi ofertă,
autosuficienţa (sau securitatea ofertei) şi preţuri rezonabile pentru consumatori.
Principiile PAC au fost enunţate la Stresa în anul 1958. Piaţa unică şi
preferinţa comunitară însemnau de fapt bariere comerciale.
În anul 1958, 23% din forţa de muncă a CE 6 era ocupată în agricultură
după ce se diminuase cu o treime faţă de anul 1950; în anul 1960 în agricultura
comunitară (CE 12) lucrau aproximativ 21-22% din forţa de muncă (în Portugalia peste 40% iar în Grecia aproximativ 55%; în anul 1997 ocuparea în agricultură se diminuase la 12-13% în Portugalia şi 18% în Grecia).
Prin discursul de astăzi, într-o economie de piaţă, sprijinirea veniturilor
nu are argumente economice; când a demarat PAC, gândirea economică şi
politică nu invoca însă asemenea argumente.
În cazul produselor agricole, elasticitatea cererii în funcţie de venituri este foarte scăzută iar cererea creşte mai ales datorită creşterii populaţiei. Aceasta din urmă a fost contracarată de progresul tehnic care a sporit producţia şi
randamentele unitare ale factorilor; tot într-o economie de piaţă, nivelul ieşirilor
de forţă de muncă pentru produse cu cererea stabilizată sau saturată urmează
creşterea de productivitate care numai astfel s-ar transforma în venit.
Pentru a răspunde la asemenea principii şi obiective, PAC a utilizat mecanismele de preţuri şi gestionarea sistemului de orientare şi garanţii agricole.
Începând din 1960 a fost pusă în practică Organizarea comună a pieţei,
care a acoperit progresiv mai mult de 94% din producţia agricolă europeană.
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Din 1967-1968, Consiliul de Miniştri, determină, pe bază de negocieri, preţuri
orientative (sau pe obiective) şi de intervenţie (garantarea veniturilor pentru
producători) pentru cea mai mare parte din produse.
În raport cu preţurile mondiale, sunt stabilite prelevări şi restituiri pentru
importuri şi exporturi.
Prin mecanismele de preţuri ale PAC s-au utilizat mai multe tipuri:
- preţuri orientative – cele cu care se presupune că fermierii îşi vor
menţine sau creşte venitul;
- prag – cele pentru funcţionarii vamali – preţul mondial plus prelevarea; după 1992 preţul prag a rămas acelaşi dar preţul orientativ a fost
redus cu o treime; pentru a menţine preţul prag în funcţie de oscilaţiile
preţurilor mondiale, se foloseşte prelevarea variabilă; prin runda Uruguay s-a introdus prelevarea fixă indiferent de oscilaţiile preţurilor
mondiale,
- de intervenţie – preţuri de vânzare en gros minime pentru fermieri,
care sunt garantate prin decizie politică şi menţinute de birourile autorizate să efectueze achiziţii de intervenţie, atunci când oferta este încă în exces; acesta este mai mic cu până la 10% faţă de preţul
orientativ;
- preţul mondial este ex post; protecţia se poate interpreta ca export
de instabilitate; UE scapă de producţia în exces prin subvenţiile la export, accentuând instabilitatea pentru că scade preţul altor participanţi
la piaţa mondială;
- preţul efectiv de piaţă al UE, care este mai mare sau egal cu cel de
intervenţie.
Preţurile de intervenţie au fost stabilite în ECU şi intervin în acest caz şi
probleme legate de rata de schimb; din 1969 s-a renunţat la ratele de schimb
fixe, trecându-se la cursuri flotante şi apoi o flotare comună în cadrul SME; garanţiile la preţuri calculate în monedă locală au cunoscut astfel numeroase şocuri şi sunt supuse la presiuni pentru compensarea acestora; există apoi şi
efecte de conexiune-interacţiune: preţul cărnii de porc depinde de preţul cerealelor, preţul laptelui poate avea impact asupra preţului cărnii de vită, terenul
pentru sfecla de zahăr poate fi utilizat pentru porumb etc. Toate acestea complică aplicarea şi funcţionarea PAC şi solicită o enormă birocraţie.
O componentă extrem de importantă a mecanismelor PAC o reprezintă
Fondul European de Orientare şi Garanţii Agricole – FEOGA, care asigură gestiunea sistemului fondată pe preferinţa comunitară. În timp, sistemul a devenit
extrem de costisitor.
Reformele Mac Sharry ale PAC, din 1992, au redus de pildă preţul cerealelor cu o treime; preţul ţintă pentru 1993-1995 s-a redus la 110 ECU/tonă,
preţul de intervenţie la 100 ECU, apropiat de cel mondial iar preţul prag a fost
păstrat la 155 ECU; prin Agenda 2000 şi după Berlin (1999) preţul cerealelor sa redus cu 15%.
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Subvenţiile la export transformă exteriorul în importator iar agricultorilor
respectivelor ţări le diminuează veniturile; aceştia nu pot deveni nici exportatori
pentru că ei nu pot produce la preţuri competitive; înlăturarea subvenţiilor duce
la creşterea preţurilor mondiale; tot aşa se comportă şi ajutoarele oferite către
diferite ţări; mai devreme sau mai târziu ele distrug producţia locală.
Plăţile compensatorii se bazează pe un preţ garantat către fermieri;
acestea acoperă diferenţele între preţul de piaţă, care depinde de preţul mondial
prin importuri libere şi preţul garantat.
Plăţile directe către fermieri nu creează distorsiuni ale costurilor de producţie (acestea pot fi: plăţile pe unitate de suprafaţă; plăţile pe animal; plăţile
pe cap de familie de agricultori; impozitul negativ pe venitul agricol).
Toate politicile de susţinere a preţurilor sunt foarte costisitoare.
Pentru punerea în practică a sistemului a fost necesar un deceniu (19601970) pentru ca principiile esenţiale ale organizării comune a pieţei să fie operaţionale.
Acest sistem, apropiat de modelul francez, s-a lovit de tradiţiile mult mai
liberale ale celorlalţi parteneri.
A implicat, de asemenea, sacrificii importante pentru consumatori (preţuri
prea ridicate) şi dificultăţi de conciliere a sistemelor legislative naţionale uneori
divergente (de exemplu între Franţa şi Italia).
Ca urmare a problemelor intervenite, din 1968 ideea unei profunde reforme structurale a agriculturii europene – şi implicit a PAC – a fost avansată şi
întreţinută, prin publicarea, sub patronajul olandezului Sicco Mansholt a unui
Memorandum privind reforma agricolă în CEE. Acesta a propus o politică selectivă, atât în raport cu producţia, cât şi cu tipul de exploataţie. A fost pusă în
discuţie existenţa însăşi a „exploataţiilor familiale‖, care caracterizau încă agricultura ţărilor membre.
Aderarea noilor parteneri în 1973 a adus în discuţie încă o dată aceste
probleme, în particular pentru Regatul Unit, care se aproviziona de pe piaţa
externă Uniunii şi din Commonwealth. S-a ajuns apoi şi la probleme monetare,
după 1971, odată cu renunţarea la paritatea fixă: includerea compensaţiilor
monetare a permis menţinerea pieţei unice, dar a avut şi efecte perverse sensibile.
Solidaritatea financiară – sumele corespunzătoare PAC sunt repartizate
între ţările membre în funcţie de prelevări. Marii importatori din afara Uniunii
contribuie de asemenea puternic la finanţarea PAC.
Preferinţa comunitară – consumatorii europeni sunt liberi să se aprovizioneze atât de pe piaţa comunităţii cât şi de pe pieţele externe dar, dacă preţurile mondiale sunt mai scăzute decât cele comunitare, importatorii sunt obligaţi
să plătească o prelevare până la nivelul preţului comunitar. 1
Preţurile produselor agricole erau fixate anual în ECU, restabilirea unităţii
pieţei se făcea prin intermediul compensaţiilor monetare negative, în cazul unei
1
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monede devalorizate şi a subvenţiilor (compensaţii pozitive) în cazul monedelor revalorizate. Acest sistem a întreţinut distorsiuni în concurenţă prin penalizarea agricultorilor din ţările cu monedă puternică.
Pentru perioada 1978-1992 s-a vorbit tot mai des despre criza PAC,
ajungându-se la reforma din anul 1992.
Reforma din 1992 a produs o schimbare majoră a politicii agricole originale din anii ‗60. Dintr-un anumit punct de vedere aceasta a fost afectată de
propriul succes – îşi îndeplinise obiectivele fixate prin Tratatul de la Roma din
1957, asigurând acoperirea nevoilor alimentare europene şi modernizarea
agriculturii comunitare.
În mai puţin de 20 de ani, din 1960 până în 1979, CE a evoluat de la situaţia de dependenţă în raport cu restul lumii, în ceea ce priveşte consumul
agroalimentar la starea inversă, de exportator net de alimente.
Numărul de exploataţii şi de agricultori activi a scăzut considerabil (pentru Europa celor 6 numărul a scăzut de la 10,4 milioane la 4,8 milioane).
Exploataţiile de subzistenţă au fost modernizate (maşini, tractoare îngrăşăminte etc. ) şi reorganizate pe criterii productiviste: toate ţările, în măsură
diferită, au cunoscut aceste mutaţii.
Cu toate acestea, politica comună devenea din ce în ce mai costisitoare.
Această politică care nu impunea nici o limită în domeniul producţiei, care integra agricultori uneori cu nivel de dezvoltare mult inferior (ţările mediteraneene) şi care răspundea unui consens necesar, a produs în timp creşteri
importante ale costurilor sale.
Din 1979 până în 1992 cheltuielile FEOGA au crescut de la 10,5 mld.
ECU la 36 mld. ECU; în 1988, de pildă, acestea absorbeau 63% din Bugetul
comunitar.
Costul politicii agricole comunitare a ajuns să reprezinte în ultimii ani 8590% din valoarea producţiei agricole la poarta fermei.
Transferurile agricole de la consumatori şi contribuabili către fermieri au
evoluat în zece ani conform datelor din tabelul nr. 1.
Tabelul nr. 1
Transferurile agricole de la consumatori şi contribuabili către fermieri
De la contribuabili – mld. ECU
De la consumatori – mld. ECU
Total – mld. ECU
Per capita – ECU
Pe fermier cu normă întreagă – ECU
Pe ha agricol – ECU

1986-1988
22,5
84
102,0
316
10.000
645

1991-1993
44,5
79,4
123,0
356
14.000
785

1996-1998
58,5
52,4
111,0
297
14.000
687

Preţurile garantate au încurajat exploataţiile să intre, în special după
1973, într-o „spirală a intensitivităţii‖.
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CE a început să se confrunte, fără rezultate pozitive pentru micile
exploataţii, cu stocuri în creştere (de brânză, lapte) care absorbeau 1/3 din
bugetul FEOGA. Producătorii încep să ameninţe CE că vor exporta la orice preţ
şi se orientează, de exemplu, pentru a furniza grâu în SUA, Canada sau
Australia.
Din 1979, necesitatea reformării anumitor mecanisme a devenit evidentă,
în special datorită nevoii de a limita producţia. Primele transformări s-au realizat
în domeniul zahărului şi a vinului pentru consumul curent. Eforturi importante sau realizat şi în ceea ce priveşte laptele, prin instaurarea taxei de coresponsabilitate1, eşecul acestui dispozitiv a impus introducerea cotelor.2 În 1988,
sistemul a fost extins la cereale şi oleaginoase.
Începând cu anii ‗80, ca urmare a evaluării impactului unor astfel de iniţiative (în Franţa numărul producătorilor de lapte s-a redus de la 385.000 în
1983 la 193.000 în 1992) ele nu au fost considerate suficiente, odată ce mediul
internaţional s-a degradat (colapsul fostei URSS a dezorganizat o piaţă importantă şi a crescut concurenţa SUA). Dificilele negocieri ale Rundei Uruguay au
dus la un efort suplimentar iar SUA s-au opus PAC.
Politica agricolă comunitară a ajuns treptat să fie supusă la presiuni şi
critici tot mai severe, care veneau atât din interiorul comunităţii, cât şi din afara
acesteia, solicitându-se reformarea.
Prin sistemul PAC, agricultura a devenit un paradox pentru economia europeană, consumând resurse financiare enorme în raport cu câştigurile.
Judecată prin prisma reducerii populaţiei sale active, agricultura pare a fi
principalul perdant al evoluţiilor economice şi sociale ale lumii contemporane.
Deşi negocierile Rundei Uruguay au dedicat mulţi ani acestei probleme, în Europa, PAC a absorbit mai mult de 50% din Bugetul comunitar. Acest paradox
nu este specific numai comunităţii ci se manifestă în egală măsură şi în SUA.
Paradoxul se manifestă în primul rând prin regresul spectaculos consemnat în materie de PIB.
În 1973, agricultura reprezenta deja 5% din PIB-ul CE. Acest procent a
cunoscut reduceri importante în continuare: 25 de ani mai târziu, în 1996,
aceasta nu mai reprezenta decât 1,7%. Deşi se menţin încă diferenţe importante între statele membre în funcţie de istoria lor şi de gradul lor de dezvoltare
(în 1996, în Grecia reprezenta 5% din PIB, iar în RU numai 1%), în toate cazurile agricultura ocupă o poziţie slabă în economiile naţionale iar tendinţa de reducere a ponderii acesteia se menţine în continuare.
În termeni de populaţie activă, aceeaşi constatare se impune şi în materie de ocupare: agriculturii îi reveneau 11,3% în 1973 şi 5% în 1996 din popula1

2

Taxe de coresponsabilitate: penalizează producătorii care depăşesc cotele fixate prin
Cantităţile maximale garantate (CMG).
Cotele – puse în practică în 1967 pentru zahăr şi în 1984 pentru lapte, limitează producţia
pentru diminuarea cheltuielilor din secţiunea Garanţii a FEOGA.
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ţia activă a UE-15. Este adevărat că în acest domeniu, ca urmare a tradiţiei şi
slabei productivităţi a anumitor categorii de agricultori, ponderea forţei de muncă agricole se menţine încă la un nivel ridicat: în Grecia, spre exemplu, acest
sector deţinea, în 1996, încă 20% din ocupare iar în Irlanda şi Portugalia agricultorii reprezentau mai mult de 10%.
În ce priveşte garantarea securităţii aprovizionării, aceasta a fost realizată şi prin sacrificarea unor culturi din ţările în curs de dezvoltare în care două
miliarde de oameni suferă de subalimentare.
Obiectivul de a asigura preţuri rezonabile pentru consumatori este atacat
prin constatările potrivit cărora, după 1990, preţurile au crescut cu 11% deşi
cele ale producţiei au scăzut cu 15% (partea preluată de lanţurile de distribuţie
fiind în creştere).
La capitolul referitor la asigurarea unui nivel de viaţă echitabil pentru populaţia agricolă, se afirmă că disparităţile rămân şi chiar au crescut; în Franţa
de pildă, s-au dezvoltat noi forme de sărăcie în rural, 22% din agricultori sunt
lucrători săraci; 40% au un venit pe activ mai mic decât salariul minim pe economie – SMIC – este vorba de micile gospodării); aceste mici gospodării n-au
putut răspunde cerinţelor de productivitate impuse şi au fost primele sacrificate
de deriva productivistă şi de cursa reducerii costurilor deşi ele au reprezentat
suportul esenţial al luptei împotriva deşertificării rurale; micile exploataţii nu au
capacitatea de a beneficia de ajutoare publice şi de subvenţii europene.
Ca politică comună, PAC, a presupus un acord între statele membre.
Acest lucru a fost dificil în etapa de debut, dar şi mai dificil în contextul
extinderii, ducând la o criză a PAC şi din cauza unor diferenţe naţionale evidente.
Acestea pot fi privite:
a) Din perspectiva locului agriculturii, deşi pe ansamblu, în termeni de
PIB şi ocupare, agricultura are statut de sector marginalizat în toate
statele membre, la fel de evident este faptul că există încă un ecart
important între centru şi periferie. În cadrul acesteia din urmă includem Irlanda şi Grecia, ţări în care ponderea agriculturii în PIB şi ocupare este încă importantă.
b) Din perspectiva structurilor agricole pornind de la dimensiunea medie
a exploataţiei, deşi un criteriu mai semnificativ îl reprezintă Venitul
brut al exploataţiei. 1 În acest context se pot delimita exploataţiile moderne, productiviste din nord-vest şi exploataţiile sărace de la periferie. Diferenţele în domeniul valorii adăugate nete pe unitate de timp
anuală sunt relevante.
c) Din perspectiva producţiei, zona centrală, performantă, a agriculturii
UE se fondează pe creşterea intensivă a animalelor şi cultura cerealelor; metodele tradiţionale, semiextensive sau extensive, sunt în situaţie dominantă în cadrul culturilor mediteraneene.
1

RBE, Venitul brut al exploataţiei. Diferenţa dintre venituri şi cheltuieli.
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Diferenţele naţionale se reflectă şi prin punctele de vedere ale unor ţări
în legătură cu PAC.
―Clubul‖ ţărilor cu agricultură performantă (Danemarca, Olanda, Regatul
Unit), au beneficiat în mare măsură de avantajele PAC, şi totodată sunt partizanele eliminării principiului preferinţei comunitare pentru a li se facilita aprovizionarea. Din perspectiva exporturilor, capacitatea lor de organizare le permite
să şi le menţină la un nivel ridicat: exemplul olandez este concludent în acest
sens. În 1997, Olanda se situa pe primul loc în comunitate cu un excedent de
17 mld. ECU, realizat prin comerţul cu ţările Uniunii, faţă de 6,4 mld. ECU
Franţa.
Pentru unele ţări, deficitul comercial agroalimentar este apăsător: în
1997, Germania avea un deficit de 10,2 mld. ECU, iar Regatul Unit 7,4 mld.
ECU. Este evident că poziţia germană faţă de PAC este nuanţată: beneficiază
de diferite avantaje pentru propriile exploataţii, dar accesul la importurile de pe
piaţa extracomunitară, cu preţuri mai scăzute este tentant. În aceeaşi situaţie
se află şi Italia (- 6 mld. ECU), Austria (-1,7 mld. ECU) şi Suedia (-1,7 mld.
ECU), chiar şi Portugalia (-1,4).
Franţa reprezintă un caz particular întrucât ea este cea care a impulsionat
crearea PAC, care a fost construită pe un cadru apropiat de modelul agricol
naţional francez al anilor ‗50. PAC a adus profituri importante agriculturii franceze, care i-au permis modernizarea, această ţară fiind primul producător agricol
al UE şi al doilea exportator mondial, după SUA (40,1 mld. dolari în 1996).
Ataşamentul francez faţă de PAC este mai puternic decât cel al celorlalţi
parteneri.
Prin intermediul PAC, modernizarea generată şi posibilă datorită mecanizării în continuă creştere a muncii agricole a dus la dispariţia a numeroase
exploataţii. Cele aproximativ 130 de milioane de hectare suprafaţă agricolă ale
UE se repartizau în anul 1990 pe 8 milioane de exploataţii, iar în 1996 pe 7,3
mil. La această concentrare a contribuit şi faptul că cei 15 milioane de activi nu
asigurau decât 6,9 milioane UTA, restul activilor lucrând numai cu timp parţial
în agricultură (78%). Scăderea activilor este constantă: în 1998, numărul de
UTA s-a mai diminuat cu 115.000; astăzi se afirmă că în Europa, la fiecare trei
minute dispare o fermă iar în Franţa, anual dispar 30.000 de locuri de muncă şi
25.000 de exploataţii. 1
O consecinţă şi un factor al modernizării este şi dimensiunea fermelor.
Talia medie a exploataţiilor europene este încă destul de redusă (17,4 ha
SAU). Aceasta ascunde însă diferenţe importante între ţări: în Regatul Unit exploataţiile au în medie 70,1 ha; în cea mai mare parte din ţări, exploataţia medie este de 30-40 ha (Danemarca, Germania, Suedia, Finlanda, Austria,
Spania, Franţa) în timp ce în Irlanda, Olanda şi Belgia exploataţiile au o dimensiune medie cuprinsă între 15 şi 30 hectare. În contrast se situează modelul
1
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mediteraneean: Italia – 6 hectare, Grecia – 4,5 hectare şi Portugalia – 8,7 hectare pe o exploataţie.
Politica agricolă comună a fost aplicată la modele diferite de agricultură,
puse în evidenţă şi prin varietatea exploataţiilor lor şi prin productivitate.
Varietatea exploataţiilor poate fi privită din mai multe puncte de vedere:
- din punct de vedere al taliei: în democraţiile agrare exploataţiile sunt
de dimensiuni relativ omogene, microexploataţiile dispar şi cele mari
se înmulţesc, în timp ce în ţările din Europa de Sud realitatea latifundiară şi cea microfundiară se opun(Portugalia de Nord şi de Sud);
- în funcţie de modul de realizare a valorii: coexistă sistemul exploatării
proprii a terenului cu cel al arendării, arendarea caracterizând agriculturile mai capitaliste;
- în funcţie de vârsta şefului exploataţiei: fenomenul de îmbătrânire este generalizat; în 1995, 2 milioane persoane aveau 65 de ani şi peste,
aceştia reprezentau 28% din total; populaţia în vârstă înregistrează diferenţe importante de pondere: 37% în Italia, 31% în Grecia, 15% în
Franţa şi 7,5% în Germania.
Modelele diferite de agricultură se manifestă şi prin nivelul productivităţii.
PAC a dus exploataţiile spre obţinerea unei productivităţii tot mai mari deşi se
menţin încă importante decalaje; în termeni de valoare a producţiei finale agricole pe UTA, regiunile mediteraneene sunt caracterizate prin valori inferioare la
20.000 ecu, în timp ce în Europa de Nord-Vest valoarea indicatorului este de
peste 45.000 ecu. În raport cu valoarea adăugată brută pe UTA, în 1995 ecartul era de 2,5:1 (25.000 şi 10.000). Aceasta reflectă şi diferenţa între nivelul de
trai al lucrătorilor de pe exploataţiilor olandeze, comparativ cu cel din Franţa şi
Anglia de Est sau cel din exploataţiile microfundiare din Portugalia de Nord şi
Grecia. Din acest punct de vedere pare uşor comic să vorbim despre o agricultură europeană.
Agricultura europeană se confruntă prin urmare cu o evidentă criză a exploataţiilor.
Paradoxal, agricultura o duce bine, dar exploataţiile sunt bolnave; această formulă exprimă destul de real situaţia din cea mai mare parte a ţărilor UE şi
explică amploarea şi violenţa manifestaţiilor agricultorilor din ultimii ani.
De ce sunt oare exploataţiile europene în criză ?
Potrivit specialiştilor, această criză este întreţinută, în primul rând, de
evoluţia cheltuielilor.
Dezvoltarea unei agriculturi tot mai mecanizate şi productiviste s-a tradus în costuri din ce în ce mai mari: în anii ‗60 şi ‗70 au fost puse în valoare
cele mai importante suprafeţe şi preţul lor a crescut.
Preţurile inputurilor agricole s-au multiplicat şi datorită şocurilor petroliere
din 1973 şi 1985.
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Exploataţiile s-au îndatorat şi, chiar dacă după 1985 costurile prezentate
anterior au stagnat, agricultura s-a transformat într-o activitate bazată pe investiţii substanţiale.
Al doilea fenomen al acutizării crizei exploataţiilor îl reprezintă scăderea
preţurilor.
În valori reale, preţurile produselor agricole au scăzut cu 29% în perioada
1975-1990. Această tendinţă a afectat evident veniturile agricole; puterea de
cumpărare a unei UTA a crescut foarte puţin, în special ca urmare a creşterii
productivităţii (mai mult de 5% pe an în cei 40 de ani), a reducerii numărului de
exploataţii şi a numărului de activi. Valoarea adăugată brută agricolă a scăzut
constant după 1974, fenomen compensat din ce în ce mai mult de subvenţii.
În al treilea rând, accentuarea integrării agroindustriale duce la criza exploataţiilor.
Numeroşi alţi factori au contribuit la tendinţa de reducere a producţiei
agricole. Vom aminti raportul dintre ofertă şi cerere: numărul consumatorilor
europeni se menţine aproximativ constant în timp ce oferta continuă să crească, fapt ce presează asupra preţurilor. În plan structural, produsele agricole
sunt din ce în ce mai mult transformate înainte de a ajunge pe piaţă; sectorul
de transformare preia tot mai mult din valoarea adăugată a agricultorilor: astfel,
în cazul laptelui, se plătesc 0,27 ECU pentru fiecare kg la producător iar acesta
este vândut la preţ dublu consumatorului, sub formă pasteurizată.
Pe lângă factorii nominalizaţi ai crizei, există şi alţii care le creează acestora dificultăţi: este vorba de foarfecele preţurilor, de reducerea forţei de muncă
ocupate, de concentrare etc.
Exploataţiile agricole europene s-au dezvoltat în cadrul PAC, şi chiar dacă există inegalităţi enorme între cele competitive din Olanda sau Danemarca
faţă de cele numite reziduale din Europa de Sud şi vestul irlandez, toate depind
de un cadru instituţional din care fac parte. Conjunctura (şocurile petroliere,
stagnarea consumului) a dus la accentuarea „foarfecelui preţurilor‖ (creşterea
preţurilor inputurilor, reducerea preţurilor de vânzare a produselor agricole) iar
criza PAC a pus în discuţie însăşi fundamentele sale (productivismul).
Valoarea adăugată netă la costul factorilor pe UTA a reuşit să crească
din 1973 în 1997, cu preţul diminuării numărului de UTA, prin reducerea numărului de forţă de muncă agricolă, de la 14,5 milioane UTA în 1973 la 6,9 milioane UTA în 1997: o diminuare medie anuală de 3,1% care a implicat dispariţia
unui număr important de exploataţii.
În ce priveşte concentrarea, exemplul francez este relevant: numărul de
exploataţii s-a redus cu mai mult de 70%. Cel mai mult s-a redus numărul exploataţiilor cu suprafaţă mai mică de 10 hectare (de la 1,3 milioane la 244.000)
în timp ce numărul exploataţiilor cu suprafaţă mai mare de 50 hectare a crescut
de la 95.000 la 192.000.
În afara acestor critici şi a altora pe care nu le mai reţinem, PAC are şi
rezultate remarcabile.
Primul dintre acestea ar putea fi creşterea productivităţii.
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Modernizarea susţinută prin Tratatul de la Roma a dus în toate domeniile
la creşteri importante ale producţiei agricole a CE. În perioada 1973-1987, în
preţuri constante 1980, valoarea producţiei vegetale a crescut de la 59 la peste
70 miliarde ECU iar producţia animalieră de la 62 la 78 miliarde ECU. Aceste
creşteri au fost rezultatul intensificării modului de producţie: în 20 de ani randamentul pentru grâu a crescut de la 20 la 70 chintale la hectar iar cel a vacilor
de lapte s-a dublat.
Un alt rezultat notabil este şi dependenţa de excedente.
Deşi s-a constituit o veritabilă piaţă unică, UE mai importă încă, în particular pentru hrana animalelor, domeniu în care preferinţa comunitară nu este
integral aplicată. Schimburile intracomunitare au cunoscut creşteri remarcabile:
de la 17,5 mld. ECU în 1975 la aproximativ 130 mld. în 1997 (ľ din exporturile
din Franţa sunt destinate partenerilor comunitari). Agricultura comunitară a devenit excedentară (pentru cereale, zahăr, legume, carne de bovine, porcine şi
pasăre); este pe punctul de a deveni exportatoare şi concurentă pentru piaţa
SUA, chiar dacă în 1997 balanţa schimburilor agroalimentare cu aceasta afişa
un sold deficitar de aprox. 6 mld. ECU.
Un pilon important al rezultatelor îl reprezintă independenţa alimentară,
în cadrul căreia agricultura deţine un loc esenţial alături de industriile agroalimentare, dar şi alte tipuri de industrii (mecanică, chimică etc.) sau de o parte
importantă din sectorul terţiar (transport, comerţ, bănci şi servicii). Mai mult de
10% din populaţia activă a Uniunii gravitează în jurul agriculturii.1
Tot la capitolul pozitiv se înscrie şi dezvoltarea şi menţinerea mediului
rural.
Deşi cea mai mare parte a populaţiei trăieşte în mediul urban (mai mult
de 75% în Benelux, Germania şi Regatul Unit) mediul rural, care este dispus
pe aproximativ 80% din suprafaţa totală a UE, nu poate fi considerat mai puţin
important. Şi agricultura reprezintă elementul cheie al organizării şi întreţinerii
acestui spaţiu. În acest context, UE a formulat strategii de dezvoltare rurală în
cadrul cărora agricultura deţine un rol fundamental.
Analiza şi evaluarea politicilor agricole comunitare nu se poate încheia
fără a pune în evidenţă şi creşterea producţiilor agricole.
Creşterea producţiei agricole a UE a însumat 30% în intervalul 19731990; din acest punct de vedere PAC nu numai că şi-a atins obiectivele, ci şi
le-a şi depăşit. Un agricultor hrăneşte astăzi 60 de persoane, faţă de 8,5 în
1954.
Producţia animalieră este ramura dominantă a agriculturii vest-europene.
Ca în toate ţările industrializate, modelul de consum s-a modificat fundamental, odată cu creşterea nivelului de trai. Din punct de vedere agricol,
acest fenomen a avut ca rezultat o reorientare spre producţia agricolă animalieră, care, în 1997, reprezenta 51,5% din producţia finală agricolă a UE-15; 64
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milioane hectare (din 139) sunt consacrate creşterii animalelor iar o parte importantă a producţiei de cereale este utilizată pentru consumul acestora.
În cadrul acesteia, ramura fundamentală o reprezintă creşterea bovinelor.
UE-15 înregistrat în 1997 un efectiv 83 milioane de bovine; mai mult de 23 de
milioane din acestea sunt vaci de lapte al căror efectiv a atins punctul culminant
în 1983, după care a scăzut (-25% după 1984), datorită reintroducerii cotelor la
lapte ca urmare a surplusului de unt şi de lapte ce a marcat sfârşitul anilor ‗70 şi
începutul anilor ‗80. Regiunile sunt din ce în ce mai specializate, creşterea
animalelor căpătând tot mai mult forme industriale (Danemarca, Germania de
Nord, Olanda, Irlanda, sud-vestul britanic, vestul francez, Italia de Nord). UE-15
producea în 1995 7,2 milioane tone carne de bovine, 125 milioane tone de lapte,
1,9 milioane tone de unt şi 6,2 milioane tone de brânză.
O opoziţie foarte clară se poate sesiza între creşterea intensivă, industrială a porcinelor (119 milioane capete în 1997, 13% din şeptelul mondial) care
furnizează 16 milioane tone de carne (locul doi pe plan mondial) şi a păsărilor
din Europa de Nord-Vest, care produc 8 milioane de tone de carne şi 87.000
milioane de ouă (13% din producţia mondială) şi creşterea în sistem extensiv,
tradiţional a ovinelor şi caprinelor (111 milioane capete) în zonele mediteraneene. Europa de Nord-Vest concentrează cea mai mare parte din efectivele de
porcine din UE: Germania asigura Ľ din producţia comunitară.
În sectorul vegetal, se remarcă în primul rând producţia de cereale şi
plante producătoare de proteină.
Cu o producţie de peste 180 milioane tone în 1996, UE-15 a devenit al
patrulea producător mondial de cereale; acest rezultat este pus în seama PAC.
Uniunea este net excedentară în ceea ce priveşte grâul şi îşi asigură autoaprovizionarea în cazul porumbului (al patrulea producător mondial). Producţia s-a
dublat după anii ‗50 şi s-a menţinut la un anumit nivel ulterior prin îngheţarea
terenului.
În schimb, pentru proteaginoase, producţiile de rapiţă (5,8 milioane tone), floarea soarelui (4,1 milioane tone) şi de soia (1,8 milioane tone) nu permit
asigurarea autoaprovizionării Comunităţii, şi acestea sunt concurate de producţiile de substituţie a cerealelor importate.
Următoarea cultură importantă a agriculturii comunitare este sfecla de
zahăr.
Sfecla de zahăr (117 milioane tone în 1995, 42% din producţia mondială)
este plantată tradiţional în asolament cu marile culturi pe câmpurile cerealiere.
Odată cu reducerea drastică a consumului, Europa suferă de asemenea şi de un
excedent de zahăr (producţie de 16,8 milioane tone în 1997).
În fine, la legume şi fructe consumul a crescut simultan cu producţia (46
milioane de tone de cartofi, tot atâtea legume proaspete, 50 milioane tone de
fructe). Intrarea ţărilor mediteraneene în CE a contribuit la accentuarea tensiunilor între producători (Franţa şi Spania în particular). Pe de altă parte, aceste
producţii s-au adaptat gusturilor consumatorilor. În materie de vin UE ocupă un
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loc excepţional, cu 155 milioane de hectolitri în 1996, aproximativ 60% din producţia mondială; şi în acest caz au fost necesare adaptări indispensabile.
Prin intermediul PAC, procesele de integrare agroindustrială s-au declanşat şi ulterior s-au extins şi s-au intensificat.
Creşterea gradului de urbanizare şi dezvoltare ale societăţii de consum
au fost acompaniate, în Europa, ca şi în toate ţările industrializate, de un proces de transformare tot mai complexă a produselor agricole în industrii agroalimentare din ce în ce mai performante.
Industriile agroalimentare au cunoscut în ultimele decenii creşteri importante de producţie: numai în deceniul 80 producţia s-a dublat şi valoarea totală
a producţiei lor a depăşit 545 mild. ECU în 1996 în UE, care se situează pe
primul loc la nivel mondial, înaintea SUA. Aceste industrii asigurau locuri de
muncă pentru 2,8 milioane de salariaţi în 1991. Începând cu acest an, ocuparea a cunoscut reduceri importante (2,6 milioane pers. în 1996) ca urmare a
modernizării proceselor tehnologice specifice. Realizează aproximativ 12% din
valoarea adăugată a industriilor de transformare europene şi deţin aproximativ
11,5% din total ocupării acestora. UE este cel mai mare producător mondial de
produse alimentare, băuturi şi produse din tutun; gradul de devansare a SUA a
crescut în ultimii 10 ani.
Acest sector a fost afectat de reducerea consumului începând cu anul
1985. După acest an, stagnarea demografică şi cea a veniturilor a fost acompaniată de o reducere netă a creşterii consumului (4,9% în perioada 19861990).
În oarecare măsură această stagnare a fost compensată de deschiderea
pieţei unice care a dus la accesul pe piaţa agroalimentară a consumatorilor din
Europa de Sud. În condiţiile unor exporturi destul de reduse (6,1% în 1996)
soldul schimburilor agroalimentare ale UE a devenit excedentar (+4,4 mld.
ECU în 1996). Aceasta participa la 42% din schimburile mondiale din acest
domeniu.
Situaţiile pe ţări sunt însă contrastante: în 1997, 10 ţări aveau sold pozitiv (Olanda – 13 mld. ECU, Franţa 8 mld. ECU, Danemarca 5,5 mld. ECU, Irlanda 3,3 mld. ECU, Benelux 2,8 mld. ECU şi Spania 0,5 mld. ECU) în timp ce
restul aveau sold negativ (Germania – 3,4 mld. ECU, Italia – 4,5 mld. ECU şi
Regatul Unit – 4,8 mld. ECU). În 1999, în cursul primelor 10 luni, Franţa a exportat în valoare de 190,3 mld. franci.
Industriile agroalimentare s-au adaptat la noile tendinţe în domeniul consumului: în particular este vorba de extinderea gamei de produse realizate, care tind să fie din ce în ce mai transformate.
Aceste transformări ale IAA au impus noi şi tot mai severe reguli de igienă
şi o creştere a gradului de tehnologizare a activităţilor desfăşurate. Structura
ocupării în acest sector s-a modificat considerabil, cei încadraţi în sectoarele de
cercetare-dezvoltare sunt din ce în ce mai numeroşi, rămânând ca dimensiune
însă sub nivelul celor din SUA. Sectorul de cercetare-dezvoltare din IAA,
primeşte 0,2% din cifra de afaceri, în Franţa, faţă de 0,7% în SUA. UE, prin
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intermediul programului FAIR a participat la acest efort (646,5 milioane ECU
pentru 1994-1998).
Noile condiţii tehnice şi emergenţa Pieţei Unice fac ca aceste firme din
cadrul IAA, mare parte din ele compuse din IMM-uri să fie nevoite să se concentreze şi să capete caracter multinaţional pentru a face faţă concurenţei giganţilor din SUA. În Europa, principalele grupuri aparţin Europei de Nord
(Regatul Unit cu Diago, de exemplu – cifră de afaceri – 17,8 mld. euro, Olanda
cu Unilever, cifra de afaceri – 43,2 mld. euro) sau Elveţiei (Nestle – CA – 42,7
mild. euro). Analizele privind dimensiunea critică, din punct de vedere al eficienţei, au dus la o concentrare accelerată.
În Europa de Nord-Vest obiceiurile de consum moderne legate de transformările modului de viaţă sunt de mult timp o realitate; organizarea IAA în
forme private sau cooperatiste este deja foarte avansată.
În schimb, în Europa mediană şi de Sud emergenţa marilor grupuri agroalimentare este întârziată. Investiţiile realizate aici de firmele comunitare dar şi
extracomunitare (Elveţia, SUA) au explodat ca dimensiune după 1985, în condiţiile Pieţei Unice, consemnându-se ulterior un important număr de alianţe
multiple.

3.2. Reforma politicilor agricole comunitare
Evoluţiile ştiinţifico-tehnice şi tehnologice, dezvoltarea inegală a economiilor şi a agriculturii din diferite ţări, cele două şocuri ale preţului petrolului dar
şi extinderile succesive ale Uniunii reprezintă – alături de aplicarea în sine a
PAC şi de consecinţele variate şi inegale pe care aceasta le-a generat în rândul ţărilor membre – numai câţiva din factorii care au acţionat pentru reformarea acestui sistem de politici.
Dacă ar fi să sintetizăm pe scurt evoluţia în timp a politicilor agricole comunitare, de la apariţia CEE şi până în zilele noastre, momentele importante ar
putea fi următoarele:
 1957 – Tratatul de la Roma fixa prin art. 33 obiectivele CEE în materie
de agricultură – creşterea productivităţii, asigurarea unui nivel de viaţă
decent pentru agricultori, stabilizarea pieţelor, securizarea aprovizionării, asigurarea de preţuri convenabile pentru consumatori;
 1962 – Punerea în practică a PAC prin crearea Fondului European de
Garanţii Agricole (FEOGA) pentru finanţare;
 1972 – Prima ajustare a PAC prin măsuri structurale vizând modernizarea agriculturii europene;
 1984 – Instaurarea unui control cantitativ al producţiei pentru a lupta
împotriva supraproducţiei – tradus în cote (lapte) şi cantităţi maximale
garantate (CMG);
 1988 – Plafonarea cheltuielilor agricole prin limitarea creşterii anuale a
bugetului FEOGA;
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 1992 – Reformă de profunzime, pentru reducerea preţurilor garantate
prin introducerea primelor pentru factorii de producţie (reducerea
costurilor) şi crearea măsurilor de acompaniament;
 1995 – Prezentarea Cărţii Albe ce defineşte scenarii ale evoluţiei PAC
la orizontul 2000;
 1997 – Prezentarea Agendei 2000 – culegere de propuneri cuprinzând
perspectivele politicilor şi bugetul comunitar pentru 2000 – 2006;
 1999 – Întâlnirea celor 15 şefi de stat ai ţărilor comunitare la Berlin şi
fixarea cadrului reformei PAC pentru perioada 2000 – 2006;
 2002 – Comisia a reexaminat parcursul PAC din optica stabilizării.
După cum se poate constata, primele măsuri de reformă, mai substanţială,
au fost adoptate în anul 1988.
Multe din măsurile decise în anul 1988 au fost determinate de tendinţele
de limitare a producţiei înregistrate începând cu anul 1979. Au apărut însă idei
noi, care au pus problemele în termeni diferiţi: este vorba de îngheţarea terenurilor. Acest program acordă prime substanţiale agricultorilor care nu îşi cultivă 20% din terenul lor timp de 5 ani. La aceasta se adaugă decizia de
plafonare a cheltuielilor agricole (rata de creştere fiind limitată la 74% din rata
de creştere a PIB comunitar) şi generalizarea CMG sub forma „stabilizatorilor‖(limite de producţie pe produse: de exemplu pentru cereale – 160 milioane
tone). În plus FEOGA a consacrat o parte în creştere din mijloacele aferente
secţiunii orientări, în cadrul secţiunii garanţii.
Ulterior, anul 1992 a marcat indubitabil o transformare importantă: reforma PAC a pus în discuţie multe din principiile anterioare. A apărut practic o
nouă politică agricolă comunitară. Punerea ei în practică nu a fost însă lipsită
de contradicţii.
Reforma din 1992 a reluat şi a sistematizat o parte importantă din măsurile precedente: pentru cereale, oleaginoase şi pentru creşterea animalelor,
preţurile s-au diminuat (cu 29% în 3 ani), pământul lăsat nelucrat de producătorii de cereale a crescut.
Producătorii care respectau cota de teren îngheţat primeau în schimb o
compensare integrală a părţii de venit corespunzătoare reducerii de preţuri.
Pentru producţia de carne de bovine, reducerea preţului garantat cu 15% în
trei ani a fost acompaniată de o creştere a primelor pentru încurajarea creşterii
extensive.
Acest din urmă aspect era corelat cu un nou obiectiv al reformei: protejarea mediului şi dezvoltarea potenţialului natural al satelor. Conceptul de
productivism este înlocuit treptat de dezvoltare rurală durabilă.
Reducerea preţurilor garantate, lăsarea terenului necultivat şi plafonarea
nivelului cheltuielilor FEOGA au fost tot atâtea lovituri pentru concepţiile
productiviste. UE a pus accent pe dezvoltarea rurală utilizând Fondurile Structurale prin Programele de Dezvoltare a Zonelor Rurale (PDZR), de exemplu
pentru turismul rural (programul LEADER).
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Principiul Politicii Agricole Comune s-a menţinut: ajutoarele sunt finanţate din bugetul Comunităţii. Şi, dacă în 1994, FEOGA nu mai reprezenta decât
49,3% din cheltuielile UE, în cifre absolute costul a continuat să crească.
Suportul nu se mai asigura prin preţuri, ci printr-un sistem de susţinere
directă a veniturilor, care a dus la creşterea ecartului între exploataţiile cele mai
performante, ce primesc cea mai importantă parte din ajutoare şi micii producători: la sfârşitul anilor 90, 80% din subvenţii erau dirijate spre 20% din exploataţii.
Această reformă a fost taxată ca incompletă iar criza exploataţiilor a continuat.
Cursa pentru productivitate şi concurenţă externă a înlocuit productivismul atât în interiorul UE, cât şi în afara sa. Această cursă începută după anii
‗80, a dus, între altele, la criza „vacii nebune‖ ca urmare a utilizării făinurilor
animaliere tratate la temperaturi joase. Respectiva cursă a fost susţinută şi de
progresele în ingineria genetică şi de multiplicarea OMG.
Contextul mondial a reprezentat şi va constitui de asemenea un factor
esenţial care determină schimbări de substanţă în politicile agricole.
UE trebuie să facă faţă angajamentelor sale vis-a-vis de PECO; admiterea de noi membri şi a agricultorilor acestor state a condus la o incertitudine a
viabilităţii PAC.
De asemenea, Uniunea s-a lovit de poziţia SUA şi cea a Grupului Cairns
care nu sunt de acord cu principiile PAC: negocierile Rundei Uruguay în cadrul
OMC (GATT) au provocat dezbinarea UE în cadrul acordului de la Marrakech.
În 1999 tensiunile au crescut iar eşecul de la Seattle nu a făcut decât să se întârzie confruntările din cadrul OMC.
Consiliul european din martie 1999 a decis pentru perioada 2000-2006 o
nouă reducere a preţurilor de intervenţie garantate (-20% pentru carnea de bovine, -15% pentru cereale şi produse lactate) iar primele directe compensatorii
au crescut (distribuţia acestora pe state înseamnă după unii analişti renaţionalizarea politicii comune).
Acţiunile privind dezvoltarea rurală sunt din ce în ce mai mult integrate în
PAC şi gestionate în cadrul FEOGA.
Cheltuielile inerente sunt plafonate pe noile baze definite de Agenda
2000 nefiind clar dacă se poate vorbi în continuare de „modelul european‖.
Noua reformă PAC, hotărâtă în 1999 la Berlin, pentru perioada 20002006, cu o revizuire în 2002-2003 îşi propune următoarele:
- întărirea competitivităţii agriculturii europene;
- simplificarea PAC;
- facilitarea procesului de lărgire;
- apărarea PAC în cadrul OMC.
Aplicarea reformei propuse urmăreşte să înlăture măsurile de incitare vătămătoare pentru mediu şi să încurajeze mai mult practicile agricole durabile.
După F. Fischler – Comisarul UE pentru agricultură: „reforma are un singur obiectiv: să dea un sens subvenţiilor agricole pentru agricultorii, pentru
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consumatorii şi contribuabilii noştri; proiectele noastre dau agriculturii perspective clare pentru a le permite să-şi planifice viitorul. Ei nu vor fi constrânşi să
producă în pierdere pentru a primi ajutoare; ei vor avea posibilitatea să-şi maximizeze venitul pe piaţă. Studiile arată că reformele fac să progreseze veniturile.‖
Principiile reformei se pot sintetiza astfel:
 o plată mică pe exploataţie care are ca referinţă perioada 2000-2002;
 subordonarea acestei plăţi unice respectului normelor de mediu, de
securitate a alimentelor, de bunăstare a animalelor, de sănătate şi
securitate a muncii;
 o degresivitate a plăţilor directe la marile exploataţii pentru a degaja
fonduri suplimentare pentru o politică de dezvoltare rurală mai
viguroasă;
 măsuri complementare pentru organizarea pieţelor; o ultimă scădere de
5% a preţului de intervenţie asupra cerealelor parţial compensată,
menţinerea cotelor la lapte cu scăderea preţului de intervenţie la unt şi
la lapte praf.
Susţinerea dorinţei Franţei şi UE pentru promovarea unei agriculturi durabile ar presupune o reformare a PAC care să urmărească:
 preţuri remunerate în conformitate cu costul de producţie;
 oprirea susţinerii directe şi individuale la export;
 protejarea pieţei europene faţă de importuri şi negocierea de acorduri
specifice cu ţările în curs de dezvoltare pentru solidaritatea internaţională şi prin preţuri remuneratorii pentru toţi;
 controlul cantităţi produse pentru a se adecva cererii interne;
 repartizarea echitabilă a producţiei în scopul protejării şi conservării
activităţilor agricole şi rurale în toate regiunile;
 protecţia mediului şi producţia de alimente sănătoase pentru toţi.
Aceasta va permite UE renegocierea acordurilor agricole OMC în 2003
şi
înaintarea spre un proces ce vizează stabilizarea preţurilor agricole mondiale,
respectiv:
 reglementarea pieţelor mondiale (internaţionale);
 interdicţia dumping-ului şi respectul principiului suveranităţii;
 negocierea noilor modalităţi ale schimburilor internaţionale şi crearea
de mecanisme pentru stabilizarea preţurilor produselor agricole;
 întărirea suveranităţii agricole şi alimentare a regiunilor.
Exportul excedentelor agricole ale UE nu trebuie să prejudicieze
agricultorii din alte ţări; în acest scop se propune:
 o primă de bază de 5.000 euro pentru toate exploataţiile ce au cel puţin
un activ agricol cu timp deplin şi o prorată pentru un agricultor cu timp
parţial;
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 o primă unică pentru hectarul de culturi cerealiere şi furaje;
 o primă complementară la ha pentru angajamentul practicării unei
agriculturi durabile.
Toate aceste elemente se vor plafona la 20.000 euro pe un agricultor activ
cu timp deplin.
Se cere totodată, deplasarea subvenţiilor pentru producţie, spre plăţi în
favoarea ocupării, protecţiei mediului şi ajutoare pentru noile ţări membre iar
bugetul PAC să rămână acelaşi chiar dacă UE se extinde şi deci producţia ce se
va compensa creşte.
Nici nu au fost bine promovate în practică anumite obiective ale reformării politicilor agricole şi au şi apărut alte critici la adresa acestora.
Aşa de pildă, după reformele din anul 1992 profitul societăţilor agroalimentare a sporit cu 120 mld. euro, agricultorii au pierdut 103 mld. euro iar contribuabilii au plătit suplimentar 22 mld. euro.
În 40 de ani de politici europene în agricultură s-a ajuns la o concentrare
prin care 10% din exploataţii încasează 67% din venitul produs iar 50% dintre
cele mai mici ferme nu realizează decât 5% din venit.
Potrivit unor afirmaţii, reforma ultraliberală propusă de Frantz Fischler
(reforma PAC din 1992 şi Agenda 2000) au antrenat o insecuritate la nivelul
lumii agricole, a consumatorilor şi a mediului.
Abandonarea principiilor fondatoare ale PAC (în special preferinţa comunitară) a dus la o cursă a productivităţii şi a competitivităţii, prin scăderea
preţurilor la producători, favorizând concurenţa sălbatică şi alinierea la preţurile
mondiale care nu sunt altceva decât preţurile de desfacere rapidă a excedentelor agriculturii de peste ocean.
Decuplarea ajutoarelor de producţie şi acordarea unei rente pe exploataţie
prin referinţa istorică nu poate duce decât la accentuarea disparităţilor: „sărac
eşti sărac rămâi‖; aceasta este poarta spre dezorganizare, speculaţie, chilipir.
Se afirmă că negocierile din cadrul OMC înseamnă veritabila sentinţă
pentru moartea PAC; Consiliile europene de la Berlin (1999) şi Bruxelles (2002)
au slăbit capacitatea de negociere a PAC la OMC.
Noile orientări sunt considerate nedemocratice, întrucât ele sunt contrare
intereselor majorităţii agricultorilor europeni.
După unele aprecieri, în anul 1999 (25 martie) la Berlin, a fost înmormântată reforma PAC ale cărei cheltuieli reprezintă 40% din bugetul UE pentru
perioada 2000-2006, în cadrul definit de Agenda 2000. Aceste revizuiri urmăreau
să facă faţă sfidărilor viitoare ale agriculturii UE, să reducă dezechilibrele
structurale, să pregătească adeziunea viitoarelor state membre şi să înfrunte
negocierile cu OMC.
Trei mari orientări au fost reţinute pentru cei şase ani:
 simplificarea organismelor comune ale pieţelor pentru a răspunde mai
bine ofertei şi cererii;
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 încurajarea dezvoltării rurale, atât în sensul unei mai bune amenajări a
teritoriului, cât şi în cel al reconcilierii agriculturii cu mediul său;
 noul cadru financiar de 40,5 mld. euro pe an, pe o perioadă de şase ani
pentru a înlocui regimul susţinerii preţurilor printr-un sistem de ajutoare
directe şi ţinând seama de incidenţele lărgirii.
Comisia doreşte o nouă reformă şi a prezentat, la 10 iulie 2002, un plan
vizând stabilizarea PAC, „reconcilierea agricultorilor, consumatorilor şi contribuabililor‖ pe următoarele principii: pregătirea mai bună a integrării ţărilor din Est,
candidate la aderare; conformarea regulilor agricole UE la cele ale OMC;
perenizarea PAC pentru a o salva.
Propunerile Comisiei au divizat statele membre: un „front de refuz‖ condus de Franţa, cuprinzând ţările din sud – Spania, Italia, Portugalia ca principale beneficiare ale actualei PAC; printre ţările cele mai favorabile reformelor,
Olanda, Danemarca şi Suedia s-au alăturat Germaniei şi Marii Britanii.
Pentru a înţelege mai bine poziţiile unor ţări din actuala Uniune faţă de
PAC, vom arăta că statele componente se pot grupa în contribuabile nete
(Germania -4,3 mld. euro, Regatul Unit – 2,3 mld. euro, Olanda – 1,1 mld. euro, Belgia – 0,6 mld. euro, Suedia – 0,4 mld. euro, Luxemburg – 64 mil. euro) şi
respectiv beneficiare nete (Spania – 2,5 mld. euro, Franţa – 2,3 mld. euro,
Grecia – 1,98 mld. euro, Irlanda – 1,2 mld. euro, Danemarca – 0,5 mld. euro,
Finlanda – 0,168 mld. euro, Portugalia – 0,076 mld. euro şi Austria – 0,059
mld. euro).
Cei 15 au decis la Consiliul European din 24-25 octombrie 2002 să nu
procedeze decât la adaptări punctuale pentru perioada 2003-2007 şi să treacă
la „marea reformă a PAC‖ înainte de 2007.
La 2 ianuarie 2003 s-au prezentat o serie de măsuri, un fel de sinteze între cele două grupuri, urmărind:
 întărirea competitivităţii agriculturii europene şi contribuţia la o mai bună
apărare a PAC în OMC;
 o supleţe maximă pentru agricultori în alegerile lor de producţie prin
garantarea măsurilor;
 decuplajul plăţii unice pe exploataţie independent de producţie şi
degresivitatea pentru marile exploataţii;
 ecocondiţionalitatea (condiţionarea ajutoarelor de diferite criterii
ecologice şi de dezvoltarea durabilă – respectul bunăstării animalelor şi
securitatea alimentelor);
 o politică de dezvoltare rurală mai viguroasă dotată cu mijloace
financiare sporite.
Dacă de reforma PAC decisă în iunie 2003 profită dezvoltarea rurală şi
mediul, aceasta nu schimbă profund logica implacabilă care constă în reducerea preţurilor agricole în UE pentru a se apropia de cursurile mondiale: trecând
de la susţinerea preţurilor la susţinerea veniturilor, PAC se dezangajează progresiv de organizarea pieţelor, pentru a liberaliza anumite sectoare. În această
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logică se înscriu decuplarea şi „înverzirea‖ ajutoarelor înaintea alinierii PAC la
acordurile agricole ale OMC.
Pentru perspectiva mai apropiată sau mai îndepărtată, Uniunea Europeană şi politicile sale agricole se află la intersecţia a două sfidări majore:
OMC şi presiunile de peste ocean şi procesul de extindere.

4. POLITICILE AGRICOLE EUROPENE ÎN CONTEXTUL
NEGOCIERILOR DIN CADRUL OMC
Problemele actuale şi viitoare ale agriculturii şi alimentaţiei mondiale ţin,
în primul rând, de producţie, de durabilitatea şi sustenabilitatea creşterii acesteia în toate ţările lumii şi nu numai în cele dezvoltate. Fundamental pentru
dezvoltarea globală durabilă din punct de vedere ecologic, economic şi social
nu este comerţul şi politicile comerciale, pentru care se consumă în prezent o
enormă energie umană şi imense resurse financiare. Protecţia şi asigurarea
producţiei de alimente pentru 2-3-4 miliarde de oameni care se luptă cu subnutriţia este mult mai importantă decât bătălia cu surplusurile agricole şi cu bogăţia, pe care o poartă 500-600 milioane de locuitori din ţările dezvoltate şi care
par conectaţi exclusiv la reglarea şi echilibrarea profiturilor prin mijloace ale
politicii comerciale libere.
Sistemul agroalimentar din ţările industrializate este deficient din punct
de vedere al durabilităţii; îmbunătăţirea situaţiei din acest domeniu impune
considerarea acesteia drept scop dominant al politicilor şi strategiilor agroalimentare, chiar dacă intră în conflict cu alte scopuri mult mai frecvent vehiculate
şi promovate: productivitate, profit, putere.1
Acesta este centrat pe maximizarea producţiei şi/sau a profitului; multe
din aceste ţări folosesc alimentele ca factor de putere în relaţiile internaţionale.
Activitatea agricolă din ferme depinde tot mai mult de seminţe selecţionate
în funcţie de cantitatea de producţie pe care o pot asigura. Examinarea mai
atentă a sistemului agroindustrial din ţările industrializate relevă faptul că acesta
depinde din ce în ce mai mult de utilizarea resurselor neregenerabile (ex: petrol),
de substanţe chimice de sinteză, toxice pentru sol, animale, plante şi oameni, de
o bază enormă şi costisitoare de cercetare şi sisteme de service, agenţii de
reglementare, de subvenţii şi ajutoare, de pieţe interne manipulate de publicitate
şi de pieţe externe subordonate politicilor de putere internaţională.
Se constată de asemenea că acest sistem ocazionează o creştere rapidă a impactului negativ atât asupra sănătăţii mediului (sol, aer, apă şi a organismelor vii din acestea), cât şi a oamenilor.
Este important să amintim aici faptul că aproape toate aceste dezavantaje sunt ignorate de metodele la modă în prezent, care absolutizează analiza
cost-beneficiu şi problemele comerţului.
Sistemul politicilor viitorului va fi necesar să-şi schimbe orientarea în raport cu alte valori necomerciale ale vieţii planetare.
Aşa cum spunea Alvin Tofler în „Al treilea val‖: „principala confruntare
care ne va determina viitorul nu este cea dintre doctrinele partidelor politice
1

Stuart B. Hill, A Global Food and Agriculture Policy for Western Countries: Laying the
Foundations, Faculty of Agriculture, McGill University, Quebec, Canada, 2001.
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dominante sau dintre grupuri cu interese speciale, ci dintre cei care sprijină,
apără şi conservă instituţiile de bază ale societăţii industriale de masă, pe de o
parte şi pe de altă parte cei care recunosc că cele mai urgente probleme ale
zilei de azi, incluzând aici şi durabilitatea sistemului agroalimentar, nu pot fi
rezolvate în cadrul actualului sistem.
În centrul acestor dezbateri se află cei care susţin centralizarea şi cei care militează pentru descentralizare, cei care reprimă diversitatea şi cei care
luptă să o conserve şi să îi legitimeze existenţa.‖
Politicile agricole din ţările dezvoltate se află în prezent în tranziţie; după ce a fost favorizată autosuficienţa şi agricultura productivistă, astăzi acestea
par a se decupla de producţia propriu-zisă, conectându-se mai ales pe aspectele comercializării surplusurilor şi încercând să combată susţinerea creşterii randamentelor la alţii.
Cu toate acestea, protecţia agriculturii în ţările cu venituri înalte rămâne
la fel de ridicată ca şi la sfârşitul Rundei Uruguay, distorsiuni serioase continuă
să afecteze ţările în curs de dezvoltare.
Negocierile OMC în domeniul agriculturii, care au început în anul 2000,
au reuşit să facă progrese în clarificarea şi configurarea elementelor tehnice şi
procedurale şi au generat un număr important de propuneri fără a se ajunge la
punctele de bază privind accesul pe piaţă.
Declaraţia Ministerială de la Doha semnala „îmbunătăţiri substanţiale ale
accesului pe piaţă, reducerea, pe etape, a tuturor formelor de subvenţii pentru
export şi reduceri ale măsurilor interne cu efecte asupra distorsionării comerţului.‖ Negocierile privind accesul pe pieţe se vor axa pe tarife şi cote de tarife iar
negocierile privind subvenţiile interne se vor axa pe „caseta albastră‖, care
conţine subvenţiile legate de producţie (şi, prin urmare, distorsionează comerţul).
UE, şi Franţa în particular, au obiectat puternic, până în ultimul moment,
în ceea ce priveşte etapizarea intervenţiilor în domeniul subvenţiilor la export;
pentru a primi aprobarea de către UE a textului, a fost necesară inserarea formulei „fără a prejudicia rezultatul negocierilor‖. Aceasta a moderat obligaţiile
privind eliminarea subvenţiilor la export, fiind necesară pentru a evita eşecul
negocierilor de la Doha.
Ţările în curs de dezvoltare vor beneficia de tratament special şi diferenţiat, care va lua în considerare cerinţele de securitate alimentară şi de dezvoltare rurală. „Preocupările necomerciale vor fi luate în considerare în cadrul
negocierilor‖ domolind astfel sensibilităţile UE privind bunăstarea animalelor,
protecţia consumatorilor şi dezvoltarea rurală, fără a menţiona însă „multifuncţionalitatea.‖ Orice menţionare a acesteia în text ar fi dus la ieşirea din negocieri a Grupului Cairns.
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4.1. Poziţia UE în contextul negocierilor din cadrul OMC
Uniunea Europeană a semnalizat – prin reformele politicilor agricole – o
preocupare pentru sănătatea mediului, a oamenilor, plantelor, animalelor, pentru
o dezvoltare rurală durabilă şi pentru o agricultură multifuncţională.
În cadrul OMC, UE se pronunţă pentru acorduri echilibrate în materie de
comerţ cu produse agricole.
În acest sens Franz Fischler1, negociatorul şef al Uniunii Europene pentru
agricultură sublinia:
―…Suntem gata să reducem sprijinul intern pentru a evita distorsionarea
comerţului şi să reducem gradul de susţinere a exportului. Dar nu suntem
pregătiţi să mergem să urmăm această cale singuri. Partenerii noştri trebuie să
facă acelaşi lucru. Şi ei trebuie să-şi reducă subvenţiile ce duc la distorsionarea
comerţului şi subvenţiile la export.‖
UE nu spune „nu‖ liberalizării. Noi spunem „da‖ veghind ca toate ţările,
incluzându-le şi pe cele în curs de dezvoltare, şi UE, să beneficieze de aceasta.
Nu spunem „nu‖ unor viitoare reduceri în domeniul suportului acordat
fermelor interne.
Spunem „da‖, menţinând acele ajutoare care să conserve capacitatea
agriculturii de a satisface cerinţele societăţii noastre. Vrem de asemenea să ne
asigurăm că problemele necomerciale, cum sunt protecţia mediului, securitatea
alimentară şi calitatea sunt rezolvate. În comun cu mulţi alţi membri ai OMC, noi
vrem să valorificăm potenţialul agriculturii nu numai pentru alimente ci şi pentru
protecţia mediului şi menţinerea viabilităţii zonelor rurale. De asemenea,
considerăm că eficienţa producţiei efectivelor nu implică cruzimea faţă de
animale.
Insistăm consecvent ca preocupările necomerciale să fie incluse în
negocieri pentru ca liberul schimb să fie atins fără a prejudicia preocupările
legitime ale cetăţenilor.
Nu spunem „nu‖ viitoarelor reduceri ale subvenţiilor la export. Spunem „da‖
asigurându-ne că o disciplină echivalentă este introdusă prin alte instrumente ale
competiţiei exporturilor. Ceea ce nu putem accepta este ca subvenţiile la export
să fie singurul scop al viitoarei discipline, iar creditele de export să nu fie supuse
aceleaşi discipline, în timp ce statele comerciante sau alţi exportatori cu statut de
monopol pot utiliza o piaţă pentru a o substitui alteia şi în timp ce ajutoarele
alimentare nu sunt utilizate pentru a înlătura suferinţa ci pentru a soluţiona
problema excedentelor. Toate aceste obiective trebuie aduse în discuţie în
cadrul negocierilor.
În cadrul negocierilor OMC, UE va face tot posibilul să evite situaţiile în
care unii câştigă iar alţii pierd. Aceasta prezintă valabilitate în cadrul competiţiilor
1

EU agriculture and the WTO, European Commission, Directorate General for Agriculture,
2003.
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sportive – dar nu pentru negocieri serioase, pentru simplul fapt că în cazul unor
negocieri reuşite toţi câştigă.‖
Poziţia UE se bazează pe prevederile art. 20 al Acordurilor Agricole –
Runda Uruguay, care are drept obiectiv realizarea unor reduceri viitoare ale
suportului şi protecţiei, includerea unor preocupări necomerciale şi necesitatea
de a asigura o tratare specială şi diferenţiată a ţărilor în curs de dezvoltare.
Din perspectiva accesului pe piaţă, UE îşi propune să crească gradul de
acces pe pieţe în beneficiul tuturor ţărilor membre OMC. Acesta este un obiectiv
important pentru UE, care este cel mai mare exportator mondial.
Din perspectiva susţinerii interne, UE îşi propune reduceri viitoare ale
suportului acordat în condiţiile menţinerii căsuţei albastre şi verzi, ţinând cont de
rolul esenţial jucat de acestea în trecerea de la sprijinul preţului de piaţă la plăţile
directe.
În ceea ce priveşte competiţia în domeniul exporturilor, UE consideră că
este urgent necesar să se acţioneze pe mai multe planuri, comparativ cu
Acordurile Agricole ale Rundei Uruguay, care acoperă numai subvenţiile la
export.
UE este de acord să negocieze reduceri ale rambursărilor la export, în
condiţiile în care celelalte instrumente, inclusiv creditele pentru export şi abuzul
de ajutoare alimentare sunt de asemenea supuse disciplinei comerciale.
Odată cu întrunirea de la Seattle, preocupările necomerciale capătă
importanţă în întreaga lume. Societatea civilă luptă pentru a i se face auzite
problemele iar guvernele acordă o atenţie mai mare şi altor roluri pe care le
joacă fermierii, dincolo de producţia de hrană. În acest context, rolul
multifuncţional al agriculturii, care include şi contribuţia la dezvoltarea durabilă,
protecţia mediului, creşterea vitalităţii zonelor rurale şi eradicarea sărăciei, atât în
ţările dezvoltate cât şi în curs de dezvoltare, sunt incluse în agendă şi trebuie să
fie tratate în procesul de negociere.
Istoria, agricultura, cultura, vremea, toţi aceşti factori contribuie la o nouă
abordare a agriculturii, privită mai mult decât o activitate economică subordonată
legilor pieţei.
În ceea ce priveşte securitatea alimentară, consumatorii au dreptul de a
primi asigurări din partea OMC că regulile acesteia nu vor afecta pieţele
produselor.
Tratamentul preferenţial şi diferenţial. UE este de departe cea mai
mare piaţă pentru exporturile de produse alimentare provenite din ţările în curs
de dezvoltare, în mare parte datorită regimului de preferinţe comerciale acordat
acestora. În plus UE a introdus o schemă care asigură accesul, fără taxe
vamale, pentru toate produsele ţărilor slab dezvoltate, inclusiv cele alimentare,
exceptând armele.
Mulţi din cei 142 de membri ai OMC sunt ţări în curs de dezvoltare şi
interesele lor vor domina agenda discuţiilor agricole. UE intenţionează să se
asigure că interesele lor particulare vor fi subiect de negociere.
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În final, UE consideră „clauza păcii‖ şi „clauza de salvgardare‖, agreate la
ultima rundă de negocieri, ca utile în implementarea acordurilor agricole şi
pledează pentru introducerea de noi instrumente de acest tip la următoarele
negocieri.
Pentru a argumenta poziţia UE în cadrul negocierilor OMC este util să
arătăm că aceasta este cel mai mare importator de produse agricole.
În anul 2000, de pildă, importurile de produse alimentare ale UE au atins
58.200 milioane euro (5,7% din totalul importurilor); principalele produse
importate sunt fructe tropicale, cafea, ceai, cacao, condimente, seminţe pentru
ulei şi fructe oleaginoase; principalii furnizori sunt: ţările Europei Centrale şi de
Est, membrii NAFTA (Canada, Mexic, SUA), membrii Mercosur (Argentina,
Brazilia, Paraguay, Uruguay), şi cele 77 ţări africane, caraibiene şi din Pacific. În
septembrie 2000, Comisia a adoptat o propunere privind accesul liber de taxe pe
piaţa UE a tuturor produselor din ţările cele mai slab dezvoltate.
Exporturile de produse agricole ale UE au atins, în acelaşi an, 58.000
milioane euro (6,2% din exportul mondial de produse, locul 2 după SUA în
ierarhia mondială); principalele produse exportate includ vinul şi produsele
spirtoase, produse din lapte, carnea de vită, variate preparate alimentare,
inclusiv produse pe bază de cereale şi orez. Principalele pieţe de export sunt
NAFTA, PECO, Rusia şi ţări din bazinul mediteranean.
În spiritul reformei din anul 1992, Agenda 2000 continuă şi accelerează
trecerea de la subvenţionarea preţurilor la plăţile directe, asigurând suport
oamenilor şi nu produselor. Acesta este un nou pas în direcţia unui sprijin mai
decuplat.
Ca şi în cazul rundelor anterioare ale reformei plăţile directe sunt
decuplate de preţul şi volumul outputului şi sunt corelate prin programe de
limitare a producţiei. Ca rezultat, în cazul culturilor arabile, 10% din pământul
destinat acestora este scos din producţie în fiecare an, în vederea reducerii
ofertei şi contribuind astfel la stabilizarea pieţei mondiale.
Creşterea valorii plăţilor directe nu compensează integral pierderile
generate de reducerile preţurilor instituţionale. Gradul de acoperire al acestora
variază între 50% în cazul sectorului culturilor arabile şi 80% în cazul sectorului
bovine. Reducerea preţurilor instituţionale şi nivelul redus al compensaţiilor duc
la o creştere a receptivităţii fermierilor la semnalele pieţei.
Efectele reformelor din 1992 şi ale Agendei 2000, au dus la o transformare
majoră a politicii UE referitoare la ferme. PAC din 2000 nu mai seamănă cu cea
din 1990. Sumele destinate subvenţionării preţului pieţei şi refinanţării exportului
au reprezentat aproximativ 90% din bugetul fermelor UE în perioada 1989-1991.
Pentru anul 2006 se estimează că acestea vor mai reprezenta numai 20%. În
schimb, plăţile directe prin programele de limitare a producţiei pot să crească la
aproximativ 80% din bugetul fermei în anul 2006, comparativ cu 10% în 19891991.
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În concluzie, se susţine că UE face eforturi majore pentru a-şi redirecţiona
politica spre instrumente care să asigure o mai mare transparenţă şi care să nu
distorsioneze piaţa. UE este pregătită să restrângă măsurile de suport care
distorsionează comerţul asigurându-se că se menţin conceptele de căsuţă
albastră şi verde. Aceste măsuri au jucat un rol esenţial în contextul transferării
centrului de greutate de la sprijinirea preţului pieţei la plăţile directe. Impactul
măsurilor specifice aşa-numitei căsuţe albastre asupra comerţului a demonstrat
că utilizarea plăţilor directe are un efect mult mai puţin distorsionant asupra
comerţului. Mai mult, CE propune ca aceeaşi disciplină să fie aplicată
subvenţiilor specifice „căsuţei de chihlimbar‖ care sprijină performanţele la export
prin acordarea de compensaţii pentru variaţiile preţurilor pieţei.
Runda Uruguay a Acordurilor Agricole (URAA) a făcut paşi importanţi în
impunerea unei mai mari discipline în domeniul subvenţiilor pentru exportul de
produse agricole.
UE şi-a onorat obligaţiile ce îi reveneau conform URAA şi a mers chiar mai
departe.
În perioada 1995-1999, UE a folosit mai puţin de 60% din posibilităţile
financiare care erau acordate de URAA. Suportul total al pieţei (inclusiv
subvenţiile pentru export) au scăzut treptat de la 91% din suportul total în
perioada anterioară anului 1992, putându-se ajunge la mai puţin de 21% în anul
2006.; rambursările la export reprezintă în prezent numai 12% din cheltuielile
PAC, comparativ cu 25% în anul 1992.
Pe plan intern, ultima rundă de reformă a politicilor UE a contribuit la
aducerea nivelului preţurilor din interiorul acesteia aproape de cele de pe piaţa
mondială, deschizând drumul spre exporturi nesubvenţionate.
UE este dispusă să negocieze noi reduceri în cadrul programului de
rambursări la export, în condiţiile în care toate formele de competiţie la export
sunt dezbătute la masa negocierilor. Mai precis creditele pentru export,
schimburile unilaterale şi abuzul de ajutoare alimentare vor face obiectul
discuţiilor. Numai dacă toate formele de competiţie la export sunt tratate în
acelaşi mod şi sunt subiect al disciplinei OMC şi a regulilor de transparenţă
specifice subvenţiilor la export, se poate spera într-un acord în acest domeniu.
Demonstraţiile publice, declanşate la Seattle şi mai recent la Geneva cu
ocazia Summit-ului G8, în contextul general al „mişcărilor antiglobalizare‖, arată
că societatea civilă în ansamblu este îngrijorată de efectele pe care comerţul le
poate avea asupra mediului, a eforturilor de dezvoltare şi a bunăstării animalelor.
Aceste voci se fac auzite şi la nivel naţional, din ce în ce mai multe guverne fiind
nevoite să le acorde o mai mare atenţie.
Agricultura trebuie să aibă un loc privilegiat în aceste dezbateri iar
negocierile agricole în derulare vor trebui să abordeze multe din asemenea
probleme. Acesta este motivul pentru care UE, împreună cu tot mai mulţi membri
OMC, insistă pentru includerea preocupărilor necomerciale în cadrul
negocierilor.
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Prin art. 20 al URAA, aşa-numita „agendă în lucru‖, se conturează cadrul
negocierilor agricole, destinat să asigure continuarea procesului de reformă din
agricultură. În acelaşi timp, art. 20 prevede că preocupările necomerciale să fie
luate în discuţie în contextul negocierilor; pentru UE, problemele de acest tip
includ dezvoltarea rurală, eradicarea sărăciei, mediul, securitatea alimentară şi
bunăstarea animalelor.
Protejarea peisajului moştenit a devenit de asemenea o preocupare
politică în ultimii 10 ani; necesitatea promovării unei dezvoltări durabile este
inclusă în Tratatul UE. Agricultura de fermă, care ocupă aproximativ jumătate din
suprafaţa UE, este cea mai în măsură să deschidă drumurile în aceste direcţii.
Este unanim acceptat în prezent că, comunităţile de fermieri sunt cel mai bine
plasate din punct de vedere al contribuţiei pe care o pot avea la managementul
spaţiilor naturale.
În ceea ce priveşte securitatea alimentară, Comunitatea împreună cu
ceilalţi membri OMC au dreptul de a stabili nivelul de protecţie pe care îl
consideră cel mai adecvat; principiul precauţiei este relevant în acest sens. Este
vorba de cazurile în care datele ştiinţifice sunt insuficiente, neconcludente sau
incerte şi evaluările ştiinţifice preliminare indică faptul că există suficiente motive
de îngrijorare asupra efectelor potenţial periculoase pentru sănătatea mediului,
oamenilor, animalelor şi plantelor, care pot fi incompatibile cu nivelul de protecţie
ales de o anumită ţară. Totodată, aceste preocupări nu trebuie nici amplificate şi
nici transformate în mijloace de protecţie comercială.
Este de asemenea important ca activitatea comercială să nu submineze
eforturile de îmbunătăţire a protecţiei şi bunăstării animalelor; nu este în intenţia
UE ca prin includerea acestor probleme în negocieri să se creeze noi bariere
comerciale; dorinţa este ca tendinţele de liberalizare să nu antreneze reduceri de
competitivitate în standardele bunăstării animalelor.
Comunitatea de agricultori este un jucător cheie în dezvoltarea zonelor
rurale şi protecţia mediului; tendinţele din ultimii 10 ani arată că activitatea
agricolă nu mai ocupă locul principal în comunităţile rurale; deşi s-a constatat o
reducere importantă a numărului de ferme şi de fermieri, exploataţia familială
reprezintă încă un factor cheie al regenerării economice a zonelor rurale; politica
de dezvoltare rurală a UE a cunoscut o revizuire importantă în anul 1999;
reforma este destinată să contribuie la creşterea competitivităţii rurale şi la
conservarea mediului şi a moştenirii rurale europene.
Eşecul politicilor de susţinere a zonelor rurale poate duce la situaţii cu care
suntem deja familiarizaţi: întreruperea serviciilor de bază, oameni care pleacă la
oraş şi dispariţia treptată a modului de viaţă rural; în acest context, sprijinirea
agricultorilor pentru a face faţă la un mediu cu competitivitate în creştere şi
găsirea de noi soluţii de afaceri şi dezvoltare pentru zonele rurale, reprezintă
mijloace importante de a promova viaţa la ţară, în special în regiuni cu o
densitate relativ ridicată a populaţiei.

47
Agricultura, ca sector economic, trebuie să fie versatilă, sustenabilă şi
competitivă; trebuie să fie capabilă să menţină tradiţiile vieţii la ţară, să conserve natura şi să aducă contribuţii importante la vitalitatea zonelor rurale; obiectivul UE este să menţină dreptul de a implementa măsuri care să sprijine
agricultura să-şi îndeplinească cât este posibil funcţiile, în condiţiile implicării
unor distorsiuni minime a raporturilor comerciale.
În plus, agricultura ocupă un loc important şi în menţinerea identităţii naţionale şi a culturii.

4.2. Evoluţii recente ale negocierilor şi poziţiile OMC şi UE
Recent, Comitetul OMC pentru agricultură s-a întâlnit (1 iulie 2003) pentru
a revizui progresele înregistrate după eşuarea respectării termenului de 31
martie 2003. La această dată membrii îşi menţin poziţiile lor intransigente, cu
toate că acordurile privind reforma PAC lăsau loc unor speranţe; multe ţări
(membrele UE, Elveţia, Norvegia, Japonia şi Barbados) consideră necesară
elaborarea unei noi variante a documentelor de negociere. Altele, cum ar fi,
Egipt, Zimbabwe şi Uganda consideră că actuala variantă este adecvată.
În cadrul întâlnirii au fost puse în discuţie măsurile de salvgardare
(siguranţă) speciale, care asigură posibilitatea ţărilor în curs de dezvoltare să
blocheze valurile neaşteptate de importuri şi conceptul de produs special care a
fost de asemenea revizuit. Acest concept oferă posibilitatea ţărilor în curs de
dezvoltare de a introduce reduceri mai mici decât cele generale şi în legătură cu
care se menţin neînţelegeri referitoare la modul de definire a produselor
speciale1.
La data de 7 iulie 2003, Stuart Harbison, responsabilul cu negocierile în
domeniul agricol a elaborat un raport prin care propune modalităţi de liberalizare
a agriculturii.
Acesta cuprinde:
- modalităţile ce vor fi folosite pentru reducerea tarifelor;
- mijloacele de îmbunătăţire a accesului pe piaţă;
- probleme legate de aplicarea regulilor, cum ar fi modul de administrare a cotelor privind tarifele;
- măsuri speciale de salvgardare; tratament diferenţial şi special;
- formula ce va fi utilizată pentru eliminarea restituirilor la export;
- implementarea disciplinei în domeniul creditelor pentru export;
- implementarea disciplinei în domeniul ajutoarelor alimentare;
- implementarea disciplinei pentru operaţiunile realizate de întreprinderile comerciale de stat;
- modalităţi de reglementare a sprijinului intern;
- extinderea flexibilităţii pentru membrii care au aderat recent;
1
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extinderea flexibilităţii pentru alte grupuri, cum ar fi micile ţări în curs
de dezvoltare insulare şi alte grupuri vulnerabile din ţările în curs de
dezvoltare şi economiile în tranziţie;
viitorul „clauzei de pace‖.
Anterior acestei variante, Comisia Europeană îşi exprimase punctul de
vedere referitor la revizuirea raportului aceluiaşi Harbison, prezentat pe 18
martie 2003.
În legătură cu prima variantă a raportului s-a pronunţat şi Institutul de
Cercetări pentru Economia Alimentară din Danemarca, ajungând la următoarele
concluzii:
- 80% din câştigurile aşteptate – de 100 mld. USD – în domeniul creşterii venitului global, revin ţărilor OCDE, în timp ce restul de 20% va
reveni unui număr relativ important de ţări în curs de dezvoltare, inclusiv ţările cele mai slab dezvoltate;
- importurile nete de produse alimentare ale ţărilor în curs de dezvoltare vor fi afectate negativ de creşterile importante ale preţurilor importurilor;
- beneficiarii tradiţionali ai preferinţelor vor fi afectaţi negativ de liberalizarea comerţului multilateral.
Cea mai importantă constatare a institutului danez este aceea că
partenerii mai puţin puternici vor fi în continuare afectaţi de acordurile agricole, în
timp ce exportatorii OCDE, cum ar fi statele UE vor câştiga cea mai mare parte
din beneficii.
Criticile UE la adresa raportului revizuit al lui Harbison reţin în special
următoarele:
 eşecul în domeniul realizării unor diferenţe clare între impactul de
distorsionare a comerţului pentru diferite tipuri de suport;
 condiţii favorabile pentru cei mai puternici exportatori în a obţine
beneficii disproporţionate şi limitarea beneficiilor ce revin ţărilor în curs
de dezvoltare;
 formula utilizată pentru reducerea tarifelor;
 prevederi insuficiente privind accesul liber al exporturilor ţărilor cele mai
slab dezvoltate pe pieţele OCDE;
 extinderea elementelor nereglementate în domeniul creditelor la export
şi ajutoarelor alimentare;
 eşecul în domeniul includerii clauzelor necomerciale;
 absenţa clauzei de pace.
La întâlnirea cu Stuart Harbison, Comisarul UE pe probleme de
agricultură, Frantz Fischler, a căutat să evidenţieze importanţa diferenţierii
impactului diferitelor forme de măsuri de susţinere agricolă în domeniul
distorsionării comerţului. Acesta a exprimat părerea că problemele cheie ale
negocierilor sunt legate de efectele diferitelor forme de suport şi nu de nivelul
suportului în sine. Comisarul Fischler a îndemnat la utilizarea cu precauţie a
-
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criteriilor de evaluare a suportului acordat agriculturii; acesta a remarcat că
formele de sprijinire a agriculturii SUA au efecte, în creştere, de distorsionare a
comerţului, în timp ce UE trece progresiv spre forme de suport care afectează
mai puţin relaţiile comerciale sau care nu au deloc efecte de distorsionare a
comerţului (trecerea de la caseta de chihlimbar la măsurile specifice casetei
albastre).
În ceea ce priveşte accesul pe piaţă, prima variantă a raportului Harbison
propune următoarele reduceri de tarife pentru ţările dezvoltate:
 o reducere medie de 60% în cazul tarifelor mai mari de 90% pe o
perioadă de 5 ani, cu o reducere minimă la nivel de tarif de 45%;
 o reducere medie de 50% a tarifelor între 15% şi 90%, pe o perioadă
de 5 ani, cu o reducere minimă la nivel de tarif de 35%;
 o reducere medie de 40% pentru tarifele sub 15%, pe o perioadă de 5
ani, cu o reducere minimă de 25% la nivel de tarif.
Acolo unde tarifele pentru produsele procesate sunt mai mari decât cele
pentru materii prime, reducerea de tarif va fi mai mare în cazul primelor. Unde
sunt aplicate tarife non-ad-valorem, reducerile vor fi operate pe tarifele echivalente, conform formulei stabilite.
În procesul de elaborare a ofertei de tarife se sugerează ca ţările dezvoltate să facă concesii ţărilor în curs de dezvoltare.
Pentru ţările în curs de dezvoltare sunt propuse următoarele reduceri de
tarife:
 o reducere de 40% pentru tarifele mai mari de 120%, pe o perioadă de
5 ani, cu o reducere minimă pe tarif de 30%;
 o reducere de 33% aplicată tuturor tarifelor cuprinse între 20 şi 120%,
pe o perioadă de 5 ani, cu o reducere minimă la nivel de tarif de 23%;
 o reducere medie de 27% pentru toate tarifele mai mici de 20%, pe o
perioadă de 5 ani, cu o reducere minimă pe tarif de 17%.
Ţările în curs de dezvoltare, de asemenea, au posibilitatea de a declara
anumite produse drept produse strategice (SP) în condiţiile în care acestea
sunt importante pentru securitatea alimentară, dezvoltarea rurală sau securitatea mijloacelor de existenţă. Aceste produse pot fi subiectul unui tratament
special, implicând o reducere medie de 10% şi un minim de 5% pe linie de tarif.
Au fost avansate, de asemenea, propuneri pentru modificarea acordurilor privind cotele de rate tarifare, implicând extinderea acestora la un nivel
echivalent cu 10% din consumul intern (6,6% în ţările în curs de dezvoltare,
excluzând produsele strategice).
De asemenea, se urmărea realizarea unui acord cu privire la renunţarea
la proviziile speciale pentru salvgardare pentru ţările dezvoltate la sfârşitul perioadei de implementare urmând ca ţările în curs de dezvoltare să îşi poată
menţine măsurile speciale de siguranţă în cazul produselor strategice.
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În ceea ce priveşte suportul acordat exporturilor, au fost înaintate propuneri pentru eliminarea subvenţiilor la export pe o perioadă de 6 ani pentru produsele care deţin 50% din acest suport şi pe o perioadă de 9 ani pentru
celelalte (pentru ţările în curs de dezvoltare reducerea se va realiza pe o perioadă de 10 şi respectiv 13 ani). Au fost avansate, de asemenea, propuneri în
domeniul disciplinei creditelor de export, activitatea întreprinderilor comerciale
de stat şi abuzul de ajutoare alimentare.
Pentru sprijinul intern, au fost prezentate propuneri care amendează
prevederile „casetei verzi‖, dar, în principiu, această casetă se va menţine; măsurile „casetei albastre‖ sunt subiectul unei reduceri cu 50% pe o perioadă de 5
ani (de 35% pe zece ani pentru ţările în curs de dezvoltare); măsurile „casetei
de chihlimbar‖ se vor reduce cu 60% pe o perioadă de 5 ani (40% în 10 ani
pentru ţările în curs de dezvoltare); ţărilor cele mai slab dezvoltate nu li se va
solicita să facă nici o reducere; se propune ca ţările dezvoltate să asigure accesul liber de cote şi taxe vamale al exporturilor acestor ţări.
UE nu a fost entuziasmată de prima variantă a propunerilor lui Harison,
fiind nemulţumită de faptul că povara schimbărilor este repartizată inegal şi se
acordă o atenţie mică preocupărilor majore ale comunităţii privind includerea
problemelor necomerciale. S-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea privind
eşecul reglementării creditelor la export şi abuzul de ajutoare alimentare, în
timp ce se vrea o completă excludere a rambursărilor la export în 9 ani.
S-a mai exprimat, de asemenea, părerea că abordarea OMC subminează conceptul important al „preferinţei comunitare‖ care a stat la baza fondării
PAC.
În legătură cu negocierile OMC sunt tot mai numeroase vocile europene
care le receptează ca pe o bătălie contra Europei.
Producţiile agricole nu sunt ca orice alte mărfuri, acestea sunt esenţiale
pentru viaţa umană iar sectorul agricol este traversat de multiple dimensiuni,
sociale, de mediu, culturale, teritoriale, care sunt excluse din preocupările
OMC.
Deşi multinaţionalele agroalimentare şi ale marii distribuţii au interesul ca
piaţa europeană să fie dizolvată în cea mondială, alimentaţia nu se poate regla
numai prin mijloace pure de piaţă.

5. POLITICILE AGRICOLE ÎN PERSPECTIVA LĂRGIRII
SPRE EST A UNIUNII EUROPENE
Atât procesul de extindere cât şi procesul de negociere OMC de la Doha
cu o Europă extinsă au dus la o reformare a PAC şi la propuneri noi pentru reformarea viitoare a acesteia. Reformele Agendei 2000 şi propunerile Comisiei
pentru viitoarele înnoiri au implicat modificări importante ale PAC. Mai mult,
constrângerile bugetare impuse de acordul de la Bruxelles (2002), conduc la
necesitatea unei noi reforme a PAC în condiţiile aderării Bulgariei şi României.
Cele mai importante propuneri de reformare a PAC, în particular privind subvenţiile, sunt rezultate mai mult din negocierile în cadrul rundei Doha, decât din
nevoia de extindere. Dacă drept rezultat al noului acord OMC, UE va trebui săşi modifice modul de implementare sau gradul de extindere al plăţilor directe,
sau să-şi reducă semnificativ subvenţiile pentru export, PAC va necesita modificări semnificative, independente de extinderea Uniunii. 1
Creşterea outputului ca urmare a extinderii va fi mult mai mică decât se
previzionase în cursul anilor ‗90. Diferenţele în domeniul preţurilor agricole între
ţările Europei de Est şi UE-15 s-au redus semnificativ în ultimul deceniu. Acest
lucru a fost rezultatul acţiunii combinate a unui complex de factori, incluzând
realinierea ratelor de schimb, reforma PAC, subvenţiile din statele Europei
Centrale şi de Est, creşterea calităţii şi preţurilor produselor din aceste state.
Mai ales prin preţuri s-au înregistrat creşteri de productivitate în două din
cele mai mari agriculturi din zonă – Polonia şi România, ambele caracterizate
încă printr-o structură nefavorabilă a exploataţiilor. De altfel, presiunile de
respectare a obligaţiilor OMC privind subvenţiile la export ale sectorului, acolo
unde diferenţele de preţ sunt încă mari, au fost strict controlate de negociatorii
UE prin acordarea de cote de producţie limitate pentru zahăr şi lapte în ţările
care aderă.
Altfel spus, extinderea subvenţiilor directe mari pentru fermierii din ECE, în
special comparativ cu standardul lor de viaţă, va avea un impact important
asupra veniturilor fermelor. Efectul acestor plăţi în domeniul distribuţiei veniturilor
depinde substanţial de funcţionalitatea pieţei pământului. Este interesantă însă şi
apariţia de alte tipuri de relaţii: acolo unde piaţa pământului funcţionează bine,
subvenţiile sunt tot mai rapid internalizate în preţul pământului, ducând la
beneficii mai mult pentru proprietarii de pământ decât pentru agricultori. Pe de
altă parte, anchetele realizate au relevat faptul că proprietarii de teren din ECE
1
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nu vor să-şi înstrăineze terenurile anticipând profituri din extindere, în condiţiile în
care aderarea ar trebui să stimuleze piaţa pământului. În aceste condiţii,
restricţiile privind vânzarea de terenuri către străini deşi de înţeles din punct de
vedere politic, tinde să restrângă aceste efecte.
Din multe puncte de vedere, extinderea este un proces în derulare care a
început cu mulţi ani în urmă. Diferenţele în domeniul preţurilor şi calităţii dintre
Est şi Vest s-au redus gradat, convergenţa în domeniul politicilor este în derulare
ţinând cont de faptul că ţările ECE implementează în prezent, în diverse faze,
instrumentele PAC şi integrarea comercială se realizează cu paşi rapizi. Fluxurile
comerciale în domeniul produselor agricole şi alimentare între UE-15 şi ECE au
cunoscut creşteri importante începând cu anul 1990, în ambele direcţii. Estimări
recente evaluează că piaţa UE inundată de importuri din Est, mult mai ieftine, va
avea de suferit. Pentru a evita un asemenea impact, creşterile de preţuri din Est
par a fi favorizate prin tot felul de politici netransparente deşi analiştii nu se
opresc asupra acestor evoluţii pentru a nu alerta opinia publică est-europeană şi
aşa stresată de inflaţia de convergenţă care durează de peste un deceniu.
În timp ce importurile din ECE s-au dublat în anii 90, exporturile din UE
spre ECE au crescut de 10 ori; aceste evoluţii nu numai că influenţează producţiile din Est dar pot micşora şi viitoarele cote de producţie.
Calitatea produselor a crescut foarte mult în ECE. Aceasta a fost şi rezultatul introducerii de reguli severe de igienă şi calitate minimă standard şi al
creşterilor importante ale investiţiilor private în sectorul agroalimentar.
Ceea ce este de remarcat în domeniul dezbaterilor politice privind extinderea UE şi PAC din ultimii ani este atenţia mică acordată agribussinesului şi
industriei alimentare. În timp ce politici, cum este SAPARD, au atras atenţia
maximă a decidenţilor şi oficialilor politici, investiţiile private în domeniul industriei alimentare ale companiilor interne şi multinaţionale au fost vectorii principali al celor mai importante schimbări şi ale evoluţiilor favorabile ale sistemului
agroalimentar, incluzând aici restructurarea fermelor, productivitatea şi îmbunătăţirea calităţii produselor agricole. Investiţiile companiilor din Vest au jucat
un rol important în acest sens. Rezultatul l-au constituit schimbările dramatice
în domeniul managementului, tehnologiei, investiţiilor de capital, nu numai la
nivelul fermei ci şi în domeniul furnizorilor şi al clienţilor acestora. Companiile
din interior au trecut la inovaţii de management specifice celor străine. Împreună, aceste realizări continuă să îmbunătăţească calitatea, eficienţa şi competitivitatea sistemului agroalimentar al ECE.
În final, extinderea va avea un impact major asupra modului de conturare
a politicilor UE, chiar şi dacă ţinem cont de faptul că o reformare este mult mai
greu de realizat pentru 25 sau 27 de ţări comparativ cu cea pentru 15 ţări. Cu
toate că studiile şi analizele atente au relevat că principalele constrângeri ale
agriculturii şi zonelor rurale ale ECE sunt de natură structurală şi nu pot fi rezolvate numai prin subvenţii – cum s-a procedat în cazul UE-15, de exemplu –
când au ocazia să aleagă, fermierii şi reprezentanţii lor din Est fac aceeaşi ale-

53
gere ca cei din Vest: ei preferă subvenţiile, în defavoarea investiţiilor guvernamentale în dezvoltarea rurală.
Negocierile pentru aderare confirmă de asemenea rolul important pe care Polonia şi foarte probabil şi România îl vor juca în conturarea politicilor UE,
în general şi a celor agricole, în particular. Milioane de fermieri polonezi vor fi
puternic afectaţi de subvenţiile din UE şi aceasta va deveni o forţă puternică în
dezbateri, în particular, deoarece liderii guvernamentali polonezi, spre deosebire de cei din ţările mai mici, au o poziţie consecventă mult mai dură la Bruxelles, aşa cum au demonstrat în ultimele luni.
În acelaşi timp, nu se poate trece cu vederea faptul că România are cea
mai numeroasă populaţie agricolă din Europa (exceptând spaţiul CSI) iar potenţialul natural al agriculturii este de multe ori peste cel din ţările actualei UE.
Întrebarea care rămâne deschisă este şi aceea care poate implica o ruptură majoră a PAC, venită din nevoile actuale şi viitoare ale ţărilor din Est.
În opinia noastră este extrem de greu de crezut că numai Vestul va stabili politicile agricole, conform standardelor sale actuale, fără a avea în vedere
realitatea economică din agricultura est-europeană, care va putea ea însăşi să
schimbe radical politicile agricole actuale.
Integrarea agricultorilor est-europeni în cadrul PAC se derulează actualmente pe domenii; la multe din acestea, costurile şi consecinţele viitoare sunt
încă puţin vizibile, greu de apreciat.
Aşa de pildă, în materie de standarde şi legislaţie, unele demersuri – implementarea legislaţiei primare şi secundare, punerea în aplicare de noi politici
şi asigurarea condiţiilor necesare curţilor de justiţie să rezolve conflictele legale
privind diferite aspecte ale legilor UE şi politicii competiţionale – par a nu solicita costuri mari imediate.
În multe domenii însă, cum ar fi protecţia mediului, protecţia consumatorului, controlul veterinar şi sănătatea plantelor, punerea în aplicare a prevederilor legislative impune realizarea de noi laboratoare, investiţii importante în
echipamente de testare şi cere de asemenea inspectori şi personal în cadrul
laboratoarelor cu calificare ridicată; introducerea şi aplicarea regulilor referitoare la sănătatea plantelor şi animalelor capătă conotaţii mult mai largi din perspectiva inspecţiei şi controlului la graniţele viitoarei UE. 1
În ce priveşte marketingul şi creditele pentru investiţii acceptarea standardelor UE implică obligaţia fermierilor de a investi pentru a atinge baremurile
solicitate şi vor antrena corespunzător o creştere a costurilor de producţie;
aceasta va fi o consecinţă naturală a alinierii nivelului producătorilor din vechea
şi noua UE. În acest context, competitivitatea prin preţ a producătorilor din Est
va fi serios afectată; o problemă crucială este perioada în care se asigură alinierea la standardele UE. Creşterea accesibilităţii creditelor, în special pentru
1
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micii producători şi întreprinderile mici şi mijlocii, oferta de inputuri şi echipamente şi infrastructură, aproape lipsesc în multe din ţările ECE. Creşterea eficienţei canalelor de marketing şi a sistemului de informare în domeniul
preţurilor şi calităţii, marketingul producţiei agricole pentru fermele familiale,
necesită de asemenea îmbunătăţiri substanţiale. Sunt necesare totodată eforturi în domeniul satisfacerii cerinţelor de calitate ale consumatorilor, măsuri de
suport ale restructurării industriei agroalimentare, la acestea adăugându-se şi
efortul substanţial pentru aducerea proceselor tehnologice din firmele agroalimentare la standardele UE iar laboratoarele de teste şi diagnostic trebuie să fie
actualizate şi reautorizate în conformitate cu noile norme.
Un alt grup de probleme se referă la modul de utilizare a terenurilor şi la
piaţa terenurilor.
În cele mai multe cazuri nu există o piaţă a terenurilor funcţională, parţial
şi datorită nefinalizării reglementării drepturilor de proprietate. Reglementarea
neechivocă şi clară a relaţiilor de proprietate în domeniul terenurilor este o
condiţie esenţială, deoarece drepturile de proprietate asupra terenurilor trebuie
să ofere siguranţă şi încrederea proprietarului pentru realizarea de investiţii în
teren, facilităţi şi echipament. Structurile viitoarelor ferme agricole depind esenţial de eficienţa funcţionării pieţei terenurilor; aceasta se traduce în necesitatea
minimizării restricţiilor în domeniul proprietăţii asupra pământului şi modul de
folosire a acestuia, inclusiv în domeniul arendării; restricţiile legale privind procurarea de teren de către străini este necesar să fie eliminate şi pentru a stimula creşterea investiţiilor străine în sectorul agroalimentar; transferul dreptului de
proprietate şi arendarea trebuie să fie operaţiuni simple şi rapide; programele
de privatizare trebuie să fie finalizate.
Supraproducţia şi surplusurile vor constitui elemente cheie ale politicilor
viitoare. În prezent, producţia agricolă este relativ stabilă, după o perioadă de
declin dramatic în anii ‗90, dar în multe din ţările ECE se menţine încă la un
nivel inferior celui din perioada pretranziţie. Aceasta nu înseamnă că nu există
riscul unor supraproducţii în aceste ţări. Sunt cel puţin două puncte slabe în
Agendă legate de această problemă: reformele destul de limitate în sectorul
lactate şi lipsa de reformă din sectorul zahăr, lasă loc liber pentru extinderea
acestora în ECE, dacă cotele sunt eliminate; în al doilea rând, conform estimărilor, în anul 2007, în ţările ECE, va exista un surplus de produse lactate de
aproximativ 1,7 milioane tone. Acesta ca rezultat al diferenţelor importante între sprijinul acordat acestui sector şi celelalte mai puţin favorizate, cum ar fi
grâul şi carnea de vită. Un alt punct slab vizează posibilitatea de utilizare a
subvenţiilor la export din sectorul cereale pentru menţinerea preţului de piaţă al
acestora sub nivelul preţurilor de intervenţie. Dacă această politică a UE este
aplicată şi de către noii membri ea va genera stimulente suplimentare pentru
producţia de grâu în ECE şi va ocaziona creşteri ale exporturilor nete, în special pentru cerealele mai protejate. Conform estimărilor, surplusul de cereale al
ECE-10, poate ajunge la 10 milioane tone în 2007, adăugându-se la cel al UE-
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15 de 41 milioane tone, în acelaşi an; un factor important al generării acestui
surplus îl poate reprezenta preţul de pe piaţa mondială.
Presiunile bugetare generate de viitoarele plăţi directe către ECE duc la
necesitatea unei reforme a PAC; acordarea de plăţi compensatorii invers proporţional cu dimensiunea producţiei şi pe fermă pot deveni subiecte de negociere; totodată presiunile bugetare pot complica eforturile de reformare a unor
sectoare cum ar fi produsele lactate şi zahărul unde reducerea preţurilor şi cotelor nu este fezabilă politic fără un buget suficient pentru a-i compensa pe
fermieri; ca alternative pot fi utilizate: decuplarea plăţilor de venituri, fonduri de
stabilizare a veniturilor, programe de managementul riscului şi programe de
creditare a exportului; aceste măsuri constituie alternative la politicile existente
care generează distorsiuni importante ale pieţei.
Una dintre cele mai serioase probleme este legată de ocupare şi productivitate.
Cu excepţia Cehiei şi Slovaciei ponderea agriculturii în ocuparea totală din
ECE este relativ ridicată; în România aceasta este de cca 40%, în Polonia
reprezintă aproximativ 25%, în Ungaria şi Slovenia aproximativ 10%; efectele
procesului de liberalizare s-au tradus în nivelul ridicat al şomajului în Polonia şi
Ungaria, în creşterea preţurilor de consum şi nivel de securitate socială
neadecvat, care împreună cu reducerea rapidă a profitabilităţii agricole au creat
importante probleme economice şi sociale pentru o parte numeroasă a
populaţiei; măsurile în direcţia creşterii productivităţii agriculturii este necesar să
fie suplimentate cu crearea de alternative de ocupare în zonele rurale, care vor fi
extrem de costisitoare şi care solicită o altă filozofie de venituri, nu cea de
subzistenţă.
Dezvoltarea capacităţii de implementare şi aplicare a PAC, în special în
termeni de structuri administrative şi mecanisme de bază de management pentru supravegherea pieţelor agricole şi implementarea măsurilor de dezvoltare
rurală şi structurală este esenţială pentru ECE.1
În acest scop sunt necesare investiţii importante în infrastructura rurală,
mai exact în drumuri, transport, telecomunicaţii şi surse de apă, cât şi în domeniul tratării şi depozitării deşeurilor. Alte categorii de măsuri vizează asistarea zonelor defavorizate; este necesară crearea de instituţii care să reprezinte
interesele economice ale fermierilor privaţi în faţa altor poli de interes ai agriculturii, să asigure capacitatea de negociere a acestora.
În zonele rurale ale ECE este necesară susţinerea şi consolidarea productivităţii fermelor agricole, minimizarea impactului fenomenelor naturale asupra agriculturii şi maximizarea beneficiilor sociale nete ale sectorului prin
creşterea productivităţii în contextul atingerii simultane a scopurilor private şi
sociale generale. De asemenea, agricultorii este necesar să fie suficient de flexibili la variabilitatea climaterică şi a pieţei, la măsurile legislative şi politice;
1

The Consequences of Enlargement for EU Agriculture, European Parliament, Directorate
of Research, Directorate A, October 2001.
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pentru a contura şi dezvolta aceste sisteme agricole este deosebit de important
ca cei desemnaţi în acest sens să cunoască mediul (natural, social, economic
şi politic) în care fermierii operează în vederea acordării asistenţei necesare
pentru adoptarea unor practici adecvate de producţie şi de management.
Principalele probleme legate de impactul agriculturii asupra durabilităţii şi
asupra mediului în ţările ECE sunt legate de: a) soluri acide, degradarea, salinizarea şi eroziunea acestora; b) pierderea biodiversităţii; c) puţinele sisteme
de producţie în ferme tradiţionale, sunt ameninţate de dispariţie; d) intensitatea
utilizării de fertilizatori şi pesticide a scăzut foarte mult în perioada tranziţiei,
simultan cu creşterea deficitului de fertilitate a solurilor (deşi degradarea mediului ca urmare a utilizării acestora s-a redus); e) degradarea apei freatice.
Având în vedere şi numai această schiţă sumară de probleme, costurile
şi beneficiile aderării ECE, în domeniul agriculturii nu pot fi precis evaluate. Este posibil ca aceste costuri pe care ţările UE şi cele din Est, vor trebui să le suporte, să fie compensate în mare măsură de beneficiile obţinute din extinderea
pieţelor şi din stabilitatea economică, socială şi politică ale unei Europe lărgite.
Se menţin incertitudini în domeniul nivelului producţiilor noilor aderenţi şi, deşi
acestea se vor baza pe orientări clare ale negociatorilor ECE şi UE, viitorul
poate fi imprevizibil.
În ce priveşte România, integrarea în Uniune va solicita reforme structurale majore extrem de costisitoare din punct de vedere economic şi social. Este
vorba în special de numărul şi mărimea exploataţiilor, de costurile enorme ale
concentrării şi modernizării acestora, de dificultatea implementării legislaţiei UE
pentru un număr de trei milioane de gospodării agricole de subzistenţă şi de
lipsa surselor financiare şi a capacităţii administrative necesare punerii în
practică a legislaţiei europene.
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Asigurarea premiselor unei creşteri economice durabile nu se poate
realiza fără o continuă preocupare pentru sporirea eficienţei utilizării factorilor de
producţie, a remunerării corespunzătoare a diferitelor categorii de participanţi la
procesul productiv. Respectarea cerinţelor menţionate anterior impune
generarea şi întreţinerea unui proces inovaţional atât în plan tehnologic şi al
organizării concrete a diferitelor activităţi economice şi sociale cât şi al
funcţionării instituţiilor. Experienţele internaţionale relevă faptul că performanţele
economice ale diferitelor ţări sunt tot mai mult dependente, în contextul unei
accentuări a rarităţii resurselor naturale şi a implementării pe o scară tot mai
extinsă a tehnologiilor informaţionale, de calitatea şi coerenţa funcţionării
instituţiilor. În studiul caracteristicilor diferitelor construcţii instituţionale, o
importanţă aparte revine cercetării interdependenţei dintre guvernarea
corporativă şi relaţiile industriale.

1. GUVERNAREA CORPORATIVĂ ŞI RELAŢIILE
INDUSTRIALE: ELEMENT DETERMINANT AL
TIPOLOGIEI UNEI ECONOMII NAŢIONALE
Conceptul de guvernare corporativă poate fi definit atât în sens restrâns,
cât şi în sens larg.
În sens restrâns guvernarea corporativă se poate defini drept panoplia de
mijloace de natură economică şi legislativ-instituţionalâ prin care sunt
salvgardate interesele investitorilor. În acest fel guvernarea corporativă se
constituie în fapt ca una dintre expresiile regimului drepturilor de proprietate.
Respectivul regim există în orice tip de mecanism economic şi are în principal
rolul de întărire al caracterului specific al mecanismului economic1.
În sens larg, guvernarea corporativă reprezintă ansamblul de norme şi
mecanisme de control aplicate la nivelul firmelor, cu scopul de a proteja şi a
armoniza interesele, în multe cazuri contradictorii ale tuturor categoriilor de
participanţi la activitatea economică (stakeholderif)2.
Abordarea în sens larg a guvernării corporative are avantajul că relevă
ansamblul efectelor pe care diferitele aranjamente instituţionale create pentru
apărarea cu precădere a intereselor investitorilor le au atât pe piaţa capitalului,

1

2

F. M. Pavelescu – Guvernanta corporativa într-o economie transformaţională, în:
Oeconomica, nr. 2 -3 /1999.
M. Naneş – Modificări în sistemul de guvernare corporativă sub impactul privatizării, în:
URA – Cercetare ştiinţifică. Servirea cadrelor didactice, 18 – 19 mai 2001, vol. 2, Editura
Sylbi, Bucureşti 2001.
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cât şi pe piaţa forţei de muncă. Deci modificările care se produc în fizionomia
guvernării corporative au consecinţe deloc neglijabile asupra relaţiilor industriale.
Factorii care modelează interacţiunea dintre guvernarea corporativă şi
relaţiile industriale sunt în principal: gradul de dispersie al capitalului, rolul pieţei
de capital şi respectiv al pieţei bancare în finanţarea activităţii firmelor, protecţia
legală a acţionarilor minoritari, modalităţile de control asupra activităţii
managerilor, reprezentarea intereselor salariaţilor, managerilor, reprezentarea
intereselor salariaţilor. Un alt aspect important îl reprezintă gradul de corporatism
al economiei naţionale.
Prin corporatism se înţelege acel mod de organizare socială în care mai
ales grupuri funcţionale şi mai puţin indivizi exercită puterea şi desfăşoară
tranzacţii1. Rezultă deci că gradul de extindere al corporatismului este
determinat nu doar de intervenţia statului pentru reglarea unor aspecte ale vieţii
economice, ci şi de intensitatea activităţii confederaţiilor sindicale şi a
organizaţiilor patronale. Dacă organizaţiile diferitelor categorii de participanţi la
activitatea economică îşi propun, după cum este firesc, apărarea propriilor
interese, intervenţia autorităţii publice se poate manifesta pe multiple planuri
tinzând să avantajeze sau să protejeze în mod diferit pe creditori, acţionari
minoritari sau salariaţi. Corporatismul nu este prin el însuşi bun sau rău pentru
desfăşurarea vieţii economice. El doar poate contribui la creşterea performanţei
economice, numai în măsura în care se articulează în mod coerent cu celelalte
componente ale sistemului instituţional.
Totodată, în cazul economiei de piaţă, gradul de extindere al corporatismului în cadrul guvernării corporative şi mai ales al relaţiilor industriale, duce la
existenţa mai multor tipologii ale economiei de piaţă, avându-se în vedere
caracteristicile instituţionale.
În condiţiile în care în ţările anglo-saxone cele mai dezvoltate economia de
piaţă a evoluat „natural‖, iar blocajele ivite în procesele de creştere economică
au fost de scurtă durată, se manifestă un grad ridicat de dispersie a proprietăţii în
cadrul firmelor. Din acest motiv, piaţa titlurilor de valoare deţine o pondere
ridicată în derularea activităţii economice. Deoarece investitorii nu se implică în
mod direct în managementul întreprinderii, apare necesară publicarea unei mari
cantităţi de date referitoare la situaţia financiară a firmei, astfel încât să se
diminueze cât mai mult posibil asimetria informaţională între operatorii din
interiorul firmei (insiders) respectiv managerii şi salariaţii, şi cei din exteriorul
firmei (outsiders), în principal investitorii şi creditorii. În acest fel se creează o
serie de oportunităţi pentru apariţia de locuri de muncă în cadrul serviciilor
financiare. De asemenea, se efectuează o transmitere mai rapidă a informaţiilor
privind situaţia de ansamblu a economiei în general şi a pieţei de capital în
special.
1

B. Heitger – Corporatism, technological gaps and growth in OECD countries, în:
WeltwirtschaftJiches Archiv, Bând 123, Heft 3 /1987.
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Totodată, apar premisele pentru o mobilitate sporită a factorilor de
producţie, concomitent cu o structură dispersată a proprietăţii. De aici decurge
încă o serie de avantaje potenţiale, dintre care se pot aminti: rapida transformare
a economisirilor în investiţii, pe de o parte şi implicarea unei părţi însemnate a
populaţiei în activitatea pieţei de capital, ceea ce are ca efect însuşirea regulilor
jocului unei economii de piaţă de către o mare parte a populaţiei şi crearea unei
clase mijlocii de dimensiuni consistente. Totodată se încurajează dezvoltarea
spiritului antreprenonal, asumarea de către manageri a unor riscuri mai mari,
chiar dacă acestea nu sunt întotdeauna bine calculate.
Dezavantajele acestui tip de guvernare corporativă constau în principal în
viziunea pe termen scurt asupra evoluţiei fenomenelor economice. De asemenea, apare pericolul extinderii peste un nivel acceptabil a activităţilor speculative,
ceea ce, evident, determină un grad ridicat de instabilitate a activităţii economice.
În acelaşi sens acţionează, în anumite situaţii şi tendinţa firmelor specializate în
analiza conjuncturii economice de a pune la dispoziţia publicului o cantitate tot
mai mare de informaţii care în multe cazuri pot fi contradictorii.
Tipul de guvernare corporativă prezentat anterior dă rezultate foarte bune
atunci când este aplicat într-o economie în care serviciile sau unele subramuri
industriale, cu un risc mai mare (industria farmaceutică) deţin o pondere
însemnată în PIB. Organizarea muncii este în mod predominant de tip fordist, iar
calificarea lucrătorilor prezintă mari diferenţieri.
Intervenţia autorităţilor publice în reglarea proceselor şi fenomenelor
economice este mică. Relaţiile industriale pot fi deci caracterizate ca fiind
„voluntariste‖, respectiv patronii şi sindicatele dispun de o mare libertate pentru
determinarea condiţiilor de angajare a forţei de muncă. Deci în acest tip de
economie de piaţa se poate vorbi de o formă slabă de corporatism sau chiar de
pluralism1.
Guvernarea corporativă de tip renan, prezentă în toate ţările dezvoltate din
Europa continentală şi în Japonia, este caracterizată printr-un grad ridicat de
concentrare a proprietăţii. În aceste condiţii, investitorii controlează în mod
constant activitatea desfăşurată de manageri prin diferite modalităţi (blocarea
proiectelor de investiţii cu grad scăzut de eficienţă, schimbarea din funcţie a
managerilor care nu au fost capabili să îndeplinească obiectivele asumate).
Finanţarea se face preponderent prin intermediul băncilor, ceea ce determină o
serie de efecte pozitive, dintre care se pot aminti:
a) evitarea preluărilor ostile cu scop speculativ a unor firme concurente;
b) monitorizarea de către bănci a activităţii desfăşurate de firme şi implicit ordonarea acţiunii acestora;
c) creşterea concentrării proprietăţii în cadrul marilor societăţi comerciale, ceea ce are consecinţe pozitive asupra coerenţei strategiei de
1

A. lancu – Neocorporatismul şi economia negociată în perspectiva europeană, în:
Oeconomica, nr. 3 – 4 /1995.
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dezvoltare şi a îmbunătăţirii metodelor de management;
d) asigurarea stabilităţii în timp a procesului investiţional.
Criticile adresate acestui tip de guvernare corporativă se referă în special
la:
tendinţa băncilor, pe de o parte, de a acorda relativ uşor credite unor
firme la care deţin acţiuni şi pe de altă parte, de a se interesa mai
puţin de îmbunătăţirea eficienţei utilizării factorilor de producţie şi de
creşterea profitabilităţii;
b) implicarea băncilor în activitatea unor firme mari prin deţinerea de
acţiuni ale acestora ceea ce contribuie la creşterea riscului pentru
sistemul bancar în ansamblul său, mai cu seamă în fazele descendente ale ciclului economic când probabilitatea falimentelor sau a
unor rezultate financiare mediocre este mai mare;
c) o legătură foarte puternică între bănci şi firme generează restricţii în
ceea ce priveşte nivelul de lichiditate, astfel că multe oportunităţi de
afaceri ajung să fie mai dificil de valorificat.
Guvernarea corporativă prin intervenţie există mai ales în ţările unde
economia de piaţă a apărut şi s-a dezvoltat mai târziu. De asemenea, din diferite
motive, s-au manifestat sincope în dezvoltarea normală a economiei şi, prin
urmare, a societăţii. În aceste condiţii, problema care a trebuit să fie rezolvată în
fazele iniţiale ale construcţiei sau reconstrucţiei sistemului instituţional a fost
generarea unui ritm înalt de creştere a producţiei industriale, ca principal mijloc
de reducere sensibilă a decalajelor faţă de statele cele mai dezvoltate din
perioada respectivă. Pentru realizarea acestui obiectiv, cele mai potrivite
mijloace s-au dovedit a fi:
 implicarea directă a proprietarilor în administrarea firmelor;
 un rol activ al băncilor în finanţarea afacerilor;
 o intervenţie consistentă a autorităţilor publice în reglarea proceselor şi
a fenomenelor economice şi sociale.
Modul de concepere a respectivului tip de guvernare corporativă face ca
aceasta să servească cel mai bine o economie în care subramurile industriei
prelucrătoare, bazate pe mecanică, deţin un rol important. Metodele de
organizare sunt cele clasice, iar transferul de tehnologie se face relativ ordonat
de la o firmă la alta. Drept urmare, activitatea managerilor şi a altor categorii de
salariaţi se poate evalua relativ uşor, ceea ce reduce considerabil riscul în cazul
acordării de credite.
Implicarea autorităţilor publice în desfăşurarea activităţii economice este
deosebit de importantă, putându-se vorbi de mai multe grade de corporatism şi
anume:
a) un corporatism mediu existent în Belgia, Danemarca, Germania,
Irlanda care, prin intermediul negocierilor colective, determină concertarea politicii de venituri;
b) un corporatism puternic, care se manifestă în Austria, Olanda,
a)
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Suedia unde, prin participarea efectivă a confederaţiilor sindicale, a
organizaţiilor patronale şi cu mediere sau concertare guvernamentală, sunt create condiţii pentru formularea şi implementarea politicilor în domenii ale vieţii economice şi sociale, deosebit de
importante, cum ar fi: crearea de noi locuri de muncă, reducerea
presiunilor inflaţioniste, reforma sistemului de pensii şi asigurări sociale, concertarea politicii de venituri;
c) un corporatism sub forma concertării fără forţă de muncă,
existent în Japonia. În condiţiile unei slabe organizări a reprezentării intereselor lucrătorilor, are loc o strânsă cooperare între administraţia guvernamentală şi marele capital care domină procesul de
planificare macroeconomică1.
Relaţiile industriale sunt caracterizate printr-o mare diversitate. Astfel, în
ţările scandinave, în Germania şi în Austria se poate detecta un grad ridicat de
concertare între confederaţiile sindicale şi asociaţiile patronale, în condiţiile în
care sindicatele sunt foarte bine organizate şi colaborează eficient între ele. În
Franţa şi Italia, concertarea între partenerii sociali este mai puţin intensă. Între
cauzele care determină această situaţie se numără diviziunea pe criterii
ideologice a mişcării sindicale.
Scurta trecere în revistă a tipologiilor economiilor de piaţă – consolidate
din punct de vedere instituţional – permite să se tragă două concluzii interesante.
Pe de o parte, caracterizarea unei economii de piaţă nu poate fi făcută
doar prin intermediul unei viziuni unilaterale, avându-se în vedere, spre exemplu,
doar piaţa capitalului, intervenţia autorităţilor publice în economie şi viaţa socială,
piaţa forţei de muncă. În identificarea tipologiei unei economii naţionale din punct
de vedere instituţional este recomandabil să se pornească de la o viziune
integratoare, multilaterală. Astfel, cadrul instituţional al unei economii naţionale
este necesar să fie analizat avându-se în vedere:
a) componentele principale, respectiv drepturile de proprietate, regulile de interacţiune umană, mărimea şi modul de intervenţie a autorităţilor publice în activitatea economică;
b) gradul de specificare a componentelor principale, care poate fi: clar
şi necontradictoriu definit sau ambiguu definit;
c) validarea socială, care poate fi: puternic formală, slab formală şi informală2.
Pe de altă parte, se poate deduce faptul că în practică avem de a face cu
o „coexistenţă‖ între diferite modele ale economiei de piaţă, care reflectă în fapt
diferenţele de tradiţie şi capacitatea de adaptare a economiilor naţionale la
1

2
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Hause, Bucharest, 2000.
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schimbările apărute în mediul economic internaţional. De asemenea, avându-se
în vedere performanţele relativ apropiate ale ţărilor care actualmente deţin cel
mai ridicat nivel de dezvoltare economică,, se poate trage concluzia că nu există
un singur model optimal de organizare al unei economii de piaţă. Din acest
motiv, nu apare necesară o unificare tendenţială1 a modelului de funcţionare al
unei economii naţionale sau a unor componente ale acesteia, cum ar fi:
guvernarea corporativă, relaţiile Industriale sau sistemul de servicii sociale.

1

E. Cohen – Gouvernance d'entreprise: une grade diversite de models, în: Problemes
economiques, nr. 2778 /2 oct. 2002.

2. IMPACTUL MODELELOR DE CONTROL AL
ACTIVITĂŢII FIRMEI ASUPRA RELAŢIILOR
INDUSTRIALE
În studierea teoretică şi practică a guvernării corporative, o importanţă
deosebită a fost şi este acordată modalităţilor de control asupra activităţii
firmelor. Existenţa societăţilor pe acţiuni ca una dintre principalele forme de
organizare a agenţilor economici, a adus cu sine necesitatea soluţionării
problemei raporturilor dintre investitori şi manageri. Între cele două categorii de
actori există atât convergenţe de interes, cât şi contradicţii. Astfel, investitorii au
ca obiectiv maximizarea pe termen scurt a dividendelor, în timp ce managerii îşi
propun obţinerea pentru sine a unui pachet salarial cât mai consistent sau
extinderea activităţii firmei, chiar şi cu preţul scăderii profitului.
Rezultă deci că este necesar să se găsească soluţii pentru a se micşora
divergenţele de interese între acţionari şi manageri. O soluţie ar fi ca managerilor
să ii se acorde pachete de acţiuni la firmele pe care le conduc. Dar aşa cum se
arată într-unui din primele studii de referinţă asupra problematicii guvernării
corporative1 proprietatea managerilor în marile firme este, în mod obiectiv, prea
mică pentru ca pe manageri să îi preocupe în primul rând maximizarea profitului.
Rezultă deci că firmele nu acţionează ca un agent economic omogen, ci
ca unul alcătuit pe baze contractuale2 din participanţi ale căror interese nu sunt
totdeauna convergente. Participanţii pot fi grupaţi în outsideri (acţionarii şi
creditorii societăţilor comerciale) şi insideri (managerii şi salariaţii). Outsiderii au
interesul de a se maximiza randamentul capitalului investit şi de a-l recupera în
cele mai bune condiţii. Insiderii au drept funcţie-obiectiv maximizarea nivelului
veniturilor salariate.
Între cele două categorii de participanţi la activitatea firmei, există marcate
asimetrii informaţionale, ceea ce duce la apariţia aşa-numitei probleme a
„agenţiei‖3. Relaţia de agenţie derivă din faptul că în condiţiile economiei
modeme procesele de investire, finanţare şi gestiune a activităţii firmei sunt
segmentate. Drept urmare apare necesară monitorizarea modului de utilizare a
capitalului avansat de către investitor, denumit principal, de către manager,
denumit agent. Acest proces îşi are propriile sale costuri care pot fi grupate în:
a) costuri de supraveghere – determinate de cheltuielile efectuate de
principal pentru a monitoriza calitatea deciziilor adoptate de manager din punct de vedere al respectării intereselor acţionarilor;
1

A. Berle, G. Means – The American Corporation and Private Propertiy, Macrilan, 1932.
R. Coase -The Nature of firm, în: Economica, nr. 4 /1937.
3
M. Jensen, W. Meckeing – Theory of fîrm: Managerial behaviour, Agency costs and
Ownership structure, în: Journal of Financial Economics, nr. 3 /1976.
2
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b) costuri de obligaţie, respectiv cheltuielile efectuate de agent pentru
a inspira încredere şi a-şi demonstra buna credinţă faţă de principal;
c) costuri de oportunitate, denumite uneori şi pierdere reziduală, reprezentând pierderi de utilitate înregistrate de principal ca urmare a
divergenţei de interese dintre acesta şi agent. Problema agenţiei se
manifestă atât în relaţiile dintre manageri şi acţionari, cât şi în relaţiile dintre firmă şi creditorii săi. În acest din urmă caz se pun mai bine în evidenţă cele două forme sub care se manifestă problema
agenţiei, respectiv selecţia adversă şi hazardul moral1.
Selecţia adversă apare atunci când calitatea debitorilor potenţiali este
dificil de evaluat doar avându-se în vedere informaţiile disponibile. Necunoaşterea profitabilităţii proiectelor care urmează a fi finanţate ca face creditorii
să aplice un criteriu uniform de selecţie, de exemplu fondurile proprii ale firmei. În
aceste condiţii, vor fi avantajaţi solicitanţii cu un volum mare ale capitalului social
şi vor fi dezavantajate firmele de mici dimensiuni, chiar dacă proiectele de
finanţare propuse de cei din urmă au randamente sensibil mai ridicate.
Hazardul moral îşi are originea în conflictul care se manifestă între
calitatea proiectelor de investiţii şi nivelul fondurilor proprii, în cazul când
debitorul are interes să ascundă o situaţie financiară precară. Pentru a stabili
„presiunea‖ asupra firmei, se va încerca obţinerea unor credite care ulterior vor fi
investite în proiecte cu un grad ridicat de risc. Dacă proiectele vor reuşi, debitorii
îşi vor îmbunătăţi situaţia financiară, în timp ce, în cazul unui eşec, pierderile
care depăşesc garanţiile depuse vor fi suportate de către creditori.
Pentru a se reduce costurile relaţiei de agenţie dintre manageri şi investitori se
poate folosi contractul de management. Astfel, se pot evidenţia obligaţiile
managerilor şi modul de împărţire a beneficiilor – rezultate din activitatea firmei între
investitori şi manageri. Asigurarea succesului firmei şi implicit a intereselor
investitorilor se poate obţine prin imprimarea unui caracter stimulativ contractului de
management. Respectivul deziderat se poate realiza prin prevederi cum ar fi:
a) determinarea unei perioade de timp adecvate pentru derularea
contractului. În mod normal, dacă există prevederi realmente stimulative pentru manageri, iar durata contractului este îndelungată, se
creează – cel puţin din punct de vedere teoretic – premisele unei
reduceri a divergenţelor dintre investitori şi manageri;
b) conceperea şi utilizarea unor indicatori de performanţă ai firmei cu
un grad ridicat de relevanţă pentru aprecierea activităţii desfăşurate
de manageri;
1

A. Bunea – Evoluţia sistemului financiar românesc între modelul german al băncilor universale şi modelul anglo-saxon al pieţei de capital. Elementele esenţiale ale construirii
unui sistem financiar eficient în România în ICFM; Victor Slăvescu – Procese financiarmonetare ale tranziţiei: probleme şi dileme. Editura Afpha, Buzău, 1997.
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c) găsirea unor mecanisme eficiente de legare a nivelului salariului de
rezultatele economico-financiare ale firmei. Experienţele practice
acumulate relevă o corelaţie pozitivă între nivelul salariului managerilor şi performanţa firmei.
Dezavantajul principal al contractului de management cu caracter
stimulativ este acela că se creează ocazii pentru tranzacţii oneroase în folosul
managerilor. Pentru aceasta se pot folosi variaţiile conjuncturale ale preţurilor
produselor fabricate şi/sau ale serviciilor prestate, ale factorilor de producţie,
datele contabile sau politica investiţională. Evitarea producerii unor asemenea
fenomene negative se poate obţine prin utilizarea unor metode adecvate de
control al activităţii desfăşurate de manageri. Astfel, randamentul echipei
managerilor se poate exprima în unităţi monetare şi este important să aibă un
caracter progresiv. De asemenea, metodele de control utilizate trebuie să pună
în evidenţă tendinţele de evoluţie pe termen lung a factorilor care condiţionează
performanţa firmei şi fluctuaţiile pe termen lung. La evaluarea randamentului
managerial este necesar să se ţină seama de ansamblul prestaţiilor furnizate,
precum şi de formele de remunerare indirectă sau implicită care sunt mai dificil
de pus în evidenţă.
Monitorizarea eficientă a calităţii activităţii desfăşurate de manageri este
dependentă de reducerea asimetriei informaţionale dintre investitori şi manageri.
Atingerea respectivului obiectiv nu se poate realiza numai prin simpla creştere a
cantităţii de informaţii pe care managerii trebuie să le furnizeze investitorilor.
Astfel, acordarea unei atenţii deosebite analizării unor date intermediare privind
activitatea firmei (raportări trimestriale, lunare) poate avea efecte negative din cel
puţin două motive:
a) se blochează o serie de resurse umane şi materiale ale firmei în
procese de generare şi prelucrare de informaţii suplimentare;
b) se stimulează în mod implicit o tendinţă a managerilor de a supraestima rezultatele economico-financiare pe care le înaintează acţionarilor, ceea ce poate duce la o instabilitate crescută a activităţii
firmei.
Rezultă deci că informaţia care este pusă la dispoziţie investitorilor de
către manageri trebuie să fie nu numai abundentă, ci şi bine structurată. În acest
fel se pot crea condiţiile unei aprecieri corecte a situaţiei economico-financiare a
firmei şi a calităţii muncii desfăşurate de manageri.
În acelaşi timp nu poate fi omis faptul că cerinţele privind respectivele
informaţii provenite din partea investitorilor pot fi contradictorii. Din punct de
vedere al intereselor, investitorii nu alcătuiesc un grup compact. Practica
economică a arătat că se pot manifesta uneori puternice divergenţe de interese
între acţionarii care deţin proporţii însemnate din capitalul social al firmei şi micii
acţionari.
Creşterea gradului de concentrare a proprietăţii ar avea la prima vedere o
influenţă pozitivă asupra guvernării corporative. Deţinerea acţiunilor în cât mai
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puţine mâini sporeşte posibilităţile de control asupra activităţii desfăşurate de
manageri. Drept urmare, ar trebui să se asiste la o creştere a coerenţei acţiunilor
vizând maximizarea profitului, întărirea poziţiei pe piaţă a firmei sau asimilarea
de noi produse şi tehnologii. Studiile efectuate în ţările cu economie de piaţă
consolidată relevă influenţa deosebită pe care marii acţionari o au asupra
activităţii managerilor. De exemplu, în Germania se poate deduce o anumită
corelaţie între gradul de concentrare al acţiunilor şi fluctuaţia managerilor, iar în
Japonia, de regulă, în firmele cu mari acţionari managerii sunt înlocuiţi dacă nu
obţin rezultate scontate.
O structură concentrată a proprietăţii în cadrul firmelor prezintă şi o serie de
riscuri. Astfel, marii investitori pot fi tentaţi să modeleze dezvoltarea companiei în
funcţie de propriile lor interese în detrimentul micilor acţionari. Prin utilizarea
drepturilor de control de care dispun marii investitori, pentru a-şi maximiza bunăstarea, pot determina redistribuirea patrimoniului firmei în defavoarea altor categorii
de interese, sau încălcând principiul alocării eficiente a resurselor disponibile.
În aceste condiţii apar premisele efectuării unor plăţi de dividende speciale
către marii investitori sau a exploatării unor relaţii de afaceri numai în folosul
acestei categorii de interese, ajungându-se practic ia o expropriere a micilor
acţionari. Lipsa de protecţie a intereselor micilor acţionari poate avea efecte
comparabile cu creşterea gradului de monopolizare la nivelul ramurilor
economice, care se traduce prin reducerea preocupării pentru inovarea
tehnologică sau generarea de stimulente pentru creşterea calităţii capitalului
uman de care dispun managerii şi salariaţii.
Experienţele din diferite ţări cu economie de piaţă relevă faptul că relaţiile
dintre grupurile de acţionari nu pot fi reduse doar la raporturile dintre marii şi micii
acţionari. În fapt, se asistă la un joc al coaliţiilor între diferite categorii de
acţionari. Ca atare, pot apărea unele necorelări între ponderea deţinută în
totalul capitalului subscris şi puterea exercitată în cadrul firmei. La aceasta
contribuie şi folosirea unor procedee juridico-financiare cum ar fi: participări
încrucişate, drept de vot multiplu, perioade de aşteptare pentru exercitarea de
control a activităţii firmei.
În condiţiile extinderii utilizării tehnologiilor informaţionale, ale creşterii
posibilităţii de evaluare a activităţii firmelor, precum şi ale apariţiei şi dezvoltării
investitorilor instituţionalizaţi (fondurile de investiţii), raporturile dintre manageri şi
acţionari se modifică în favoarea celor din urmă. Asimetria informaţională se
reduce, ceea ce face ca acţionarii să poată controla eficient activitatea
managerilor. Se ajunge astfel la un „capitalism ai investitorilor‖, care duce la o
aparentă limitare a marjei de manevră a managerilor.
În acest nou context se produce o remodelare a raporturilor dintre
manageri şi salariaţi. Evoluţia relaţiilor industriale nu este însă unică, ea
depinzând de o multitudine de factori între care se pot aminti:
a) intensitatea concurenţei pe piaţa produselor oferite spre comercializare de către firmă;
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b) presiunea exercitată de mediul economic pentru susţinerea proceselor de inovare organizaţională şi tehnologică;
c) situaţia de pe pieţele financiare;
d) situaţia de pe piaţa controlului companiilor (raportul dintre cererea
şi oferta de manageri);
e) raportul dintre cererea şi oferta de meserii şi profesii necesare pentru desfăşurarea activităţii firmei.
Dacă presiunea exercitată de acţionari pentru creşterea profitabilităţii
firmei se va intensifica managerii vor încerca să o transfere total sau parţial
asupra salariaţilor. În ramurile dominate de organizarea de tip taylorist şi de un
grad scăzut de sindicalizare presiunile exercitate asupra salariaţilor vor fi cele
mai mari. Astfel se va creşte intensitatea muncii sau se vor testa diferite forme
de flexibilizare a organizării producţiei şi a muncii indiferent dacă sunt sau nu în
interesul lucrătorilor (contract de muncă pe durată determinată, salarizare pe
bază de randament). Desigur că acest comportament al managerilor va
determina o înăsprire a relaţiilor industriale sau chiar conflicte de muncă.
Dacă însă firma este caracterizată printr-un înalt grad de sindicalizare sau
dacă acţionează în domenii unde inovarea tehnologică este vitală pentru menţinerea şi consolidarea poziţiei pe piaţă, managerii vor favoriza extinderea
consultărilor cu organizaţiile sindicale sau cu alţi reprezentanţi ai lucrătorilor. În
acest cadru se încearcă să se reconcilieze interesele nu întotdeauna convergente ale managerilor şi salariaţilor. Astfel, relaţiile industriale depăşesc cadrul
negocierilor colective dintre patronat (manageri) şi sindicate referitoare la
mărimea salariilor, la organizarea producţiei la nivelul locurilor de muncă şi se
trece la abordarea unor probleme privind dezvoltarea pe termen lung a companiilor sau la îmbunătăţirea calităţii capitalului uman al salariaţilor. Structurile
organizaţionale ale firmelor se modifică de la ierarhiile tradiţionale – în care
există o diferenţiere bine definită între funcţiile şi activităţile desfăşurate de
lucrători în cadrul firmei -, către o descentralizare a adoptării deciziei şi o
extindere a delegării de responsabilitate. Pentru atingerea acestui obiectiv se
utilizează comprimarea nivelurilor manageriale, folosirea pe scară largă a lucrului
în echipă, o flexibilitate crescută în definirea profesiilor şi a meseriilor.
Respectiva tendinţă a făcut ca încă din 1992 peste 80% dintre companiile
americane, care sunt de regulă prezentate ca adepte ale unui stil taylohst de
organizare a producţiei şi a muncii, să conceapă programe de participare a
salariaţilor la procesele de luare a deciziei în cadrul firmei, ponderea forţei de
muncă implicate în respectivele acţiuni fiind cuprinsă între o cincime şi o treime1.

1

M. N. Whitman – New World, New Rules, The Changing Role of trie American Corporation, Harvard Bussines School, Press, 1999.

3. PARTICIPAREA LUCRĂTORILOR LA PROCESUL DE
LUARE A DECIZIEI ÎN CADRUL FIRMEI ÎN ŢĂRILE CU
ECONOMIE DE PIAŢĂ CONSOLIDATĂ

Exemplul devenit „clasic‖ în perioada de după cel de-al doilea război
mondial în ceea ce priveşte participarea lucrătorilor la luarea deciziilor referitoare
la activitatea firmei este sistemul german al codeterminării (Mitbestmmung). El a
fost iniţiat în 1951 printr-o lege care prevedea reprezentarea egală a muncii şi a
capitalului în cadrul consiliilor de supraveghere a! companiilor siderurgice.
Conceptul de codeterminare se concretizează sub două aspecte:
a) codeterminarea la locul de muncă exercitată prin intermediul Consiliilor Lucrătorilor. Ea se referă la aspecte legate de utilizarea forţei
de muncă şi se aplică pentru toate unităţile de producţie cu cel puţin cinci lucrători;
b) codeterminarea la nivel de întreprindere, care se exercită prin intermediul reprezentanţilor lucrătorilor în Consiliile de Supraveghere
ale întreprinderilor. Ea se referă la deciziile referitoare la activitatea
generală a întreprinderilor şi este limitată la întreprinderi care depăşesc o anumită mărime sau prezintă forme legale specifice.
Prin modul de concepere şi aplicare în practică, principiul codeterminării a
răspuns la multe dintre cerinţele procesului de democratizare1 şi reconstrucţie a
economiei vest-germane în perioada imediat următoare celui de-al doilea război
mondial. Dacă iniţial s-a aplicat doar în industria cărbunelui şi oţelului, codeterminarea a fost extinsă apoi la celelalte ramuri ale economiei. În acest fel s-a
încercat să se diminueze „alienarea‖ lucrătorilor care apare în cadrul organizaţiilor industriale.
În cursul anilor 70, când la conducerea RFG social-democraţii au avut o
influenţă covârşitoare, s-au adoptat numeroase reforme privind codeterminarea.
Astfel, în 1972 a fost adoptată o nouă Constituţie a muncii care a avut drept
efecte:
a) Întărirea bazelor organizaţionale ale Consiliilor Lucrătorilor;
b) consolidarea influenţei Consiliilor Lucrătorilor asupra managerilor,
mai cu seamă în domeniul planificării şi politicii referitoare la forţa
1

Codeterminarea poate fi văzută şi ca o materializare a conceptului de democraţie economică (Wirtschaftdemokratie) introdus în 1928 de către Naphtali (Wirtschaft-demokratie: Ir
Wessen Weg und Ziet, Berlin, Vertag des ADGB) şi care se doarea să fie o alternativă
atât la capitalism cât şi la socialism. Acest lucru implica participarea la luarea deciziilor
atât a reprezentanţilor deţinătorilor de capital, cât şi a reprezentanţilor lucrătorilor nu numai în cadrul întreprinderii, ci şi la nivelul ramurilor şi al economiei naţionale.
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de muncă;
c) instituţionalizarea formală a unora dintre legăturile dintre Consiliile
Lucrătorilor şi confederaţiile sindicale.
Prevederile legii din 1972 au fost amendate în 1976 când a fost adoptată o
nouă lege asupra codeterminării în care s-a stabilit:
a) creşterea până la paritate a reprezentării salariaţilor, dar cu condiţia
ca unul dintre reprezentanţi să provină din rândul managerilor de
nivel mediu. Cu alte cuvinte, managerii de nivel mediu au fost recunoscuţi ca fiind o componentă a forţei de muncă, necesitând o
reprezentare aparte în cadrul codeterminării;
b) neacordarea dreptului sindicatelor de a numi direct pe reprezentanţii lucrătorilor în Consiliile de Supraveghere;
c) rezervarea pentru sindicate a unor locuri în Consiliile de Supraveghere dintre cele care aparţin reprezentanţilor lucrătorilor;
d) instituirea funcţiei de „director din partea lucrătorilor‖ în cadrul Consiliilor de Administraţie. Acesta este numit în acelaşi mod ca alţi
membri ai Consiliului de Administraţie. Este de notat că membrii
Consiliului de Administraţie sunt numiţi cu o majoritate de două treimi de către Consiliul de Supraveghere. Dacă această majoritate
calificată nu se poate obţine, numirile se fac pe baza majorităţii
simple, preşedintele Consiliului de Supraveghere, numit de reprezentanţii acţionarilor, având votul hotărâtor.
Prezenţa directorului din partea lucrătorilor în Consiliile de Administraţie a
avut urmări deloc neglijabile pentru activitatea companiilor1. Astfel, a crescut
importanţa funcţiei politicii de personal şi de planificare a forţei de muncă în
cadrul diferitelor niveluri de conducere ale companiilor. Drept urmare, a fost
remodelat managementul întreprinderilor din cel puţin două puncte de vedere:
a) s-a acordat o atenţie mai mare managementului forţei de muncă
atât în ceea ce priveşte statusul organizaţional, cât şi metodele şi
instrumentele utilizate;
b) conferirea unui rol mai activ managementului forţei de muncă a determinat profunde schimbări structurale manageriale. Introducerea
funcţiei de director din partea salariaţilor a facilitat respectivele
schimbări. Sporirea importanţei managementului forţei de muncă în
cadrul Consiliilor de Administraţie i-au permis să aibă autoritatea
necesară pentru adoptarea unei strategii pe termen lung referitoare
la utilizarea forţei de muncă.
În aceiaşi timp, codeterminarea a contribuit la o profundă modificare a
managementului firmelor şi alte puncte de vedere. Participarea salariaţilor la
luarea deciziilor obligă managerii să furnizeze mai multă informaţie referitoare la
1
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activitatea firmei şi să îşi motiveze deciziile care vor fi mai bine cumpănite,
luându-se în considerare un număr sporit de factori de influenţă. De asemenea,
s-a îmbunătăţit considerabil comunicarea în cadrul întreprinderilor în general şi
între manageri şi lucrători cu deosebire. Acest fapt a dus la o modernizare a
structurilor şi a practicilor manageriale. S-a acordat o atenţie tot mai mare datelor
obiective, fluxului liber de informaţii în cadrul întreprinderii, obţinerii consensului
şi cooperării între părţile interesate. În mod indirect, s-a generat o întărire a
poziţiei managerilor în relaţia acestora cu acţionarii. Managementul firmelor a
devenit tot mai mult comanagement. Politica de utilizare a forţei de muncă a fost
tot mai mult integrată cu orientările strategice referitoare la investiţii sau la
dezvoltarea producţiei.
Chiar dacă nu a satisfăcut în totalitate dezideratele confederaţiilor
sindicale, codeterminarea a acţionat în favoarea apărării intereselor lucrătorilor
din cadrul firmelor unde a fost implicată. Forţa de muncă a devenit tot mai mult
un factor de producţie fix. Cu alte cuvinte, au fost impuse unele rigidităţi
instituţionale care au avut drept efect stabilirea dependenţei efectivelor de
salariaţi de evoluţia cererii pentru produsele fabricate. In aceste condiţii,
competitivitatea firmelor (vest)germane a tins să se reducă. Restricţiile pe care
direct sau indirect codeterminarea Ie-a impus în ceea ce priveşte recrutarea de
noi lucrători, modul de acoperire a penuriei sezoniere de forţă de muncă au dus
la reducerea comunicării dintre piaţa forţei de muncă din interiorul şi cea din
exteriorul firmei şi implicit, la creşterea şomajului de lungă durată.
Codeterminarea nu este singurul factor care a generat rigidităţile
instituţionale ale pieţei forţei de muncă. Între ceilalţi factori se pot menţiona:
legislaţia protecţionistă referitoare la utilizarea forţei de muncă, creşterea
presiunilor şi a puterii sindicatelor, schimbarea cerinţelor de calificare, presiunile
de natură politică exercitate asupra marilor întreprinderi pentru a crea noi locuri
de muncă.
Pe plan internaţional, instituţionalizarea participării salariaţilor la luarea
deciziilor, în cadrul întreprinderilor unde lucrează, a fost susţinută prin
Recomandarea OIM nr. 94/1952 privind cooperarea la nivelul întreprinderii şi
Recomandarea OIM nr. 129/1967 privind comunicarea în cadrul întreprinderii.
Prin intermediul acestor recomandări, se caută stabilirea unor canale de
comunicare eficiente în domenii de interes comun, neacoperite de negocierile
colective. Se încurajează astfel consultările voluntare între manageri şi salariaţi,
în cadrul unor formule cât mai flexibile. Respectivele consultări nu trebuie să
ducă la subminarea rolului sindicatelor în domenii care aparţin negocierilor
colective. Pe această bază se poate contribui la succesul altor iniţiative
manageriale privind implicarea salariaţilor în abordarea strategiei de dezvoltare a
firmei, controlul calităţii producţiei, promovarea schimbărilor tehnologice etc.1
1

Pentru a creşte eficienţa relaţiei de colaborare dintre manageri şi salariaţi, apare necesară
conturarea, încă de la început, a unei viziuni clare asupra dezvoltării firmei. De aseme-
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Avându-se în vedere experienţa acumulată în ţările vest-europene,
precum şi cerinţele unei mai mari flexibilităţi a organizării firmelor, Comisia
Europeană a adoptat Directiva nr. 94/45 din 22 septembrie 1994 privind
înfiinţarea Consiliilor Lucrătorilor în întreprinderile europene. Respectivele consilii
sunt formate din reprezentanţii lucrătorilor care pot să nu fie neapărat membri de
sindicat.
De regulă, patronii şi managerii au exprimat preferinţe pentru acest
aranjament instituţional deoarece ar reduce consultările dintre partenerii sociali la
nivelul firmei. Totodată, s-ar diminua presiunile exercitate de confederaţiile
sindicale în condiţiile în care dialogul social ar fi prestat la nivel de ramură.
Guvernele au încurajat creşterea rolului Consiliilor Lucrătorilor, cu scopul
de a sprijini cooperarea mai puternică între manageri şi salariaţi pentru găsirea
de soluţii ia problemele tot mai complexe cu care se confruntă întreprinderile
(modernizarea organizării producţiei şi a muncii, creşterea sensibilă a
competitivităţii).
Confederaţiile sindicale au exprimat, în funcţie de situaţiile concrete, o
mare diversitate de păreri. Astfel, une!e sindicate au devenit suspicioase în
legătură cu creşterea rolului Consiliilor Lucrătorilor în ceea ce priveşte reglarea
funcţionării pieţei forţei de muncă, deoarece le preiau o parte dintre funcţiile lor
esenţiale. Se argumentează că în acest fel se oferă o serie de avantaje pe
termen scurt pentru lucrătorii din cadrul firmelor (insiders), dar se blochează
posibilităţile de reintegrare în activităţi utile din punct de vedere economic şi
social a şomerilor (outsiders). De asemenea, se insistă asupra faptului că
posibilităţile Consiliilor Lucrătorilor de a rezista singure la insistenţele patronilor
sau ale managerilor de a se introduce schimbări în organizarea producţiei şi a
muncii indezirabile pentru salariaţi sunt sensibil reduse.
Dar dacă sindicatele au posibilitatea de a pătrunde relativ uşor în Consiliile
Lucrătorilor, nu se mai manifestă nici o rezistenţă. Dimpotrivă, această formă de
reprezentare a salariaţilor este văzută ca un mijloc de întărire a puterii sindicale.
În Japonia şi Republica Koreea lucrătorii sunt reprezentaţi de liderii
sindicali, existând foarte puţine contestări între sindicate şi alte forme de
participare şi reprezentare a intereselor salariaţilor.
În ţări precum Olanda, sindicatele consideră că rolul Consiliilor Lucrătorilor
trebuie să fie unul complementar negocierilor colective. Astfel, se pot negocia
condiţiile de utilizare a forţei de muncă. De asemenea, se încheie „acorduri de
companie‖, protocol care include doar aspecte care nu sunt reglementate prin
contractele colective sau care este necesar să fie detaliate la nivel de firmă1.

1

nea, prezentarea rezultatelor imediate şi sublinierea contribuţiei salariaţilor la atingerea
obiectivelor are o influenţă pozitivă (cf. N. Rogovski, E. Sims – Corporate success
through people marking internaţional standars work foryou. ILO, Geneva, 2002.
M. Ozaki – Negoting flexibility. The role of social partenere and the state, ILO, Geneva,
1999.
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Constituirea Consiliului Lucrătorilor întâmpină şi alte dificultăţi. Noile
forme de organizare a producţiei şi a muncii şi scheme de participare directă
(de exemplu, cercurile de control al calităţii) pot constitui ameninţări pentru
mecanismul de participare indirectă al Consiliului Lucrătorilor. Dar o serie de
cercetări efectuate în Suedia şi Germania arată că formele de participare directă şi indirectă se pot completa reciproc.

4. INTERDEPENDENŢA DINTRE GUVERNAREA
CORPORATIVĂ ŞI RELAŢIILE INDUSTRIALE ÎN
CURSUL PROCESULUI DE IMPLEMENTARE A
MECANISMELOR CONCURENŢIALE ÎN ROMÂNIA

Derularea pe parcursul ultimului deceniu al secolului al XX-lea, în
România, a procesului de transformare a economiei în direcţia implementării
mecanismelor concurenţiale, a avut drept consecinţă o remarcabilă complexitate
a interdependenţei dintre guvernarea corporativă şi relaţiile industriale. Iniţial,
raportul de forţe a fost favorabil lucrătorilor sindicalizaţi şi nefavorabil
patronatului. A fost urmarea faptului că legiferarea şi apoi transpunerea în
practică a dreptului de asociere şi acţiune sindicală s-a făcut, din motive
obiective, dar şi subiective, mult mai rapid decât cea a definirii clare a drepturilor
de proprietate sau a impunerii disciplinei financiare. De asemenea, a crescut
semnificativ puterea managerilor, ca urmare a faptului că prin corporatizarea
întreprinderilor proprietate de stat, autorităţile publice au pierdut puterea
direcţionară de a numi managerii, dar fără să se creeze mecanisme eficiente de
supraveghere a activităţii manageriale. S-a ajuns astfel ca firmele cu capital de
stat dominate de insideri să constituie tipul reprezentativ de societate comercială
care a acţionat în spaţiul central şi est-european mai cu seamă în prima parte a
anilor '90 ai secolului al XX-lea.
Influenţa scăzută a outsiderilor asupra activităţii firmei a făcut ca principala
preocupare a insiderilor să fie câştigarea unei cât mai substanţiale libertăţi de
acţiune şi stabilirea unor salarii cât mai ridicate. Experienţe din diferite ţări în care
a fost declanşat procesul de transformare a economiei arată că în cele mai multe
cazuri managerii au fost categoria cea mai avantajată. Lipsa controlului din afara
întreprinderii asupra activităţii desfăşurate precum şi accesul la rudimentele de
capital relaţional specific unei economii de piaţă în contextul unui mediu de
afaceri cu un grad ridicat de incertitudine, a permis managerilor să acumuleze
atât mari sume de bani cât şi influenţă în interiorul şi exteriorul întreprinderii ce
vor fi valorificate ulterior în cursul procesului de privatizare.
Interesul comun al managerilor şi al lucrătorilor sindicalizaţi, de a avea
salarii cât mai ridicate, a dus, practic, la apariţia unor „carteluri ale insiderilor.
Ruperea legăturii dintre salarii şi rezultatele economico-financiare ale firmelor de
stat a avut urmări negative, dintre care se pot menţiona:
a) decapitalizarea întreprinderilor;
b) generarea unor puternice presiuni inflaţioniste;
c) accentuarea blocajului financiar, deoarece cel mai adesea plata unor
drepturi salariate mai mari s-a făcut cu preţul neachitării unor facturi
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către furnizorii de materii prime şi energie sau ai unor contribuţii la
bugetul de stat.
În aceste condiţii, autorităţile publice au încercat să remedieze respectivele neajunsuri prin impunerea unor controale la eliberarea fondului de salarii şi
utilizarea contractului de management. În funcţie de specificul etapelor
procesului de reformă, indicatorii de performanţă şi mecanismul de legare a
nivelului fondului de salarii de respectivii indicatori au suferit numeroase
modificări1.
Controlul fondului de salarii a stârnit puternice proteste din partea
sindicatelor, care au argumentat că o asemenea practică era de natură să
frâneze activitatea firmelor cu adevărat performante şi a contribuit la slăbirea
presiunilor pentru realizarea restructurării la companiile unde acest lucru era
imperios necesar.
Rezultatele controlului fondului de salarii nu au fost cele aşteptate, astfel
încât pe măsura creşterii rolului sectorului privat în activitatea economică, prin
privatizarea unor firme aflate iniţial în proprietatea statului şi crearea altora noi de
către iniţiativa privată, respectiva metodă a fost tot mai puţin utilizată.
Se observă că în primii ani ai procesului de transformare a economiei,
lipsa unei definiri clare a drepturilor de proprietate a dus la o atitudine deosebit
de ofensivă a sindicatelor şi una defensivă a patronatului, mai cu seamă a
reprezentanţilor proprietăţii de stat. Din motive obiective, dar şi subiective,
sindicatele s-au putut organiza mult mai rapid şi apoi au acţionat mult mai
eficient în apărarea intereselor lor, comparativ cu asociaţiile patronale.
În timp însă, raportul de forţe a tins să se modifice. Adoptarea unor măsuri
de încurajare a iniţiativei private în economie, de întărire a disciplinei financiare,
precum şi restructurarea, chiar timidă, a marilor întreprinderi, a dus la diminuarea
relativă a presiunii sindicale pentru creşterea salariilor. S-a trecut la formularea
altor revendicări, cum ar fi: apărarea locurilor de muncă, participarea la
parteneriat cu conducerile întreprinderilor, la elaborarea politicii de dezvoltare, de
privatizare şi restructurare. Schimbarea de atitudine a sindicatelor este un
rezultat al faptului că din diferite motive (starea de recesiune din perioadele 1990
– 1992, respectiv 1997 – 1999, raţionalizarea consumului de forţă de muncă
datorită privatizării etc.) numărul salariaţilor (mai cu seamă al celor din industrie)
s-a diminuat considerabil. Între 1990 şi 2000, pe ansamblul industriei, numărul
mediu al salariaţilor s-a redus cu aproape două milioane de persoane, respectiv
cu peste 51% (tabelul nr.1).

1

A se vedea, în acest sens: F, Coricelli, T. Lane – Wage controls during transition from
central planning to a market economy, în: The World Bank Research Observer, vol. 8,
no. 2, july 1993.
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Tabelul nr. 1
Evoluţia numărului mediu de salariaţi în industria României,
în perioada 1990 – 2000
Subramura

1990

Total industrie
3846
Industria extractivă
267
Industria extracţiei cărbunelui
99
Industria extractivă petrol şi gaze naturale
69
Alte activităţi extractive
99
Industria prelucrătoare
3452
Industria alimentară
259
Industria tutunului
6
Industria textilă
414
Industria confecţiei
258
Industria pielăriei
127
Industria prelucrării lemnului
94
Industria celulozei şi hârtiei
43
Industria poligrafică
26
Industria prelucrării ţiţeiului
33
Industria chimică
183
Industria prelucrării cauciucului
86
Industria altor produse nemetale
176
Industria metalurgică
173
Industria construcţiilor metalice
189
Industria de maşini şi echipamente
603
Industria tehnicii de calcul
4
Industria de maşini şi aparatură electr.
127
Industria echipamentelor radio TV
40
Industria instrumentelor de precizie
50
Industria mijloacelor de transport rutier
163
Industria altor mijloace de transport
184
Industria mobilei
204
Industria reciclării deşeurilor
10
Energie, gaz, apă
127
Industria producţiei bunurilor de consum
1268
Industria producţiei bunurilor interne
824
Industria producţiei bunurilor de investiţii
1361
Sursa: calculat după Anuarul statistic al României, 1993 şi 2001.

2000
1873
140
45
59
36
1560
169
4
95
261
85
70
17
20
22
73
33
85
95
68
150
2
51
11
14
71
61
95
8
173
709
423
428

Mii persoane
Dinamica
(%)
48,7
52,4
45,5
85,5
36,4
45,2
65,3
66,7
22,9
101,2
66,9
74,5
39,5
76,9
66,7
39,9
38,4
48,3
54,9
36,0
24,9
50,0
40,2
27,5
28,0
43,6
33,2
46,6
80,0
136,2
55,9
51,3
31,5

În cadrul subramurilor industriale, dinamicile numărului mediu de personal
au fost diferenţiate. Astfel, existenţa monopolurilor naturale, dar şi a unor sindicate
puternice a avut drept rezultat o creştere relativă însemnată (cu 36,7%) a
numărului mediu al salariaţilor angajaţi cu producerea de utilităţi (energie, gaz,
apă). În industria extractivă numărul mediu al salariaţilor s-a diminuat cu circa
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48%, iar în industria prelucrătoare cu aproape 55%. În interiorul industriei
prelucrătoare cele mai puternice reduceri de personal au fost operate în cadrul
subramurilor producătoare de bunuri de investiţii (cu peste 68%).
Reducerea numărului mediu de salariaţi nu s-a făcut fără declanşarea unor
conflicte de muncă. Intensitatea conflictelor de muncă a prezentat importante
variaţii în timp. Analiza unora dintre caracteristicile conflictelor de muncă în
decursul a două cicluri electorale (1993 – 1996 şi 1997 – 2000) permite să se
tragă o serie de concluzii interesante (tabelul nr. 2).
a) în decursul unui ciclu electoral, cel mai mare număr de greve se
înregistrează în anul 2 şi 3, afirmaţie valabilă şi pentru numărul de participanţi şi
respectiv de salariaţi implicaţi. Astfel, în anul 1 al ciclului electoral au avut loc
21,5% din numărul total de conflicte de muncă, în anul 2, au avut loc 27,1% din
greve, în anul 3 au avut loc 35,8% din greve în timp ce în anul 4 ponderea a fost
de 15,6%. Se observă că anul 1 este într-o anumită măsură un an ai păcii sociale
relative, reflectând în mod indirect starea de tatonare de către sindicate a intenţiilor
noilor autorităţi în ceea ce priveşte gestionarea pieţei forţei de muncă.
În anii 2 şi 3 ai ciclului electoral, se trece la accelerarea procesului de
restructurare a activităţii întreprinderilor, ceea ce duce la creşterea numărului de
conflicte de muncă.
În anul 4 al ciclului electoral, ţinerea alegerilor locale şi generale determină
din partea guvernanţilor o relaxare atât a politicii de control al salariilor sau de o
raţionalizare a consumului de forţă de muncă. Rezultatul respectivei politici este o
stare de calm relativ pe piaţa forţei de muncă.
b) Numărul mediu de participanţi/conflict de muncă a avut în perioada 19931996 o tendinţă de creştere, ceea ce poate fi considerat un semnal al rezistenţei
opuse de lucrători la încercarea de a restructura marile obiective industriale.
Între 1996 şi 2000 se observă o evoluţie oscilantă. Este o reflectare indirectă
a faptului că în 1998, în condiţiile unei severe recesiuni, încercarea de a
restructura rapid marile obiective industriale aflate încă în proprietatea statului a
fost întâmpinată cu o rezistenţă sporită din partea salariaţilor, pentru care nu
fuseseră adoptate măsuri credibile de reconversie profesională şi de găsire rapidă
a unui nou loc de muncă.
În anul următor – 1999 – se produce o reducere semnificativă a numărului
mediu de participanţi/conflict de muncă, reflectând determinarea taliei
întreprinderilor din punct de vedere al utilizării forţei de muncă.
Tabelul nr. 2
Revendicările care au declanşat conflicte de muncă
Total
Salariate
Utiliz. forţei de
muncă

1993
100,0
49,6
4,7

1994
100,0
39,7
7,5

1995
100,0
44,4
5,0

1996
100,0
43,9
3,9

1997
100,0
38,7
6,4

1998
100,0
40,6
5,4

1999
100,0
43,4
5,2

2000
100,0
48,8
2,4
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1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Org. muncii
6,1
8,2
12.0
5,6
8,4
7,1
7,5
5,3
Cond. tehn.7,4
5,3
4,6
6,1
6,0
7,6
4,3
1,4
mat.
Condiţii de
6,1
8,7
21,0
15,6
9,3
11,8
11,6
5,3
muncă
Timp de mun0,5
0,8
1,7
2,0
2,6
1,5
2,4
că
Drepturi socia9,8
7,4
7,9
3,3
3,1
5,0
4,7
5,7
le
Viaţă sindicală
4,9
7,8
2,4
3,9
7,2
4,6
3,2
3.8
Aite revendi10,8
14,6
2,7
16,0
18,9
15,3
18,6
24,9
cări
Număr conflic324
384
319
285
260
352
653
141
te
Nr. participanţi 498482 646478 771238 694358 614959 908616 1029500 236856
Nr. salariaţi
1194977 1281432 1075452 1273633 1052680 1557384 1620817 369059
implicaţi
Nr. mediu sa6672
6438
6160
5939
5597
5369
4761
4623
lariaţi
Nr. particip./
1539
1684
2418
2436
2365
2581
1577
1680
conflicte
Pondere nr.
41,7
50,4
71,7
54,5
58,4
58,3
63,5
64,2
particip./ nr.
salariaţi implicaţi
Raport nr. sal.
17,9
19,9
17,5
21,4
18,8
29,0
34,0
8,0
implic. /nr.
mediu salariaţi
Raport nr. par7,5
10,0
12,5
11,7
11.0
16,9
21,6
5,1
ticipanţi /nr.
mediu salariaţi
Sursa: calculat după Anuarul statistic al României, 1997 şi 2001.

c) Ponderea numărului de participanţi la conflictele de muncă în numărul
de salariaţi implicaţi a avut o volatilitate mai mare şi un nivel mai redus în perioada 1993-1996, comparativ cu intervalul 1997-2000, ceea ce denotă o stare
de încordare pe piaţa forţei de muncă mult mai persistentă în perioada 19972000 faţă de intervalul 1993-1996. Această concluzie este întărită şi de analiza
altor indicatori şi anume: raportul dintre numărul de participanţi şi numărul mediu al salariaţilor şi respectiv raportul dintre numărul de salariaţi implicaţi şi
numărul mediu al salariaţilor.
Numărul total de conflicte de muncă reflectă partea vizibilă a disfuncţionalităţilor care se manifestă în desfăşurarea relaţiilor industriale.
Raporturile de forţe dintre salariaţi şi manageri sau alţi reprezentanţi ai
patronatului se diferenţiază de la o ramură sau subramură la alta, precum şi în
funcţie de mărimea întreprinderii. Activismul sindical nu se rezumă doar la iniţi-
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erea unor acţiuni de protest împotriva deciziilor adoptate de manageri. El include şi participarea la consultările privind elaborarea strategiei de dezvoltare a firmei, reprezentând un drept prevăzut de lege. În acest fel, modul de participare a
salariaţilor la luarea deciziilor privind dezvoltarea întreprinderii în România se
apropie de practica utilizată de majoritatea ţărilor central şi est-europene1.
Între factorii care au dus la respectiva soluţie legislativă, se pot releva
menţinerea influenţei pe care sindicatele o deţin asupra factorilor instituţionalilegislativi, dezvoltarea în timp în cadrul uniunilor şi confederaţiilor sindicale a unei
capacităţi de analiză şi prognoză a fenomenelor şi proceselor economice, în
general şi a impactului pe care privatizarea şi restructurarea le au asupra utilizării
forţei de muncă, apetenţa relativ scăzută pentru înnoirea organizatorică şi
management participativ a conducătorilor de întreprinderi în contextul unui mediu
economic marcat de turbulenţe majore.
Experienţa acumulată până acum relevă faptul că în România, la fel ca şi în
celelalte ţări central şi est-europene, sindicatele reprezintă, de regulă, singurul
canal de comunicare între manageri şi salariaţi în cadrul întreprinderilor (anexa nr.
1). Participarea la luarea deciziilor se realizează mai cu seamă prin intermediul
negocierilor colective. În acest fel s-au putut încheia acorduri privind determinarea
nivelului salariilor, al numărului de personal, condiţiile de muncă.
Cea mai intensă participare a reprezentanţilor sindicali în procesul de luare
a deciziilor este consemnată în cadrul firmelor cu capital de stat (societăţi
comerciale sau regii autonome). În respectivele întreprinderi sindicatele şi-au
menţinut influenţa pe care au dobândit-o ia începutul derulării proceselor de
reformă. Implicarea mai puternică a sindicatelor în procesul de luare a deciziilor
are loc în condiţiile în care în respectivele firme se manifestă destul de accentuat
problema agenţiei2.
Deoarece instituţiile publice au o capacitate limitată de a monitoriza în timp
real performanţele echipelor manageriale, rentabilitatea respectivelor entităţi
economice este scăzută. La aceasta se adaugă faptul că între diferitele ministere
şi/sau agenţii guvernamentale, care propun orientări strategice pentru dezvoltarea
firmelor respective, pot să apară contradicţii. În consecinţă, pot apărea dificultăţi în
gestionarea patrimoniului încredinţat şi crearea premiselor propice pentru inovarea
tehnologică. De asemenea, se diminuează mult eficienţa contractului de
management.
1

În toate ţările central şi est-europene au fost adoptate legi referitoare la participarea salariaţilor la luarea deciziilor privind activitatea întreprinderii. Se pot deosebi trei tipuri mari
de opţiuni:
a) dreptul de participare la decizii prin reprezentanţii sindicali în Albania, Republica Cehă,
Bulgaria, România, Polonia, Slovacia;
b) Înfiinţarea Consiliilor Lucrătorilor sau a altor organisme similare în Croaţia, Slovenia şi
Ungaria;
c) alegerea reprezentanţilor lucrătorilor (Albania, Bulgaria, Ungaria).
2
*** – Guvernanta corporativă în România, OECD, 2001.

85
Presiunea slabă exercitată de outsideri pentru obţinerea unor performanţe
economico-financiare deosebite, face ca fondul de salarii să nu îşi poată îndeplini
funcţia de cointeresare materială decât într-o foarte mică măsură.
Dacă există monopoluri naturale sau alte tipuri de cvasirente, se pot contura
carteluri între manageri şi sindicate pentru obţinerea unor câştiguri salariale cât
mai ridicate. În vederea descurajării unor asemenea practici, au fost impuse prin
hotărâri guvernamentale unele limite în ceea ce priveşte nivelul maxim al salariului
de bază şi al sporurilor salariale acordate managerilor.
În cadrul firmelor privatizate interdependenţele dintre guvernarea corporativă şi relaţiile industriale sunt dintre cele mai diverse. Ele reflectă în mod indirect
metodele de privatizare utilizate, dimensiunea întreprinderii, clauzele sociale ale
acordurilor negociate între noii proprietari şi sindicate în cursul procesului de privatizare.
Astfel în cazul întreprinderilor privatizate prin metoda MEBO la mijlocul anilor '90, deţinerea de acţiuni ar îngădui o participare sporită a salariaţilor la procesul
de luare a deciziilor. Respectiva metodă de privatizare a fost utilizată mai ales pentru a se soluţiona o situaţie aparent contradictorie: necesitatea implementării cât
mai rapide a mecanismelor concurenţiale şi implicit atingerea unei mase critice,
care să permită sectorului privat să devină dominant în economie, în condiţiile unei
lipse de capital şi ale unei culturi antreprenoriale.
Prin metoda MEBO au fost privatizate, în special, întreprinderile mici şi mijlocii. Cadrul legal adoptat în ceea ce priveşte acest tip de privatizare a fost destul
de flexibil, astfel că există o mare diversitate de raporturi de forţe între manageri şi
salariaţi. Această situaţie derivă din configurarea drepturilor de proprietate, care se
pot situa între cele din cooperativele de producţie tradiţionale şi societăţile pe acţiuni1. De regulă acest transfer de proprietate a avantajat managerii deoarece cel
mai utilizat criteriu pentru distribuirea acţiunilor a fost nivelul salariilor.
Apariţia firmelor aflate în proprietatea salariaţilor a avut consecinţe atât
pozitive cât şi negative asupra desfăşurării activităţii economice. Astfel, principalul
avantaj al acestui tip de firmă este că solidaritatea mai mare generată de deţinerea
de acţiuni de către salariaţi, are drept consecinţă evitarea unor concedieri masive
în perioadele de recesiune economică prelungită. În fapt, respectivul
comportament în ceea ce priveşte dimensionarea personalului este specific doar
pentru intervalele de timp în care activitatea economică se află în declin. În
condiţiile unei conjuncturi favorabile, funcţia-obiectiv a firmei aflate în proprietatea
salariaţilor este maximizarea veniturilor salariale. Se poate spune deci că salariul
devine o variabilă de ajustare a activităţii economice2. În aceste condiţii,
1

2

J. Earle, S. Estrin – Employce ownership in transition, în: R. Frydman, C.W. Gray, A.
Rapaczynski (ed.) – Corporate guvernance in Central Europe and Russia, CEL) Press,
1996.
Este de notat că având în vedere caracterul fluctuant al activităţii firmelor într-o economie
de piaţă M. Weitzman propunea, în 1985, într-un articol publicat şi intitulat "The Simple
Macroeconomics of Profit Sharing", în: American Economie Review, nr. 75/1985 o parti-
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determinarea numărului de personal nu se mai face în funcţie de egalitatea dintre
salariu şi productivitatea marginală a muncii, ca în cazul firmelor dominate de
outsideri care maximizează profitul. La limită, se poate admite că acest tip de firmă
are profit zero, iar nivelul de echilibru dintre nivelul salariilor şi numărul de personal
duce la salarii mai scăzute şi număr de personal mai mare decât în cazul firmelor
care au drept funcţie-obiectiv maximizarea profitului.
Dacă managerii deţin o putere semnificativ mai mare decât salariaţii,
raporturile dintre cele două părţi pot fi caracterizate drept „negocieri colective
continue‖. Această situaţie poate fi modelată prin intermediul monopolului bilateral
de tip Nash, soluţia situându-se pe curba de contract în funcţie de puterea de
negociere a celor două părţi.
Principalul neajuns al firmelor aflate în proprietatea salariaţilor este lipsa
stimulentelor pentru susţinerea proceselor investiţionale şi a schimbărilor
tehnologice. Experienţele înregistrate pe plan internaţional arată că, inclusiv în
ţările cu o economie de piaţă consolidată, firmele de acest tip sunt subcapitalizate
şi au mai puţine posibilităţi de a-şi majora capitalul social. Respectiva caracteristică
poate constitui drept un handicap major în calea unei rapide restructurări, care să
garanteze viabilitatea firmei pe termen lung. Din acest motiv rezultatele cele mai
bune au fost obţinute doar în cazul unor firme de dimensiuni mai mici şi care iniţial
nu aveau situaţii financiare dificile. În acest fel nu a mai fost nevoie de injecţii de
capital ulterioare, nici de apelarea masivă la credite.
La întreprinderile cuprinse în cadrul programului de privatizare în masă
structura foarte diversificată a acţionariatului duce destul de des la conflicte între
acţionarii majoritari care practic deţin controlul şi acţionarii minoritari. Interesele
celor din urmă sunt nesocotite de marii investitori, fiind consideraţi un balast pentru
firmă, deoarece respectiva categorie de acţionari nu ar putea contribui ulterior, din
punct de vedere tehnic sau financiar, ia dezvoltarea companiei.
Managerii exercită o influenţă considerabilă în cadrul firmei, datorită atât
faptului că deţin acţiuni într-o proporţie însemnată, cât şi nevoii acţionarilor
majoritari de a-şi găsi aliaţi pentru a contrabalansa eventualele presiuni exercitate
de acţionarii minoritari. Relaţiile dintre manageri şi salariaţi sunt foarte diversificate,
fiind dependente de:
a. ponderea acţiunilor deţinute de salariaţi în totalul capitalului social;
b. gradul de sindicalizare al salariaţilor existent în momentul privatizării;
c. raportul de forţe dintre grupurile de acţionari şi manageri.
În cazul întreprinderilor privatizate cu o structură concentrată a
acţionariatului se înlătură în mare măsură conflictul dintre acţionarii majoritari şi
acţionarii minoritari. Deseori investitorii strategici au iniţiat cumpărarea
cipare mai intensă a salariaţilor la luarea deciziilor în cadrul firmelor, acordarea de acţiuni
acestora, precum şi un sistem de salarizare mai flexibil. În acest fel se presupunea că se
va evita o creştere bruscă a ratei şomajului. Propunerea a fost foarte apreciată în presa
de specialitate din perioada respectivă, categorisită drept "cea mai bună idee de la
Keynes încoace".
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participaţiilor acţionarilor minoritari cu scopul de a-şi întări controlul asupra firmei.
În funcţie de posibilităţile de informare referitoare la activitatea desfăşurată de
manageri, se manifestă cu diferite intensităţi problema agenţiei.
Relaţiile industriale sunt dependente de clauzele contractului de privatizare
referitoare la utilizarea forţei de muncă şi rezolvarea unor probleme sociale în
perioada post-privatizare. Mai ales în cazul unor mari întreprinderi care, după
privatizare, necesitau o rapidă restructurare au fost iniţiate, în prealabil, negocieri
cu sindicatele. În acest fel s-a dorit evitarea apariţiei unor tensiuni în cursul
procesului de restructurare.
Experienţele înregistrate în perioada post-privatizare au arătat că succesul
transferului de proprietate a depins foarte mult de buna informare a salariaţilor şi
îndeplinirea angajamentelor asumate atât în ceea ce priveşte politica investiţională, cât şi politica de protecţie socială. Implicarea mai accentuată a sindicatelor
în elaborarea strategiei de dezvoltare a companiilor a eliminat multe dintre
problemele pe care o restructurare rapidă, condusă de manageri sau investitori
străini, le poate genera în utilizarea forţei de muncă. Neîndeplinirea cerinţelor
menţionate anterior a dus la o puternică tensionare a relaţiilor patronat-sindicate
cu implicaţii deosebit de negative nu numai asupra activităţii economico-financiare
a întreprinderilor privatizate, ci şi asupra vieţii sociale pe plan local, care a fost
afectată de marşurile şi mitingurile de protest (un exemplu în acest sens
constituindu-l C.S. Reşiţa).
Firmele nou-create de iniţiativa antreprenorială autohtonă sau străină pe
parcursul procesului de transformare a economiei sunt, de regulă, de mici
dimensiuni. Ele sunt conduse, în foarte multe cazuri de proprietarii lor. Drept
urmare, problema agenţiei are o incidenţă redusă. Comportamentul firmelor se
diferenţiază în funcţie de faza de dezvoltare. Se poate urmări fie maximizarea
profitului, fie extinderea activităţii pentru a se consolida cota deţinută pe piaţă sau
creşterea prestigiului în rândul clienţilor.
Din punct de vedere al proprietarilor, aceste firme mai prezintă încă un
avantaj. Dimensiunea relativ redusă a personalului nu favorizează un grad ridicat
de sindicalizare1. Patronii sau managerii nu sunt supuşi unei presiuni constante
pentru a informa salariaţii în legătură cu deciziile adoptate. Această situaţie este în
mod indirect un factor de consolidare a spiritului şi culturii antreprenoriale, de
stimulare a experimentării de noi metode de organizare a producţiei şi a muncii.
Dar, în acelaşi timp, perpetuarea lipsei de dialog între patroni şi salariaţi poate
avea şi o serie de efecte negative dintre care se pot aminti: accentuarea
segmentării pieţei forţei de muncă şi o polarizare socială sau blocarea unor
însemnate posibilităţi de înnoire tehnologică.
1

În România, la fel ca şi în celelalte ţări central şi est-europene, se constată că uniunile şi
confederaţiile sindicale au penetrat foarte puţin, în cadrul noilor firme private. Între cauze
se numără nu numai dimensiunea redusă a colectivelor de muncă, ci şi o anumită inadaptare a mesajului confederaţiilor sindicale la noile realităţi.

5. ARGUMENTE PENTRU STIMULAREA SINERGIEI
DINTRE GUVERNAREA CORPORATIVĂ ŞI RELAŢIILE
INDUSTRIALE

Analizele efectuate pe parcursul paragrafelor precedente relevă faptul că
interdependenţa dintre guvernarea corporativă şi relaţiile industriale este una
deosebit de complexă în contextul unui mediu economic caracterizat printr-un
accentuat dinamism.
Extinderea utilizării tehnologiilor informaţionale modifică profund raporturile
dintre actorii implicaţi în desfăşurarea activităţii economice şi sociale. Dar
respectivele schimbări nu înseamnă în mod automat şi crearea unor condiţii
propice pentru o creştere economică durabilă şi valorificarea capitalului uman.
Experienţa acumulată pe parcursul a mai mult de un deceniu de transformare a
economiei în direcţia implementării mecanismelor concurenţiale relevă faptul că
demersurile unilaterale (vizând fie salvgardarea intereselor doar a unora dintre
actorii economici şi sociali, fie aşteptarea ca instituţiile – care în actualele ţări cu
economie de piaţă consolidată şi-au dovedit o eficienţă sporită – să ia naştere în
mod „natural‖) sunt contraproductive. Din acest motiv, apare necesară găsirea
unor soluţii în plan instituţional prin care să se evite atât apariţia unui „capitalism
al investitorilor‖ într-o economie slab structurată, ceea ce ar însemna în mod
implicit o polarizare socială accentuată, cât şi o nouă formă de socialism
descentralizat, inadecvată actualei faze a evoluţiei sociale şi tehnologice. În
acest context, abordarea în sens larg a guvernării corporative prin integrarea în
cadrul acestui concept şi a unor aspecte care de regulă aparţin studiului relaţiilor
industriale, poate contribui la rezolvarea unor probleme atât de ordin teoretic, cât
şi de ordin practic.
Concret, aranjamentele instituţionale care conduc la o bună guvernare
corporativă trebuie să aibă în vedere nu numai relaţia insideri – outsideri, ci
întreaga panoplie de interese şi factori care contribuie la o activitate economică
profitabilă la nivel microeconomic şi care generează efecte benefice la nivel
macroeconomic şi al dezvoltării umane. În contextul actualei faze a devenirii
economiei româneşti, direcţiile de acţiune pentru atingerea acestui obiectiv
includ:
a) Înlăturarea barierelor din calea accesului pe piaţă al firmelor şi desfăşurarea în bune condiţii a liberei concurenţe. În acest fel se poate
limita comportamentul de căutare de rente al unor agenţi economici
şi se poate aprecia în mod realist activitatea desfăşurată de manageri;
b) Întărirea disciplinei financiare, printr-o mai bună protejare a creditorilor şi găsirea de modalităţi eficiente de plată a obligaţiilor legale
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ale agenţilor economici către bugetul de stat;
c) Îmbunătăţirea protecţiei micilor acţionari printr-o corectă informare
asupra activităţii firmei, astfel încât să se poată determina un comportament activ din partea acestora;
d) o bună expertizare de către autorităţile publice a capacităţii financiare, tehnologice şi organizatorice a investitorilor care îşi manifestă
dorinţa de a participa la privatizarea marilor obiective industriale;
e) sprijinirea dezvoltării noilor firme private atât în faza de creare, cât
şi în cea de extindere a activităţii. Din experienţa de până acum reiese că este necesar să se evite „copierea‖ în faza de extindere a
activităţii a unor comportamente ale întreprinderilor cu capital de
stat (căutarea de rente, neachitarea unor obligaţii către bugetul de
stat) cu efect negativ asupra desfăşurării sănătoase a activităţii
economice;
f) atenuarea problemei agenţiei prin acţiuni pe mai multe planuri:
 o mai bună informare între manageri şi acţionari asupra situaţiei
economico-financiare a firmei;
 încheierea unor contracte de management stimulative care ar
determina utilizarea cu eficienţă sporită a capitalului financiar şi
uman de care dispune firma;
g) asigurarea unei participări sporite a salariaţilor la activitatea firmei
prin:
 utilizarea unor metode de management participativ. În acest fel
se poate realiza o mai bună monitorizare a performanţelor şi
implicit o stimulare a salariaţilor. Studiile efectuate la nivelul
firmelor relevă importanţa unei bune comunicări între manageri şi
salariaţi care se poate obţine prin: stabilirea încă de la început a
unei viziuni clare asupra dezvoltării firmei, conducerea prin
exemplu de către manageri, prezentarea rezultatelor economicofinanciare obţinute de firmă în perioada precedentă, sublinierea
contribuţiei salariaţilor ia inovarea tehnologică şi creşterea
gradului de adaptabilitate a firmei la modificările apărute în
volumul şi structura cererii de bunuri şi servicii;
 găsirea unor formule instituţionale adecvate de participare a
salariaţilor la luarea deciziilor în cadrul firmelor. În realizarea
acestui obiectiv este necesar să se ţină seama de tendinţele care
se prefigurează pe plan internaţional de recomandările elaborate
de organismele de specialitate ale ONU sau UE, cât şi de
realităţile economiei româneşti. Astfel, pentru realizarea unei
rapide restructurări a activităţii economice şi evitarea accentuării
tensiunilor sociale ar fi necesar să se prevadă prin lege dreptul
salariaţilor de a fi informaţi cu privire la strategia de dezvoltare a
firmei.

90
În ceea ce priveşte reprezentarea intereselor salariaţilor ar trebui să se
adopte o atitudine flexibilă avându-se în vedere tradiţiile şi gradul de pregătire al
partenerilor sociali pentru practicarea democraţiei participative. Astfel, salariaţilor
li se poate acorda dreptul de a le fi reprezentate interesele fie prin intermediul
sindicatelor fie prin intermediul Consiliilor Lucrătorilor. În lege este necesar să se
arate condiţiile ce trebuie întrunite pentru depunerea şi aprobarea unei moţiuni
referitoare la tipul de reprezentare a intereselor salariaţilor şi durata acesteia.
În cazul când se optează pentru înfiinţarea şi funcţionarea în cadrul firmei
a Consiliului Lucrătorilor este necesar ca prin lege să se specifice norma de
reprezentare a salariaţilor şi implicit numărul de membri ai respectivului
organism, numărul minim de semnături pentru depunerea unei liste de candidaţi
precum şi sistemul de vot.
Totodată, prin lege este necesar să se prevadă un număr minim de
probleme care se discută în cadrul negocierilor colective la care participă sindicatele. Partajarea competenţelor de rezolvare a celorlalte probleme care privesc
relaţiile de muncă sau organizarea producţiei şi a muncii între sistemul negocierilor colective şi Consiliul Lucrătorilor este recomandabil să fie hotărâte de
comun acord de partenerii sociali din cadrul firmei.

Anexa nr.1
Formule instituţionale de participare a salariaţilor la luarea deciziilor în
cadrul întreprinderilor în ţări central şi est-europene
În Albania se pot crea Consilii ale Lucrătorilor pe o bază voluntară. Nu
există o poziţie clară a sindicatelor faţă de această problemă. Unii lideri sindicali văd apariţia respectivelor consilii drept o potenţială ameninţare pentru activitatea sindicală.
În Bulgaria se poate vorbi de o participare limitată a salariaţilor la luarea deciziilor în cadrul întreprinderilor sub două forme şi anume: a) Adunarea
Generală a Salariaţilor şi b) Adunarea Reprezentanţilor Salariaţilor.
Adunarea Generală a Salariaţilor cuprinde pe toţi salariaţii din firmă.
Convocarea ei se poate face de către manageri şi sindicate sau de cel puţin o
zecime din numărul salariaţilor. Funcţiile majore ale respectivului organism
sunt:
a) alegerea reprezentanţilor pentru apărarea intereselor salariaţilor în
raporturile cu patronatul (managerii) şi statul;
b) alegerea reprezentanţilor salariaţilor pentru a participa la consultările cu patronatul (managerii);
c) aprobarea proiectului de acord colectiv şi adoptarea deciziei asupra
reprezentativităţii sindicatelor care vor participa la negocierile colective;
d) adoptarea deciziei privind folosirea fondului de protecţie socială a
firmei;
e) exprimarea opiniei salariaţilor asupra modificărilor standardelor de
muncă din firmă.
Adunarea Reprezentanţilor Salariaţilor se constituie dacă există un
număr mare de salariaţi sau dacă salariaţii sunt dispersaţi în teritoriu.
Cele două organisme au o influenţă limitată asupra procesului de luare
a deciziilor în întreprinderi, în această privinţă rolul principal revenind sindicatelor.
În Croaţia, dreptul de participare la luarea deciziilor se acordă dacă în
întreprindere sunt angajaţi mai mult de 200 de salariaţi. Respectivul drept se
exercită în mod indirect prin reprezentanţi. Legea prevede ţinerea de două ori
pe an a Adunării Generale a Salariaţilor.
Consiliile lucrătorilor sunt alese prin scrutin liber şi direct dintr-o listă
propusă de sindicate, sau de cel puţin 10% dintre salariaţi. Sistemul de vot este D'Handt, al reprezentării proporţionale. În lege sunt prevăzute criteriile pentru determinarea numărului de locuri din respectivul forum.
Consiliul Lucrătorilor este un organism conceput pentru protecţia şi
promovarea intereselor individuale ale salariaţilor, indiferent de apartenenţa
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sindicală. Sindicatele îşi concentrează activitatea asupra apărării drepturilor
colective.
Rolul Consiliului Lucrătorilor se realizează prin:
a) primirea informaţiei relevante;
b) consultări cu patronatul (managerii);
c) participare la codeterminare.
Acest organism nu poate fi implicat în negocieri colective sau acţiuni de
protest. În cadrul său se pot negocia totuşi unele aspecte ale condiţiilor de
muncă.
Dacă nu este constituit Consiliul Lucrătorilor, atribuţiile sale sunt transferate sindicatelor din respectivele firme. Nu există obligaţia de constituire a
Consiliului Lucrătorilor. Constituirea respectivelor organisme poate avea loc la
iniţiativa a cel puţin 10% dintre salariaţi.
În cele mai multe cazuri, uniunile sindicale sunt favorabile instituţiei
Consiliului Lucrătorilor, deoarece văd în aceasta un mod de a-şi întări puterea
şi prestigiul. Conform unor estimări, 90% dintre membrii Consiliului Lucrătorilor
sunt reprezentanţi ai sindicatelor.
De regulă, în sectorul privat patronii nu jenează activitatea Consiliilor
Lucrătorilor. Unele fricţiuni apar în întreprinderile cu capital de stat, deoarece
se preferă lucrul cu un singur reprezentant al sindicatelor.
Finanţarea Consiliilor Lucrătorilor este asigurată de patronat. De aici
apar unele dificultăţi în asigurarea unei reale independenţe a acestor forumuri.
De aici rezultă unele aprecieri critice de genul „Consiliile Lucrătorilor reprezintă
mâna lungă a patronului‖. De asemenea, se subliniază că reprezentanţii salariaţilor nu au încă pregătirea necesară pentru a participa în mod efectiv la procesul de co-decizie. Patronii nu au intuit încă rolul pozitiv pe care Consiliile
Lucrătorilor îl pot avea în dezvoltarea firmei.
În Cehia, Codul Muncii are prevederi care impun patronilor anumite
obligaţii referitoare la co-decizie, consultare şi informare a salariaţilor. Nu există prevederi explicite referitoare la Consiliul Lucrătorilor, cu excepţia reprezentării salariaţilor în organele de supraveghere din firmele de stat şi societăţile cu
răspundere limitată.
În rândul sindicatelor este dezbătută problema dacă sindicatele reprezintă pe toţi salariaţii sau pe toţi membrii de sindicat. În noile firme private, gradul de sindicalizare este scăzut. Se manifestă o atitudine flexibilă din partea
confederaţiilor sindicale în legătură cu înfiinţarea Consiliilor Lucrătorilor.
În Estonia, lucrătorii participă la procesul decizional din cadrul firmelor
prin intermediul negocierilor colective sau al sindicatelor. Nu există proceduri
legale pentru înfiinţarea unor organisme reprezentative ale salariaţilor. Nu toate sindicatele sprijină constituirea Consiliilor Lucrătorilor, deoarece sunt percepute ca o prelungire a unor organisme existente în epoca sovietică.
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În întreprinderile cu mai mulţi de 50 de salariaţi sunt înfiinţate consilii
pentru Protecţia Muncii. În respectivele forumuri sunt reprezentaţi atât lucrătorii
sindicalizaţi, cât şi cei care nu sunt membri de sindicat.
Patronii se opun înfiinţării Consiliilor Lucrătorilor deoarece le consideră
drept premature pentru actualul stadiu al dezvoltării pieţei forţei de muncă.
În Ungaria, Consiliile Lucrătorilor se înfiinţează în întreprinderile cu
peste 50 salariaţi şi în instituţiile de stat cu peste 15 salariaţi. Ele au patru mari
competenţe:
a) de informare;
b) de consultare;
c) de codecizie;
d) de colaborare directă cu managerii în ceea ce priveşte activitatea
întreprinderii.
Informarea se referă mai ales la situaţia generală a firmei, perspectivele de dezvoltare şi schimbările pe care managerii intenţionează să le efectueze
în organizarea producţiei şi a muncii. Din experienţa acumulată, reiese că principala funcţie a Consiliilor Lucrătorilor este cea consultativă, funcţia de codecizie fiind estompată.
Sindicatele au supravieţuit mai ales în întreprinderile de stat şi privatizate, dar au avut dificultăţi în penetrarea în noile firme private.
În Letonia, Consiliile Lucrătorilor au unele drepturi de codecizie mai
ales în privinţa concedierilor în masă. Drepturile de participare la decizie ale
salariaţilor pot fi mărite prin negocierile colective. Sindicatele nu au o poziţie
clară faţă de înfiinţarea Consiliilor Lucrătorilor.
În Slovacia, nu se prevede prin lege crearea Consiliilor Lucrătorilor, iar
sindicatele au următoarele drepturi:
a) să negocieze cu patronii (managerii) toate aspectele legate de
condiţiile de muncă şi/sau protecţie socială;
b) să fie informate de către patroni (manageri) asupra dezvoltării firmei, modificările organizatorice care se vor efectua, concedierile în
masă, rezultatele economico-financiare ale firmei;
c) să monitorizeze îndeplinirea prevederilor legale, modul de salarizare, regulamentele de asigurare a securităţii sociale şi sănătăţii la
locul de muncă.
În Slovenia, salariaţii au dreptul constituţional de a lua parte la adoptarea deciziilor în cadrul companiei. Patronii (managerii) şi reprezentanţii salariaţilor sunt liberi să extindă aceste drepturi în cadrul acordurilor colective şi să
convină asupra metodelor şi condiţiilor pentru concretizarea dreptului de participare a salariaţilor ia luarea deciziilor.
Un Consiliu al Lucrătorilor este ales dacă numărul de salariaţi din firmă
este mai mare de 20. Dacă numărul de salariaţi este mai mic de 20 se alege
un-singur reprezentant. În lege este arătat modul de alegere a acestor organisme. Se sancţionează nerespectarea de către patroni (manageri) a dreptului
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de participare a salariaţilor la adoptarea deciziilor. Salariaţii dispun de dreptul
de autoapărare prin care pot refuza aplicarea hotărârilor managerilor. În acest
caz iniţiază o procedură de arbitraj.
Dacă firma are până la 1000 salariaţi, Consiliul Lucrătorilor poate numi
cel puţin o treime din membrii Consiliului de Supraveghere. Dacă numărul de
salariaţi este mai mare de 1000, Consiliul Lucrătorilor poate numi jumătate din
numărul de membri ai Consiliului de Supraveghere.
Reprezentanţii salariaţilor pot numi şi un membru şi în corpul managerial. De asemenea pot fi încheiate acorduri pentru înfiinţarea de organisme cu
reprezentare proporţională a salariaţilor şi managerilor.
Participarea salariaţilor la luarea deciziilor nu este o datorie a firmei, ci
un drept al salariaţilor. Sindicatele nu se opun activităţii Consiliilor Lucrătorilor,
deoarece soluţiile preconizate de lege conferă sindicatelor o poziţie puternică
în alegerea respectivelor organisme.
Managerii nu au fost la fel de entuziaşti. Ei au încercat să pună unele
obstacole implementării Consiliilor Lucrătorilor. Astfel, ei s-au folosit de faptul
că legea nu îi obligă să prezinte salariaţilor drepturile de participare la adoptarea deciziei sau să îi întrebe dacă doresc acest lucru. Managerii consideră comunicarea cu sindicatele ca fiind suficientă.
Uneori sindicatele nu au interes în înfiinţarea Consiliilor Lucrătorilor deoarece dubla reprezentare a salariaţilor ar antrena un efort prea mare.
Pe de altă parte, managerii acuză costurile de creştere ale funcţionării
Consiliilor Lucrătorilor şi încearcă să introducă o lege de limitare a drepturilor
de participare a salariaţilor la adoptarea deciziilor privind activitatea firmei, dar
se izbesc de rezistenţa sindicatelor.
Sursa: G. Casale (ed.) – Social dialogue in Central and Eastern Europe, ILO, Geneva, 1999.
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CAPITOLUL 1
TENDINŢE ÎN ŢĂRILE DEZVOLTATE PRIVIND
PERFECŢIONAREA CONFIGURAŢIEI PIRAMIDALE A
SISTEMULUI PRODUCTIV AL INDUSTRIEI,
ÎN VEDEREA ACCELERĂRII AJUSTĂRII
STRUCTURALE A ACESTEIA

A doua jumătate a secolului al XX-lea a fost marcată de deschiderea însemnată a economiei ţărilor dezvoltate către exterior, ceea ce a avut drept
consecinţă imediată creşterea rapidă a interdependenţelor dintre ţări manifestată în toate domeniile (schimburile comerciale şi de persoane, investiţiile directe în străinătate, investiţiile de portofoliu etc.) în condiţiile în care mobilitatea
capitalului (ca urmare a dereglementărilor efectuate, precum şi a amplificării
utilizării noilor tehnologii din domeniile informaţiei şi ale comunicării) s-a dovedit net superioară celei a bunurilor, serviciilor şi persoanelor. În acelaşi timp,
progresul tehnic devine tot mai dinamic scurtând în mod constant durata ciclului de viaţă al produselor şi tehnologiilor1.

1.1. Caracteristicile mediului economic şi provocările care stau
în faţa întreprinderii
Confruntate cu amplificarea concurenţei pe plan mondial, cu schimbările
tehnologice rapide, cu evoluţia condiţiilor pieţei şi cu sporirea cheltuielilor de
cercetare-dezvoltare, firmele, indiferent de mărime, parcurg un amplu proces de
restructurare, strategiile adoptate având în vedere adâncirea specializării,
concentrarea preocupărilor asupra competenţelor-cheie de bază, precum şi
externalizarea activităţilor auxiliare.
Principalele caracteristici ale mediului economic care determină perfecţionarea sistemului productiv al industriei şi restructurarea întreprinderilor sunt
menţionate în continuare.
a) Intensificarea concurenţei pe pieţele mondiale şi în cadrul pieţei unice
europene a avut drept consecinţă amplificarea fuziunilor şi a alianţelor strategice
internaţionale în cazul atât al întreprinderilor mari, cât şi în cel al întreprinderilor
mici şi mijlocii, în vederea sporirii cotelor de piaţă şi a mobilizării resurselor
tehnice, economice, organizatorice şi financiare pentru înfruntarea cu succes a
concurenţilor. Multe firme mari, care au căutat să intre pe pieţe străine, au
urmărit întotdeauna asigurarea accesului la activele intangibile precum
1

C. de Boissieu (coord.), Les mutations de ('economie mondiale, Chambre de Commerce
et d'industrie de Paris, Centre d'Observation économique, Economica, Paris, 2000.
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cunoaşterea de facto a pieţelor şi a clienţilor locali recurgând, în acest sens, la
achiziţionarea unor întreprinderi mici şi mijlocii sau la încheierea de parteneriate
cu acestea.
b) Globalizarea economiei sporeşte concurenţa dintre firme permiţându-le
însă, totodată, accesul la mult mai multe pieţe. În aceste condiţii întreprinderile
trebuie să se adapteze la noua situaţie, unele dispar, altele îşi schimbă profilul
de activitate, iar altele noi apar şi se impun1. b) Amplificarea progresului tehnic
care, pe de o parte, duce la sporirea însemnată a cheltuielilor cu cercetareadezvoltarea, iar, pe de altă parte, simplifică în mare măsură comunicarea dintre
agenţii economici. Cheltuielile tot mai ridicate cu cercetarea-dezvoltarea, în
condiţiile sporirii incertitudinii generate de schimbările tehnologice, forţează
întreprinderile să coopereze pe pieţele globale în vederea punerii în comun a
resurselor şi împărţirii riscurilor aferente promovării produselor şi tehnologiilor
noi. În acest context, fuziunile şi alianţele strategice ţintesc în general obţinerea
de avantaje de pe urma economiilor de scară şi de scop. Multe întreprinderi şi
laboratoare mai mici au nevoie de capital pentru a-şi menţine avantajul
tehnologic din anumite domenii de activitate, fapt ce a determinat încheierea de
alianţe strategice între firmele mari, bine capitalizate şi firmele mijlocii şi mici
deţinătoare de tehnologii sau calificări unice. Întreprinderile mici şi mijlocii (IMM)
implicate în activităţi de cercetare costisitoare, îşi pot vinde savo/r-/a/re-ul
tehnologic firmelor mari în vederea procurării de fonduri necesare finanţării
investiţiilor în proiecte curente şi viitoare de cercetare-dezvoltare. În sectorul
farmaceutic, de exemplu, marile firme producătoare de medicamente au acordat
fonduri substanţiale firmelor mai mici prin achiziţionări de acţiuni de ia ele sau
prin finanţarea anumitor cercetări ale acestora. In SUA firmele mici din
sectoarele telecomunicaţii, energie, protecţia mediului, soft, nard, biotehnologie
etc. primesc capitalul iniţial necesar prin intermediul unor parteneriate strategice
perfectate cu firmele mari multinaţionale. De regulă, complexitatea în creştere a
tehnologiilor impune cooperarea dintre firme aflate în sectoare de activitate
diferite. Chiar şi firmele mari, lidere în cadrul unor industrii, nu deţin întotdeauna
competenţele necesare în absolut toate domeniile. Schimbările tehnologice tind,
de asemenea, să scurteze ciclul de viaţă al produselor, firmele mici fiind atrase
în alianţe strategice internaţionale, deoarece ele s-au dovedit capabile să
răspundă mai bine la transformările rapide ale tehnologiilor şi ale preferinţelor şi
nevoilor consumatorilor. Noile mijloace de comunicare, precum Internetul, au
redus mult costurile aferente desfăşurării relaţiilor de cooperare între firme şi au
permis realizarea, în condiţii mai uşoare, în comun, de către mai multe firme a
unor proiecte de cerceta re-dezvoltare. De asemenea, în aceste noi condiţii,
firme situate în zone geografice diferite, chiar aflate la distanţe mari, pot face
1

C. Benard, V. Lion, L. Cousteau, C. Viscent, Un nouvel environnement pour l'entreprise?
Lentreprise face à la mondialisation et aux nouveaux metiers, în: Problemes
economiques, nr. 2591-2592/18-25 nov. 1998.
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simultan schimburi de informaţii pertinente, creându-se astfel un mediu de
afaceri mult mai favorabil pentru încheierea de parteneriate.
c) Liberalizarea şi dereglementarea pieţelor din ţările dezvoltate .care
accelerează procesul de globalizare industrială mai ales în condiţiile integrării
pieţelor regionale din Europa şi nordul Americii, fapt ce încurajează firmele să-şi
extindă activităţile pe noi zone geografice. În acest context nou, aderarea la o
reţea de întreprinderi sau la o alianţă strategică de succes la nivelul unei anumite
zone geografice, devine crucială pentru supravieţuirea atât a firmelor mari cât şi
a celor mici din multe sectoare de activitate.
Transformările manifestate în guvernanta corporatistă a firmelor în
condiţiile dispersării accentuate a proprietăţii şi sporirii transparenţei în ceea ce
priveşte activitatea desfăşurată, măresc capacitatea de adaptare şi flexibilitate a
agenţilor economici, crescând astfel nivelul competitivităţii produselor livrate pe
diverse pieţe, ceea ce sporeşte exigenţa faţă de componentele livrate de
furnizorii mici care, la rândul lor, caută concomitent să-şi diversifice partenerii de
afaceri atât la nivel naţional, cât şi internaţional1.
d) Creşterea exigenţei din partea statului şi a opiniei publice în general în
ceea ce priveşte asigurarea protecţiei mediului, respectarea de către întreprinderi a normelor privind protejarea acestuia. Cerinţele crescânde ale consumatorilor pentru produse şi servicii percepute ca fiind neagresive faţă de mediu,
precum şi cele ce decurg din aplicarea legislaţiei în vigoare privind protecţia
mediului, fac ca, pentru întreprinderi, o importanţă deosebită să o prezinte atât
anticiparea modificării normelor referitoare la protecţia mediului cât şi realizarea
unor însemnate economii privind în special materiile prime, materialele,
combustibilul şi energia. În acest context, întreprinderile trebuie să efectueze
investiţii însemnate pentru modernizarea produselor şi tehnologiilor şi chiar să-şi
restructureze activitatea, fapt ce poate avea implicaţii negative asupra
rezultatelor economico-financiare realizate.
In condiţiile perioadei de tranziţie la economia de piaţă din ţara noastră,
mediul economic în care îşi desfăşoară activitatea întreprinderi te se caracterizează şi prin:
a) absenţa unei economii de piaţă funcţionale. Potrivit aprecierilor
Comisiei Europene2, problema esenţială pentru ţara noastră este
aceea de a demonstra, în mod practic, că există o economie de
piaţă funcţională, autorităţile responsabile şi întreprinderile fiind
obişnuite să opereze/funcţioneze într-un mediu economic similar
celui din UE şi aflat într-o continuă evoluţie sub efectul mondializării
şi al accelerării progresului tehnic;
1

K. Sakai, Restructurarea globală industrială: implicaţii asupra firmelor, OCDE, STI Working
Papers, 4-5 febr. 2002.
2
Rapport regulier 2002 sur Ies progres realises par la Roumanie sur la voie de l'adhesion,
Commission des Communautes Europeennes, Bruxelles, 2002.
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b) insuficienta promovării concurenţei. Potrivit aprecierilor Comisiei
Europene1, deşi legislaţia românească este, în linii mari, armonizată cu cea europeană, trebuie să fie continuate acţiunile atât pe linia
aplicării efective a acesteia cât şi a completării legislaţiei privind
ajutorul de stat conform cerinţelor acquis-u\ui comunitar;
c) instabilitatea mediului de afaceri. Politicile bugetare, monetare şi
fiscale aplicate nu au creat un climat favorabil dezvoltării întreprinderilor datorită nivelului ridicat al inflaţiei, ai ratelor dobânzii, al datoriei publice şi al impozitelor plătite de agenţii economici. În acelaşi
timp, nu a fost asigurat un cadru legislativ stabil, simplu şi coerent
precum şi un cadru instituţional adecvat, capabil să reducă birocraţia.

1.2. Ajustarea structurală şi acceleratorii acesteia
În condiţiile noilor caracteristici ale mediului economic, economia în
general şi industria în special sunt confruntate permanent cu necesitatea ajustării
structurate definită ca un proces prin care are loc adaptarea continuă a întreprinderilor corespunzător semnalelor emise de către piaţă, fapt ce presupune
deplasarea permanentă a resurselor către agenţii economici care pot satisface,
în condiţii de eficienţă, cererea pieţelor în special cele aflate în creştere2. Capacitatea întreprinderii de a produce în mod eficient – pentru a satisface operativ
cererile pieţei – este condiţionată de rapiditatea alocării resurselor necesare,
element fundamental al ajustării structurale.
O economie de piaţă eficientă presupune ca iniţiativa şi responsabilitatea
ajustării structurale să revină în primul rând întreprinderilor. Puterile publice au
rolul ca, prin măsurile adoptate, să asigure accelerarea ajustării structurale netrebuind să se substituie întreprinderilor care sunt singurele în măsură să adopte
deciziile necesare.
Experienţa ţărilor dezvoltate a evidenţiat faptul că existenţa unui mediu
economic concurenţial – în care agenţii economici pot acţiona liber şi în condiţii
de egalitate în ceea ce priveşte accesul la şi operarea pe pieţe – constituie cea
mai bună garanţie a constituirii unei industrii puternice şi competitive. Practica a
dovedit că, de multe ori, politicile sectoriale aplicate au avut în vedere, în
principal, realizarea unor obiective sociale, iar nu ajustări structurale. De aceea,
atunci când totuşi se impune adoptarea unor astfel de politici, este necesar ca
ele să promoveze ajustarea structurală şi nu să o întârzie. Realizarea ajustării
structurale pozitive de către întreprinderi este condiţionată de:
1

2

La politique industrielle communautaire pour Ies annees 90, Bulletin des Communautes
Europeenes, Supplement 3/91.
În viziunea Comisiei Comunităţilor Europene, acest lucru presupune evitarea aplicării politicilor industriale "defensive" de natură protecţionistă.
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 capacitatea de a înfrunta cu succes concurenţa – în special pe cea
internaţională – pe baza sporirii competitivităţii tehnologice, a creşterii
productivităţii muncii, a reducerii costurilor;
 capacitatea de a investi în mod eficient atât în maşini, utilaje,
echipamente şi tehnologii, cât şi în formarea/calificarea resurselor
umane pe baza generării unui volum de resurse financiare adecvat,
fapt ce impune ca obţinerea unui nivel ridicat de rentabilitate să devină
o prioritate;
 capacitatea de a stăpâni în mod eficient difuzarea inovării tehnologice –
avantaj concurenţial hotărâtor – pe baza utilizării în cât mai mare
măsură a rezultatelor cercetărilor efectuate;
 capacitatea de a-şi dezvolta resursele umane corespunzător cerinţelor
rezultate ca urmare a schimbărilor tehnologice şi a aplicării metodelor
moderne de organizare.
Politica industrială a României, aprobată prin HG nr. 657/26 iulie 2002, are
drept obiectiv principal creşterea competitivităţii şi în general a performanţelor
industriei româneşti în vederea întăririi capacităţii de adaptare a economiei ţării la
cerinţele pieţei internaţionale, în condiţiile globalizării economiei mondiale.
Guvernul României promovează politici industriale ofensive, menite să asigure o
adaptabilitate cât mai mare la exigenţele impuse de piaţă, evitându-se astfel o
politică protecţionistă considerată ca fiind neproductivă, în contextul realităţilor
internaţionale. De asemenea, are în vedere întărirea capacităţii agenţilor
economici de a face faţă competiţiei pe piaţa internă şi internaţională, problema
centrală, în condiţiile dinamismului şi globalizării economiei mondiale fiind
adaptabilitatea. În acest context, politica industrială a României precizează că
iniţiativa şi responsabilitatea privind ajustarea structurală aparţin operatorilor
economici, autorităţilor publice revenindu-ie rolul de a stimula, de a asista şi de a
accelera procesele prin crearea, dezvoltarea şi perfecţionarea unui cadru
legislativ şi instituţional adecvat1.
În actuala conjunctură economică internaţională, o deosebită importanţă
pentru întreprinderi o prezintă dinamizarea procesului de ajustare structurală
pentru a se putea răspunde oportun şi eficient cerinţelor pieţei în continuă
schimbare. Astfel, în acest context, un rol important le revine acceleratorilor care,
prin modul în care acţionează, favorizează sau defavorizează procesul de
ajustare structurală.
Prezentăm, în continuare, principalii acceleratori.
a) Perfecţionarea configuraţiei piramidale a sistemului productiv al
industriei, caracterizat prin structura dimensională a întreprinderilor şi dinamismul
şi mobilitatea acestora2. Conceptul de configuraţie piramidală a sistemului
1
2

Monitorul oficial al României, nr. 548 din 26 iulie 2002.
Politiques industrielles pour l'Europe, Rapport Elie Cohen, Jean Herve Lorenzi. Conseil
d'Analyse économique, La documentation francaise, Paris, 2000.
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productiv integrează deci două aspecte: pe de o parte, forma „spaţiată‖ a
sistemului productiv, adică modul în care întreprinderile sunt repartizate în
funcţie de mărime (mici, mijlocii şi mari) iar, pe de altă parte, „dinamica‖
sistemului productiv, adică evoluţia demografică a întreprinderilor, gradul de
reînnoire a lor, în special în cazul celor mari, mobilitatea în ceea ce priveşte
renunţarea la unele activităţi şi abordarea altora noi. Configuraţia piramidală a
sistemului productiv favorizează ajustarea structurală în măsura în care asigură:
promovarea progresului tehnic, difuzarea noilor tehnologii; sporirea flexibilităţii
activităţilor pe parcursul derulării execuţiei; adaptarea permanentă a profilului de
activitate al entităţilor organizatorice la cerinţele pieţei.
Structura pe dimensiuni a întreprinderilor prezintă o importanţă majoră în
accelerarea ajustării structurale. Astfel:
 o structură echilibrată între întreprinderile mici, mijlocii şi mari este
favorabilă manifestării unei concurenţe efective şi a difuzării
tehnologiilor, în special ale celor noi;
 dimensiunea întreprinderii influenţează în mod hotărâtor capacitatea de
punere în funcţiune a factorilor de producţie, necesară asimilării unor
noi produse şi tehnologii;
 dimensiunea întreprinderii prezintă importanţă în ceea ce priveşte
capacitatea de finanţare a investiţiilor şi a proiectelor de cercetare,
influenţând posibilitatea asimilării unor noi produse şi tehnologii;
 dimensiunea întreprinderii influenţează capacitatea de supravieţuire a
acesteia într-un sector de activitate, difuzarea tehnologiilor fiind cu atât
mai eficientă cu cât există întreprinderi în avalul şi amontele industriilor
inovante, care dispun de capacitatea de antrenare a inovaţiei.
În procesul de ajustarea structurală, o importanţă deosebită revine relaţiilor
care există între baza (întreprinderile mici şi mijlocii) şi vârful sistemului productiv
(întreprinderile mari), măsura în care acestea sunt continue, flexibile şi fluide.
Structurile industriale ineficiente se caracterizează prin aceea că există o ruptură
între vârf şi bază astfel încât, marile întreprinderi şi IMM-urile coexistă în mod
independent.
Accelerarea restructurării industriei este favorizată de existenţa unui
sistem productiv caracterizat prin capacitatea mare de inovare, dinamism şi
mobilitate în ceea ce priveşte crearea de noi entităţi organizatorice, schimbarea
profilului de activitate, încetarea activităţii în anumite ramuri ale industriei şi
găsirea în timp util a surselor de finanţare necesare pentru efectuarea ajustării
structurale.
Prin contribuţia lor la sporirea flexibilităţii activităţilor şi prin capacitatea lor
de a se adapta rapid la noile cerinţe ale pieţei, IMM-urile joacă un rol important în
ajustarea structurală. În acelaşi timp, în condiţiile manifestării tendinţei spre
globalizare a economiilor şi de accentuare a concurenţei, întreprinderile trebuie
să adopte strategii corespunzătoare care să aibă în vedere, în mod necesar, şi
posibilitatea creşterii dimensionale prin intermediul fuziunilor-achiziţiilor.
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În vederea efectuării ajustării structurale, agenţii economici au ta
îndemână o serie de mijloace pentru realizarea restructurărilor necesare pentru
satisfacerea cerinţelor în continuă schimbare ale pieţelor: fuzionarea cu alte
entităţi organizatorice, achiziţionarea şi cedarea unor activităţi; înfiinţarea de noi
întreprinderi, încetarea desfăşurării activităţii, schimbarea profilului de fabricaţie;
crearea de reţele de întreprinderi independente care urmăresc îndeplinirea
anumitor obiective comune; constituirea de alianţe strategice.
Practica ţărilor dezvoltate a dovedit că reuşita în utilizarea mijloacelor
prezentate mai sus este condiţionată de elaborarea de către agenţii economici,
în cadrul strategiilor proprii, a unor politici judicioase privind comunicarea prin
care să se asigure premisele necesare pentru desfăşurarea în condiţii optime a
relaţiilor cu noii parteneri de afaceri precum şi cu alte instituţii şi organisme.
Politica privind comunicarea constituie un element-cheie al reuşitei'
întreprinderii create în urma unei fuziuni – achiziţii sau ex nihilo. Elaborarea unei
strategii de succes de către noua întreprindere presupune nu numai studierea
atentă a cerinţelor pieţei pentru a se realiza o ofertă adaptată exigenţelor
consumatorilor, ci şi însoţirea acesteia cu un plan de comunicare judicios care
are drept misiuni în principal, atât favorizarea coerenţei, a coeziunii şi a unei
culturi comune în cadrul noii entităţi organizatorice cât şi susţinerea reuşitei
acesteia prin promovarea relaţiilor cu mediul exterior, aducerea la cunoştinţa
partenerilor a strategiilor şi a progreselor realizate.
b) Sporirea capacităţii de cercetare-dezvoltare a produselor şi tehnologiilor şi de difuzare a lor, ca bază pentru creşterea competitivităţii întreprinderilor.
În acest context, o deosebită importanţă o prezintă asigurarea unei cooperări
permanente şi eficiente între actorii implicaţi în conceperea, dezvoltarea, difuzarea produselor şi tehnologiilor noi şi utilizatorii rezultatelor cercetării. În actualul context economic, caracterizat prin sporirea competitivităţii, difuzarea şi
asimilarea în producţie a noilor tehnologii deţin un rol strategic, fapt ce impune:
amplificarea operaţiunilor de cooperare în fazele de cercetare în special cele
precompetitive; adoptarea măsurilor organizatorice şi de natură financiară care
să asigure transferul rapid al rezultatelor cercetării fundamentale către întreprinderi în vederea utilizării tor în practică; perfecţionarea pregătirii personalului
din unităţile de cercetare-dezvoltare etc.
c) Formarea permanentă a resurselor umane astfel încât să se permită o
mai bună utilizare a acestora şi să se faciliteze aplicarea noilor tehnologii şi a
metodelor moderne de organizare a producţiei şi a muncii. În condiţiile penuriei
relative de mână de lucru calificată şi ale accelerării ritmului inovării, adaptabilitatea şi calitatea capitalului uman au devenit elemente determinante ale competitivităţii industriei pe care trebuie să se mizeze în viitor. Îmbunătăţirea
pregătirii personalului trebuie să fie un obiectiv prioritar al tuturor întreprinderilor din diverse domenii de activitate, numai astfel putându-se asigura îmbunătăţirea tehnologiilor de fabricaţie şi sporirea productivităţii muncii.
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d) Restructurarea întreprinderilor industriale şi creşterea capacităţii de
adaptare a acestora la cerinţele, tot mai diversificate ale pieţei, precum şi la
noile exigenţe pe care le impune aplicarea tehnologiilor avansate, în condiţiile
în care iniţiativa şi responsabilitatea ajustării structurale le revine. În acest context, o importanţă deosebită o prezintă elaborarea unor strategii judicioase,
adoptarea unor măsuri adecvate în vederea efectuării restructurării manageriale, organizatorice şi financiare necesare. Pentru aceasta, în ţările dezvoltate au
avut şi au loc ample procese de restructurare a firmelor, care evidenţiază trecerea de la modelul întreprinderii tradiţionale la modelul întreprinderii flexibile,
caracterizată prin capacitatea de a-şi rea loca eficient, în permanenţă, resursele, astfel încât să poată beneficia de oportunităţile oferite de piaţă. În condiţiile
perioadei de tranziţie o prioritate pe termen scurt a politicii industriale a României o constituie accelerarea ajustării structurale prin: continuarea restructurării
sectorului de stat, proces care urmăreşte asigurarea rentabilităţii activităţii şi
sporirea performanţelor economice şi financiare ale întreprinderilor potenţial
viabile; creşterea ponderii proprietăţii private, capabilă să susţină practicarea
unui management modem, în vederea sporirii eficienţei activităţii, productivităţii, competitivităţii şi adaptabilităţii la cerinţele pieţei interne şi externe; sporirea
ponderii întreprinderilor mici şi mijlocii în ansamblul economiei, principal sector
generator de locuri de muncă şi posesor al uneia dintre cele mai importante
calităţi în condiţiile globalizării competiţiei care este adaptabilitatea. O componentă importantă a ajustării structurale, în condiţiile perioadei de tranziţie o reprezintă restructurarea societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, prin
măsuri şi acţiuni care vizează: închideri de capacităţi neviabile; modernizarea,
retehnologizarea şi optimizarea fluxurilor tehnologice în unităţi industriale potenţial competitive; reorganizarea activităţilor indirect productive şi nespecifice
activităţii principale desfăşurate în cadrul societăţilor comerciale (externalizări);
modificarea structurii organizatorice; corelarea numărului de personal cu volumul de activitate.

1.3. Configuraţia piramidală a sistemului productiv al industriei
din ţările dezvoltate în procesul de ajustare structurală a
acesteia
Structura întreprinderilor industriale din UE, în funcţie de dimensiune, se
caracterizează (tabelul nr.1) prin locul însemnat deţinut de IMM-uri (având între 0
şi 249 de salariaţi) în ceea ce priveşte numărul de întreprinderi (99,2% din total)
şi al persoanelor ocupate (53,9% din total) şi prin ponderea ridicată în totalul
cifrei de afaceri (59,4%) a întreprinderilor mari şt foarte mari (având 250 de
salariaţi şi peste). Se cuvine menţionat faptul că microîntreprinderile (având până
la 9 salariaţi) deţin cea 81% din numărul total de întreprinderi, 14,6% din numărul
de persoane ocupate şi numai 6,9% din cifra de afaceri. De asemenea,
întreprinderile mijlocii (având între 50 şi 249 de salariaţi) deţin cea 3% din
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numărul total de întreprinderi, 19,4% din numărul de persoane ocupate şi 20,3%
din cifra de afaceri.
Tabelul nr. 1
Structura pe grupe de mărime a întreprinderilor industriale din ţările
UE în anul 1996 şi din România (anii 1999 şi 2000)
-%Ţări
Indicatori
Total industrie UE*)
1. Nr. întreprinderi
2. Nr. de persoane ocupate
3. Cifra de afaceri
**)
Belgia
1. Nr. întreprinderi
2. Nr. de persoane ocupate
3. Cifra de afaceri
Danemarca
1. Nr. întreprinderi
2. Nr. de persoane ocupate
3. Cifra de afaceri
Germania**)
1. Nr. întreprinderi
2. Nr. de persoane ocupate
3. Cifra de afaceri
Grecia
1. Nr. întreprinderi
2. Nr. de persoane ocupate
3. Cifra de afaceri
Spania**)
1. Nr. întreprinderi
2. Nr. de persoane ocupate
3. Cifra de afaceri
Franţa
1. Nr. întreprinderi
2. Nr. de persoane ocupate
3. Cifra de afaceri
Irlanda
1. Nr. întreprinderi
2. Nr. de persoane ocupate
3. Cifra de afaceri
Italia
1. Nr. întreprinderi
2. Nr. de persoane ocupate
3. Cifra de afaceri

Grupe de întreprinderi după numărul de
salariaţi %
0
1-9
10-49 50-249
250 şi
peste

Total
Mii

34,2
2.4
1.4

47,0
12,2
5,5

14,9
19,9
13,3

3.1
19,4
20,3

0,8
46,1
59,4

2.049
31.210
4.852.948,0'―'

50,8
4,2
8,4

33,3
12,4
4,6

12.1
18,6
12,4

2,9
17,6
17,0

1,0
47,3
57,5

46,1
732,6
181.124,0***)

42,6
1,7
4,5

35,3
10,2
6,1

16,3
20,2
16.6

4,7
25,9
24,3

1,1
41,9
48,5

24,1
504,1
73.302,2***)

20,4
0,8
0,2

52,0
8,7
3,2

20,8
14,9
8,0

5,0
15,8
18,0

1,8
59,8
70,5

324,1
8.334,2
***)
1.454.808,2

37,2
4,1
..

43,5
11,9
..

16,2
29,5
..

2,8
28,3
..

0,5
26,2
..

32,9
330,4
..

34,3
4,0
1,6

48,7
18,7
8,3

14,3
28,7
18,7

2,3
21,2
22,4

0,4
27,7
49,0

237.4
2563,7
329.345,0***)

29,3
2,4
1,6

51,8
11,8
5,3

14,5
18,7
12,8

3,5
19,9
17,6

0,9
47,2
62,7

240,6
4.477,6
***)
791.999,6

28,3
0,3

30,9
3,7
1,5

34,1
3,4
1,9

49,5
20,5
8,4

7,0
242,3
***)
51041,8
14,5
30,9
24,3

1,7
19,0
22,7

0,3
26,3
42,6

575,1
5.096,8
***)
724151,8
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Ţări
Indicatori

Grupe de întreprinderi după numărul de
salariaţi %
0
1-9
10-49 50-249
250 şi
peste

Total
Mii

Luxemburg
1. Nr. Întreprinderi
23,8
43,1
22,6
7,7
2,7
0,9
2. Nr. de persoane ocupate 0,6
5,9
12,4
21,5
59,6
35,8
3. Cifra de afaceri
2,3
2,1
9,2
23,7
62,8
7.456,2***)
Ţările de Jos
1. Nr. întreprinderi
31,6
42,5
18,1
6,1
1,7
42,5
2. Nr. de persoane ocupate
11,6
21,4
49,6
1.041,8
3. Cifra de afaceri
0,5
7,0
13,2
29,2
50,2
166.364,9***)
Austria**)
1. Nr. întreprinderi
6,7
53,2
22,2
6,2
1,7
26,5
2. Nr. de persoane ocupate 0,7
9,9
18,2
672,7
3. Cifra de afaceri
0,2
4,7
11,4
101.080,5***)
Portugalia
1. Nr. întreprinderi
4,6
76,3
15,3
3,3
0,5
96.7
2. Nr. de persoane ocupate 0,5
17,0
28,7
29,1
24,7
1.077,8
***)
3. Cifra de afaceri
0,5
7,8
18,0
25,7
48,1
65.747,6
Finlanda
1. Nr. întreprinderi
46,1
39,3
10,6
2,9
1,0
28,1
2. Nr, de persoane ocupate 1,6
8,6
14,5
20,3
55,0
429.2
3. Cifra de afaceri
1.3
4,7
9,3
17,0
67,7
82.839,4***)
Suedia
1. Nr. întreprinderi
39,3
37,2
17,1
4,9
1,5
29,7
2. Nr. de persoane ocupate 1,8
9,1
15,0
21,0
53,1
721,6
3. Cifra de afaceri
...
...
...
...
...
...
Regatul Unit**)
1. Nr. Întreprinderi
55,5
31,5
9,6
2,6
0,8
338,0
2. Nr. de persoane ocupate 4,9
8,5
14,3
20,4
51,9
4.690,7
3. Cifra de afaceri
1,2
6,2
10,5
18,3
63,7
782.738,9***)
România anii:
1. Nr. întreprinderi
1999
70,9
18,1
7,4
3,6
41,5
2000
68,0
20,4
8,2
3,4
42,1
2. Nr. de persoane ocupate
1999
10,3
15,3
74,4
2.197,2
2000
12,0
18,3
69,6
2.100,7
3. Cifra de afaceri
****)
1999
11,5
12,4
76,1
401.262
2000
12,8
14,2
72,9
588.193****)
*)
**)
***)
****)
Notă: Europa celor 15; anul 1997;
mii. ECU;
miliarde lei; .. date nedisponibile;
... date confidenţiale.
Sursa: Entreprises en Europe, Eurostat, Commission Eumpeénne, 2001. Prelucrări pe baza
datelor din Anuarul statistic al României 2001, Institutul Naţional de Statistică şi din
„Rezultate şi performanţe ale întreprinderilor din industrie şi construcţii, anii 2001 şi
2002, Institutul Naţional de Statistică.
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Este de evidenţiat şi faptul că, pe ansamblul UE, serviciile deţin 75% din
numărul de întreprinderi, 63% din numărul persoanelor ocupate şi 67% din cifra
de afaceri. Întreprinderile mari deţin majoritatea numărului de persoane ocupate
în activităţile financiare, de transport şi de telecomunicaţii. Întreprinderile mici şi
mijlocii, concentrează peste 80% din numărul de persoane ocupate în sectoarele
de confecţii pielărie, recuperarea deşeurilor, construcţii, comercializarea şi
repararea automobilelor, comerţul angro, hoteluri şi restaurante, activităţi
imobiliare etc. Marile întreprinderi domină în sectoarele industriei grele şi în
domeniul serviciilor care posedă o intensitate mare a capitalului, concentrând
peste 75% din personalul ocupat în industriile de produse energetice (extracţia
combustibililor solizi, petrolului, gazului natural, prelucrarea ţiţeiului, cocsificarea
cărbunelui şi tratarea combustibililor nucleari), automobilului şi altor mijloace de
transport, producţia şi distribuţia de energie electrică, gaz natural şi apă, precum
şi în serviciile de transporturi aeriene, de poştă şi telecomunicaţii şi de bănci şi
asigurări (tabelul nr. 2). De asemenea, întreprinderile mari deţin între 58% şi
60% din personalul ocupat şi în cazul industriilor chimică, cauciucului şi maselor
plastice, echipamentelor electrice şi electronice. Întreprinderile cu mai puţin de
10 salariaţi înregistrează la acest indicator ponderi între 15% şi 32% în cazul
extracţiei şi preparării minereurilor metalifere, produselor minerale nemetalifere,
industriilor agricole şi alimentare, industriei textile, îmbrăcămintei şi pielăriei,
prelucrării lemnului şi hârtiei, industriei poligrafice, recuperării deşeurilor.
Întreprinderile mijlocii înregistrează la acest indicator ponderi între 15% şi
38% în cazul extracţiei şi preparării minereurilor metalifere, produselor minerale
nemetalifere, industriilor agricole şi alimentare, industriei textile, îmbrăcămintei şi
pielăriei, prelucrării lemnului şi hârtiei, industriei poligrafice, recuperării deşeurilor.
Structura dimensională a întreprinderilor, în funcţie de numărul de
persoane ocupate şi de cifra de afaceri, diferă în cadrul statelor membre ale UE
(tabelul nr. 1) fiind de semnalat faptul că, totuşi, marile întreprinderi deţin o
pondere însemnată în statele din Europa de Nord (Regatul Unit, Finlanda,
Germania, Suedia şi Ţările de Jos), iar IMM-urile au o poziţie dominantă în
statele din Europa de Sud (Grecia, Spania, Portugalia şi Italia). Se cuvine
menţionat şi faptul că întreprinderile fără salariaţi deţin o pondere însemnată în
Grecia, Belgia şi Spania (între 18% şi 25% din numărul de persoane ocupate) şi
o pondere mică, de sub 5% în Germania, Irlanda, Austria şi Portugalia .
În toate ţările UE întreprinderile mari deţin poziţii dominante în cazul
industriilor de produse energetice, chimică, a cauciucului şi a maselor plastice,
echipamentelor electrice şi electronice, automobilului şi altor mijloace de
transport, producţiei şi distribuţiei de energie electrică, gaz natural şi apă.
În cadrul IMM-urilor, trebuie făcută o distincţie între întreprinderile fără
salariaţi (cu muncitori independenţi şi membrii de familie) şi cele cu salariaţi, prima
categorie, care reprezintă 50% din numărul total de întreprinderi şi 10% din
numărul total de persoane ocupate, manifestând tendinţa de diminuare a acestor
indicatori, pe când celelalte categorii de IMM-uri manifestând o tendinţă de
creştere a acestora, în special în cazul întreprinderilor mici (de la 1 la 9 salariaţi).
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Pe ansamblul UE în medie unei întreprinderi îi revin 6 persoane, în cazul
IMM-urilor, care sunt majoritare (99,2% din totalul întreprinderilor) mărimea
acestui indicator este de 4 persoane, iar în cazul celor cea 36.000 de mari
întreprinderi de 1.000 de persoane.
În ceea ce priveşte promovarea inovării, ponderea IMM-urilor care au
realizat o inovare de produse sau tehnologii este net inferioară faţă de cea a
marilor întreprinderi, în principal ca urmare a inegalităţii dintre mijloacele
materiale şi financiare destinate inovării (o întreprindere mare alocă în medie
pentru inovare 4,5% din cifra sa de afaceri, în timp ce o întreprindere mică şi
mijlocie numai 2,5%) şi a marii dependenţe a IMM-urilor faţă de sursele de
informare externe.
În ţările UE rentabilitatea IMM-urilor este apropiată de cea a marilor
întreprinderi, în timp ce rata valorii adăugate şi cea a cheltuielilor cu personalul
sunt mai ridicate.
Conform unor studii recent efectuate1, IMM-urile prezintă următoarele
caracteristici în comparaţie cu întreprinderile mari din industria prelucrătoare:
• structura costurilor cuprinde mai puţine cheltuieli aferente cumpărării de bunuri şi servicii şi mai multe cheltuieli cu personalul decât întreprinderile mari – această situaţie se datorează faptului că IMMurite utilizează mai puţin capital şi au o productivitate a muncii mai
mică decât cea a marilor întreprinderi;
• fondurile proprii de care dispun IMM-urile sunt mai mici şi gradul de
îndatorare bancară pentru asigurarea finanţării este mai mare decât în cazul marilor întreprinderi.
Analizele efectuate privind structura dimensională din ţările UE şi din SUA2
evidenţiază faptul că circa 81% din numărul total de întreprinderi europene au
sub 10 salariaţi (tabelul nr. 1), neavând astfel dimensiunea critică necesară
asigurării capacităţii de a asimila noi produse şi tehnologii şi nedispunând de
competenţele necesare în condiţiile în care investiţiile intangibile încep să deţină
o poziţie decisivă. În acest context, dată fiind amploarea şi complexitatea
proceselor de restructurare numai dinamismul întreprinzătorilor din întreprinderile
mici şi mijlocii nu mai este suficient, fiind necesară facilitarea dinamizării
cooperării atât între IMM-uri cât şi între acestea şi întreprinderile mari3. Este de
evidenţiat şi faptul că întreprinderile americane, având între 10 şi 249 de
1

2

3

Supplement A x Economie Europeene, nr. 7, iulie 1997; Comparision between the
financial structure of the SMEs versus Les within the framework of the BACH database,
Dorothee Rivaud-Danset; Taille des entreprises et rentabilite, Eurostat, Office Statistique
des Communautes Europeennes, Luxembourg, 1999.
Politiques industrielles pour l'Europe, Rapport Elie Cohen, Jean Herve Lorenzi, Conseil
d'Analyse Economique, La documentation francaise, Paris, 2000.
A. Letowski, Etat des lieux de la tras petite entreprise, în: Problemes Economiques, nr.
2742/21 ianuarie 2002.
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salariaţi, reprezentau 21% din numărul total al întreprinderilor, în timp ce
întreprinderile europene din aceeaşi categorie deţineau 18% din total.
În acest context, este constatată forma foarte aplatizată a structurii
dimensionale a întreprinderilor europene datorată gradului mai redus de
reprezentare a întreprinderilor de dimensiune mijlocie, dar şi a celor mari. Astfel,
SUA posedă o structură dimensională mai echilibrată, favorabilă difuzării noilor
tehnologii, ca urmare a ponderii relativ mari a acestor categorii de întreprinderi.
Existenţa întreprinderilor foarte mari favorizează disponibilizarea de
mijloace de finanţare a activităţilor de cercetare-dezvoltare, iar prezenţa
însemnată a întreprinderilor mijlocii facilitează difuzarea eficientă a noilor
tehnologii între întreprinderile foarte mari şi ansamblul sistemului productiv.
In acest sens, este de menţionat exemplul Franţei1, unde se apreciază că
principala deficienţă structurală care afectează competitivitatea industriei
prelucrătoare o reprezintă existenţa unei structuri dimensionale constituită
preponderent din întreprinderi mici, în general, necompetitive pe pieţele
internaţionale şi că totodată dimensiunea întreprinderilor mari nu este suficientă
în faţa marilor concurenţi din alte ţări. De asemenea, în cazul Italiei se apreciază
că, deşi sectorul întreprinderilor mici este considerat unul dintre punctele forte
ale economiei, aceste întreprinderi aflate, de regulă, în proprietate familială, nu
reuşesc să se dezvolte, să fie creatoare de întreprinderi mari2. Se poate afirma
faptul că structura industrială italiană este duală, câteva mari firme coexistând cu
numeroase întreprinderi mici şi mijlocii.
În ultima perioadă, în ţările dezvoltate fenomenul de concentrare s-a
accentuat, sporirea dimensiunii întreprinderii dovedindu-se a fi un instrument
eficient în vederea restructurării industriei şi amplificării participării la schimburile
economice internaţionale, deoarece astfel se pot obţine economii de scară, se
dobândesc noi competenţe şi pieţe de desfacere, creşte capacitatea în domeniul
cercetării/dezvoltării, se poate „proteja‖ preţul de vânzare, se pot modifica
raporturile de forţă dintre întreprinderi etc.
În prezent, pe plan mondial – marile întreprinderi domină în sectoare
industriale precum extracţia şi prelucrarea petrolului, chimie, farmacie,
electronică, informatică, automobile etc.
În fruntea clasamentului celor mai mari întreprinderi de pe plan mondial
domină cele americane şi japoneze, întreprinderile europene căutând ca prin
intermediul operaţiunilor de fuzionare-achiziţionare să dobândească poziţii
însemnate pe pieţele internaţionalizate şi globalizate.
Deşi preocuparea pentru creşterea externă a întreprinderilor se menţine
pe plan mondial, treptat agenţii economici încep să descopere avantajul
1

Politicies for Industrial Development and Competitiveness, OECD-Directorate for Science,
Technology and Industry, Industry Commitee, Paris, 1998.
2
Christian de Boissieu, Les mutations de l'economie mondiale, Chambre de Commerce et
d'lndustrie de Paris, Centre d'Observation Economique, Economica, Paris, 2000.
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parteneriatului şi al cooperării faţă de achiziţionarea de întreprinderi şi de
fuzionări, primele opţiuni dovedindu-se a fi mai puţin costisitoare, mai puţin rigide
şi mai puţin riscante.
După anul 1999, an record în ceea ce priveşte creşterea operaţiunilor de
fuzionare-achiziţionare, (când au fost efectuate cea 5000 de operaţiuni în
valoare de aproape 800 de miliarde de dolari), această tendinţă se menţine în
anul 2000. Cu toate acestea, din anul 2001 încep să se manifeste mai puternic
numeroase premise care duc la încetinirea procesului de concentrare: sporirea
dificultăţilor managerilor în conducerea marilor întreprinderi; convingerea tot mai
mare a acţionarilor că, în practică, crearea de valoare suplimentară nu însoţeşte
în mod automat naşterea unei noi unităţi organizatorice de dimensiune mare;
întărirea controlului fuziunilor de către organismele publice abilitate în acest
sens, pentru a nu se perturba mediul economic concurenţial.
Concretizarea fuziunilor mari se dovedeşte a fi un proces extrem de dificil,
partenerii dându-şi seama de cele mai multe ori că ei nu formează în mod
necesar un ansamblu suplu care funcţionează fără dificultăţi. Astfel, de exemplu,
la un an de la constituirea grupului Aventis prin contopirea firmei germane
Hoechst cu cea franceză Rhone-Poulenc s-a constatat că este necesară
renunţarea la o serie de activităţi agrochimice şi concentrarea efortului asupra
domeniului farmaciei.
În paralel cu procesul de fuzionare-achiziţionare, pe plan mondial, capătă
o amploare din ce în ce mai mare pieţele electronice, megaorganisme mai puţin
formale, dar mult mai puternice, deoarece concentrează în mod semnificativ
operaţiunile de vânzare sau cumpărare prin intermediul Internetului. Pieţele
electronice apar tot mai mult ca o alternativă sau o substituire a politicilor de
fuzionare-achiziţionare, dovedindu-se a fi instrumente mai simple, mai flexibile şi
mai puţin costisitoare. În prezent, pieţele de vânzare sau de cumpărare pe
Internet se multiplică în toate domeniile (industrie, comerţ, servicii), punerea în
funcţiune fiind rapidă, în timp ce o fuzionare-achiziţionare presupune o perioadă
de învăţare fără ca de multe ori, în final, să poată fi obţinute sinergiile scontate.
Pieţele electronice funcţionează, pe bază de contract, fiecare partener putând
să-l denunţe oricând, fără a fi necesară efectuarea unei sciziuni a întreprinderii
(grupului) sau a unei restructurări profunde şi dificile1 a acestuia.
Analizele efectuate în ţările UE şi în SUA2 referitoare la stabilitatea
întreprinderilor existente au evidenţiat că în perioada 1981-1998, în SUA,
intrările de noi întreprinderi au fost preponderente în sectoarele industriale
caracterizate printr-o mare rapiditate a evoluţiei tehnologiei şi un dinamism
economic mai accentuat ca, de exemplu, industria agroalimentară, care
1

C. David, Apres l'annee des fusions, voici le temps des cyberaltiances, în: L'expansion, nr.
633/23 nov.-6 dec. 2000.
2
Potitiques industrielles pour I Europe, Rapport Elie Cohen, Jean Herve Lorenzi, La
documentation française, Paris, 2000.
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cunoaşte importante mutaţii tehnologice, datorită atât geneticii cât şi extinderii
alimentaţiei dietetice, electronica profesională şi electronica pentru marele public,
caracterizate prin inovări permanente. Spre deosebire, în Franţa, apar
întreprinderi noi în sectoare precum metalurgia, mecanica, industria lemnului şi a
hârtiei şi cea textilă, sectoare aflate în faza de maturitate şi caracterizate printr-o
slabă intensitate a inovării. În ceea ce priveşte Europa sectoarele analizate au
cunoscut o evoluţie în general similară celei din Franţa (tabelul nr. 3).
Tabelul nr. 3
Evoluţia numărului de întreprinderi
noi intrate pe sectoare
SUA 1981Franţa 1977Europa 19811998
1998
1998
Automobile
11
9
8
Industria agroalimentară
14
12
1
Petrol
12
0
3
Electronică profesională
13
12
12
Chimie
12
10
10
Metalurgie
10
15
7
Mecanică
13
14
12
Lemn-hârtie
9
14
12
Aeronautică
7
10
5
Farmacie
4
11
Textile
4
17
Electronică pentru marele public
13
5
Sursa: O. Rouguet, Le rôle centrat du pyramidage du tissu industriel, Europe versus EtatsUnis, Note GREŞ, Universite Paris Dauphine, Juin 1999.
Sectoare

O structură industrială poate fi considerată ca fiind dinamică atunci când
întreprinderile tinere reuşesc să se dezvolte şi să atingă nivelul celor mai mari
întreprinderi mondiale. Existenţa a numeroase întreprinderi tinere favorizează
reînnoirea sectoarelor industriale, în timp ce existenţa unui număr mare de
întreprinderi vârstnice constituie o frână a acestui proces. Adevăratul dinamism
depinde, în mod evident, de ponderea în totalul întreprinderilor nou create a
celor ex nihilo, întrucât acestea duc la accentuarea concurenţei, cele constituite
în urma proceselor de fuzionare/achiziţionare nesemnificând decât restructurări
de întreprinderi (de regulă de dimensiune mare şi deţinând o poziţie dominantă
în cadrul sectorului).
Atât în ţările UE, cât şi în SUA se constată, începând din anii '80, sporirea
numărului de întreprinderi nou create. În Europa, 59,4% din întreprinderile mari
la nivel mondial au fost create înainte de anul 1900 sau în jurul anului 1920,
numai 40,6% dintre întreprinderi fiind înfiinţate după anul 1950, din care numai
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25% fiind create ex nihilo. După anul 1980 întreprinderile mari create ex nihilo
reprezintă numai 18,3% din totalul noilor întreprinderi (tabelul nr. 4).
În SUA, în condiţiile unui mediu economic mai favorabil dinamicii structurii
industriale, după anul 1950, ponderea întreprinderilor mari nou create reprezintă
49,3% din care 80% ex nihilo, iar după anul 1980, 73% din noile întreprinderi
mari sunt create ex nihilo (tabelul nr. 5).
Tabelul nr. 4
Demografica întreprinderilor mari europene
Creări de
Din care:
întreprinderi total
Ex nihilo
Fuzionări-achiziţionări
Număr
%
Număr
%
Număr
%
înainte de 1900
52
29,7
52
40
1901-1950
52
29,7
52
40
1951-1970
13
7,4
12
9,2
1
2,2
1971-1980
9
5,2
5
3,8
4
8,9
După 1980
49
28
9
6,9
40
88,9
Total
175
100
130
100
45
100
Sursa; Politiques industrielles pour l'Europe, Rapport Elie Cohen, Jean – Hervé Lorenzi,
Conseil d'Analyse Economique, La documentation française, Paris, 2000.
Anii

Tabelul nr. 5
Demografia întreprinderilor mari în SUA
Creări de întreDin care:
prinderi total
Ex nihilo
Fuzionărî-achiziţionări
Număr
%
Număr
%
Număr
%
înainte de 1900
62
21
62
23
1901-1950
88
29,7
88
32,6
1951-1970
30
10,1
30
11,1
1971-1980
28
9,5
26
9,6
2
8
După 1980
88
29,7
64
23,7
24
92
Total
296
100
270
100
26
100
Sursa: Politiques industrielles pour l'Europe, Rapport Elie Cohen, Jean – Hervé Lorenzi,
Conseil d'Analyse Economique, La documentation française, Paris, 2000.
Anii

Principalele sectoare de activitate în care sunt preponderente întreprinderile nou create sunt informatica, electronica, telecomunicaţiile şi serviciile către
întreprinderi, sectoare promotoare de inovare şi expansiune economică (tabelul
nr. 6). Un exemplu ilustrativ în acest sens îl constituie electronica, sector în care
SUA a creat cinci mari lideri mondiali (Compaq, Sun, Dell Computer, Gataway,
Silicon, Graphics), în timp ce UE nu a reuşit să creeze nici unul. Biotehnologia
constituie, de asemenea, o bună ilustrare a slabei prezenţe a europenilor în noile
sectoare aflate în plină dezvoltare. Aceasta dovedeşte dificultatea incontestabilă
a industriei europene de a investi în sectoarele aflate în dezvoltare.
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Tabelul nr. 6
Principalele sectoare ale industriei avute în vedere
de către întreprinderile mari create ex nihito
Creări după anul 1950 Creări după anul 1980
SUA
Europa
SUA
Europa
Electronică-informatică
30
3
16
2
Telecomunicaţii
19
1
13
1
Servicii industriale către întreprinderi
27
5
16
2
Distribuţie
11
5
4
1
Farmacie – biotehnologie
7
0
2
0
Comunicaţii
8
2
5
1
Industria agroalimentară
4
2
1
1
Electricitate
5
1
3
2
Petrol-energie
1
1
1
Automobile
1
Servicii pentru sănătate
3
2
2
Alte sectoare
5
3
1
Total
120
26
64
9
Sursa: Politiques industrielles pour l'Europe, Rapport Elie Cohen, Jean – Hervé Lorenzi,
Conseil d'Analyse Economique, La documentation française, Paris, 2000.
Sectoare ale industriei

Europa se confruntă cu: o structură a sistemului productiv dezechilibrată; o
prea mare stabilitate în poziţiile lor a firmelor dominante; o aparentă absenţă a
transformării sectoarelor industriale.
Această situaţie pare să explice, în parte pierderile de competitivitate
europene în raport cu SUA.
În ultimii douăzeci de ani, numărul total de întreprinderi din industrie,
comerţ şi servicii a rămas, în generai, stabil în ţările dezvoltate. Această
stabilitate însă nu exclude reînnoirea întreprinderilor care, anual, în proporţie de
peste 10% din numărul total al lor dispar şi sunt înlocuite cu altele noi, deoarece
anumite ramuri ale economiei sau industriei sunt în expansiune sau în declin.
Astfel, în Franţa, între anii 1989 şi 1998, numărul total de întreprinderi active din
industrie, comerţ şi servicii a variat foarte puţin, scăzând cu 0,7% pe an între
1991 şi 1994 şi crescând cu 0,7% pe an începând cu 1995 (tabelul nr. 7).
Tabelul nr. 7
Evoluţia numărului de întreprinderi din Franţa, în perioada 1989-1998
- mii Anii
Creări de întreprinderi
Încetări ale activităţii
Număr de întreprinderi
la începutul anului

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
316
303
275
265
266
286
276
261
258
253
264
284
286
294
279
251
254
258
251
230
2310 2360 2380 2370 2340 2330 2370 2.390
2390 2400

Sursa: Problemes economiques, nr. 2700/14 febr. 2001.
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Creările şi încetările de activitate sunt, de regulă, mai frecvente cu cât
întreprinderile sunt mai mici: peste jumătate din acestea din urmă îşi încetează
activitatea în primii cinci ani de activitate, fiind înlocuite cu altele noi. În cazul
întreprinderilor mari, crearea unora noi este rară, în schimb, cele existente suferă
restructurări prin procese de fuzionare-achiziţionare, în urma cărora vând sau
închid unele fabrici, secţii, ateliere sau cumpără/creează altele.
În condiţiile păstrării stabilităţii numărului total de întreprinderi, între anii
1989 şi 1998, în unele ramuri aflate în dificultate, numărul de întreprinderi se
diminuează în fiecare an {micul comerţ care este concurat de către marii
distribuitori; construcţii navale, aero şi feroviare; echipamente mecanice; industrii
agricole şi alimentare; construcţii de automobile; comerţul şi repararea
automobilelor; echipamente electrocasnice; chimie şi mase plastice; produse
minerale; metalurgie şi prelucrarea metalelor; industria textilă; prelucrarea
lemnului şi hârtiei; îmbrăcăminte şi pielărie). Dimpotrivă, în domeniile aflate în
expansiune numărul de întreprinderi creşte: cercetare şi dezvoltare; consultanţă;
apă, gaz, electricitate; educaţie; activităţi pentru recreere, culturale şi sportive;
activităţi imobiliare; sănătate; editare, imprimare, reproducere; comerţul angro;
producerea de combustibili şi carburanţi; servicii casnice; transporturi. Numai
într-un număr restrâns de ramuri s-a păstrat în mod sensibil acelaşi număr de
întreprinderi: produse farmaceutice, parfumerie şi cosmetice; hoteluri, cafenele şi
restaurante; echipamente electrice şi electronice1.
În concluzie, pot fi evidenţiate următoarele aspecte:
 Întreprinderile se nasc, în Europa, pentru a rămâne mici şi medii, în
timp ce în SUA spiritul de succesfull entrepreneurship nu este cu
adevărat un mit: întreprinderile se nasc şi pot să devină lideri mondiali
pe pieţele lor, mai ales în cazul industriilor noi sau emergente;
 structura industrială europeană este ruptă sau fragmentată în două
substructuri care coexistă şi care nu se concurează între ele. Sistemul
productiv european este încă dominat de către întreprinderile din
secolul XIX, numai paisprezece creări ex nihilo de întreprinderi noi au
fost între 1951 şi 1990;
 absenţa IMM-urilor cu creştere puternică şi capabile să concureze
marile întreprinderi explică, în parte, fragilitatea industriei europene: în
caz de insucces al întreprinderilor dominante, cu vârstă de 100 de ani,
nu există cu adevărat pretendenţi dinamici capabili să le înlocuiască.
Aceasta explică caracterul foarte strâns al relaţiilor dintre stat şi marile
întreprinderi aflate la baza politicii campionilor naţionali de care Europa nu a ştiut
încă să se debaraseze, ţinându-se seama de fragilitatea sistemului său
industrial. În multe sectoare, dispariţia eventuală a unui campion naţional ar
echivala cu dispariţia întregii industrii naţionale, dat fiind faptul că restul industriei
1

C. Cordelier, Creations et defaillances d'entreprise, France: sous la stabilita, le
renouvellement, în: Problemes economiques, nr. 2700/14 februarie 2001.
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nu este compus decât din furnizorii de cooperare sau IMM-uri filiale. Acest lucru
nu este adevărat numai pentru Franţa, exemplele din alte ţări o dovedesc:
Philips în Ţările de Jos, Olivetti în Italia etc. Dar exemplul cel mai spectaculos
este acela al firmei Nokia din Finlanda – dacă aceasta ar falimenta, Finlanda nu
ar mai avea industrie de telecomunicaţii şi informatică şi ar intra într-o adevărată
criză economică, deoarece Nokia reprezintă cea 20% din PIB-ul ţării; – pericolul
continuării strategiei de a face să apară campioni europeni prin intermediul
fuziunilor-achiziţionărilor şi de a nu căuta să se sporească numărul de mari
întreprinderi competitive şi mai cu seamă numărul pretendenţilor eventuali
formaţi din întreprinderi dinamice, având o puternică creştere economică şi care
apelează la tehnologii noi diferite de cele ale marilor întreprinderi existente, astfel
încât să poată să le înlocuiască în caz de erori strategice ale acestora din urmă.
În acest context apare necesar, ca ţările UE să treacă la o nouă politică
industrială a cărei ţintă să fie întreprinderile mijlocii şi mici, atât în ceea ce
priveşte crearea cât şi dezvoltarea lor pe termen lung, şi nu cu caracter orizontal,
deoarece întreprinderile mari şi IMM-urile nu se află pe picior de egalitate pentru
a lupta între ele numai pe baza unor reguli unice. Aceasta necesită, de
asemenea, o revedere a politicilor privind concurenţa şi cercetarea-dezvoltarea
tehnologică1.

1

Politiques industrielles pour L'Europe, Rapport Elie Cohen, Jean Hervé Lorenzi, Conseil
d'Analyse Economique, La documentation française, Paris, 2000.

CAPITOLUL 2
CARACTERISTICI ALE CONFIGURAŢIEI PIRAMIDALE A
SISTEMULUI PRODUCTIV AL INDUSTRIEI ROMÂNEŞTI

Crearea unui sistem productiv competitiv al industriei, care să faciliteze
ajustarea structurală depinde, într-o măsură însemnată, de evaluarea corectă a
performanţelor actuale ale configuraţiei structurii industriale existente.

2.1. Structura dimensională
În perioada 1990-2000, structura întreprinderilor după numărul de salariaţi
s-a modificat semnificativ, crescând numărul de întreprinderi mici şi mijlocii, ca
urmare atât a divizării marilor întreprinderi, cât şi a înfiinţării de noi întreprinderi
de către sectorul privat. Analiza locului revenit grupelor de întreprinderi după
numărul de salariaţi în sistemul productiv al industriei evidenţiază faptul că, pe
ansamblul industriei (tabelul nr. 8) întreprinderilor mari şi foarte mari, având
peste 249 de salariaţi, deşi ca număr deţin o pondere mică în totalul întreprinderilor (4,2% în 1998, 3,7% în 1999 şi 3,4% în 2000) le revine un loc important în
ceea ce priveşte efectivul de personal (74,3%, 68,9% şi respectiv 66,6%), cifra
de afaceri (78,4%, 76,0% şi 72,8%), exporturile directe (87,2%, 82,9% şi 78,9%),
valoarea adăugată (82,2%, 79,6% şi 75,5%) şi investiţiile realizate (81,3%,
81,1% şi 74,9%). Este de remarcat faptul că, în perioada 1998 – 2000, ponderile
indicatorilor menţionaţi se află, totuşi, într-o uşoară scădere, ca urmare a
politicilor adoptate în vederea sprijinirii creării de IMM-uri. Cu toate acestea,
ponderea deţinută de întreprinderile mari şi foarte mari din ţara noastră în ceea
ce priveşte numărul de întreprinderi, numărul de persoane ocupate şi cifra de
afaceri este cu mult mai ridicată decât cea existentă pe ansamblul UE sau în
cazul Germaniei, Regatului Unit, Finlandei, Suediei şi Ţărilor de Jos, ţări în care
marile întreprinderi deţin o poziţie dominantă (tabelul nr. 1).
Pe sectoare de activitate, situaţia se prezintă diferenţiat în ceea ce
priveşte locul deţinut de întreprinderile mari şi foarte mari. În cazul industriilor de
energie şi apă şi al industriei mijloacelor de transport rutier ponderile indicatorilor
analizaţi sunt cu mult peste nivelul înregistrat pe ansamblul industriei, în timp ce
industrii!3 agricole şi alimentare şi, în special, industriile orientate în principal
către producţia de bunuri de consum de durată limitată înregistrează cele mai
mici ponderi.
Întreprinderile mari deţin în majoritatea sectoarelor industriei, peste 50%
din nivelul realizat al următorilor indicatori:
 efectivul de personal cu excepţia statorului industrii agricole şi alimentare;
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 cifra de afaceri – cu excepţia sectoarelor industriei agricole şi alimentare şi al industriilor orientate, în principal, către producţia de bunuri
de consum de durată limitată, altele decât cele agricole şi alimentare;
 exporturile directe – cu excepţia sectorului industriei agricole şi alimentare;
 valoarea adăugată brută la costul factorilor;
 investiţiile realizate – cu excepţia sectorului industriei agricole şi alimentare.
În cazul indicatorilor: efectivul de personal; cifra de afaceri; exporturile
directe; valoarea adăugată brută la costul factorilor; investiţiile realizate,
întreprinderile mari deţin peste 85% din nivelul realizat al acestor indicatori la
sectoarele: industrii de energie şi apă şi industria mijloacelor de transport rutier.
Tabelul nr. 8
Ponderea principalilor indicatori economici şi financiari aferenţi grupelor
de întreprinderi după numărul de salariaţi, pe total industrie
În anii 1998,1999 şi 2000
Indicatori

ANUL 1998
I. Nr.întreprinderi
II.Efectiv personal la 31.XII
III. Cifra de afaceri
IV. Exporturi directe
V. Valoarea adăugată brută
la costul factorilor
VI. Investiţii realizate
ANUL 1999
I. Nr.întreprinderi
II. Efectiv personal la 31.XII
III. Cifra de afaceri
IV. Exporturi directe
V. Valoarea adăugată brută
la costul factorilor
VI.Investiţii realizate
ANUL 2000
I. Nr.întreprinderi
II. Efectiv personal la 31.XII
III. Cifra de afaceri
IV. Exporturi directe
V. Valoarea adăugată brută
la costul factorilor
VI.Investiţii realizate

U.M.

Total întreprinderi

Grupate după numărul salariaţilor (%)
<50
50-99
100-249
250-499
500 sasasalasalariaţi salariaţi lariaţi şi
lariaţi
riaţi
peste

Număr
Pers.
Mild.lei
Mild.lei
Mild.lei

39.327
2.522.851
269.151
46.513
94.329

89,1
11,9
10,4
5,0
7,6

3,6
6,0
4,0
3,0
3.6

3,1
7,8
7,2
4,8
6,6

1,7
9,4
8,8
7,8
9,3

2,5
64.9
69,6
79,4
72,9

Mild.lei

28.586

8,4

3,2

7,1

6,6

74,4

Număr
Pers.
Mild.lei
Mild.lei
Mild.lei

41.540
2.288.268
401.262
73.712
127.971

88,9
16,2
11,5
5,9
7,6

4,1
5.2
4,1
3,8
3,9

3,3
9.7
8,4
7,4
8,9

1,6
10,2
9,3
9,1
10,3

2,1
58,7
66,7
73.8
69,3

Mild.lei

38.784

4,8

3.9

11,2

8,2

71,9

Număr
Pers.
Mild.lei
Mild.lei
Mild.lei

42.157
2.205.502
588.193
98.404
173.051

8,4
15,1
12,9
7,2
9.0

4,5
6,5
4,8
4,0
4,4

3,7
11,8
9,5
9,9
11,1

1,5
10,0
8,8
8,4
9,3

1,9
56,6
64,0
70,5
66,2

Mild.lei

52.410

10,7

4,0

10,4

6,0

68,9

Sursa: prelucrări pe baza datelor din: Rezultate şi performanţe ale întreprinderilor din industrie şi construcţii, Institutul Naţional de Statistică, ediţiile 1999, 2000 şi 2001.
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Întreprinderile mijlocii (având între 50 şi 249 de salariaţi) deţin pe
ansamblul industriei 6,7% în 1998, 7,4% în 1999 şi 8,2% în 2000 din totalul
întreprinderilor, 13,8%, 14,9% şi respectiv 18,3% din efectivul de personal,
11,2%, 12,5 şi respectiv 14,3% din cifra de afaceri, 7,8%, 11,2% şi respectiv
13,9% din exporturile directe, 10,2%, 11,8% şi respectiv 15,5% din valoarea
adăugată, 10,3%, 14,1% şi, respectiv 14,4% din investiţiile realizate. În cazul
industriilor orientate în principal către producţia de bunuri de consum de lungă
durată, industriilor agricole şi alimentare, precum şi industriilor orientate, în
principal, către producţia de bunuri de consum de durată limitată, indicatorii de
caracterizare a rezultatelor activităţii înregistrează ponderi superioare celor
realizate pe ansamblul industriei.
Întreprinderile mici, cu până la 50 de salariaţi, deţin pe ansamblul industriei
cea mai mare pondere în totalul numărului de întreprinderi (89,1% în 1998,
88,9% în 1999 şi 88,4% în 2000), dar în ceea ce priveşte indicatorii de
caracterizare a activităţii situaţia se prezintă astfel: 11,9% în 1998, 16,2% în
1999 şi respectiv 15,1% în 2000 din efectivul de personal; 10,4%, 11,5% şi
12,9% din cifra de afaceri; 5,0%, 5,9% şi 7,2% din exporturile directe; 7,6% pe
anii 1998 şi 1999 şi 9,0% pe 2000 din valoarea adăugată; 8,4%, 4,8% şi 10,7%
din investiţiile realizate. În cazul industriilor agricole şi alimentare şi al industriilor
orientate în principal către producţia de bunuri de consum de durată limitată,
întreprinderile mici deţin ponderi relativ însemnate în ceea ce priveşte indicatorii
de caracterizare ai activităţii.
Pe ramuri ale industriei prelucrătoare, ca număr, întreprinderile mari deţin
ponderi însemnate în cazul prelucrării ţiţeiului, cocsificării cărbunelui şi tratării
combustibililor nucleari (19,5% în anul 1998, 26,5% în 1999 şi 2000), maşinilor si
echipamentelor (25,7% în 1998, 21,2% în 1999 şi 18,0% în 2000) mijloacelor de
transport rutier şi altor mijloace de transport. Se remarcă, de asemenea,
ponderea relativ redusă a întreprinderilor mijlocii şi ponderea în general mare a
microînteprinderilor. În ceea ce priveşte structura cifrei de afaceri pe ramuri ale
industriei prelucrătoare şi pe grupe de mărime a întreprinderilor, microîntreprinderile deţin o pondere în general mică, iar întreprinderile mari deţin ponderi
mari de peste 50% în 15 din cele 23 de ramuri ale industriei prelucrătoare.
Ponderi mici deţinute de întreprinderile de dimensiune mare în cifra de
afaceri sunt de semnalat în cazul mijloacelor ale tehnicii de calcul şi de birou,
recuperării deşeurilor şi editurii, poligrafiei şi reproducerii înregistrărilor pe
suporţi.
În accelerarea ajustării structurale în ţara noastră, în condiţiile perioadei de
tranziţie, un rol esenţial îi revine procesului de privatizare, care constituie o
premisă esenţială a schimbării comportamentului managerilor, transformării
întreprinderilor în agenţi economici de piaţă şi creşterii rentabilităţii activităţii
desfăşurate. În anul 2000, sectorul majoritar privat deţinea pe ansamblul industriei
numai 58,3% din cifra de afaceri, 31,0% din investiţiile brute şi cea 60% din
valoarea adăugată brută la costul factorilor (tabelul nr. 9) dar, în acelaşi timp,
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sectorul privat înregistra 73,7% din exporturile directe şi avea valori pozitive în
ceea ce priveşte rezultatul brut al exerciţiului spre deosebire de sectorul public.
Tabelul nr. 9
Ponderea sectorului majoritar privat în cazul principalilor
indicatori economici şi financiari ai întreprinderilor pe grupe
de mărime ale acestora
Indicatori

Ponderea sectorului
majoritar privat în totalul
întreprinderilor

0-49

-%Din care pe clase de mărime după
numărul de salariaţi
50-99 100-249 250-499 500 şi
peste

Anul 1998
A. Cifra de afaceri
45,6
22,6
8,3
13,5
15,0
40,5
B. Investiţii brute
29,2
23,0
5,8
12,5
11,7
47.0
C. Exporturi directe
50,5
9,8
5,8
9,1
13.5
61,7
D. Valoarea adăugată 42,5
17,8
8,0
13,0
15,9
44,0
brută la costul factorilor
E. Rezultatul brut al
exerciţiului
- total, din care:
-3051
1830
413
59
1246
-6599
- majoritar privat*'
5497
1936
595
217
1363
1386
Anul 1999
A. Cifra de afaceri
52,5
21,7
7,3
14,7
14,6
41,6
B. Investiţii brute
24,2
7,3
6,5
16,5
11,4
58,3
C. Exporturi directe
63,9
9,2
5,6
11,3
13,3
81,7
D. Valoarea adăugată 52,4
14,4
7,1
15,8
15,7
47,1
brută la costul factorilor
E. Rezultatul brut al
exerciţiului
- total*', din care:
18004
91
455
-351
-28
-18171
- majoritar privat''
3010
482
711
307
253
1257
Anul 2000
A. Cifra de afaceri
58,3
21,5
7,9
15,1
13,0
42,5
B. Investiţii brute
31,0
12,5
6,3
16,0
8,2
53,7
C. Exporturi directe
73,7
11,9
5,3
13,1
10,9
61,3
D. Valoarea adăugată
59,7
14,3
7,0
17,4
13,0
48,2
brută la costul factorilor
E. Rezultatul brut al exer- ciţiului
1
- total* , din care:
25702
541
415
264
828
-27750
- majoritar privat‖'
4446
2757
596
758
760
-425
Notă; *' rezultatul brut al exerciţiului pe total şi pentru sectorul majoritar privat este exprimat
în cifre absolute (miliarde lei preţuri curente).
Sursa: prelucrări pe baza datelor din: Anuarul statistic al României 2001, Institutul Naţional
de Statistică.
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2.2. Dinamica demografiei industriale
Caracterizarea industriei româneşti, din perspectiva necesităţii accelerării
procesului de ajustare structurală, presupune abordarea acesteia şi prin prisma
dinamicii sistemului productiv, constituit din ansamblul întreprinderilor implicate
în activităţi industriale, fapt ce presupune analizarea unor aspecte referitoare la:
evoluţia demografiei întreprinderilor (creare şi dispariţie); gradul de reînnoire al
acestora, în special al celor mari; mobilitatea în ceea ce priveşte modificarea
profilului de activitate; renunţarea la unele activităţi şi abordarea altora noi;
barierele la intrarea şi ieşirea de pe piaţă; barierele la mobilitate etc.
În continuare, sunt prezentate unele caracteristici ale configuraţiei
piramidale a sistemului productiv al industriei româneşti puse în evidenţă prin
intermediul analizei, pe ansamblul industriei şi la nivel de ramuri ale acesteia, în
principat, a aspectelor legate de evoluţia numărului întreprinderilor industriale,
atât pe total, cât şi pe grupe de dimensiune, precum şi a numărului de creări şi
de dispariţii de întreprinderi industriale aferente grupelor de întreprinderi după
numărul de salariaţi.1
2.2.1. Evoluţia numărului întreprinderilor industriale pe grupe de
dimensiune a acestora
a. Analizând evoluţia numărului întreprinderilor industriale, în perioada
1998-2000, se remarcă mărirea numărului acestora, atât pe ansamblul industriei,
cât şt pe sectoarele mari ale acesteia, sporurile cele mai însemnate
înregistrându-se în industria extractivă (+20,0% în anul 2000 faţă de anul 1998),
urmate de creşteri mai reduse în industria prelucrătoare (+9,5%) şi în sectorul de
energie electrică şi termică, gaze şi apă (+7,0%).
Pe fondul tendinţei de creştere constantă a numărului întreprinderilor
industriale manifestată în anii anteriori perioadei analizate, ponderea întreprinderilor cu profil industrial, în totalul agenţilor economici care au întocmit şi depus
bilanţ contabil, a crescut în anul 2000 la 11,4%, faţă de 10,7% în anul 1998.
b. În ceea ce priveşte evoluţia pe categorii dimensionale de întreprinderi în
funcţie de numărul de salariaţi, pe ansamblul industriei, dinamica cea mai
accentuată s-a înregistrat în cazul grupei întreprinderilor mijlocii, având între 50
şi 249 de salariaţi (132,3% în anul 2000 faţă de anul 1998), urmată de cea a
întreprinderilor mici, având între 10 şi 49 de salariaţi (116,7%), în timp ce în
grupa microîntreprinderilor, creşterea a fost mai mică (107,2%, în aceeaşi
perioadă). Pe sectoare mari ale industriei, s-au remarcat creşteri însemnate ale
grupei întreprinderilor mici din sectorul de energie electrică şi termică, gaze şi
apă (143,1% în anul 2000 faţă de anul 1998), din industria extractivă (135,9%) şi
1

Analiza este efectuată pe baza prelucrării informaţiilor cuprinse în bilanţurile contabile depuse de întreprinderile industriale, furnizate de Camera de Comerţ şi industrie a României şi a Municipiului Bucureşti şi de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Bucureşti.
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cea prelucrătoare (116,3%), precum şi ale grupei întreprinderilor mijlocii din
industria prelucrătoare (133,0%), cea extractivă (124,4%) şi din sectorul de
energie electrică şi termică, gaze şi apă (120,4%). Este de evidenţiat faptul că, în
perioada analizată, grupa întreprinderilor mari, cu peste 250 de salariaţi, a
manifestat o tendinţă de diminuare a numărului de întreprinderi, atât pe total
industrie (la 88,9% în anul 2000 faţă de nivelul din anul 1998), cât şi pe sectoare
mari ale acesteia, reducerea cea mai importantă fiind în industria extractivă
(72,9%) urmată de cea prelucrătoare (89,4%), în timp ce în sectorul de energie
electrică şi termică, gaze şi apă declinul a fost mai redus decât media pe total
industrie (91,8%). Referitor la evoluţia microîntreprinderilor industriale, având sub
10 salariaţi, s-a remarcat creşterea numărului acestora în industria extractivă (la
126,5% în anul 2000 faţă de anul 1998) şi în cea prelucrătoare (la 107,1%),
concomitent cu diminuarea lor în sectorul de energie electrică şi termică, gaze şi
apă (la 90,6%, în aceeaşi perioadă).
c. Pe ramuri ale industriei, situaţia se prezintă diferenţiat:
 creşteri mari, peste nivelul pe total industrie de 109,5% în anul 2000
faţă de anul 1998, fiind de semnalat, în ordine descrescătoare, în cazul ramurilor: alte activităţi extractive (155,5%), recuperarea deşeurilor şi a resturilor de materiale reciclabile (154,1%), alte mijloace de
transport (147,8%), maşini şi echipamente (131,4%), extracţia petrolului şi a gazelor naturale (127,3%), celuloză, hârtie şi carton
(123,9%), producţia de mobilier şi alte activităţi industriale (121,5%),
alte produse din minerale nemetalice (118,9%), aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice şi ceasornicărie (118,8%), mijloace de transport rutier (117,3%), edituri, poligrafie şi reproducerea
înregistrărilor pe suporţi (117,0%), prelucrarea lemnului (115,9%),
confecţiile de îmbrăcăminte (115,1%), mijloace ale tehnicii de calcul şi
de birou (113,2%) şi gospodărirea resurselor de apă, captarea, tratarea şi distribuţia apei (112,2%);
 creşteri ale numărului de întreprinderi, dar mai reduse decât nivelul pe
total industrie, s-au înregistrat şi în cazul activităţilor: metalurgie
(108,8%), pielărie şi încălţăminte (108,6%), maşini şi aparate electrice
(104,1%), producţia de energie electrică şi termică, gaze şi apă
(103,0%), chimie şi fibre sintetice şi artificiale (102,7%) şi echipamente, aparate de radio, televiziune şi comunicaţii (102,4%);
 reduceri ale numărului întreprinderilor implicate în activităţi industriale,
s-au înregistrat în: industria textilă şi a produselor textile (99,6%), prelucrarea cauciucului şi a maselor plastice (98,6%), alimentară şi băuturi (98,3%), prelucrarea ţiţeiului, cocsificarea cărbunelui şi tratarea
combustibililor nucleari (82,8% ), extracţia şi prepararea minereurilor
metalifere (73,5%), extracţia şi prepararea cărbunelui (64,6%) acestea fiind mai accentuate în cazul extracţiei şi preparării minereurilor
radioactive (40,0%) şi industriei tutunului (35,2%).
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d. În ceea ce priveşte evoluţia pe ramuri a întreprinderilor aparţinând
celor patru categorii dimensionale tendinţele înregistrate în cadrul fiecăreia dintre ele sunt prezentate în continuare.
 în cazul microîntreprinderilor, având sub 10 salariaţi, faţă de o creştere a ansamblului grupei la 107,2%, în anul 2000 în raport cu nivelul
înregistrat în anul 1998, evoluţia acestei categorii de întreprinderi a înregistrat:
 sporuri cu mult peste medie în industriile: alte activităţi extractive
(173,9%); extracţia petrolului şi gazelor naturale (165,5%); recuperarea deşeurilor şi a resturilor de materiale reciclabile (155,5%);
maşini şi echipamente (142,2%); alte mijloace de transport
(139,3%), celuloză, hârtie şi carton (125,1%); mijloace ale tehnicii de
calcul şi de birou (123,9%); construcţii metalice şi produse din metal
(122,3%); alte produse din materiale nemetalice (119,5%); mobilă şi
alte activităţi neclasificate (118,1%); mijloace de transport rutier
(117,0%); edituri, poligrafie şi reproducerea înregistrărilor pe suporţi
(116,7%); aparate şi instrumente medicale, de precizie, optice şi
ceasornicărie (116,1%); prelucrarea lemnului (113,8%);
 creşteri, în jurul nivelului înregistrat pe ansamblul grupei în industriile
producătoare de confecţii de îmbrăcăminte (107,3%), produse
metalurgice (104,9%), echipamente şi aparate de radio, televiziune
şi comunicaţii (104,6%), produse chimice şi fibre sintetice si
artificiale (102,4%), maşini si aparate electrice (100,2%);
 scăderi ale numărului acestora în industriile: alimentară şi a
băuturilor (96,4%), pielărie şi încălţăminte (96,1%), prelucrarea
cauciucului şi a maselor plastice (95,7%), textilă şi produse textile
(94,6%), energie electrică şi termică, gaze şi apă (80,3%), extracţia
şi prepararea minereurilor metalifere (76,1%), prelucrarea ţiţeiului,
cocsificarea cărbunelui şi tratarea combustibililor nucleari (69,2%),
extracţia şi prepararea cărbunelui (62,0%), extracţia şi prepararea
minereurilor radioactive (33,3%) şi industria tutunului (29,0%).
 În cazul întreprinderilor mici, având între 10 şi 49 de salariaţi, a căror
creştere pe ansamblul grupei, a fost de 166,7%, numărul acestora a
sporit de două ori în cazul industriei altor mijloace de transport
(243,5%), s-a dublat în cel al producţiei ţiţeiului, cocsificării cărbunelui
şi tratării combustibililor nucleari (200,0%) şi a avut o dinamică cu
mult peste media pe ansamblul grupei în cazul domeniilor: recuperarea deşeurilor şi a resturilor de materiale reciclabile (168,6%), extracţia petrolului şi a gazelor naturale (160,0%), producţia de energie
electrică şi termică, gaze şi apă (155,6%), aparate şi instrumente medicale, de precizie, optice şi ceasornicărie (154,5%), alte activităţi extractive (151,1%), maşini şi echipamente (132,9%), producţia de
mobilă şi alte activităţi industriale (130,4%), mijloace de transport ruti-
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er (129,6%), gospodărirea resurselor de apă, captarea, tratarea şi
gospodărirea apei (129,2%), pielărie şi încălţăminte (125,8%), prelucrarea lemnului (125,7%), metalurgie (125,6%), edituri, poligrafie şi
reproducerea înregistrărilor pe suporţi (121,8%), celuloză, hârtie şi
carton (121,6%), textilă şi produse textile (120,0%), alte produse din
minerale nemetalice (118,5%). Creşteri semnificative ale numărului
de întreprinderi mici, dar sub nivelul ansamblului acestei grupe de întreprinderi pe total industrie, au avut loc în activităţile: maşini şi aparate electrice (116,1%), construcţii metalice şi produse din metal
(115,9%), prelucrarea cauciucului şi a maselor plastice (113,7%),
chimie şi fibre sintetice şi artificiale (113,6%), textilă şi produse din
textile (110,3%) şi alimentară şi băuturi (105,2%). Totodată, evoluţia
întreprinderilor mici a înregistrat descreşteri în activităţile: extracţia şi
prepararea minereurilor metalifere (87,5%), echipamente, aparate de
radio, televiziune şi comunicaţii (84,4%), mijloace ale tehnicii de calcul
şi de birou (72,9%), extracţia şi prepararea cărbunelui (66,7%), industria tutunului (43,8%).
 Referitor la întreprinderile mijlocii, având între 50 şi 249 de salariaţi,
numărul lor a crescut pe ansamblu cu 32,3%, fiind de semnalat următoarele aspecte, în ceea ce priveşte evoluţia acestei categorii de întreprinderi:
 deşi în industria mijloacelor de calcul şi de birou funcţiona o singură
întreprindere în anul 1998, numărul întreprinderilor a ajuns la patru
în anul 2000;
 creşteri semnificative, cu mult peste medie, s-au înregistrat în cazul
activităţilor: maşini şi echipamente (181,0%); alte mijloace de
transport (172,2%); confecţii de îmbrăcăminte (168,3%); extracţia
petrolului şi a gazelor naturale (166,7%); industria tutunului
(166,7%); celuloză, hârtie şi carton (166,7%); aparatură şi
instrumente medicale, de precizie, optică şi ceasornicărie (160,0%);
pielărie şi încălţăminte (157,9%); producţia de mobilă (150,4%); alte
produse din minerale nemetalice (145,9%); maşini şi aparate
electrice (144,0%); alte activităţi extractive (143,5%); mijloace de
transport rutier (139,1%); textilă şi produse textile (135,1%);
 creşteri mari, dar sub cele medii ale acestei categorii de întreprinderi
pe total industrie, s-au înregistrat în domeniile: prelucrarea lemnului
(131,7%), metalurgie (129,7%), prelucrarea cauciucului şi a maselor
plastice (124,6%), echipamente, aparate de radio, televiziune şi
comunicaţii (121,4%), recuperarea deşeurilor şi a resturilor de
materiale reciclabile (119,5%), construcţii metalice şi a produselor
din metal (117,0%), gospodărirea resurselor de apă, captarea,
tratarea şi distribuţia apei (109,8%), alimentară şi băuturi (108,1%),
edituri, poligrafie şi reproducerea înregistrărilor pe suporţi (103,6%);
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 numărul întreprinderilor a rămas neschimbat în cazul industriei
chimice şi a fibrelor sintetice şi artificiale;
 descreşteri ale numărului de întreprinderi au fost remarcate în
domeniile: extracţia şi prepararea minereurilor metalifere (75,0%),
prelucrarea ţiţeiului, cocsificarea cărbunelui şi tratarea combustibililor nucleari (60,0%) şi extracţia şi prepararea cărbunelui
(50,0%).
 În cazul întreprinderilor mari cu 250 de salariaţi şi peste, numărul lor a
scăzut pe ansamblu cu 11,1% (ajungând la 88,9% în anul 2000, faţă
de anul 1998). Dacă pe total industrie şi pe cele trei sectoare mari ale
acesteia se remarcă o descreştere a numărului întreprinderilor mari,
pe domenii de activitate, situaţia se prezintă diferenţiat. Astfel, în evoluţia acestei categorii de întreprinderi sunt de menţionat următoarele
aspecte:
 creşteri semnificative s-au înregistrat în industriile: pielărie şi
încălţăminte (129,9%), confecţii de îmbrăcăminte (126,6%), prelucrarea ţiţeiului, cocsificarea cărbunelui şi tratarea combustibililor
nucleari (112,5%), gospodărirea resurselor de apă, captarea, tratarea şi distribuţia apei (105,6%) şi maşini şi aparate electrice
(102,7%);
 faţă de anul 1998, numărul întreprinderilor mari a rămas neschimbat
în anul 2000 în domeniile: extracţia şi prepararea cărbunelui, cea a
minereurilor radioactive; industria tutunului; edituri, poligrafie şi
reproducerea înregistrărilor pe suporţi; mijloace ale tehnicii de calcul
şi de birou; alte mijloace de transport; echipamente, aparate de
radio, televiziune şi comunicaţii; descreşteri sub medie s-au
înregistrat în: producţia de mobilă (95,8%); metalurgie (94,4%);
maşini şi echipamente (92,1%); mijloace de transport rutier (90,5%),
alte produse din minerale nemetalice (89,7%);
 reduceri, unele mult sub cele medii pe total industrie s-au înregistrat
în cazul: prelucrării cauciucului şi a maselor plastice (86,2%),
prelucrării lemnului (83,8%), producţiei de energie electrică şi
termică, gaze şi apă (83,6%), textilelor şi produselor textile (83,1%),
altor activităţi extractive (81,0%), industriei alimentare şi a băuturilor
(77,5%), chimiei şi fibrelor sintetice şi artificiale (74,6%), extracţiei
petrolului şi a gazelor naturale (69,2%), recuperării deşeurilor şi a
resturilor de materiale reciclabile (66,7%), construcţiilor metalice şi a
produselor din metal (66,1%), celulozei, hârtiei şi cartonului (65,0%),
aparaturii şi instrumentelor medicale, de precizie, optice şi ceasornicărie (61,1%) şi extracţiei şi preparării minereurilor radioactive
(33,3%).
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e. Analizând comparativ evoluţia structurii numărului de întreprinderi, a
cifrei de afaceri şi a producţiei industriale pe sectoare mari ale industriei şi, în
cadrul acesteia, pe cele 30 de domenii de activitate, în perioada 1998-2000, se
remarcă următoarele situaţii:
■ creşte ponderea numărului de întreprinderi şi cea a cifrei de afaceri,
în condiţiile în care:
• sporeşte ponderea ramurii în producţia industrială, în cazul: confecţiilor de îmbrăcăminte; prelucrării lemnului (exclusiv mobilă); celulozei, hârtiei şi cartonului;
• scade ponderea ramurii în producţia industrială, în cazul: editurilor,
poligrafiei şi reproducerii înregistrărilor pe suporţi; altor mijloace de
transport: mobilei şi altor activităţi industriale neclasificate;
• ponderea ramurii în producţia industrială se menţine neschimbată,
în cazul aparaturii şi instrumentelor medicale, de precizie, optică şi
ceasornicărie;
■ scade ponderea numărului de întreprinderi şi cea a cifrei de afaceri,
în condiţiile în care:
• creşte ponderea ansamblului industriei prelucrătoare în producţia
industrială;
• scade ponderea ramurii în producţia industrială în cazul: extracţiei
şi preparării minereurilor metalifere; industriei alimentare şi a băuturilor; industriei textile şi a produselor textile;
• ponderea ramurii în producţia industrială se menţine neschimbată
în cazul industriei tutunului:
■ creşte ponderea numărului de întreprinderi, dar scade cea a cifrei
de afaceri, în condiţiile în care:
• creşte ponderea ramurii în producţia industrială în cazul recuperării
deşeurilor şi a resturilor de materiale reciclabile:
• scade ponderea ramurii în producţia industrială, în cazul: construcţiilor metalice şi ai produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi
instalaţii); gospodăririi resurselor de apă, captării, tratării şi distribuţiei apei;
■ scade ponderea numărului de întreprinderi, dar creşte cea a cifrei
de afaceri, în condiţiile în care:
• creşte ponderea ramurii în producţia industrială, în cazul: chimiei şi
fibrelor sintetice şi artificiale; producţiei de energie electrică şi termică, gaze şi apă caldă;
• scade ponderea ramurii în producţia industrială, în cazul: extracţiei
şi preparării cărbunelui; maşinilor şi aparatelor electrice;
■ ponderea numărului de întreprinderi se menţine neschimbată, dar
creşte cifra de afaceri, în condiţiile în care:
• sporeşte ponderea ramurii în producţia industrială, în cazul: prelucrării ţiţeiului, cocsificării cărbunelui şi tratării combustibililor nucle-
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ari; sectorului de energie electrică şi termică, gaze şi apă;
scade ponderea ramurii în producţia industrială, în cazul pielăriei şi
încălţămintei;
■ ponderea numărului de întreprinderi se menţine neschimbată, dar
scade cifra de afaceri, în condiţiile în care:
• creşte ponderea ramurii în producţia industrială, în cazul metalurgiei;
• scade ponderea ramurii în producţia industrială în cazul: extracţiei
petrolului şi a gazelor naturale (exclusiv prospecţiunile); mijloacelor
tehnicii de calcul şi de birou; mijloacelor de transport rutier; industriei extractive, în ansamblu;
■ scade ponderea numărului de întreprinderi, în condiţiile în care
ponderea cifrei de afaceri şi cea a ramurii în producţia industrială se menţin
neschimbate, în cazul prelucrării cauciucului şi a maselor plastice;
■ creşte ponderea numărului de întreprinderi, iar cea a cifrei de afaceri se menţine neschimbată, în condiţiile în care scade ponderea ramurii în
producţia industrială în cazul: altor activităţi extractive; altor produse din minerale nemetalifere; maşinilor şi echipamentelor;
■ ponderea numărului de întreprinderi şi cea a cifrei de afaceri se
menţin neschimbate, în condiţiile în care scade ponderea ramurii în producţia
industrială, în cazul echipamentelor, aparatelor de radio, televiziune şi comunicaţii.
•

2.2.2. Evoluţia numărului întreprinderilor industriale create şi a celor
care şi-au încetat activitatea
Analiza demografiei întreprinderilor industriale a fost efectuată, în principal,
prin prisma evoluţiei, între anii 1998 şi 2000, a numărului înmatriculărilor
(intrărilor/creărilor de firme) şi a celui al radierilor (ieşirilor/încetărilor de activitate
ale firmelor).
a. Faţă de anul 1998, atât înmatriculările cât şi radierile de firme care au
desfăşurat activităţi cu caracter industrial au înregistrat niveluri mult mai scăzute
în anul 2000. În ceea ce priveşte înmatriculările – pe fondul declinului, la nivel
naţional, a numărului acestora la aproape 90% în anul 2000 (57.291 de firme),
comparativ cu nivelul înregistrat în anul 1998 (63.878 de firme) – reducerea
numărului firmelor care au declarat, prin actele constitutive necesare înregistrării
în Registrul Comerţului, ca activitate principală un domeniu al industriei a fost
mai accentuată, acesta situându-se, în anul 2000, la 48,1% faţă de cel din anul
1998. În aceste condiţii, contribuţia industriei la crearea de întreprinderi, la nivel
naţional, s-a redus simţitor, ponderea firmelor industriale în totalul celor
înmatriculate scăzând la aproape jumătate (de la 3,2% în anul 1998 la 1,7% în
anul 2000).
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De asemenea, este de menţionat şi reducerea semnificativă a numărului
firmelor care au depus bilanţ contabil în acelaşi an în care au fost înmatriculate,
de la aproape 5% în anul 1998 la 2,1% în anul 2000.
b. Pe sectoare mari ale industriei, se constată aceeaşi situaţie de declin, în
ceea ce priveşte constituirile de întreprinderi, cea mai semnificativă reducere a
numărului firmelor înmatriculate înregistrându-se în sectorul de energie electrică
şi termică, gaze şi apă (la 35,0% în anul 2000 faţă de anul 1998), urmat de
industria prelucrătoare (la 48,3%) şi cea extractivă (la 57,1%). Referitor la
radierile de întreprinderi industriale, pe ansamblu, acestea au scăzut la 10,1% în
anul 2000 faţă de nivelul înregistrat în anul 1998, în industria extractivă
reducerea fiind mai mică (la 18,2%), comparativ cu cea înregistrată în industria
prelucrătoare şi sectorul de energie electrică şi termică, gaze şi apă (la 10,0% în
fiecare).
c. Pe fondul diminuării creărilor de întreprinderi industriale în anul 2000,
comparativ cu anul 1998, situaţia pe ramuri ale industriei se diferenţiază
semnificativ, fiind de semnalat următoarele evoluţii:
- o creştere a numărului firmelor create (înmatriculate) într-un număr
foarte redus de activităţi: echipamente, aparate de radio, televiziune
şi comunicaţii (la 120,0%); alte mijloace de transport (la 112,5%);
aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice şi ceasornicărie (la 111,1%); maşini şi echipamente (la 104,8%);
- o menţinere, la un nivel constant, a creărilor de întreprinderi în activitatea de prelucrare a ţiţeiului, cocsificarea cărbunelui şi tratarea
combustibililor nucleari (câte trei firme create, în fiecare din cei doi
ani luaţi în considerare);
- o diminuare a numărului firmelor înmatriculate, dar semnificativ mai
redusă decât media, în cazul activităţilor: celuloză, hârtie şi carton
(la 80,8%); mijloace de transport rutier (la 80,0%); metalurgie (la
76,0%); edituri, poligrafie şi reproducerea înregistrărilor pe suporţi
(la 74,0%); producţia de mobilier (la 70,6%); recuperarea deşeurilor
şi a resturilor de materiale reciclabile (la 69,8%); mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou (la 68,0%); alte activităţi extractive (la
64,7%); chimie şi fibre sintetice şi artificiale (la 63,9%); construcţii
metalice şi produse din metal (la 61,9%); confecţii de îmbrăcăminte
(la 59,1%); pielărie şi încălţăminte (la 57,5%);
- o reducere a numărului firmelor înmatriculate situată în jurul mediei
pe ansamblul industriei în activităţile: alte produse din minerale
nemetalice (la 52,1%); extracţia petrolului şi a gazelor naturale (la
50,0%); extracţia şi prepararea minereurilor metalifere (la 50,0%);
prelucrarea cauciucului şi a maselor plastice (la 50,0%); producţia
de energie electrică şi termică, gaze şi apă caldă (la 41,4%); maşini
şt aparate electrice (la 40,0%);

135
o diminuare a numărului firmelor înmatriculate, în anul 2000 faţă de
anul 1998, mai accentuată decât cea pe ansamblul industriei, în
cazul activităţilor: textilă şi produse textile (la 38,0%); prelucrarea
lemnului, exclusiv mobilă (la 34,5%); alimentară şi băuturi (la
26,5%); gospodărirea resurselor de apă, captarea, tratarea şi distribuţia apei (la 18,2%); industria tutunului (la 5,3%).
În ceea ce priveşte evoluţia pe ramuri ale industriei a numărului
întreprinderilor care şi-au încetat activitatea din punct de vedere juridic şi
economic (radierile de firme) se pot evidenţia următoarele situaţii:
- reducerea numărului firmelor radiate se situează peste cea medie
pe ansamblul industriei în cazul activităţilor: extracţia şi prepararea
minereurilor radioactive (la 50,0%); industria tutunului (la 33,3%);
mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou (la 25,0%); aparatură şi
instrumente medicale, de precizie, optice şi ceasornicărie (la 25,0);
alte activităţi extractive (la 20,0%); chimie şi fibre sintetice şi artificiale (la 16,7%); maşini şi echipamente (la 15,4%); construcţii metalice şi produse din metal (la 15,2%); confecţii de îmbrăcăminte (la
14,0%); recuperarea deşeurilor şi a resturilor de materiale reciclabile (la 13,3%); prelucrarea cauciucului şi a maselor plastice (la
12,8%); pielărie şi încălţăminte (la 12,5%); producţia de energie
electrică şi termică, gaze şi apă caldă (la 12,5%); textilă şi produse
textile (la 10,8%);
- diminuarea numărului firmelor care şi-au încetat activitatea în anul
2000 faţă de 1998 este sub cea medie pe ansamblul industriei în
activităţile: alimentară şi băuturi (la 9,5%); edituri, poligrafie şi reproducerea înregistrărilor pe suporţi (la 8,7%); alte produse din minerale nemetalice (la 7,5%); metalurgie (la 7,1%) ; producţia de
mobilier (la 6,6%); prelucrarea lemnului, exclusiv mobilă (la 6,5%).
d. Referitor la evoluţia înmatriculărilor şi cea a radierilor pe grupe de
întreprinderi în funcţie de numărul de salariaţi, pe fondul reducerii nivelului
ambilor indicatori, în anul 2000 comparativ cu anul 1998, în toate cele patru
categorii dimensionale de întreprinderi, se remarcă pe ansamblul industriei un
declin demografic caracterizat prin diminuare mai puţin accentuată în cazul
grupei întreprinderilor mici, având între 10 şi 49 de salariaţi (la 67,6% în cazul
înmatriculărilor şi la 17,5% în cel al radierilor), urmată de grupa microîntreprinderilor, având sub 10 salariaţi (la 46,9% şi, respectiv, la 9,9%), de cea a
întreprinderilor mijlocii, având între 50 şi 249 de salariaţi (la 42,7% şi la 5,5%) şi
a întreprinderilor mari cu peste 250 de salariaţi (la 16,0% şi la 4,3%). Pe
sectoare ale industriei, situaţia se prezintă diferenţiat, reduceri mai puţin
accentuate ale ambilor indicatori înregistrându-se în grupa microîntreprinderilor
din industria extractivă (la 72,7% în cazul înmatriculărilor şi la 28,6% în cel al
radierilor), numai ale înmatriculărilor în grupa întreprinderilor mici din industria
prelucrătoare (la 70,3%) şi numai ale radierilor în cea a microîntreprinderilor din
-
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sectorul de energie electrică, termică, gaze şi apă (la 20,0%). De asemenea,
sunt de semnalat reduceri foarte accentuate ale ambilor indicatori în grupa
întreprinderilor mari din industria prelucrătoare (la 17,4% în cazul înmatriculărilor
şi la 4,8% în cel al radierilor), numai ale înmatriculărilor în grupa întreprinderilor
mijlocii din sectorul de energie electrică şi termică, gaze şi apă (la 35,3%) şi
numai ate radierilor în grupa întreprinderilor mijlocii din industria prelucrătoare (la
5,7%).
Pe ramuri ale industriei este de remarcat expansiunea demografică în
cazul:
•
microîntreprinderilor în activităţile: prelucrarea ţiţeiului, cocsificarea
cărbunelui şi tratarea combustibililor nucleari (de la o firmă înmatriculată în anul 1998 la trei firme, în anul 2000); echipamente, aparate
de radio, televiziune şi comunicaţii (de la două la cinci firme); alte
mijloace de transport (de la cinci la şase firme); maşini şi echipamente (de la 16 firme înmatriculate în anul 1998 la 19 firme în anul
2000); aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice şi ceasornicărie (de la 17 firme la 20 de firme în anul 2000);
•
Întreprinderilor mici în activităţile: celuloză, hârtie şi carton (de la o
firmă înmatriculată în anul 1998 la patru firme, în anul 2000); prelucrarea cauciucului şi a maselor plastice (de la una la trei firme); construcţii metalice şi produse din metal (de la opt firme în anul 1998 la
16, în anul 2000); pielărie şi încălţăminte (de la şapte la nouă firme);
edituri, poligrafie şi reproducerea înregistrărilor pe suporţi (de la 12
firme înmatriculate în anul 1998 la 14 firme în anul 2000);
•
Întreprinderilor mijlocii în activităţile: alimentară şi băuturi (de la două
firme în anul 1998 la trei firme înmatriculate în anul 2000); confecţii
de îmbrăcăminte (de la cinci la şase firme).
Principalele cauze care au dus la încetarea activităţii întreprinderilor
industriale au fost următoarele: nerecuperarea creanţelor de la clienţii rău
platnici; radiere la cerere; divizarea; dizolvarea (la cererea camerei de comerţ şi
industrie teritoriale sau a oricărei persoane interesate); expirarea termenului de
existenţă stabilit prin actele constitutive; declararea nulităţii societăţii. În plus,
cadrul legislativ referitor la procedura de radiere este destul de complicat. Acest
lucru este demonstrat şi de faptul că în perioada decembrie 1990 – decembrie
2000, de exemplu, au fost înregistrate 128.963 de firme cu activitate industrială,
din care numai 33% sunt active (42.157 de firme).
e. Numărul mai mare al înmatriculărilor asociat cu cel mult mai redus al
radierilor a determinat înregistrarea de sporuri anuale absolute de întreprinderi
industriale, în cei doi ani analizaţi, atât pe total industrie, cât şi pe sectoare mari
ale acesteia. Este de menţionat că, sporurile absolute (sau nete) constatate în
anul 2000 au avut niveluri mai reduse decât cele înregistrate în anul 1998 în
industrie şi sectoarele componente ale acesteia. Pe ramuri ale industriei situaţia
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se prezintă diferenţiat, sporul absolut de întreprinderi rezultând în condiţiile în
care se înregistrează:
 o creştere a ponderii ramurii atât în înmatriculările cât şi în radierile de
firme, în cazul activităţilor: construcţii metalice şi produse din metal (de
la 6,60% în anul 1998 la 8,49% în anul 2000, în cazul înmatriculărilor şi
de la 6,00% în anul 1998 la 9,09% în anul 2000, în cel al radierilor);
confecţii de îmbrăcăminte (de la 6,26% la 7,68% în cazul înmatriculărilor şi de la 5,79% la 8,08% în cel al radierilor); pielărie şi încălţăminte (de la 3,60% la 4,30% şi, respectiv, de la 3,25% la 4,04%);
recuperarea deşeurilor şi a resturilor de materiale reciclabile (de la
2,61% la 3,79% şi de la 1,52% la 2,02%); prelucrarea cauciucului şi a
maselor plastice (de la 2,86% la 2,97% pentru înmatriculări şi de la
3,96% la 5,05% pentru radieri); chimie şi fibre sintetice şi artificiale (de
la 1,77% la 2,35% şi, respectiv, de ia 2,44% la 4,04%); industria
extractivă în ansamblu (de la 1,38% la 1,64% şi de la 1,12% la 2,02%);
maşini şi echipamente (de la 1,03% la 2,25% şi de la 1,32% la 2,02%);
aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice şi ceasornicărie
(de la 0,89% la 2,05% în cazul înmatriculărilor şi de la 0,41% la 1,01%
în cel al radierilor); mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou (de la
1,23% la 1,74% şi, respectiv, de la 0,41% la 1,01%); alte activităţi
extractive (de la 0,83% la 1,13% şi de la 0,52% la 1,01%);
 o scădere a ponderii ramurii atât în înmatriculările, cât şi în radierile de
firme, în cazul activităţilor: alimentară şi băuturi (de la 25,07% în anul
1998 la 13,82% în anul 2000, în cazul înmatriculărilor şi de la 26,83%
în anul 1998 la 25,25% în anul 2000, în cazul radierilor); prelucrarea
lemnului, exclusiv mobilă (de la 15,27% la 10,95% pentru înmatriculări
şi de la 18,80% ia 12,12% pentru radieri);
 o creştere a ponderii ramurii în înmatriculări, concomitent cu scăderea
acesteia în radieri, în cazul industriei prelucrătoare în ansamblu (de la
96,65% în anul 1998 la 96,93% în anul 2000, pentru înmatriculări şi de
la 97,97% în anul 1998 la 96,97% în anul 2000 pentru radieri); edituri,
poligrafie şi reproducerea înregistrărilor pe suporţi (de la 6,45% la
9,93% şi, respectiv, de la 4,67% la 4,04%); producţia de mobilier (de la
6,21% ia 9,11% pentru înmatriculări şi de la 6,20% la 4,04% pentru
radieri); alte produse din materiale nemetalice (de la 3,59% la 3,89% şi,
respectiv, de la 4,07% la 3,03%); metalurgie (de la 1,23% la 1,94% şi,
respectiv, de la 1,42% la 1,01%);
 o scădere a ponderii ramurii în înmatriculări, concomitent cu creşterea
acesteia în radieri, în cazul activităţilor: textilă şi produse textile (de la
7,00% la 5,53% şi, respectiv, de la 8,44% la 9,09%); producţia de
energie electrică şi termică, gaze şi apă caldă, (de la 1,43% în anul
1998 ia 1,23% în anul 2000, pentru înmatriculări şi, respectiv, de la
0,81% la 1,01% pentru radieri).
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Analiza situaţiei din ţara noastră, în ceea ce priveşte caracteristicile
configuraţiei piramidale a sistemului productiv al industriei existent, aşa cum a
rezultat din evoluţiile diferite ale ramurilor componente ale acesteia, datorate, la
rândul lor comportamentului întreprinderilor, a permis evidenţierea următoarelor
aspecte principale: în perioada 1998-2000, numărul întreprinderilor industriale a
înregistrat, pe ansamblu o creştere mai lentă decât cea din anii precedenţi, în
general în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii.
Se cuvine evidenţiat faptul că dinamizarea configuraţiei piramidale a
sistemului productiv al industriei presupune nu numai crearea de noi IMM-uri, ci
şi, „reînnoirea‖ grupei de întreprinderi mari, care este încă dominata de cele
existente înainte de 1989, datorită atât lipsei IMM-urilor cu creştere economică
puternică capabile să le concureze, cât şi implicării insuficiente a capitalului
străin. Se remarcă o creştere a numărului de întreprinderi atât în industriile
caracterizate printr-o mare rapiditate a evoluţiei tehnologiilor şi un dinamism
economic accentuat (ca, de exemplu: mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou;
aparate şi instrumente medicale, de precizie, optice şi ceasornicărie;
echipamente, aparate de radio, televiziune şi telecomunicaţii) cât şi în industriile
aflate în faza de maturitate, caracterizate printr-o intensitate redusă a inovării (de
exemplu: metalurgie, pielărie şi încălţăminte, prelucrarea lemnului etc.) şi chiar în
industriile aflate în dificultate (de exemplu: construcţii de nave, de avioane;
mijloace de transport feroviar etc.).
Pe total industrie, în anul 2000, comparativ cu anul 1998, înmatriculările de
noi întreprinderi s-au redus la aproape jumătate, în timp ce, radierile s-au
diminuat semnificativ (la cea 10%). Numărul mic de înmatriculări se datorează,
în principal, procedurii complicate de înregistrare şi, mai ales, a celei de
autorizare, şi, în general, a mediului economic nefavorabil. În ceea ce priveşte
reducerea numărului radierilor, aceasta se explică prin durata relativ mare a
parcurgerii etapelor prealabile – de dizolvare şi de lichidare -, şi a costurilor
ridicate aferente. Totodată, se menţin active juridic (dar inactive economic) un
număr însemnat de întreprinderi atât datorită costurilor ridicate ale operaţiunilor
implicate de radiere cât şi neradierii întreprinderilor care nu şi-au majorat
capitalul social la nivelul minim prevăzut prin lege şi/sau a celor care nu şi-au
putut achita obligaţiile de plată faţă de stat1 (dovada achitării acestora fiind unul
din documentele dosarului de radiere).
1

Obligaţiile de plată ale angajatorului în legătură cu forţa de muncă. 1. Contribuţii ale angajatului (% din salariul brut): la asigurările sociale de sănătate (7%), pentru asigurări sociale
(11,67%), la fondul de şomaj (1%), impozit pe venit. 2. Contribuţii ale angajatorului (% din
fondul de salarii): contribuţia pentru asigurări sociale (23,33%), contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate (7%), contribuţia la fondul pentru şomaj (5%), fondul de risc (2%),
comisionul Camerei de Muncă pentru înregistrarea şi confirmarea înregistrărilor din carnetele de muncă, diferenţiat, în funcţie de natura serviciilor prestate – întreprinderea îşi
păstrează şi îşi completează singură carnetele de muncă ale angajaţilor (0,25%), carnetele de muncă sunt păstrate şi completate de către Camera de Muncă (0,75%).
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2.3. Probleme, priorităţi şi cerinţe ale perfecţionării configuraţiei
piramidale a sistemului productiv al industriei în vederea accelerării ajustării structurale
Evidenţierea caracteristicilor configuraţiei piramidale, prezintă o importanţă
hotărâtoare în vederea dinamizării ajustării structurale a industriei.
Analiza comparativă a situaţiei existente în ţara noastră şi în ţările
dezvoltate, în special, în cele din cadrul UE, permite evidenţierea unor aspecte.
În cazul întreprinderilor de dimensiune mare se remarcă ponderea redusă
a acestora în numărul total de întreprinderi şi ponderea relativ însemnată în ceea
ce priveşte indicatorii economico-financiari (ponderea în total industrie a cifrei de
afaceri, a efectivului de personal, a exporturilor directe, a valorii adăugate şi a
investiţiilor realizate), situaţie similară cu cea a ţărilor dezvoltate. Deşi, în
perioada 1998-2000, nivelul indicatorilor menţionaţi manifestă o tendinţă de
scădere, este însă mai ridicat faţă de cel înregistrat în ţările UE. Astfel, în
România, comparativ cu UE ponderea în totalul a celor mari în ceea ce priveşte:
numărul de întreprinderi este de 3,4% faţă de 0,8%, personalul ocupat de 66,6%
faţă de 46,1%, cifra de afaceri de 72,8% faţă de 59,4%.
Este de menţionat faptul că, dimensiunea mare a întreprinderilor cu 250
de salariaţi şi peste de salariaţi din ţara noastră este relartiv redusă faţă de cea a
firmelor similare străine, care, deseori, sunt implicate în ample procese de
concentrare, în special prin operaţiuni de fuzionare-achiziţionare şi domină
pieţele mondiale.
De regulă, întreprinderile mari din ţara noastră, ca şi cele din ţările
dezvoltate, deţin o pondere însemnată în ramurile: extracţia petrolului şi a
gazului natural; prelucrarea ţiţeiului; mijloace de transport; producţia şi distribuţia
de energie electrică, gaz natural şi apă; chimie şi fibre sintetice. Excepţie face
ramura mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou care, în ţara noastră, este
dominată de întreprinderi mici.
Este de subliniat faptul că, întreprinderile mari aparţin într-o proporţie
însemnată proprietăţii publice, spre deosebire de firmele străine aflate, de
regulă, în proprietate privată.
În ceea ce priveşte performanţele econom ico-financiare, întreprinderile
mari sunt mai puţin eficiente, rezultatul brut al exerciţiului (care reprezintă profitul
brut) înregistrând valori negative pe ansamblul industriei, spre deosebire de ţările
UE unde rentabilitatea IMM-urilor este apropiată de cea a marilor firme.
De asemenea, comparativ cu IMM-urile: rata excedentului brut de
exploatare, ce caracterizează capacitatea de autofinanţare a unei întreprinderi,
este mai mică în cazul întreprinderilor mari; rata valorii adăugate şi cea a
cheltuielilor cu personalul sunt mai ridicate, datorită, în principal, faptului că, spre
deosebire de firmele din UE marile întreprinderi din ţara noastră utilizează mai
puţine consumuri intermediare recurgând într-o mai mică măsură la
subcontractare şi la cumpărarea de semifabricate.
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Întreprinderile mici şi mijlocii nu constituie un grup omogen, o parte dintre
ele îndeplinind rolul de subcontractanţi ale marilor întreprinderi (în special în
cazul industriei automobilelor), depinzând în mod direct de evoluţia acestora şi
fiind deseori concurate puternic de firme străine care, de regulă, realizează
componente de calitate superioară. Se cuvine evidenţiat şi faptul că, în prezent,
în ţara noastră nu sunt reglementate suficient relaţiile de cooperare dintre IMMuri şi marile întreprinderi.
O altă categorie de IMM-uri o reprezintă cea a întreprinderilor
independente, care îşi elaborează strategii proprii, sunt promotoare de progres
tehnic şi îşi orientează producţia spre satisfacerea cerinţelor unor segmente
proprii de piaţă.
Întreprinderile mici şi mijlocii, spre deosebire de situaţia existentă în ţările
UE, deţin o pondere mai mică în efectivul total de personal (în anul 2000 fiind de
cea 33% faţă de cea 54% în ţările UE), şi în cifra de afaceri (de cea 27% faţă de
cea 41%), fapt ce denotă că, pe de o parte, marile întreprinderi nu au efectuat
într-o măsură suficientă procese de restructurare, iar, pe de altă parte, IMM-urile
nu şi-au îndeplinit în întregime rolul lor de creatoare de locuri de muncă, de
absorbante a mâinii de lucru disponibile. În cadrul IMM-urilor: întreprinderile mici
deţin 15,1% din personalul ocupat, faţă de 34,5% în cazul UE şi 12,9% din cifra
de afaceri, faţă de 20,2%; întreprinderile mijlocii deţin 18,3% din personalul
ocupat, faţă de 19,4% în cazul UE şi 14,3% din cifra de afaceri, faţă de 20,2%.
Este de remarcat ponderea mare a întreprinderilor mici (având de cele mai multe
ori sub 10 salariaţi), care nu dispun de capacitatea de a asimila noi produse şi
tehnologii, precum şi ponderea relativ redusă a întreprinderilor mijlocii capabile
să asigure difuzarea noilor tehnologii.
Performanţele economice ale IMM-urilor sunt, în general, mai bune decât
în cazul întreprinderilor mari. Astfel, rata rezultatului brut al exerciţiului şi rata
excedentului brut de exploatare înregistrează valori mai ridicate faţă de cele
obţinute de întreprinderile foarte mari. Această situaţie se explică prin faptul că
multe din întreprinderile mari nu au fost restructurate şi privatizate, iar statul, în
calitate de proprietar, nu s-a implicat în elaborarea de strategii privind
dezvoltarea lor.
Situaţia structurii pe dimensiuni a întreprinderilor industriale din ţara
noastră se deosebeşte de cea existentă în cadrul ţârilor dezvoltate, unde
procesul de ajustare structurală este favorizat de existenţa unui unui puternic
sector de întreprinderi mari, competitive, rentabile, aflate în procese permanente
de adaptare/restructurare prin operaţiuni de fuzionare-achiziţionare, capabile să
promoveze progresul tehnic, să asigure importante resurse pentru finanţarea
activităţilor de cercetare-dezvoltare. Totodată, în ţările dezvoltate, există şi un
puternic şi dinamic sector al IMM-urilor, în cadrul căruia o poziţie dominantă este
deţinută de întreprinderile mijlocii care favorizează difuzarea în condiţii de
eficienţă a noilor tehnologii şi urmăresc în permanenţă să se dezvolte, să-şi
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sporească dimensiunea astfel încât să devină o „ameninţare‖ pentru întreprinderile mari existente (ilustrativ în acest sens este cazul industriei electronice).
După anul 1989 restructurarea sistemului unităţilor industriale s-a axat, în
principal, pe divizarea marilor întreprinderi şi crearea de întreprinderi mici şi
mijlocii. În ţara noastră, încă de la începutul perioadei de tranziţie, în condiţiile
dificultăţilor trecerii de la economia centralizată la economia de piaţă, s-a
manifestat o reacţie de condamnare a dimensiunii mari a întreprinderilor, ca
simbol al ineficientei şi distorsionării concurenţei. Dizolvarea C.A.E.R-ului,
precum şi reducerea drastică a cererii pe pieţele ţărilor ex-sovietice au scos în
evidenţă inadaptarea marilor întreprinderi româneşti la condiţiile pieţei mondiale
puternic concurenţială. Spre deosebire de ţările dezvoltate, unde sporirea
dimensiunii firmelor corespunde creşterii cererii pe piaţă, iar ulterior, în funcţie de
modificările intervenite au loc ample procese de restructurare prin cedări/preluări
de activităţi, marile întreprinderi româneşti (care dispuneau de tehnologii
depăşite şi sisteme de conducere învechite, neflexibile), atunci când, condiţiile
cererii s-au modificat radical, nedispunând de resursele financiare necesare nu
s-au putut retehnologiza şi moderniza corespunzător. În acelaşi timp, nu s-a
efectuat restructurarea lor datorită lentorii procesului de privatizare precum şi a
implementării mecanismelor specifice operaţiunilor de cedare/preluare de
activităţi/active. Restructurarea marilor întreprinderi nu a avut practic loc întrucât
s-a considerat, o lungă perioadă de timp, că în relaţia privatizare-restructurare
rolul primordial revine firmei, urmând ca noii proprietari să efectueze investiţiile
necesare modernizării/retehnologizării societăţilor comerciale respective şi,
implicit, reorganizarea acestora corespunzător cerinţelor pieţei. În acest context,
iniţial, au luat o anumită amploare operaţiunile de divizare a marilor întreprinderi,
urmărindu-se crearea de entităţi organizatorice mici, flexibile, facilitarea
privatizării acestora precum şi atenuarea costurilor sociale ale tranziţiei. Practica
a dovedit că divizarea nu conduce la eliminarea discrepanţelor dintre diferitele
regiuni ale ţării, ea fiind aplicată tot în zonele geografice în care există marile
întreprinderi. De cele mai multe ori, prin divizare, s-a urmărit de fapt asigurarea
supravieţuirii noilor entităţi organizatorice şi mai puţin realizarea ajustării
structurale a industriei.
În multe cazuri, divizările marilor întreprinderi din ţara noastră au avut
drept consecinţă fragmentarea fluxurilor tehnologice (ducând chiar la diminuarea
competitivităţii produsului final) fără să sporească concurenţa pe piaţă, precum şi
creşterea costurilor de fabricaţie. Este de menţionat cazul întreprinderii de
automobile DACIA Piteşti, care în anul 1990, pe considerentul descentralizării
deciziilor şi îmbunătăţirii managementului, s-a divizat pe fluxul tehnologic în şase
societăţi comerciale, ducând la creşterea costurilor de producţie şi la slăbirea
poziţiei pe piaţă, astfel încât, în anul 1994 s-a impus revenirea la configuraţia
organizatorică iniţială. În prezent, în urma achiziţionării pachetului de control de
către firma Renault, mare producătoare mondială de automobile, Societăţii
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Comerciale DACIA Piteşti, în calitate de filială, îi va creşte potenţialul
concurenţial, permiţându-i astfel să răspundă mai bine cerinţelor pieţei mondiale.
Întreprinderile mici şi mijlocii au cunoscut o dezvoltare mare, ne constituind
însă un grup omogen în condiţiile în care, majoritatea lor, deşi au rol de
subcontractanţi, depinzând în mod direct de mari întreprinderi de produse finale,
există şi întreprinderi mici şi mijlocii care îşi elaborează strategii, sunt promotoare
de progres tehnic şi îşi definesc segmente proprii pe piaţă, chiar pe cea externă.
Un rol important în procesul de ajustare structurală revine întreprinderilor mici şi
mijlocii debutante (start-up), care îşi caută propriile nişe pe piaţa internă şi
externă şi sunt caracterizate printr-o natalitate şi mortalitate mare. Practica a
dovedit că, existenţa întreprinderilor mari şi foarte mari face necesară
menţinerea şi chiar sporirea numărului de întreprinderi mici şi mijlocii, care le
permit creşterea flexibilităţii în realizarea produselor finale. În condiţiile în care
procesul de restructurare capătă amploare şi devine tot mai complex, numai
dinamismul IMM-urilor se dovedeşte a nu mai fi suficient fiind necesară şi
dinamizarea cooperării între acestea precum şi cu întreprinderile mari.
În prezent, în ţara noastră procesul de restructurare a sistemului uniaţilor
industriale are loc şi prin creşterea numărului de fuzionări-achiziţionări dintre
agenţii economici.
Astfel, dacă în anul 1997, numărul cazurilor de concentrare economică
supuse controlului şi notificate la Consiliul Concurenţei (CC) a fost de 10, în anul
1998 a fost de 50, în anul 1999 de 173, în anul 2000 de 237 şi în anul 2001 de
200.1 Este de subliniat faptul că nu au fost supuse controlului de către CC
concentrările aflate sub pragul valoric de 25 de miliarde lei în perioada 19972000 şi de 65 de miliarde lei în anul 2001.
Principalele domenii de activitate din industrie în care, în anul 1999, au
avut loc mai multe operaţiuni de concentrare economică sunt următoarele:
agregate minerale (8 din care 3 cu firme străine); materiale de construcţii (4);
material rulant (3 din care 2 cu firme străine); îngrăşăminte chimice (2); produse
petroliere şi petrochimice (2 cu firme străine); cabluri electrice (2 cu firme
străine); zahăr, (4, din care 2 cu firme străine); came şi preparate din came (9
din care 1 cu o firmă străină); lapte şt produse lactate (3); pâine şi produse de
panificaţie (4, din care 2 cu firme străine); mobilă, PAL (3, din care 2 cu firme
străine); ciorapi şi şosete (3 cu firme străine); bere, lichioruri (2 cu firme străine);
construcţii metalice şi produse de tâmplărie (1); produse farmaceutice (3, din
care 1 cu o firmă străină); produse electrocasnice şi echipamente electrice de uz
industrial (1 cu o firmă străină).
În anul 2000 sunt de semnalat concentrări în domeniile: pâine şi produse
de panificaţie (4, din care 2 cu firme străine); ulei comestibil (3, din care 1 cu o
firmă străină); zahăr (4, din care 1 cu o firmă străină); produse farmaceutice (3
cu firme străine); ţesături din bumbac şi din fibre sintetice (3, din care 1 cu o
1

Rapoartele anuale ale Consiliului Concurenţei din perioada 1997-2001.
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firmă străină); agregate minerale (4, din care 1 cu o firmă străină); ciment (2 cu
firme străine); produse petroliere (2, din care 1 cu o firmă străină); celuloză,
hârtie, carton (4, din care 2 cu firme străine); construcţii de nave (2 cu firme
străine).
În anul 2001, mai multe concentrări s-au înregistrat în domeniile: pâine şi
produse de panificaţie (3); lapte şi produse lactate (4, din care 3 cu firme
străine); fibre textile pentru tricotaje (3); zahăr (3, din care 1 cu o firmă străină);
came şi preparate din came (3); produse farmaceutice (4, din care 2 cu firme
străine); celuloză şi hârtie (4, din care 2 cu firme străine); agregate minerale (2
cu firme străine); beton (2, din care 1 cu o firmă străină).
Este de semnalat faptul că, deşi numărul operaţiunilor de concentrare a
înregistrat mai ales în ultimii ani o creştere, atragerea capitalului străin şi în
special a celui cel din ţările UE este relativ redusă în cazul operaţiunilor de
fuzionare – achiziţionare şi orientată, în principal, în domeniile industriilor alimentară, băuturi, textilă, materiale de construcţii, produse farmaceutice. De regulă,
strategiile întreprinderilor implicate în operaţiunile de fuzionare-achiziţionare,
chiar şi în cazul sectoarelor industriale aflate în faza de maturitate, au în vedere
în principal asigurarea expansiunii economice, dobândirea de noi mijloace pentru
dezvoltare şi într-o mai mică măsură cedarea de active în vederea restrângerii
activităţii în anumite domenii. În condiţiile în care, întreprinderile foarte mari se
află într-o proporţie însemnată în proprietate de stat, ele nu pot deveni actori
principali ai operaţiunilor de fuzionare-achiziţionare între ele. Oe asemenea, un
rol major în desfăşurarea proceselor de restructurare prin intermediul
operaţiunilor de fuzionare-achiziţionare revine burselor de valori, care însă, în
prezent, în ţara noastră, nu cunosc o amplificare a activităţii similar situaţiei
existente în ţările dezvoltate.
Se cuvine evidenţiat că numărul întreprinderilor active din punct de vedere
economic reprezintă circa o treime din numărul întreprinderilor înmatriculate
(tabelul nr. 10). Ponderea mare a întreprinderilor inactive este datorată, în
principal, neradierii întreprinderilor.
Tabelul nr. 10
Întreprinderi industriale înmatriculate, care au depus
bilanţ contabil şi active din punct de vedere economic
Număr
1999
2000
122.870 128.96 3

%
1999
2000
100,0
100,0

întreprinderi înmatriculate (dec. 1990-dec, an de
referinţă), din care:
- întreprinderi care au depus bilanţul contabil din
45.097 47.120
36,7
36,5
care:
- întreprinderi active din punct de vedere eco41.540 42.157
33,8
32,7
nomic
Sursa: Sinteza statistică, nr. 97/1999 şi 198/2000, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

Având în vedere caracteristicile configuraţiei piramidale a sistemului
productiv al industriei, considerăm că accelerarea ajustării structurale presupune
luarea în considerare a următoarelor priorităţi de acţiune:
■ revitalizarea întreprinderilor mari din sectorul public cu potenţial de
creştere economică în vederea:
• dezvoltării societăţilor comerciale cu potenţial mare de creştere, ale
căror produse sau servicii au, în prezent sau pot avea în perspectivă cerere pe piaţă;
• sporirii iniţiativei şi responsabilităţilor agenţilor economici în realizarea ajustărilor structurale;
• creşterii competitivităţii agenţilor economici, a capacităţii acestora
de a face faţă concurenţei pe piaţa internă şi, în special, externă;
• Îmbunătăţirii managementului societăţilor comerciale şi sporirii eficienţei acestuia.
În acest sens, se impune realizarea următoarelor cerinţe: accelerarea
privatizării societăţilor comerciale, în special, prin atragerea capitalului străin;
recentrare pe activităţile de bază şi renunţarea la capacităţile care se apreciază
a fi neviabile sau închiderea (conservarea) lor; modernizarea, retehnologizarea
şi optimizarea fluxurilor de fabricaţie; externalizarea activităţilor indirect productive, atunci când nu se mai justifică din punct de vedere economic efectuarea
lor în cadrul întreprinderii; reconsiderarea structurii organizatorice corespunzător
misiunii întreprinderii, corelarea efectivului de personal cu volumul de activitate;
■ creşterea capacităţii concurenţiale a întreprinderilor corespunzător cerinţelor pieţelor mondiale prin promovarea structurilor de tip holding, a grupurilor de întreprinderi şi prin susţinerea sporirii dimensiunii întreprinderii pe
măsura caracteristicilor pieţei de referinţă, în vederea:
• consolidării activităţilor de bază ale întreprinderilor;
• sporirii capacităţii de inovare şi finanţare a activităţii de cercetaredezvoltare a agenţilor economici;
• accelerării restructurării tehnice, financiare şi organizatorice a întreprinderilor;
• Întăririi poziţiei întreprinderilor pe piaţa externă şi penetrarea pe noi
pieţe;
• amplificării difuzării tehnologiilor noi.
În acest sens este necesară îndeplinirea următoarelor cerinţe: crearea
cadrului legal cu privire la constituirea de holdinguri, grupuri de întreprinderi;
amplificarea acţiunilor de fuzionare – achiziţionare, prin acordarea de facilităţi
investitorilor şi prin dezvoltarea burselor de valori; adaptarea legislaţiei privind
concurenţa, aprecierea caracterului concurenţial al pieţelor în funcţie de situaţia
existentă pe pieţele mondiale de referinţă şi de gradul de contestabilitate al
acestora;creşterea potenţialului concurenţial al întreprinderilor prin elaborarea de
strategii care vizează sporirea dimensiunii pe baza studierii cerinţelor pieţei şi
anticipării modificării acestora;
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■ amplificarea cooperării societăţilor comerciale cu parteneri din UE şi alte ţări dezvoltate, în vederea:
• implicării într-o măsură sporită a capitalului străin, în special din ţările UE, în procesul de ajustare structurală a întreprinderilor;
• sporirii capacităţii întreprinderilor de a face faţă concurenţei internaţionale.
În acest sens este necesară îndeplinirea următoarelor cerinţe: intensificarea atragerii de investiţii străine prin asigurarea unui climat investiţional stimulativ, predictibil şi nediscriminatoriu între investitorii români şi străini;
asigurarea unei informări complete şi corecte asupra oportunităţilor privind
efectuarea de investiţii din ţara noastră şi oferirea de asistenţă de specialitate;
acordarea de facilităţi investitorilor străini, precum exceptarea de la plata taxelor
vamale a utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor tehnologice, amortizarea accelerată etc.; perfectarea de alianţe strategice cu firme de prestigiu din străinătate
în domeniile cercetare-dezvoltare, producţie, distribuţie etc.; facilitarea acţiunilor
de fuzionare-achiziţionare cu firme străine, intensificarea implicării acestora;
■ consolidarea şi dezvoltarea sectorului IMM-urilor, în vederea:
• sporirii capacităţii de adaptare a industriei româneşti la modificările
structurii cererii;
• îmbunătăţirii performanţelor economice, ale IMM-urilor, sporirii capacităţii de autofinanţare a acestora;
• constituirii unui subsector puternic de întreprinderi mijlocii, capabile
să asimileze noile tehnologii şi să se implice în mod semnificativ pe
pieţele externe;
• creşterii rolului IMM-urilor în difuzarea progresului tehnic;
• sporirii capacităţii IMM-urilor de a concura pe pieţele internă şi, în
special, externă;
• stimulării creşterii dimensiunii întreprinderilor corespunzător evoluţiei cerinţelor pieţei.
• în acest sens, este necesară realizarea următoarelor cerinţe: intensificarea şi diminuarea constrângerilor fiscale, sociale, administrative care reprezintă obstacole pentru funcţionarea şi dezvoltarea
IMM-urilor; îmbunătăţirea accesului IMM-urilor la informaţiile de
afaceri relevante pentru domeniul propriu de activitate; susţinerea
IMM-urilor cu potenţial de export prin sprijinirea participării acestora
la târguri şi alte manifestări internaţionale, prin facilitarea informării
lor asupra cerinţelor pieţelor externe; sprijinirea IMM-urilor care manifestă voinţa de a-şi dezvolta activităţile şi dispun de capacitatea
necesară în acest sens, prin acordarea de facilităţi financiare şi fiscale; constituirea unei reţele naţionale de centre de consultanţă
pentru IMM-uri; majorarea capitalului social al Fondului Naţional de
Garantare a Creditelor pentru IMM-uri; îmbunătăţirea calităţii managementului; facilitarea accesului la activele neutilizate ale agenţilor
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economice cu capital majoritar de stat;
■ facilitarea intrării/ieşirii pe şi de pe piaţă a agenţilor economici, în vederea:
•

sporirii numărului de întreprinderi nou create, capabile să asigure
revigorarea sectoarelor de activitate;
Stimulării creării de întreprinderi în ramurile industriale caracterizate printro mare rapiditate a evoluţiei tehnologice şi un dinamism economic accentuat;
sporirii mobilităţii agenţilor economici în ceea ce priveşte încetarea activităţii în
ramurile aflate în fază de declin sau de maturitate.
În acest sens, este necesară îndeplinirea următoarelor cerinţe: simplificarea formalităţilor administrative de înregistrare a noilor întreprinderi, a procedurii
de acordare a autorizaţiilor de funcţionare, precum şi a procedurilor de faliment
şi de radiere din registrul comerţului; simplificarea procedurilor de înregistrare a
menţiunilor prin care se operează toate modificările intervenite în ceea ce
priveşte profilul de activitate precum şi a altor clauze ale actului de constituire;
crearea unei reţele naţionale de centre de consultanţă şi informare interconectate pentru agenţii economici; crearea unui mediu economic stimulativ pentru
încurajarea înfiinţării de noi întreprinderi (scutirea de la plata taxelor vamale
pentru importul unor materii prime deficitare sau care nu se asigură din ţară,
pentru importul de maşini, instalaţii, echipamente industriale, instrumente,
aparate şi know-how achiziţionate în vederea introducerii tehnologiilor de vârf;
scutirea de impozit pentru profitul brut reinvestit în active corporale şi
necorporale amortizabile etc.); Implicarea într-o măsură sporită a întreprinderilor
mari în operaţiunile de roire prin care se încurajează salariaţii să demareze
afaceri pe cont propriu constituind noi entităţi organizatorice independente;
■ dezvoltarea cooperării dintre întreprinderile mari şi IMM-uri în vederea:
 creşterii capacităţii agenţilor economici de a face faţă concurenţei pe
piaţa internă şi, în special, externă;
 sporirii capacităţii de adaptare a industriei româneşti la cerinţele pieţei;
 facilitării transferului de experienţă şi de know-how între întreprinderi,
mai cu seamă în favoarea IMM-urilor.
În acest sens este necesară realizarea următoarelor cerinţe: elaborarea
legislaţiei cu privire la întărirea disciplinei contractuale; extinderea utilizării
subcontractării prin care IMM-uri le devin subfurnizori ai marilor întreprinderi;
identificarea de oportunităţi şi de parteneri prin organizarea de întâlniri ale
managerilor, de mese rotunde şi prin dezvoltarea pieţelor electronice, utilizarea
Internet-ului; identificarea şi eliminarea obstacolelor pe plan juridic şi fiscal ale
cooperării industriale; facilitarea creării de reţele de întreprinderi, între cele mari
şi IMM-uri şi între acestea din urmă.
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Studiul de faţă analizează un subiect amplu dezbătut în literatura de
specialitate: impactul potenţial pe care viitoarea aderare a României la Uniunea
Europeană îl va avea asupra statului bunăstării românesc.
Lucrarea este structurată în şase capitole: „Constituirea Uniunii Europene
şi relaţia cu ţările candidate”, „Construcţia instituţională a Uniunii Europene”,
„Direcţiile de politică socială adoptate la nivelul Uniunii Europene”, „Impactului
aderării României la Uniunea Europeană asupra statului bunăstării românesc”,
„Impactului potenţial al procesului globalizării asupra statului bunăstării” şi
„Concluzii”.
Primele trei capitole încearcă să dea un răspuns la întrebarea: ce este şi
cum funcţionează Uniunea Europeană? Primul capitol prezintă secvenţele
temporale ale constituirii Uniunii Europene, precum şi principalele tratate
adoptate. Este prezentat totodată procesul extinderii Uniunii Europene şi în
cadrul acesteia, negocierea directă cu România. Al doilea capitol analizează
construcţia instituţională a Uniunii Europene: care sunt palierele decizionale,
cum este reglementată acordarea preşedinţiei Uniunii Europene. Este analizat
apoi mai în detaliu structura instituţională şi anume atribuţiile ce revin atât
instituţiilor europene principale cât şi organismelor care sprijină efectiv desfăşurarea activităţii lor. Cel de al treilea capitol prezintă care sunt direcţiile de
politică socială adoptate de comun acord de toate statele membre. Acest capitol
oferă cadrul general de analiză a structurii sociale interstatale în care România
urmează să se integreze prin aderare. Capitolul debutează cu un scurt istoric al
acestor iniţiative comune de politică socială, trece apoi în revistă obiectivele
generale ale direcţiilor de politică socială şi direcţiile comune de politică socială.
A doua parte a capitolului prezintă Strategia Europeană de Ocupare a Forţei de
Muncă şi Planurile Naţionale de Promovare a Incluziunii Sociale. Ca exemplificare naţională, este apoi prezentat Planul Naţional de Promovare a
Incluziunii Sociale în România.
Ultimele două capitole sunt dedicate impactului asupra statului bunăstării
românesc pe care îl au integrarea europeană şi procesul complex al globalizării.
Capitolul patru defineşte statul bunăstării şi principalele probleme cu care acesta
se confruntă. Sunt apoi analizate schimbările de după 1989 din statul bunăstării
românesc iar ultima parte analizează impactul pe care îl are aderarea ţării
noastre la Uniunea Europeană. Capitolul al şaselea supune atenţiei impactul pe
care procesul globalizării îl va avea asupra statului bunăstării.
Sperăm că studiul de faţă reprezintă o contribuţie ştiinţifică la abordarea
unui domeniu de maxim interes pentru ţara noastră: impactul actualei extinderi a
Uniunii Europene, mai precis valul al cincilea din anul 2007 care va include
România şi Bulgaria. Ne aşteptăm ca rezultatele obţinute prin testarea ipotezelor
stabilite să contureze o imagine de ansamblu a contextului social european şi să
ofere viitoare direcţii de analiză sociologică pentru actualele tendinţe ale statului
bunăstării românesc.

1. CONSTITUIREA UNIUNII EUROPENE
ŞI RELAŢIA CU ŢĂRILE CANDIDATE
Raluca POPESCU
Simona Vonica RĂDUŢIU
Uniunea Europeană este rezultatul unui proces de cooperare şi integrare
care a fost iniţiat pe considerente preponderent economice în anul 1951, între
şase ţări europene (Belgia, Germania, Franţa, Italia, Luxemburg şi Olanda).
După mai bine de cincizeci de ani şi valuri succesive de aderare (în 1973
au aderat Danemarca, Irlanda şi Regatul Unit; în 1981: Grecia; în 1986: Spania
şi Portugalia; în 1995: Austria, Finlanda şi Suedia; şi în 2004: Republica Cehă,
Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Slovenia, Malta, Ungaria),
Uniunea Europeană cuprinde astăzi 25 de state membre şi se pregăteşte pentru
a şasea extindere, prognozată pentru anul 2007 îndreptată din nou către ţările
din Europa de Est.
Pentru o înţelegere mai profundă a amplului proces reprezentat de
funcţionarea în practică a Uniunii Europene, vom face un scurt istoric al
constituirii acestei cooperări interstatale. Sunt analizate apoi elementele de bază
ale cadrului legislativ de funcţionare, mai exact principalele tratate adoptate de
către statele membre. A doua parte a capitolului este dedicată relaţiei Uniunii
Europene cu ţările candidate în lumina Criteriilor de la Copenhaga. Ultima
secţiune a capitolului este dedicată stadiului negocierilor Uniunii Europene cu
ţara noastră.

1.1. Istoric şi evoluţie
Motivele constituirii Uniunii Europene se regăsesc atât în nevoia asigurării
stabilităţii şi ordinii în spaţiul bătrânului continent (idei regăsite în lucrările
semnate de Machiavelli, Hobbes, Locke şi Kant) cât şi în expansiunea noţiunii de
stat-naţiune începând cu mijlocul secolului XIX. Cronologic, pot fi identificate trei
faze distincte ale constituirii Uniunii Europene: (1) momentul anului 1950 odată
cu stabilirea instituţiilor Comunităţii Europene, (2) perioada anilor ‗60 caracterizată prin dezvoltările succesive cuprinse între primele două valuri de extindere
a spaţiului comun european şi (3) ultima etapă începută în 1985 odată cu
numirea lui Jacques Delors ca preşedinte al Comisiei Europene. (Kouvertaris G.,
Moschonas, A., 1996:1-2).
Începuturile constituirii a ceea ce astăzi este definit ca Uniunea Europeană
sunt legate, în genere, de semnarea în 1947 a „Protocolului de la Haga”, de
către ţările Benelux (Belgia, Olanda şi Luxemburg). Având în vedere atât
proximitatea lor geografică cât şi situaţia socioeconomică dificilă cu care se
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confruntau ca urmare a celui de-al doilea război mondial, cele trei ţări au
convenit crearea unei pieţe comune. Spaţiul economic comun viza facilitarea
reconstrucţiei de după război şi normalizarea vieţii economice. Ca o primă
direcţie comună adoptată în acest sens, ţările Benelux au desfiinţat taxele
vamale percepute în schimburile economice dintre ele şi au stabilit taxe comune
faţă de produsele venite din alte pieţe. Experimentul iniţiat de cele trei state s-a
dovedit a fi în final o reuşită din punct de vedere economic şi a contribuit în bună
măsură la amplificarea ideii de integrare europeană, proiect care începuse să se
contureze deja în spaţiul occidental european. În contextul creat de succesul
ţărilor Benelux, se naşte aşa-numita idee europeană, pe care Robert Schuman a
concretizat-o într-un proiect european lansat la data de 9 mai 1950.
Printre fondatorii ideii de integrare europeană, un loc important îl ocupă
Jean Monnet. După terminarea primului război mondial, Jean Monnet a înfiinţat
primele organizaţii franco-britanice de aprovizionare, fiind numit secretar general
adjunct al Societăţii Naţiunilor. În această funcţie, economistul francez a
remarcat dificultăţile organizaţiilor internaţionale de natură interguvernamentală,
orientându-se spre organizaţii de natură supranaţională. Pe baza experienţei
dobândite în acea perioadă, Jean Monnet a lansat ideea unei Comunităţi
Europene a Cărbunelui şi Oţelului (CECO). Cucerit de planul redactat de
Monnet, Schuman şi-a asumat responsabilitatea politică a aplicării acestuia. Un
alt actor cheie în aplicarea ideii europene a fost Konrad Adenauer, cancelar al
Germaniei Federale, care a susţinut şi favorizat reconcilierea germano-franceză.
În 1951, a fost semnat Tratatul de la Paris pentru constituirea CECO de
către Belgia, Franţa, Germania, Italia, Luxemburg şi Olanda. CECO este prima
organizaţie europeană ce dispune de atribute supranaţionale. Caracterul supranaţional rezultă din delegarea suveranităţii în privinţa gestionării pieţei comune a
cărbunelui şi oţelului, delegare consimţită de toate statele membre. În
continuarea acestei iniţiative, cele şase ţări – Belgia, Franţa, Germania, Italia,
Luxemburg şi Olanda semnează în anul 1957 tratatele care instituie
Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (EURATOM) şi Comunitatea
Economică Europeană (CEE). Tratatele de înfiinţare sunt cunoscute sub numele
de Tratatele de la Roma şi au intrat în vigoare la 1 ianuarie 1958. În anul 1967
intră în vigoare Tratatul de constituire a unui singur Consiliu şi a unei singure
Comisii a Comunităţilor Europene. Un alt moment important în istoria UE este
reprezentat de intrarea în vigoare a Actului Unic European (AUE), care adaugă
cooperarea politică celei economice în anul 1987.
După mai multe valuri de aderare şi extindere a organizaţiei europene
(1972: Marea Britanie, Danemarca şi Irlanda; 1981: Grecia; 1986: Spania şi
Portugalia;1992: Austria, Finlanda şi Suedia), Comunitatea Europeană devine
„Piaţa celor 15‖.
În tot acest timp comunitatea nu a fost lipsită de controverse. Aderarea
Marii Britanii a provocat vii dezbateri. Coeziunea ţărilor fondatoare şi succesele
Pieţei Comune au determinat guvernul englez să îşi depună în 1961 candidatura
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de aderare la CEE (Comunitatea Economică Europeană). Atitudinea totuşi
ambiguă a britanicilor faţă de integrarea europeană şi rezervele exprimate de
Generalul de Gaulle au făcut însă ca aderarea Marii Britanii să se realizeze abia
în anul 1972. Ca principală rezervă faţă de candidatura britanică, Generalul de
Gaulle considera că statul englez ar putea juca rolul unui „cal troian‖ în interiorul
comunităţii, având în vedere relaţiile privilegiate care au existat întotdeauna între
SUA şi Marea Britanie.
Odată cu semnarea tratatului de la Maastricht, în anul 1993, Comunitatea
Economică Europeană a celor cincisprezece membri se transformă în Uniunea
Europeană. Comunităţile Europene (CECO, EURATOM şi CEE), alături de
politica externă şi de securitate comună şi justiţia şi afacerile interne reprezintă
cei trei piloni ai Uniunii Europene. Noua denumire atestă, în fond, trecerea de la
integrarea economică sectorială la o integrare superioară, prin includerea atât a
planului politic, cât şi a celui sociocultural.
În anul 1997, este adoptată „Agenda 2000 – pentru o Europă mai puternică şi mai extinsă”, care tratează reforma instituţională a UE, prezintă viziunea
asupra extinderii Uniunii şi opiniile Comisiei cu privire la cererile de aderare la
UE ale celor zece ţări central-europene: Polonia, Ungaria, Cehia, România,
Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Grecia, Turcia. Începând cu noiembrie 1998
apar primele rapoarte anuale referitoare la stadiul de îndeplinire a condiţiilor de
aderare de către statele candidate la UE.
Deschiderea extinderii organizaţiei de cooperare europeană către noile
state estice are loc în principal datorită încetării războiului rece. Trebuie remarcat
faptul că începuturile integrării economice vest-europene sunt strâns legate de
confruntarea globală dintre comunism şi capitalism. Pentru majoritatea analiştilor
nu este întâmplătoare apariţia structurilor de integrare europeană concomitent cu
înfiinţarea blocului militar nord-atlantic şi cooperarea strânsă dintre acesta din
urmă şi Piaţa Comună. Aspectul ideologic existent în constituirea structurilor de
unificare europeană din perioada războiului rece explică şi faptul că o serie de
state, deşi dezvoltate din punct de vedere economic, nu au fost decât târziu
acceptate în Piaţa Comună (cazul Austriei, Finlandei şi Suediei). Alte ţări cu nivel
economic mai scăzut au devenit membre ale Pieţei Comune cu mult înainte,
datorită participării în cadrul NATO (cazul Greciei, Spaniei şi Portugaliei).
În privinţa modului de realizare a integrării, instituţiile Uniunii Europene
conservă tensiunea între cele două perspective majore: integrare supranaţională
şi integrare interguvernamentală (Pescaru, 2002). Există astfel organisme supranaţionale cum sunt Parlamentul European sau Comisia şi Curtea de Justiţie, aşa
cum există şi instituţii cu caracter interguvernamental – Consiliul de Miniştri şi
Consiliul European.
Parlamentul European exercită o funcţie motrice. Fundamentarea acestuia
nu se realizează conform sistemului parlamentar clasic, pe modelul parlamentelor naţionale, neexistând un guvern european pe care să îl investească şi
care să fie reprezentantul unei majorităţi politice. Comisia Uniunii Europene
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deţine monopolul asupra iniţiativei legislative. Aceasta transmite Consiliului şi
Parlamentului propunerile sale de reglementări şi directive, execută bugetul
comunitar, girează politica agricolă, comercială şi piaţa internă europeană,
dispunând de puterea de a sancţiona întreprinderile ce nu respectă legislaţia
comunitară în domeniul liberei concurenţe. Curtea de Justiţie are ca rol
fundamental reglementarea şi medierea conflictelor, pornind de la tratatele
semnate în cadrul comunităţii. Consiliul de Miniştri este principala instituţie
decizională a Uniunii Europene. Este compus din miniştrii de externe ai ţărilor
membre şi exprimă în mod esenţial interesele naţionale. Activitatea sa este
destinată unor probleme tehnice: agricultura, finanţe, transporturi, mediu etc.
Consiliul European a fost inaugurat în 1974 şi a apărut ca urmare firească a
întâlnirilor regulate ale şefilor de stat şi de guvern cu preşedintele Comisiei
Europene. Nu este un organism decizional în sensul tratatului de la Maastricht,
principalul său rol fiind acela de a tranşa anumite probleme care nu pot obţine
acordul la nivel de miniştri.
La 1 ianuarie 1999 s-a lansat moneda unică europeană în statele care au
îndeplinit criteriile de convergenţă. La 1 ianuarie 2002 au intrat în circulaţie
monedele şi bancnotele Euro în cele 12 state participante la zona Euro: Austria,
Belgia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda,
Portugalia şi Spania. Introducerea monedei unice europene a generat dispute
puternice în interiorul statelor membre. Părerile au fost contrare, considerânduse că moneda europeană conduce la avantaje evidente pe termen lung, sau
dimpotrivă ca EURO nu poate constitui o alternativă reală la dominaţia dolarului.
Analiştii mai pesimiştii considerau că dispariţia monedelor naţionale şi utilizarea
exclusivă a monedei EURO va genera un proces inflaţionist superior celui
existent în condiţiile menţinerii monedei naţionale. Introducerea monedei
europene unice a fost însă un succes, şi în prezent putem considera că
unificarea economică europeană este înfăptuită, în linii generale.
Problema unificării politice şi sociale rămâne însă în continuare deschisă.
Mulţi specialişti consideră că unificarea europeană la nivelul politic, cu atât mai
mult privind politica socială este procesul cel mai dificil de realizat.
Data de 1 mai 2004 va rămâne fără îndoială un moment unic în evoluţia
Uniunii Europene. Aderarea simultană a unui număr de zece noi state membre:
Cehia, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Slovenia, Malta,
Ungaria reprezintă cea mai amplă aderare înregistrată până acum.

1.2. Principalele tratate ale Uniunii Europene
În anii 1990, singurele documente care legiferau politica socială în spaţiul
Uniunii Europene erau Carta Drepturilor Sociale Fundamentale ale Muncitorilor, adoptată în 1989 şi acordul de politică socială din 1992 anexat ca protocol
Tratatului de la Maastricht din 1992.
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Uniunea Europeană este orientată mai degrabă spre promovarea unor
iniţiative comune în domeniul politicii sociale în contextul unei coordonări deschise decât spre constituirea unui sistem unic de politică socială.
Carta Drepturilor Sociale Fundamentale ale Muncitorilor, Tratatul de
la Maastricht din 1992 şi Tratatul de la Amsterdam din 1997 conturează
preocuparea statelor membre ale Uniunii Europene pentru stabilirea unor
priorităţi comune în domeniul social, în mod particular în domeniul ocupării forţei
de muncă.
Carta Drepturilor Sociale Fundamentale ale Muncitorilor a lansat ideea
dezvoltării unui spaţiu social european comun şi a conturat principiile generale
referitoare la condiţiile de muncă şi de trai ale persoanelor de pe piaţa muncii.
Guvernele statelor membre care au semnat această Cartă, s-au angajat să
respecte o serie de principii comune:
1. Dreptul de a munci într-o ţară membră a Uniunii Europene după libera
alegere;
2. Libertatea de a alege o ocupaţie şi dreptul de a fi plătit corect;
3. Dreptul de a-şi îmbunătăţi condiţiile de viaţă şi de muncă;
4. Dreptul la protecţie socială sub prevederile sistemelor naţionale;
5. Dreptul de a se asocia liber şi în afaceri colective;
6. Dreptul la pregătire vocaţională;
7. Dreptul bărbaţilor şi femeilor la tratament egalitar;
8. Dreptul celor care muncesc la informaţie, consultare şi participare;
9. Dreptul protejării sănătăţii şi siguranţei la locul de muncă;
10. Protejarea copiilor şi adolescenţilor;
11. Un standard decent de viaţă pentru persoanele în vârstă;
12. Îmbunătăţirea integrării sociale şi profesionale a persoanelor cu
dizabilităţi (***, 1996:7).
În septembrie 1989, Comisia Europeană a supus dezbaterii publice adoptarea Cartei. Principalele critici aduse Cartei au venit din partea celor care
consideră că reglementările politicilor sociale la nivel supranaţional erodează
suveranitatea naţională. Iniţial, Carta a fost adoptată de 11 dintre cele 12 state
membre de atunci, excepţia fiind Marea Britanie.
Hagen (1992) identifică două surse de rezervă faţă de Carta Socială: pe
de-o parte, din partea ţărilor cu puternice state ale bunăstării (ţările Benelux,
Danemarca, Germania, Suedia, Norvegia) care ar putea fi obligate să îşi
revizuiască şi să îşi reducă generoasele sisteme de securitate socială, iar pe de
altă parte din partea ţărilor mai puţin dezvoltate care ar putea pierde avantajul
comparativ al forţei de muncă ieftine dezavantajate prin introducerea unor
standarde minime prea ridicate privind drepturile acordate muncitorilor. În
completarea acestei idei, aderarea ţărilor din fostul bloc comunist la Uniunea
Europeană poate reprezenta o a treia sursă de critici deoarece, deşi acestea vor
depune eforturi susţinute în direcţia alinierii sistemelor de securitate socială la
standardele impuse prin aderare, probabil vor frâna procesul de creare a unui
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spaţiu social comun prin confruntarea cu dificultăţile economice specifice. În
viziunea lui Hagen, o posibilă variantă euro-corporatistă a economiei de piaţă va
pune accentul pe reglementarea condiţiilor de producţie şi de muncă faţă de
drepturile sociale comune. Reglementările supranaţionale ale pieţei muncii vor
lua probabil forma unor standarde sociale minime moderate, posibil ceva mai
ridicate decât standardele din ţările cele mai puţin dezvoltate. (Zamfir, Cătălin şi
Zamfir, Elena, coordonatori, 1997: 244-245)
În 1992, Tratatul de la Maastricht (cunoscut şi sub denumirea de
Tratatul Uniunii Europene) a modificat Tratatul de la Roma din 1957 (***, 1996:
3). Conform documentului semnat de către statele membre, comunitatea este
implicată direct în problemele cu caracter social ale cetăţenilor săi atâta vreme
cât statele membre recunosc, de comun acord, că integrarea europeană
economică, comercială şi politică poate fi realizată printr-o angajare în direcţia
asigurării bunăstării şi standardului de viaţă pentru toţi cetăţenii.
Legislaţia socială europeană a tins întotdeauna să fie de natură minimală
şi să respecte principiul subsidiarităţii (care presupune acţiuni din partea
comunităţii doar atunci când rezultatul final poate fi atins mai bine prin
intermediul acesteia, decât prin acţiunea singulară a statelor membre). Din acest
motiv, comunitatea a tins să se concentreze mai mult asupra unor aspecte
concrete de politică socială, în timp ce statele membre s-au angajat asupra
esenţei responsabilităţilor, cum ar fi, de exemplu, controlul propriilor state ale
bunăstării.
Sarcinile direcţiilor comune de politică socială europeană sunt, conform
Tratatului de la Maastricht (art. 136): „promovarea ocupării forţei de muncă,
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de muncă, deci să facă posibilă armonizarea
lor, perioadă în care sunt menţinute progresul, protecţia socială adecvată,
dialogul dintre management şi muncă, dezvoltarea resurselor umane, având în
vedere o ocupare înaltă şi trainică a forţei de muncă şi combaterea excluziunii‖(***, 2000: 4). Promovarea calităţii vieţii prin asigurarea unui standard
decent al vieţii pentru toţi cetăţenii statelor membre reprezintă scopul politicii
europene în domeniul social şi al ocupării forţei de muncă.
Articolul 125 al Tratatului de la Maastricht precizează importanţa
dezvoltării unei strategii comune în direcţia „promovării unei forţe a muncii
calificată, specializată şi adaptabilă şi a pieţelor muncii care să răspundă
schimbării economice‖(***, 2000: 6). Aceste deziderate au fost reluate şi au
reprezentat sursa de inspiraţie pentru stabilirea Strategiei de Ocupare a Forţei
de Muncă.
În timpul negocierilor aferente Tratatului de la Maastricht, a devenit din ce
în ce mai clar că majoritatea statelor membre au dorit să continue direcţia iniţiată
de principiile Cartei Drepturilor Sociale Fundamentale ale Muncitorilor. Toate
cele 11 state membre – cu excepţia Marii Britanii – au votat un număr de capitole
majoritare de interes. Acestea sunt: sănătate şi siguranţă, cadrul standardelor
minime pentru mediul de muncă, informarea şi consultarea celor care muncesc,
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egalitatea dintre bărbaţi şi femei şi integrarea celor excluşi de pe piaţa muncii.
Restul capitolelor încă necesitau un acord unanim cu excepţia reglementărilor
referitoare la plata muncii, dreptul de asociere şi afaceri colective, dreptul la
grevă şi dreptul de a impune greve patronale, ceea ce reprezintă chestiuni de
ordin naţional (***, 1996: 7).
Un prim plan operaţional de acţiune în domeniul ocupării forţei de muncă a
fost stabilit şi aprobat de către şefii satelor membre, în 1994, la Essen.
Tratatul de la Amsterdam din 1997 marchează un remarcabil progres în
conturarea politicii sociale a Uniunii Europene deoarece, pentru prima dată,
politica de ocupare a forţei de muncă a fost extinsă la dimensiune europeană şi
recunoscută ca o sarcină comună de lucru. Tratatul de la Amsterdam a întărit
eforturile europene de a crea noi locuri de muncă. Un întreg capitol al tratatului a
fost dedicat ocupării forţei de muncă şi unificării politicilor sociale dispersate.
Tratatul de la Amsterdam a menţinut structura celor trei stâlpi propuşi în Tratatul
de la Maastricht (comunităţile europene, politica externă şi de securitate comună
şi justiţie şi afaceri interne). În domeniul social şi al ocupării forţei de muncă, au
fost iniţiate trei direcţii noi: definirea unei strategii europene comune la nivelul UE
şi a unor planuri naţionale evaluate în fiecare an, dreptul UE de a adopta măsuri
care să încurajeze cooperarea între statele membre şi crearea unui comitet
pentru ocupare care să coordoneze politicile naţionale cu piaţa muncii (*** (1),
1999:7).
Tratatul de la Amsterdam a fost adoptat în cadrul lucrărilor de la Consiliul
European de la Amsterdam din 16-17 iunie 1997 şi semnat la 2 octombrie 1997
de miniştrii de externe ai celor 15 state membre şi îşi propune să construiască o
Europă mai apropiată de cetăţenii săi, mai prezentă pe plan internaţional.
Pactului de stabilitate bugetară (monetară) i s-a ataşat un pachet de măsuri cu
caracter social privind creşterea economică şi crearea de noi locuri de muncă,
subliniindu-se că „politicile macroeconomice şi bugetare sănătoase sunt corelate
cu creşterea puternică şi durabilă a producţiei şi locurilor de muncă‖.
Tratatul de la Amsterdam a intrat în vigoare la 1 mai 1999, obiectivele sale
principale fiind axate pe următoarele coordonate: plasarea strategiei ocupării
forţei de muncă şi drepturile cetăţenilor între priorităţile Uniunii, îndepărtarea
ultimelor bariere din calea libertăţii de mişcare şi întărirea securităţii şi sporirea
rolului Europei în problemele mondiale.
Conform articolului 13 al Tratatului, Uniunea Europeană va acţiona „pentru
a combate discriminarea bazată pe sex, rasă sau origine etnică, religie sau
credinţă, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală‖. Categoriile excluse social
sunt victime ale sărăciei şi şomajului şi includ: femei de diferite origini etnice,
persoane în vârstă sau cu dizabilităţi fizice şi psihice, şomeri, dependenţi de
alcool sau droguri, refugiaţi. În promovarea măsurilor de combatere a incluziunii
sociale sunt implicaţi toţi actorii sociali, parteneri guvernamentali şi nonguvernamentali. (***, 2000:28-29).
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1.3. Extinderea Uniunii Europene
Extinderea Uniunii Europene reprezintă unul din obiectivele permanent
prezente în planurile de acţiune ale statelor ce deţin preşedinţia Uniunii
Europene. Comunitatea Europeană creată în 1951 s-a extins devenind Uniunea
Europeană. Celor şase ţări iniţiale: Germania Federală, Franţa, Belgia, Italia,
Luxemburg şi Olanda s-au alăturat Marea Britanie, Irlanda şi Danemarca în
1973, Grecia în 1981, Spania şi Portugalia în 1986 Austria, Finlanda şi Suedia în
1995.
Cadrul financiar al agendei anului 2000 a inclus un amplu proces de
extindere. Treisprezece ţări au depus cerere de aderare la Uniunea Europeană:
Cipru, Malta, zece ţări ale Europei de Sud-Est (Bulgaria, Estonia, Ungaria,
Letonia, Lituania, Polonia, Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia) şi
Turcia. Dintre acestea, la data de 1 mai 2004, zece state s-au alăturat Uniunii
(Cipru, Malta, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Republica Cehă,
Slovacia, Slovenia), România şi Bulgaria urmând să intre în 2007. Elveţia a
suspendat demersurile de aderare datorită opiniei defavorabile exprimate
majoritar de către cetăţenii săi în cadrul unui referendum organizat la nivel
naţional.
Extinderea prezintă numeroase avantaje pentru Uniunea Europeană. În
primul rând, putem aminti maximizarea zonei de pace şi stabilitate la scara
întregului continent european contribuie la evitarea conflictelor cum ar fi cel din
Iugoslavia. Noile dimensiuni ale pieţei unice sunt exemplificate de trecerea de la
376 la 400 milioane consumatori.
Aderarea ţărilor candidate la Uniunea Europeană este condiţionată de
îndeplinirea criteriilor de la Copenhaga, criterii stabilite în cadrul Consiliul
European în iunie 1993. Acestea sunt: stabilitatea instituţiilor care garantează
democraţia, statul de drept, drepturile omului, respectul faţă de minorităţi şi
protecţia acestora; existenţa unei economii de piaţă funcţională, precum şi a
capacităţii de a face faţă presiunii concurenţiale şi forţelor pieţei din cadrul UE şi
capacitatea de a-şi asuma obligaţiile dictate de parteneriat, de calitatea de
membru UE incluzând aderenţa la ţintele unificării politice, economice şi
monetare. Totodată, trebuie să fie o ţară europeană (apartenenţă geografică,
economică şi culturală) şi să adopte acquis-ul comunitar care cuprinde
principiile, regulile şi obiectivele fundamentale ce stau la baza Uniunii Europene.
Cadrul bilateral de aderare între Uniunea Europeană şi ţările candidate
este pregătit în colaborare şi stabileşte direcţiile prioritare. Este respectat
principiul diferenţierii conform căruia fiecare ţară avansează corespunzător
eforturilor proprii. De asemenea, durata negocierilor variază de la o ţară la alta în
funcţie de rezultatele evoluţiei fiecărei ţări.
Pentru o parte din ultimele state care s-au alăturat UE în 2004 (Cipru,
Estonia, Ungaria, Polonia, Republica Cehă şi Slovenia) negocierile de aderare
au fost declanşate la 31 martie 1998 iar la 15 februarie 2000 cu celelalte ţări
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aderente (Letonia, Lituania, Malta, Slovacia) precum şi cu ţările candidate din
2007 (Bulgaria şi România). Consiliul European de la Helsinki a decis oficial că
Turcia este o ţară candidată respectând aceleaşi criterii care se aplică ţărilor
candidate.
Periodic se reuneşte o conferinţă europeană la care sunt prezente toate
statele membre şi ţările candidate la aderare. Acestea abordează împreună
subiecte cum ar fi: politica externă şi securitatea, lupta contra traficului de droguri
şi criminalităţii internaţionale, afirmarea statului de drept, cooperarea economică
şi regională, mediul înconjurător.

1.4. Negocierea Uniunii Europene cu România
Toate eforturile întreprinse de ambele părţi în cadrul negocierilor dintre
Uniunea Europeană şi România, eforturi concretizate în încheierea capitolelor de
negociere demonstrează atât dorinţa României de a se integra într-un sistem de
valori democratic, competitiv economic şi eficient din punctual de vedere al
bunăstării sociale cât şi disponibilitatea Uniunii de a-şi lărgi aria de influenţă.
În relaţia cu statele candidate, Uniunea Europeană negociază un număr fix
de 31 de capitole. Dintre acestea, la data de 21 decembrie 2001, nouă capitole
erau închise de către toate ţările candidate: Capitolul 5: Dreptul societăţilor
comerciale; Capitolul 8: Pescuitul; Capitolul 12: Statistica; Capitolul 16: Întreprinderi mici şi mijlocii; Capitolul 17: Ştiinţa şi cercetare; Capitolul 18: Educaţie,
formare profesionala şi tineret; Capitolul 23: Protecţia consumatorilor şi a
sănătăţii; Capitolul 26: Relaţii externe; Capitolul 27: Politica externă şi de
securitate comună.
La momentul iunie 2003, România are în curs de negociere cu Uniunea
Europeană 30 de capitole şi anume: libera circulaţie a mărfurilor, a persoanelor,
a serviciilor, a capitalului, dreptul societăţilor comerciale, politica în domeniul
concurenţei, agricultura, pescuitul, politica în domeniul transporturilor,
impozitarea, uniunea economică şi monetară, statistica, politicile sociale şi
ocuparea forţei de muncă, energia, politica industrială, întreprinderile mici şi
mijlocii, ştiinţa şi cercetarea, educaţia, formarea profesională şi tineret, telecomunicaţiile şi tehnologia informaţiei, cultura şi politica în domeniul audiovizualului,
politica regională, protecţia mediului, protecţia consumatorului şi a sănătăţii,
justiţia şi afacerile interne, uniunea vamală, relaţii externe, politica externă şi de
securitate comună, controlul financiar, dispoziţii financiare şi bugetare, instituţii şi
un capitol de diverse. Dintre aceste capitole România a închis, în urma
negocierilor, 20. Au mai rămas în discuţie capitolele privitoare la: libera circulaţie
a persoanelor, libera circulaţie a serviciilor, politica în domeniul concurenţei,
agricultură, energie, politica regională, protecţia mediului, justiţie şi afaceri
interne, dispoziţii financiare şi bugetare. Data prevăzută pentru aderarea la
Uniunea Europeană a celor două ţări candidate: România şi Bulgaria este anul
2007.
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La capitolul 13 „Politici sociale şi ocuparea forţei de muncă‖, România a
deschis capitolul în cadrul conferinţei interguvernamentale de aderare din
octombrie 2001. În cadrul conferinţei din aprilie 2002, a închis provizoriu
capitolul. Acquis-ul acestui capitol a fost transpus în mare măsură şi se
urmăreşte în continuare realizarea la timp şi integral a angajamentelor asumate.
În agenda anului 2003 se numără: elaborarea unei legi speciale pentru
constituirea Fondului de garantare a salariilor în cazul insolvabilităţii patronilor şi
aprobarea legii privind schemele facultative de pensii ocupaţionale. Prevederile
codului muncii au fost armonizate cu acquis-ul comunitar în domeniile: munca cu
timp redus, organizarea timpului de lucru, concedierile colective, informarea
lucrătorilor asupra condiţiilor contractului sau raportului de muncă, egalitatea de
tratament pentru bărbaţi şi femei, reglementările privind sănătatea şi securitatea
în muncă, dialogul social. În domeniul ocupării forţei de muncă, s-a început un
proces de revizuire a politicii de ocupare în sensul stimulării ocupării.
În domeniul programelor de sănătate publică au fost actualizate liniile
strategice ale Programului comunitar de sănătate publică, acordându-se un rol
accentuat următoarelor componente: supravegherea şi controlul bolilor
transmisibile, imunizarea populaţiei, controlul bolilor prioritare-tuberculoza, HIV -,
evaluarea stării de sănătate şi a factorilor de risc.
Un alt subcapitol în cadrul celor vizând politicile sociale se referă la
securitate socială şi excludere socială. Asigurările sociale, asistenţa socială şi
protecţia persoanelor cu handicap sunt supuse reformărilor. Trecerea la o
schemă facultativă a unor pensii ocupaţionale este acompaniată de o propunere
a unei campanii de informare asupra reformei sistemului de pensii.

2. CONSTRUCŢIA INSTITUŢIONALĂ
A UNIUNII EUROPENE
Laura STOICA
Simona Vonica RĂDUŢIU

În cadrul cercetării impactului pe care aderarea României la Uniunea
Europeană îl va avea asupra statului bunăstării românesc, se impune
identificarea instituţiilor existente la nivelul Uniunii Europene, funcţiile şi misiunea
acestora, precum şi modul în care sunt reprezentate şi cooperează statele
membre la acest nivel. Capitolul prezintă din punct de vedere instituţional
structura pe baza căreia funcţionează Comunitatea Europeană.

2.1. Palierele decizionale şi preşedinţia Uniunii Europene
Uniunea Europeană se bazează pe un sistem instituţional unic în lume, în
cadrul căruia statele membre deleagă suveranitatea naţională în anumite situaţii
instituţiilor europene independente, care reprezintă interesele Uniunii ca întreg,
ale statelor membre şi ale cetăţenilor acestor state. În cadrul acestui sistem
instituţional, principalele trei instituţii sunt: Comisia Europeană, Parlamentul
European şi Consiliul Uniunii Europene. În linii mari, Comisia Europeană
susţine interesele Uniunii ca întreg, în timp ce fiecare guvern naţional este
reprezentat la nivelul Uniunii în Consiliul European, iar Parlamentul European
este ales direct prin votul cetăţenilor statelor membre. Fiecare dintre aceste
instituţii şi celelalte instituţii pe care se sprijină desfăşurarea activităţii lor sunt
prezentate pe scurt în a doua parte a acestui capitol.
Distribuirea responsabilităţii între instituţiile comunitare şi statele membre
are la bază principiul subsidiarităţii, care este aplicat în reglementările diferitelor
activităţi din domeniul politic, economic sau social. Conform acestui principiu,
deciziile politice sau de altă natură nu trebuie luate la un nivel mai înalt decât
este nevoie. Se vizează, astfel, o organizare descentralizată a responsabilităţilor,
pentru a nu se încredinţa unei unităţi sociale mai largi ceea ce poate fi bine
realizat în cadrul uneia mai restrânse (Zamfir, C. Vlăsceanu, L.(coord), 1993).
La nivelul Uniunii Europene se urmăreşte eficienţa decizională prin acceptarea de către statele membre a transferului unei părţi din atribuţiile suverane
unor instituţii independente ce reprezintă, în acelaşi timp, interesele naţionale cât
şi cele comunitare. Conform acestui principiu, Uniunea Europeană acţionează în
limitele competenţelor şi obiectivelor care îi sunt conferite prin Tratatul de la Nisa
din anul 2001. În domenii care nu ţin de competenţa sa exclusivă, Comunitatea
nu intervine decât dacă, şi în măsura în care obiectivele acţiunii vizate nu pot fi
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realizate într-o maniera satisfăcătoare pentru statele membre şi pot fi mai bine
realizate la nivel comunitar.
Uniunea Europeană respectă identitatea naţională a fiecăruia dintre
statele membre, în care sistemele de guvernare sunt fondate pe principii
democratice, precum şi drepturile garantate prin Convenţia europeană a
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, semnată la Roma în 1950.
Fiecare stat membru al Uniunii Europene deţine, prin rotaţie, şi preşedinţia
Uniunii Europene. Preşedinţia se acordă printr-o ordine prestabilită pe o durată
de şase luni, mai precis din ianuarie până în iunie şi din iulie până în decembrie.
Pe baza direcţiilor unanim stabilite şi a propriei agende de lucru, la începutul
fiecărui semestru, ţara care deţine preşedinţia stabileşte priorităţile Uniunii
Europene.
Şeful statului sau guvernului respectiv prezidează Consiliul European care
se reuneşte de două ori pe an pentru a stabili orientările generale şi a oferi
impulsul politic. Totodată, miniştrii statului sau guvernului respectiv prezidează
Consiliul Uniunii Europene care se reuneşte mai multe ori pe lună pentru a lua
deciziile comune care angajează toate statele membre.
Preşedinţia Consiliului joacă un rol primordial atât datorită organizării şi
conducerii reuniunilor, cât şi prin elaborarea compromisurilor necesare rezolvării
problemelor apărute. Preşedinţia nu oferă un avantaj particular exprimat în
avantaj numeric al voturilor.
Tabelul nr. 1
Calendarul preşedinţiei Uniunii Europene
An

Primul semestru
Al doilea semestru
Ianuarie-iunie
Iulie-decembrie
1995
Franţa
Spania
1996
Italia
Irlanda
1997
Olanda
Luxemburg
1998
Marea Britanie
Austria
1999
Germania
Finlanda
2000
Portugalia
Franţa
2001
Suedia
Belgia
2002
Spania
Danemarca
2003
Grecia
Italia
2004
Irlanda
Olanda
2005
Luxemburg
Marea Britanie
2006
Austria
Germania
Sursa: ***,Rotation de la presidence de l’Union europeene’, 2000.

Delegarea atributelor suveranităţii instituţiilor Comisiei Europene ridică
problema analizei raportului dintre suveranitatea naţională şi integrarea
europeană. Legislaţia socială europeană a tins să fie de natură minimală şi să
respecte principiul subsidiarităţii. Paradoxul autorităţii în principiul subsidiarităţii
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derivă din caracterul supletiv şi subsidiar în sensul de ajutor pozitiv, dincolo de
stricta supleanţă. Autoritatea este secundă (dar nu dispensabilă), acţionând
simultan atât sub egida justiţiei distributive cât şi a justiţiei sociale (Millon-Delsol
Chantal, 1997: 9). „În cadrul Uniunii, deşi vom avea relativ puţine voturi, vom
dispune de o influenţă mai mare, beneficiind de suma suveranităţilor plasate în
coşul comun european‖ (***, 18). Philippe C. Schmitter propune patru modele
ideale ca forme de guvernare care vor înlocui statul-naţiune: confederaţia sau
organizaţia interguvernamentala, consorţiul, condominiu şi stat/federaţie.
(Schmitter, Philippe C., 1996: 222).

2.2. Structura instituţională a Uniunii Europene
Nucleul Uniunii Europene îl constituie triunghiul instituţional format din
Parlamentul European – Consiliul Uniunii Europene – Comisia Europeană.
Acestea îşi desfăşoară activitatea în strânsă colaborare cu alte două instituţii:
Curtea de Justiţie şi Curtea de Conturi. Toate aceste instituţii colaborează la
rândul lor foarte îndeaproape cu alte cinci organisme europene, şi anume:
1. Comitetul Economic şi Social;
2. Comitetul Regiunilor;
3. Mediatorul European;
4. Banca Europeană de Investiţii;
5. Banca Centrală Europeană.
Acestor construcţii instituţionale li se adaugă o serie de treisprezece
agenţii specializate cu atribuţii specifice tehnice, ştiinţifice sau de management.
Prima parte a acestui capitolului prezintă pe scurt atribuţiile instituţionale
ale instituţiilor europene iar a doua parte trece în revistă agenţiile europene care
la rândul lor sprijină activitatea primelor. În continuare, vor fi prezentate în detaliu
toate aceste instituţii.
2.2.1. Atribuţiile instituţiilor europene
1. Consiliul Uniunii Europene
Consiliul Uniunii Europene reprezintă principalul corp decizional al Uniunii
Europene. În funcţie de problemele din agenda de lucru, Consiliul se reuneşte pe
diferite domenii: afaceri externe, finanţe, educaţie, telecomunicaţii etc. În cadrul
Consiliului, statele membre sunt reprezentate la nivel ministerial, în funcţie de
domeniul de lucru din agenda şedinţelor Consiliului.
Consiliul Uniunii Europene reprezintă, de asemenea, o instituţie
comunitară cu atribuţii legislative. Ia decizii după avizul Parlamentului sau în
procedură de co-decizie cu acesta. Are rolul de a coordona politicile economice
generale ale Uniunii, de a încheia în numele acesteia acorduri internaţionale cu
unul sau mai multe state sau organizaţii internaţionale, de a aproba, împreuna cu
Parlamentul, bugetul comunitar. De asemenea, ia deciziile necesare în vederea
definirii şi punerii în aplicare a PESC (common foreign and security policy), şi a
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coordonării acţiunilor statelor membre în domeniile care ţin de ordinea publică şi
cooperare judiciară în materie penală. Este ajutat în activitatea sa de Comitetul
reprezentanţilor permanenţi ai statelor membre pe lângă UE (COREPER).
2. Parlamentul European
Reprezintă forumul democratic al UE, având funcţia de a participa la
procesul legislativ şi de a controla activitatea Uniunii. Membrii sunt aleşi prin vot
direct, universal, din 5 în 5 ani, Parlamentul European constituind rezultatul
opţiunii democratice a peste 350 milioane de cetăţeni ai Uniunii. Prin intermediul
grupurilor politice paneuropene, principalele partide existente în ţările membre
sunt reprezentate şi în cadrul Parlamentului European.
Parlamentul exercită trei funcţii fundamentale:
În primul rând, împreună cu Consiliul deţine puterea legislativă, adoptând
legile europene (directive, reglementări, decizii). Implicarea Parlamentului
European în procesul legislativ contribuie la garantarea legitimităţii democratice
a textelor adoptate la nivelul Uniunii.
În al doilea rând, împarte autoritatea bugetară împreună cu Consiliul şi
poate, astfel, influenţa cheltuielile Uniunii. La finalul procedurii, Parlamentul
adoptă structura bugetului comunitar.
În al treilea rând, exercită controlul democratic asupra Comisiei Europene,
aprobă numirea membrilor acesteia şi are dreptul de a critica şi cenzura
activitatea comisiei. Parlamentul exercită, de asemenea, controlul politic asupra
tuturor instituţiilor europene.
3. Comisia Europeană
Comisia Europeană reprezintă poate unul dintre cele mai cunoscute
instituţii ale Uniunii. Ca instituţie, Comisia Europeană întruchipează şi susţine
interesul general al Uniunii Europene. Preşedintele şi membrii Comisiei sunt
numiţi de statele membre după ce au fost aprobaţi de către Parlamentul
European. Este organul executiv al Uniunii Europene, compus dintr-un colegiu
de 20 de membri (comisari), inclusiv preşedintele.
Reprezintă exclusiv interesele comunitare, asigurând respectarea tratatelor şi având drept de iniţiativă prin directive, reglementări, decizii, recomandări.
Comisia este responsabilă de punerea în aplicare a politicilor comunitare.
Adresează Consiliului recomandări de politică economică, supraveghează
situaţia bugetară şi datoriile publice ale statelor membre, poate sesiza Consiliul
referitor la aspecte legate de PESC.
În urma Consiliului European de la Nisa, ţările membre mari au acceptat
ca, începând din anul 2005, să renunţe la unul din cei doi comisari, în schimb
„ţările mici‖ au refuzat propunerea de a rămâne fără singurul comisar de care
dispun; în documentul final a fost menţinută o referire la plafonarea numărului de
comisari la 27.
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Atribuţiile Comisiei ca motor al sistemului instituţional al Uniunii sunt
următoarele:
 comisia are dreptul de a iniţia propuneri legislative şi de a le prezenta
Parlamentului şi Consiliului;
 ca instituţie cu funcţie executivă comisia este responsabilă de implementarea legislaţiei europene (directive, reglementări, decizii), bugetului şi programelor adoptate de Parlament şi Consiliu;
 comisia acţionează ca „gardian‖ al tratatelor şi, împreună cu Curtea
de Justiţie, asigură aplicarea adecvată a legislaţiei comunitare;
 comisia reprezintă Uniunea pe scena internaţională şi negociază acorduri internaţionale, în principal în domeniul comerţului şi cooperării.
4. Curtea de Justiţie
Curtea de Justiţie asigură interpretarea uniformă şi aplicarea efectivă a
legislaţiei comunitare. În jurisdicţia acesteia intră litigiile care implică statele
membre, instituţiile UE, persoanele fizice sau juridice. Jurisdicţia sa acoperă
numai probleme specifice legate de aplicarea Tratatelor, pe baza principiului
conform căruia dreptul comunitar prevalează asupra legii naţionale. Aceasta este
formată din 15 judecători, asistaţi de 9 avocaţi generali.
Consiliul European de la Nisa a subliniat necesitatea reformei autorităţilor
judiciare din Uniunea Europeană, destinată îmbunătăţirii eficacităţii sistemului
judiciar. În acest sens sunt importante două aspecte: a) asigurarea posibilităţii ca
reprezentanţi din noile state membre să participe la activitatea autorităţilor
judiciare din UE şi b) configurarea adecvată a deciziei preliminare; reforma
sistemului judiciar conform Tratatului de la Nisa acoperă înfiinţarea unor noi
structuri pentru organele judiciare, schimbări în structura tribunalelor speciale,
introducerea unei împărţiri clare a jurisdicţiei tribunalelor speciale.
5. Curtea de Conturi
Rolul Curţii de Conturi este de a verifica dacă toate veniturile Uniunii au
fost încasate şi dacă toate cheltuielile au fost efectuate în conformitate cu legea, iar managementul financiar al bugetului comunitar a fost verificat.
Curtea garantează, în faţa Consiliului şi Parlamentului European, corecta
gestionare a fondurilor europene. Tratatul de la Nisa ia în considerare accesul la
cunoaşterea practică a aspectelor legale şi financiare ale funcţionării UE de către
noile state membre.
2.2.2. Atribuţiile organismelor care sprijină funcţionarea instituţiilor
europene
1. Comitetul Economic şi Social
Reprezintă o platformă instituţională cu caracter non-politic, prin care
reprezentanţii mediilor economico – sociale europene pot şi trebuie să îşi
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exprime punctele de vedere, de manieră formală, asupra politicilor europene.
Comitetul are preponderent un rol consultativ; este consultat, uneori obligatoriu
alteori facultativ, după caz, de către Parlamentul European, Consiliu sau Comisia
Europeană. Sunt vizate în principal probleme legate de politica economică sau
socială. Totodată Comitetul Economic şi Social poate lua iniţiativă sau poate
formula opinii în problemele pe care le consideră importante, în calitatea sa de
reprezentant al intereselor şi opiniilor societăţii civile faţă de Comisie, Consiliu
sau Parlamentul European.
Acest Comitet transmite avize pe teme economico-sociale de interes
european Comisiei, Consiliului şi Parlamentului European. Avizele sale sunt
transmise instanţelor de decizie ale UE, şi publicate în Jurnalul Oficial al
Comunităţii Europene.
Membrii săi (numiţi consilieri) sunt propuşi de guvernele naţionale şi provin
din trei grupuri: patronatul, salariaţii şi diferitele ramuri de activitate (agricultori,
meşteşugari, proprietari de întreprinderi mici şi mijlocii, liber profesionişti,
reprezentanţi ai consumatorilor, ai comunităţii ştiinţifice şi pedagogice, ai
economiei sociale, ai familiei, ai mişcărilor ecologiste).
2. Comitetul Regiunilor
Comitetul reprezintă poziţia autorităţilor regionale şi locale care sunt
afectate de activitatea Comunităţii. A fost creat prin Tratatul de la Maastricht,
având misiunea de a face legătura între Uniunea Europeană şi cetăţenii săi, în
două sensuri: prin rolul de purtător de cuvânt, transmiţând informaţiile de la instituţiile europene către regiunile statelor membre (autorităţi locale), cât şi prin
medierea între instituţiile europene şi autorităţile locale pentru ca acestea din
urma să îşi facă opinia cunoscută la nivel comunitar.
Comitetul este compus din 222 membri din partea autorităţile locale şi
regionale ale Uniunii Europene, numiţi pe o perioadă de patru ani de către
Consiliul European. Din punct de vedere organizaţional, deţine în subordine
opt comisii interne specializate pe următoarele domenii:
 politică regională, fonduri structurale, coeziune economico-socială, cooperare transfrontalieră şi interregională;
 agricultură, dezvoltare rurală, pescuit;
 reţele transeuropene, transporturi, societatea informaţională;
 planificare teritorială, energie, mediu;
 politică socială, sănătate, protecţia consumatorului, cercetare, turism;
 ocuparea forţei de muncă, politică economică, piaţa unică, industrie,
IMM-uri;
 învăţământ, formare profesională, cultură, tineret, sport, drepturi fundamentale;
 probleme instituţionale.
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Consiliul European de la Nisa a stabilit că acest organism trebuie să aibă
mandatul autorităţilor locale al statelor membre pentru o implicare mai adecvată şi în probleme de integrare; al doilea aspect important introdus de Tratatul
de la Nisa se referă la întărirea mandatului regional al reprezentanţilor statelor
membre în acest comitet.
3. Mediatorul European
Această instituţie emite recomandări în urma sesizărilor primite privind
cazuri de administrare ineficientă în acţiunile instituţiilor şi organelor comunitare,
cu excepţia Curţii de Justiţie şi a Tribunalului de primă instanţă;
Pe de altă parte, orice persoană fizică sau juridică rezidentă sau având
sediul statutar în spaţiul Uniunii Europene poate înainta, fie în mod direct fie prin
intermediul unui membru al Parlamentului European, o plângere către Mediatorul
European, dacă consideră că a fost prejudiciat în urma unui act de administrare
ineficientă din partea unei instituţii sau agenţii a UE.
4. Banca Europeană de Investiţii
Creată în urma Tratatului de la Roma, reprezintă instituţia financiară a
Uniunii Europene. Finanţează proiecte de investiţii care contribuie la dezvoltarea
echilibrată a Uniunii, acordând finanţări pe termen lung în favoarea investiţiilor
viabile.
De asemenea, asigură fonduri pentru investiţii în diferite regiuni ale
Uniunii, în special cele mai puţin dezvoltate, prin împrumutul, în special pe
pieţele de capital, a unor fonduri pe care apoi le reorientează, în condiţii optime,
către finanţarea unor investiţii conforme cu obiectivele Uniunii Europene.
5. Banca Centrală Europeană
Institutul Monetar European a avut ca scop principal susţinerea obiectivului comunitar de stabilitate a preţurilor. A reprezentat o primă instituţie care a
dezvoltat instrumentele şi procedurile aferente implementării euro. Organul său
decizional, reprezentat de Consiliul Institutului includea preşedinţii Băncilor
Centrale Naţionale. Preşedintele Institutului a fost belgianul Alexandre
Lamfalussy.
Institutul Monetar European împreună cu Băncile Centrale Naţionale
constituiau sistemul de facilitare a circulaţiei plăţilor TARGET (Trans European
Automated Real Time Gross Settlement Expres Transfer System). Acesta
reprezenta o reţea între sistemele de circulaţie a plăţilor naţionale în scopul
promovării dezvoltării afacerilor în euro la nivel supranaţional. Activitatea
Institutului Monetar European a fost lichidată în ianuarie 1999 fiind continuată de
Banca Central Europeană.
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Banca Central Europeană şi Băncile Centrale Naţionale constituie un
sistem federal cunoscut sub numele de Sistemul European de Bănci Centrale,
sistem care răspunde de moneda unică. Banca Central Europeană fixează rata
inflaţiei (sarcină ce revenea Băncilor Centrale Naţionale), asigură stabilitatea
preţurilor, sprijină politica economică şi conduce politica monetară în comunitate.
Banca Central Europeană este condusă de un consiliu de guvernatori care
cuprinde guvernatorii băncilor centrale naţionale din zona euro şi membrii
directori numiţi de şefii statelor şi guvernelor. Preşedintele Băncii este Wim
Duisenberg. Consiliul defineşte politica monetară şi fixează taxele de interes
major ale Uniunii Monetare.
Băncile Centrale Naţionale contribuie la definirea politicii monetare unice şi
execută operaţii de politică monetară în manieră descentralizată.

3. DIRECŢIILE DE POLITICĂ SOCIALĂ ADOPTATE LA
NIVELUL UNIUNII EUROPENE
Raluca POPESCU
Simona Vonica RĂDUŢIU
Acest capitol îşi propune să exploreze cadrul general în care se
articulează politicile sociale naţionale. Premisa de la care pornim este că în
cadrul Uniunii Europene au fost adoptate direcţii de politică socială, comune
tuturor statelor membre, la care ţările candidate urmează să se alinieze prin
aderare. Dintre reglementările din domeniul social, sunt luate în considerare
Strategia Europeană de Ocupare a Forţei de Muncă şi Planurile Naţionale de
Promovare a Incluziunii Sociale şi Combatere a Sărăciei. Ca exemplu al
implementării directivelor de politică socială în România, este analizat Planul
Naţional Antisărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale.

3.1. Scurt istoric
Iniţial, preocupările de politică socială au deţinut un loc secund şi au fost
cuprinse în cadrul obiectivelor economice mai generale. În anii ‘90, şi datorită
eforturilor Comisiei sub preşedinţia lui Jacques Delors, dimensiunea socială a
început să capete o mai mare importanţă. Multe din principiile comune de politică
socială au avut însă justificări economice, care au fost prioritare în contextul
dezvoltării pieţei comune europene bazată pe liberul schimb şi progres
economic.
Istoria dimensiunii sociale a politicii europene este strâns legată de ceea
ce se numeşte „dialogul social‖. Acesta reprezintă o procedură de consultare comună între partenerii sociali la nivel european: Uniunea Patronatului din Comunitatea Europeană (UNICE), Centrul European pentru Întreprinderi Publice (CEEP)
şi Comitetul Economic şi Social (ESC). Dialogul a fost lansat la 31 ianuarie 1985,
la summit-ul de la Val Duchesse, ca urmare a cererii Preşedintelui Comisiei
Europene de atunci, Jacques Delors, ca actorii economici şi sociali să se
mobilizeze şi să îşi aducă contribuţia la construirea Europei. De atunci, dialogul
social a avut un impact hotărâtor asupra construirii dimensiunii sociale a Uniunii.
În perioada 1986-1987, partenerii sociali au emis opinii comune asupra
Raportului Economic 1986/87, pregătirii, motivării, informării şi consultării
lucrătorilor şi asupra strategiei de creştere pentru mai multe locuri de muncă. A
doua etapă în dezvoltarea dialogului social a început cu summit-ul Egmont II, din
12 ianuarie 1989. Cu aceasta ocazie, s-a reafirmat determinarea partenerilor
sociali de a continua dialogul social la nivelul Comunităţii şi de a aduce
rezultatele în atenţia statelor membre, dar şi nevoia de a stabili un echilibru între
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abordările legislative şi cele pe bază de înţelegere în reglementarea aspectelor
sociale.
În perioada 1989-1991, au fost adoptate alte opinii comune cu privire la
crearea unui spaţiu al mobilităţii geografice şi ocupaţionale şi îmbunătăţirea
pieţei europene a muncii: educaţia de bază şi pregătirea profesională a adulţilor;
tranziţia de la şcoală la muncă; proceduri pentru maximizarea accesului la
pregătire; noile tehnologii, organizarea muncii şi adaptabilitatea pieţei muncii;
măsuri pentru facilitarea accesului cât mai larg la oportunităţile de pregătire.
La 31 octombrie 1991, partenerii sociali au ajuns la un acord privind rolul
lor în dezvoltarea dimensiunii sociale a Comunităţii, care a fost încorporat
Protocolului Social din Tratatul de la Maastricht. Conform Actului Unic European
şi Tratatului de la Maastricht diferenţele naţionale adiacente politicilor naţionale
sunt considerate ca interese comune ale Uniunii.
Summit-ul Egmont III, din iulie 1992, a oferit un forum pentru analiza
dialogului social şi identificarea priorităţilor în cadrul noii faze iniţiate prin acordul
de la 31 octombrie 1991. Au fost adoptate opinii comune cu privire la: calificarea
profesională şi validarea acesteia; noua abordare a cooperării pentru creşterea
şi ocuparea forţei de muncă; declaraţia comună privind viitorul dialogului social.
În această declaraţie, partenerii sociali au exprimat determinarea lor pentru
instituirea de noi proceduri de dialog, consultare şi negociere, în conformitate cu
acordul încheiat la 31 octombrie 1991, iar vechile structuri organizatorice au fost
înlocuite cu Comitetele pentru Dialog Social.
La summit-ul Egmont IV, din septembrie 1993, partenerii sociali au
discutat despre contribuţia lor la relansarea construcţiei Europei. În condiţiile
recesiunii şi creşterii şomajului, ei au reafirmat sprijinul pentru continuarea
procesului de integrare, considerând că numai dezvoltarea coeziunii economice
şi sociale poate oferi fundamentul şi mijloacele necesare redresării.
Comitetul pentru Dialog Social s-a întrunit, în noiembrie 1993, pentru a
prezenta contribuţia fiecărei organizaţii la Cartea Albă asupra Creşterii,
Competitivităţii şi Ocupării Forţei de Muncă şi pentru a dezbate rolul partenerilor
sociali în contextul implementării Acordului de Politică Socială semnat de 11
state membre. Partenerii sociali au adoptat o opinie comună cu tema: „Femeile
şi pregătirea‖.
În 1994, a fost adoptată o altă opinie comună cu privire la acţiunea şi rolul
viitor al Comunităţii în domeniul educaţiei şi pregătirii.
Comisia de Dialog Social s-a întrunit, în februarie 1995, pentru a discuta
modul de implementare a concluziilor Consiliului European de la Essen în ceea
ce priveşte ocuparea forţei de muncă. În acelaşi an, partenerii sociali au adoptat
o opinie cu privire la contribuţia formării profesionale în combaterea şomajului şi
reintegrarea şomerilor pe piaţa muncii, precum şi o opinie comună cu privire la
liniile directoare pentru creştere durabilă şi creare de locuri de muncă.
În octombrie 1995, a fost adoptată o declaraţie comună cu privire la
prevenirea discriminării rasiale şi promovarea egalităţii de tratament la locul de
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muncă, iar la 14 decembrie 1995 partenerii sociali au încheiat primul acord-cadru
cu privire la concediul parental, implementat la nivel comunitar printr-o directivă.
Acordul cu privire la angajamentele de muncă cu timp parţial, semnat de
partenerii sociali, în 1997, a statuat rolul lor în stabilirea condiţiilor minime pentru
muncă. Adoptarea unei directive a Consiliului în acelaşi an a extins acest acord
la toţi lucrătorii şi angajatorii.
Conferinţa Interguvernamentală din 1996 a condus la un nou Tratat,
marcând progrese importante în politica socială şi de ocupare a forţei de muncă,
în principal prin încorporarea Acordului de Politică Socială în Tratat şi
introducerea unui nou titlu cu privire la ocuparea forţei de muncă. Rolul dialogului
social în Europa a crescut semnificativ, iar partenerii sociali, în calitate de actori
cheie în construirea unei Europe sociale şi crearea unui sistem european de
relaţii de muncă au primit atribuţii şi responsabilităţi sporite. După Consiliul
European Extraordinar de la Luxemburg, din noiembrie 1997, partenerii sociali
au fost implicaţi activ în noua strategie de ocupare a forţei de muncă.
Anul 1997 a marcat un progres deosebit în dialogul social sectorial la nivel
european, prin semnarea de către partenerii sociali a acordului-cadru asupra
ocupării forţei de muncă în sectorul agricol din Uniunea Europeană. Acesta
reprezintă primul acord voluntar independent încheiat la nivel european şi
acoperă aspecte legate de orele de muncă, organizarea timpului de lucru,
munca pe timp de noapte şi dreptul la concediu.
Anul 1998 a fost primul an de implementare a strategiei agreate la
Luxemburg, în noiembrie 1997, iar partenerii sociali au fost implicaţi în toate
etapele acesteia. La Consiliul European de la Viena, din decembrie 1998, s-a
prezentat un compendiu cu cele mai bune practici privind integrarea pe piaţa
muncii a persoanelor cu handicap. Tot în acest an, acordul-cadru în domeniul
transportului maritim a fost primul de acest gen implementat în cadrul Acordului
de Politică Socială. În anul 1999, Consiliul a adoptat poziţii comune asupra
directivelor care implementează acest acord-cadru, precum şi acordul-cadru cu
privire la căile ferate. Partenerii sociali au încheiat un acord-cadru şi asupra
contractelor pe perioadă determinată.
În cadrul preşedinţiei portugheze, prima conferinţă organizată a avut ca
temă rolul partenerilor sociali în dezvoltarea modelului social european.
Dezbaterile s-au concentrat pe cele trei dimensiuni specifice ale acestuia:
învăţarea continuă, modernizarea organizării muncii şi finanţarea sistemelor de
securitate socială. ETUC (Confederaţia Patronatelor din Uniunea Europeană) a
cerut patronatelor să colaboreze în crearea unei carte a dialogului social pentru
următorii 10 ani, identificând aspecte importante: munca temporară, accesul la
pregătire, munca la distanţă. Centrul European pentru Întreprinderi Publice s-a
angajat să participe la negocierile la nivel european asupra standardelor minime
pentru învăţarea continuă. UNICE (Uniunea Patronatului din Comunitatea
Europeană) s-a pronunţat pentru o abordare calitativă a politicii sociale la nivel
comunitar.
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Rolul partenerilor sociali a fost discutat şi la Consiliul European de la
Laeken, din decembrie 2001. Partenerii sociali au exprimat necesitatea ca
instituţiile europene să asigure o mai bună structură pentru consultări. Ei doresc
să fie asociaţi în calitate de observatori în cadrul activităţii privind viitorul Europei.
Consiliul European de la Barcelona, din martie 2002, a salutat adoptarea
de către partenerii sociali a unui cadru comun de acţiune pentru dezvoltarea
continuă a competenţelor şi calificărilor. Programul multianual include aspecte
legate de adaptabilitatea firmelor la concedierile colective, moderarea salariilor,
productivitate, pregătire continuă, noi tehnologii şi organizarea flexibilă a muncii.

3.2. Obiective generale ale direcţiilor de politică socială
Toate statele membre cu excepţia Marii Britanii au adoptat, în 1989, printro declaraţie, Carta Drepturilor Sociale Fundamentale ale Angajaţilor, cunoscută
sub numele de Carta Socială. Carta constituie un instrument politic care conţine
„obligaţii morale‖ al căror obiect este acela de a garanta că într-o anumită ţară
sunt respectate anumite drepturi sociale. Acestea se referă în primul rând la
piaţa muncii, formarea profesională, egalitatea şanselor, mediul de lucru. Carta
conţine, de asemenea, o cerere explicită adresată Comisiei de a înainta
propuneri pentru a transpune conţinutul Cartei Sociale în legislaţie. Carta Socială
a fost urmată de programe de acţiune socială.
Protocolul de Politică Socială a fost adoptat de Consiliul European de la
Maastricht, din decembrie 1991, şi a fost anexat la Tratatul asupra Comunităţii
Europene, marcând un progres în ceea ce priveşte Carta Socială Europeană. A
fost semnat de 11 state membre (mai puţin Marea Britanie) şi ulterior de Austria,
Finlanda şi Suedia. Statele membre şi-au afirmat astfel dorinţa ca Uniunea să
continue eforturile în domeniul politicilor sociale. Mai mult, conform protocolului,
Uniunea putea recurge la instituţiile, procedurile şi mecanismele prevăzute de
Tratat în scopul adoptării actelor şi deciziilor necesare pentru a pune în practică
acest acord.
În perioada 1993-1999, au existat două baze legale diferite pentru măsurile de politică socială: Tratatul asupra Comunităţii Europene şi un acord separat
prin care Marea Britanie opta să fie în afara politicii sociale.
Acordul de Politică Socială este anexat la Protocolul de Politică Socială,
anexat el însuşi la Tratatul asupra Uniunii Europene. Semnat de 14 state
membre (mai puţin Marea Britanie), stabileşte obiectivele de politică socială
trasate şi în Carta Socială din 1989: promovarea ocupării forţei de muncă,
îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi viaţă, combaterea excluderii sociale,
dezvoltarea resurselor umane etc. Acordul de Politică Socială stabileşte
procedura pentru adoptarea măsurilor de politică socială şi recunoaşte rolul vital
jucat de dialogul dintre conducere şi angajaţi în politica socială.
După alegerea noului guvern, în mai 1997, Marea Britanie a decis să
semneze Acordul de Politică Socială. Acesta din urmă a fost încorporat, prin

176
Tratatul de la Amsterdam, în Tratatul asupra Comunităţii Europene (în Capitolul
Social), iar Protocolul de Politică Socială a fost abrogat.
Acum, toate măsurile de politică socială pot fi adoptate pe baza noului Titlu
XI din Tratatul asupra Comunităţii Europene.
Obiectivele stabilite de Tratat sunt cele ale Cartei Sociale Europene din
1961 şi ale Cartei Comunitare a Drepturilor Sociale Fundamentale ale
Lucrătorilor din 1989 şi acoperă: promovarea ocupării forţei de muncă, protecţie
socială adecvată, dialogul dintre conducere şi lucrători, dezvoltarea resurselor
umane, combaterea excluderii sociale. Astfel,
 Art. 2 arată că între obiectivele Comunităţii, şi deci şi ale Uniunii în
ansamblul său, se numără „un nivel înalt de ocupare a forţei de
muncă şi de protecţie socială, şi asigurarea egalităţii între bărbaţi
şi femei‖;
 Art. 3 prevede că – în vederea realizării scopurilor arătate – în toate
activităţile sale Comunitatea va urmări eliminarea inegalităţilor şi
promovarea egalităţii între bărbaţi şi femei;
 Art. 12 al Tratatului interzice discriminarea pe bază de cetăţenie;
 Art. 141 întăreşte principiul nediscriminării dintre bărbaţi şi femei;
 De asemenea, art. 13 dă posibilitatea instituţiilor Uniunii să întreprindă
acţiuni de sine stătătoare pentru combaterea diverselor forme de
discriminare;
 Articolele 136 şi 137 vizează promovarea măsurilor de combatere a
excluderii sociale;
 Promovarea egalităţii privind persoanele cu deficienţe este impusă de
art. 95;
 Art. 119 impune principiul plăţii egale pentru munca egală;
 Rolul partenerilor sociali este recunoscut în Tratatul de la Amsterdam
prin art. 137, prin care statele membre trebuie să asigure un dialog
între angajaţi şi angajatori;
 La nivelul Comunităţii, Comisia Europeană are sarcina de a promova
consultările cu patronatele şi sindicatele şi de a lua măsurile necesare
pentru facilitarea dialogului prin acordarea unui sprijin echilibrat părţilor (art. 138).
Carta Socială Europeană (atât în forma sa iniţială, semnată la Torino în
1961, cât şi în cea revizuită, în 1996), Cartea Albă „Politica Socială Europeană‖
(1993), precum şi „Carta comunitară privind drepturile sociale fundamentale‖
(1989) fundamentează obiectivele politicii sociale, care, în concluzie, se referă la:
 promovarea ocupării forţei de muncă;
 îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de muncă;
 asigurarea unui dialog între angajaţi şi angajatori;
 dezvoltarea resurselor umane în vederea obţinerii şi menţinerii unei
rate înalte de ocupare şi a forţei de muncă;
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 combaterea diverselor forme de discriminare;
 protecţie socială corespunzătoare;
 combaterea excluderii sociale.

3.3. Direcţii comune de politică socială
O abordare comună privind politica socială a fost un subiect de o
importanţă deosebită în anii ‘90, perioadă în care Uniunea s-a confruntat cu
probleme sociale majore, ca urmare a creşterii economice reduse, costurilor
ridicate ale sistemelor de protecţie socială, presiunii îndeplinirii standardelor
necesare monedei unice europene şi, nu în ultimul rând, perspectivelor de
extindere.
Politica socială la nivelul Uniunii Europene are la bază principiile echităţii şi
solidarităţii, dar nu presupune uniformitatea sistemelor de protecţie socială.
Modelul politicilor sociale la nivelul Uniunii Europene se referă la principii şi valori
comune, mai degrabă decât la măsuri de politică socială comune.
Politica socială se numără printre competenţele partajate între statele
membre şi Uniune, în unele dintre componentele acesteia, Uniunea fiind
chemată să asigure numai o coordonare a politicilor naţionale, în timp ce în
altele poate iniţia măsuri ale căror modalităţi de aplicare concrete sunt lăsate în
seama statelor membre.
O importanţă centrală o are politica în domeniul ocupării, strâns legată de
altfel de obiectivele economice ale Uniunii. „Asigurarea calităţii vieţii, a unui
standard decent de viaţă pentru toţi, în cadrul unei societăţi inclusive care
garantează accesul liber la un loc de muncă, condiţii corespunzătoare şi
oportunităţi egale‖ reprezintă ţinta principală.
Statul social european este o construcţie politică a societăţii moderne, un
produs instituţional, rezultat din acţiunea corelată a factorilor de natură
geopolitică, tehnologic-economică, demografică şi socială asupra culturii actorilor
economici şi politici. (B. Juncu-Lungulescu cf. Pop, L, 2002: 745).
În comparaţie cu Statele Unite ale Americii, nu s-a construit un stat social
bazat pe o cultură liberal-individualistă fără influenţe socialiste, modelul politic
european s-a caracterizându-se prin:
 principiile liberale ale economiei de piaţă au fost completate de adoptarea conceptului de cetăţenie socială circumscris valorilor referitoare
la egalitatea de şanse, justiţie socială, solidaritate naţională, distribuţie echitabilă a bunăstării. Drepturilor civice şi politice li s-au adăugat
cele sociale puse în practică prin creşterea redistribuţiei economice la
nivel naţional, accentuarea intervenţionismului fiscal al statului pentru
reducerea inegalităţilor şi protecţie adecvată a categoriilor defavorizate în situaţii de instabilitate economică.
 politicile statelor europene în domeniul economic sunt determinate de
existenţa instituţiilor de cooperare apărute după cel de-al doilea răz-
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boi mondial: Comunitatea Economică Europeană şi succesoarea sa,
Uniunea Europeană.
Lipsa unei politici fiscale şi sociale comune la nivel supranaţional transferă
la nivel aproape exclusiv naţional problemele generate de redistribuţia
economică şi transferurile sociale. Protecţia oferită prin politici comunitare de
către organizaţiile europene persoanelor defavorizate de procesul de liberalizare
şi integrare economică se referă doar la: garantarea drepturilor sociale de bază
ale muncitorilor; finanţarea politicii agricole comune şi cofinanţarea programelor
de dezvoltare regională şi crearea locurilor de muncă prin intermediul fondurilor
de coeziune economico-socială (ib., 747).
Convergenţa dintre regimurile economico–sociale europene este
influenţată de procese majore care caracterizează Europa: tranziţia la economia
post-industrială, globalizarea activităţii economice şi accentuarea integrării
economice supranaţionale.
Acordurile semnate de către Consiliul Uniunii Europene cu ocazia
reuniunilor de la Amsterdam şi Luxemburg, ce au avut ca temă de dezbatere
strategia europeană privind ocuparea, au consolidat cooperarea între statele
membre şi instituţiile din UE. Influenţa acestora asupra protecţiei sociale este
considerabilă. Stimularea performanţelor în ceea ce priveşte angajarea – asigurarea unui loc de muncă pentru fiecare precum şi cele mai bune perspective de
angajare – contribuie la ameliorarea situaţiei sociale a cetăţenilor şi la lupta
împotriva excluziunii sociale, la îndeplinirea unora dintre obiectivele
fundamentale ale politicilor sociale.
Prin urmare, decizia de a introduce capitolul privind ocuparea în Tratatul
de la Amsterdam, ca răspuns la îngrijorările opiniei publice privind creşterea
şomajului, a marcat un punct de cotitură în construirea dimensiunii sociale.
Uniunea şi-a afirmat angajamentul de a atinge un nivel ridicat de ocupare şi de a
adopta o politică activă în acest sens. În 1996, în cadrul Forumului European
privind Politica Socială, preşedintele de atunci al Comisiei Europene, Jacques
Santer, declara că: „nu există progres social fără unul economic, dar nici
bunăstarea economică nu poate fi construită într-un deşert social‖. Dimensiunea
socială reprezintă o resursă pentru înfruntarea viitoarelor provocări, inclusiv cele
privind competiţia internaţională. Acest punct de vedere a fost reiterat în
programele de acţiune socială dezvoltate în perioada 1998–2000. Standardele
sociale ridicate sunt considerate un element cheie în competiţie şi un factor de
eficientizare.
O viitoare alăturare a ţărilor din Europa Centrală şi de Est reprezintă în
acelaşi timp un avantaj şi o ameninţare pentru Uniunea Europeană în privinţa
politicilor sociale. Această nouă dimensionare diferă considerabil de
precedentele extinderi. Uniunea Europeană nu a negociat până în acest moment
cu atât de multe ţări deodată, problema constând nu atât în numărul de
persoane pe care îl presupune alăturarea ţărilor candidate, cât a nivelului lor de
venituri, mult mai scăzut comparativ cu cel existent în Uniune.

179

3.4. Strategia Europeană de Ocupare a Forţei de Muncă
Cunoaşterea obiectivelor de politică socială europeană va începe cu
Strategia Europeană de Ocupare a Forţei de Muncă şi Iniţiativele de Promovare
a Incluziunii Sociale (Atkinson, Tony, Cantillon, Bea, Marlier, Eric, Nolan, Brian,
2002:4). Vor fi consultate planurile naţionale ale statelor membre în domeniul
ocupării forţei de muncă şi primul raport comun asupra incluziunii sociale (***(1),
2002).
Importanţa Tratatului de la Amsterdam constă în faptul că este pentru
prima dată când şefii statelor şi guvernelor şi-au manifestat interesul pentru
problematica ocupării forţei de muncă, recunoscută ca un scop european
comun. Problematica forţei de muncă a spart graniţele naţionale prin proiectarea
la scară europeană. Este totodată pentru prima dată când obiectivele politicii
sociale au inclus acţiuni împotriva discriminării şi sprijinul acordat persoanelor
excluse social de a-şi găsi propriul loc în societate.(***, 2000:6-7)
În noiembrie 1997, Consiliul Extraordinar de la Luxemburg a adoptat
Strategia Europeană de Ocupare a Forţei de Muncă centrată pe patru direcţii
prioritare: angajarea forţei de muncă, promovarea iniţiativei antreprenoriale,
adaptabilitatea şi egalitatea oportunităţilor pentru bărbaţi şi femei. Statele
membre s-au angajat să implementeze aceste principii pe baza Planurilor Naţionale de Ocupare a Forţei de Muncă evaluate anual de către Consiliul Europei.
Pe baza monitorizării progreselor obţinute de fiecare stat membru, în fiecare an
sunt formulate îndrumări generale şi specifice fiecărei ţări pentru anul următor.
Îndrumările constituie un set consolidat de priorităţi dar conţin şi noi priorităţi
orientate spre combaterea şomajului şi creşterea nivelului de ocupare a forţei de
muncă.
Obiectivele strategiei europene în domeniul ocupării forţei de muncă sunt
concentrate spre dezvoltarea şi coordonarea strategiei care să promoveze o
forţă a muncii pregătită, specializată, adaptabilă unei pieţe a muncii dominată de
schimbări economice.
Strategia Europeană de Ocupare a Forţei de Muncă implică cincisprezece
state membre care conlucrează într-un cadru comun în vederea optimizării pieţei
muncii. În fiecare an, statele membre cad de acord asupra unei serii de îndrumări de acţiune sub jurisdicţia a patru piloni principali: îmbunătăţirea ocupării
forţei de muncă (ajutorarea persoanelor în descoperirea îndemânărilor utile),
promovarea iniţiativei şi spiritului întreprinzător (facilitarea iniţierii şi continuării
unei afaceri precum şi angajarea personalului în aceasta), încurajarea adaptabilităţii dintre sectoarele de activitate şi angajaţii lor (dezvoltarea modalităţilor
noi şi flexibile de muncă într-o lume în continuă schimbare), întărirea politicii de
promovare a egalităţii dintre bărbaţi şi femei (accesul egal la locurile de muncă,
tratament egal în muncă).
Toate statele membre lucrează prin prisma acestor scopuri în cadrul
planurilor de acţiune în domeniul ocupării forţei de muncă. Împreună cu Comisia
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Europeană revăd progresele pe care statele membre şi partenerii lor le-au
realizat într-un an.(***(2), 1999:3)
Motivele principale care au dus la actuala situaţie pe piaţa muncii sunt:
incapacitatea de a soluţiona şocurile economice şi incapacitatea de a face faţă
schimbărilor de pe piaţa muncii (***(3), 1999:3-5).

3.5. Planurile Naţionale de Promovarea a Incluziunii Sociale
Incluziunea socială este un concept relativ nou pe plan mondial care în
ultimii ani s-a impus tot mai mult în domeniul politicilor sociale devenind un
termen frecvent utilizat de către decidenţii politici, actorii sociali, societatea civilă
şi de opinia publică în general. Înlocuirea treptată a termenului de sărăcie cu cel
de excluziune socială a fost urmată în paralel de înlocuirea sintagmei de măsuri
sociale îndreptate spre reducerea sărăciei cu cele de promovare a incluziunii
sociale.
Indicatorii incluziunii sociale fac referiri la: venituri, educaţie, ocupare a
forţei de muncă, sănătate, locuinţe, participare socială. Excluziunea socială a
fost definită ca „procesul prin care anumiţi indivizi şi grupuri sunt opriţi în mod
sistematic de al accesul la poziţiile pe care le-ar permite o viaţă autonomă în
cadrul standardelor sociale conturate de instituţii şi valori într-un context dat‖
(Castells, Manuel, 2000:339).
Abordarea incluziunii sociale are o istorie relativ recentă, consacrându-se
la nivel european în anii ‘90. Preocuparea pentru elaborarea unui set de
indicatori ai incluziunii sociale a apărut la nivelul comunităţii ştiinţifice în contextul
mai general al „mişcării indicatorilor sociali‖ în special al celor privind dezvoltarea. Realizarea unor indicatori comparabili pentru monitorizarea incluziunii
sociale în Uniunea Europeană a devenit un obiectiv prioritar în ultimii doi ani.
În România, preocupările privind incluziunea socială şi indicatorii de
monitorizare aparţin predominant mediului politic şi au apărut în contextul
pregătirilor de aderare la Uniunea Europeană. În reuniunea de la Göteborg,
Consiliul European a adresat ţărilor candidate apelul de a „traduce în politicile lor
naţionale obiectivele economice, sociale şi de mediu ale Uniunii‖. Preluarea noii
abordări bazate pe incluziune socială în cercetările şi discursul politic din
România nu poate fi decât benefică pentru unitatea limbajului şi abordărilor în
analiza şi elaborarea politicilor sociale. În acest context, construirea indicatorilor
incluziunii sociale pentru România reprezintă un obiectiv necesar procesului de
integrare în Uniunea Europeană.
Summit-ul european de la Lisabona 2000 a fost concentrat pe eradicarea
sărăciei. În cadrul summit-ului Consiliului Europei s-a stabilit ca realizarea unei
coeziuni sociale mai ridicate să fie un obiectiv strategic pentru următorii 10 ani,
dimensiunea socială a Europei devenind prioritară.
Cu această ocazie, au fost formulate patru obiective globale comune
statelor membre: facilitarea ocupării şi accesul tuturor la resurse, drepturi, bunuri
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şi servicii; prevenirea riscului de excluziune; ajutorarea celor mai vulnerabili şi
mobilizarea tuturor instituţiilor relevante. În acelaşi timp, s-a stabilit elaborarea
unor planuri naţionale de acţiune privind incluziunea socială în acord cu
obiectivele adoptate. Elaborarea unui set comun de indicatori a trecut în
responsabilitatea Comisiei de Protecţie Socială a UE.
Obiectivele luptei împotriva excluziunii sociale au fost stabilite în cadrul
Consiliului de la Nisa. Profitând de experienţa implementării Strategiei Europene de Ocupare a Forţei de Muncă la nivelul celor 15 state membre, s-a stabilit
o strategie europeană comună de promovare a incluziunii sociale. În urma
summit-ului de la Nisa din 2000, Consiliul European a stabilit că toate statele
membre să dezvolte strategii antisărăcie şi de promovare a incluziunii sociale
şi să elaboreze planuri naţionale de acţiune.
Monitorizarea progreselor anuale înregistrate în statele membre s-a ciocnit
de absenţa unui set de indicatori comuni ceea ce a impus urgenţa elaborării de
comun acord a unui set de indicatori comparabili. Setul iniţial de şapte indicatori
a suferit modificări şi operaţionalizări comune dictate atât de capacitatea lor de a
reflecta condiţiile sociale, cât şi de conotaţia clar normativă. În decembrie 2001 la
nivelul statelor membre, s-a acceptat setul final de 18 indicatori ai incluziunii
sociale.
Utilizarea indicatorilor incluziunii sociale porneşte de la diferenţa dintre
indicatorii de performanţă şi indicatorii politici. Indicatorii de performanţă măsoară
caracteristicile fenomenului, permit evaluarea rezultatului politicilor şi eficacitatea
soluţiilor dedicate rezolvării problemelor sociale (de ex. ratele de sărăcie,
numărul abandonurilor şcolare). Indicatorii politici exprimă efortul politic (de ex.
totalul cheltuielilor pentru asistenţa socială). Există, de asemenea indicatori de
context care plasează politicile într-un context economic şi social mai general (de
ex. cheltuielile pentru protecţie socială ca procent din PIB). Ceea ce interesează
este calculul evoluţiei în timp, principalul obiectiv fiind evaluarea progresului
realizat.
La Summit-ul de la Stockholm, din martie 2001, s-a propus un prim set
comun de şapte indicatori pentru monitorizarea performanţelor naţionale care
cuprindea: 1) distribuţia venitului, 2) proporţia din populaţie aflată sub linia de
sărăcie înainte şi după transferurile sociale, 3) persistenţa sărăciei, 4) proporţia
gospodăriilor cu membrii fără loc de muncă, 5) disparităţi regionale, 6) educaţie
scăzută, 7) şomaj pe termen lung. Acest set de indicatori a suferit modificări şi
operaţionalizări comune dictate atât de capacitatea lor de a reflecta condiţiile
sociale, cât şi de conotaţia clar normativă.
În septembrie 2001, s-a organizat conferinţa „Indicatori ai incluziunii
sociale – realizarea obiectivelor comune UE‖ cu participanţi din mediul academic
şi politic din 26 de ţări, în scopul examinării bazelor ştiinţifice ale indicatorilor,
avantajelor şi dezavantajelor şi modului în care pot fi implementaţi. Grupul de
lucru care a condus lucrările privind indicatorii sociali al Comisiei de Protecţie
Socială a UE, a propus un set de indicatori pe mai multe domenii: sărăcie,
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ocupare, educaţie, sănătate şi locuire. În urma îmbunătăţirilor aduse pe baza
lucrărilor conferinţei, în decembrie 2001 s-a acceptat setul final de 18 indicatori ai
incluziunii sociale. Aceştia sunt organizaţi pe două nivele: un prim nivel de 10
indicatori primari pe probleme centrale şi un al doilea nivel de 8 indicatori
secundari care completează indicatorii primari şi măsoară alte dimensiuni ale
problemelor. La acest set comun se adaugă un al treilea nivel de indicatori
terţiari care pot fi diferiţi, includerea acestora în Planurile Naţionale de Acţiune
rămânând la alegerea fiecărui stat membru, în funcţie de problemele specifice cu
care se confruntă.
Indicatorii incluziunii sociale comuni la nivelul UE sunt în prezent următorii:
A. Indicatori primari:
1. Procentul de persoane cu venit relativ scăzut (sub 60% din venitul median echivalent); valoarea pragului venitului relativ scăzut – dezagregat pe
diferite criterii;
2. Distribuţia veniturilor pe quintile (cei mai bogaţi 20% raportaţi la cei mai
săraci 20%);
3. Persoane cu venit relativ scăzut (sub 60% din venitul median) în anul
respectiv (n) şi cel puţin doi ani din ultimii 3 ani (n-1, n-2, n-3) – dezagregat pe sexe;
4. Distanţa între venitul median al persoanelor cu venit relativ scăzut şi
pragul venitului relativ scăzut ca procent din pragul venitului relativ scăzut;
5. Disparităţi regionale din perspectiva şomajului (coeficient de variaţie a
ratelor şomajului pe regiuni);
6. Rata şomajului pe termen lung (mai mare de 1 an);
7. Persoane care trăiesc în gospodării de şomeri;
8. Rata abandonului şcolar;
9. Speranţa de viaţă la naştere;
10. Starea percepută de sănătate în funcţie de nivelul venitului.
B. Indicatori secundari:
1. Dispersia în jurul pragului venitului relativ mic (persoane cu venit aflat
sub 40%, 50% sau 70% din venitul median echivalent);
2. Procentul persoanelor cu venituri relativ scăzute utilizând un prag cu bază anuală fixă;
3. Procentul persoanelor cu venituri relativ scăzute înainte de transferuri –
dezagregat pe sexe;
4. Coeficientul Gini;
5. Persoane cu venit sub 50% din venitul median echivalent în anul respectiv (n) şi cel puţin 2 ani din ultimii trei ani (n-1, n-2, n-3) – dezagregat pe
sexe;
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6. Ponderea şomerilor pe termen lung în total şomeri – dezagregat pe sexe;
7. Ponderea şomerilor pe termen foarte lung (24 luni şi peste) – dezagregat
pe sexe;
8. Rata persoanelor cu educaţie scăzută (primară sau secundară neterminată) – pe grupe de vârstă şi sexe.
Implementarea indicatorilor depinde de existenţa datelor. Unii dintre
indicatori nu pot fi calculaţi pentru toate statele membre. Astfel, există încă
probleme legate de disponibilitatea şi comparabilitatea datelor, cele mai
importante fiind consistenţa surselor de date naţionale, posibile hiaturi în datele
panel şi modul în care sunt integraţi indicatorii de venit în analizele
multidimensionale.
În cazul ţărilor candidate, metodologia utilizată pentru calculul indicatorilor
este pe cât posibil, aceeaşi cu cea folosită de către statele membre. Eforturile de
compatibilizare au avut în vedere păstrarea aceleiaşi definiţii pentru indicatorii
cuantificaţi la nivel naţional. În ciuda acestor direcţii, indicatorii pentru ţările
candidate nu pot fi consideraţi comparabile în întregime, în principal datorită
diferenţelor dictate de anii comparaţi dar şi de sursele de date atât din punct de
vedere al perioadelor din an (în cazul indicatorilor referitori la venituri, rezultatele
pot fi afectate de variabilitatea veniturilor sezoniere). (Dennis, Ian, Guio, AnneCatherine, 2003: 1).
Până în prezent, nu există o monitorizare a indicatorilor incluziunii sociale
pentru România deşi aceştia oferă o imagine realistă a contextului social fiind un
suport important pentru politicile sociale orientate spre reducerea sărăciei în ţara
noastră. Pentru România problema disponibilităţii datelor este importantă iar
comparabilitatea cu cele de la nivel UE este greu de stabilit. Întrucât pentru
România, numai unii dintre indicatori sunt disponibili, urmează să se adapteze
setul de indicatori comuni UE, să se implementeze acest set în România, şi să
se elaboreze şi alţi indicatori ai incluziunii sociale relevanţi pentru situaţia
particulară a ţării noastre.
Totuşi, unii dintre indicatori sunt deja disponibili iar alţii pot fi calculaţi,
posibile surse de date fiind diferitele anchete realizate de Institutul Naţional de
Statistică: Ancheta Bugetelor de Familie, Ancheta Condiţiilor de Viaţă în
Gospodării (AIG), Ancheta asupra Forţei de Muncă în Gospodării (AMIGO)
precum şi alte date furnizate de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale,
Ministerul Educaţiei şi Cercetării sau Ministerul Sănătăţii şi Familiei.
Calculul indicatorilor incluziunii sociale nu face obiectul studiului de faţă,
dar progresele înregistrate de România în această direcţie sunt integrate în
Planul Naţional de Promovare a Incluziunii Sociale. Următoarea secţiune din
primul capitol prezintă succint acest document de maximă importanţă în
contextul negocierilor dintre România şi Uniunea Europeană.
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3.6. Planul Naţional de Promovare a Incluziunii Sociale
în România
Planul Naţional Antisărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale (PNAinc) a
fost adoptat în iulie 2002 (HG nr. 829/31.06.2002) de către guvern ca program
oficial de guvernare. Pe 20 septembrie 2002, Planul a fost lansat oficial de către
primul ministru.
Planul Naţional Antisărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale al României
este elaborat în acord cu filosofia formulată de Uniunea Europeană. Obiectivul
său principal este absorbţia sărăciei şi promovarea incluziunii sociale în
perspectiva creării unei societăţi prospere şi coezive, de tip european.
La Conferinţa de la Nisa din decembrie 2000, Consiliul Europei a decis ca
toate statele membre să realizeze până în iunie 2001 strategii antisărăcie şi
promovarea a incluziunii sociale. Principiile şi experienţa planurilor celor 15 state
membre ale Uniunii Europene au reprezentat o sursă importantă de inspiraţie în
elaborarea PNAinc.
Astfel, Planul Naţional Antisărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale este
realizat după modelul stabilit de Consiliul European în 2000 pentru planurile
naţionale ale ţărilor Uniunii Europene, dar luând în considerare caracteristice
specifice ale României ca ţară în tranziţie.
PNAinc propune obiective pe două orizonturi de timp şi este structurat pe
trei secţiuni:
Planul global de prevenire şi absorbţie a sărăciei şi promovare a incluziunii sociale
Direcţiile de acţiune în direcţia combaterii sărăciei şi a excluziunii sociale
asumate de guvern sunt de două tipuri:
 Pe termen mediu/ lung: 2002-2012;
 Pe termen scurt: durata actualei guvernări (2002-2004).
Direcţiile strategice prioritare pe termen scurt cuprinse în PNAinc sunt
următoarele:
Obiectiv 1: Lichidarea formelor celor mai dure ale sărăciei extreme: lipsa
unui venit minim şi a oricărei locuinţe;
Obiectiv 2: Absorbţia semnificativă a sărăciei persoanelor active prin
creşterea ocupării şi îmbunătăţirii veniturilor primare, provenite din activităţile economice:
 crearea de noi locuri de muncă atât prin relansarea economiei cât şi prin
investiţii în infrastructură;
 suport pentru activităţi economice pe cont propriu generatoare de bunăstare;
 relansarea activităţilor agricole şi a activităţilor nonagricole din mediul rural;
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 asigurarea unui raport echilibrat între salariul minim şi salariul mediu.
Obiectiv 3: Corecţia dezechilibrelor din sistemul de pensii şi lansarea
procesului de reabilitare a pensiilor;
Obiectiv 4: Diminuarea impactului social al restructurării economice, cu
accent prioritar pe dezvoltarea de oportunităţi ocupaţionale
Obiectiv 5: Îmbunătăţirea substanţială a accesului la serviciile sociale
publice fundamentale:
 sănătate: asigurarea accesului tuturor la serviciile de sănătate de bază;
refacerea sistemului de asistenţă medicală primară, mai ales în zonele
rurale;
 învăţământ: creşterea şanselor educaţionale ale zonelor şi segmentelor
sociale defavorizate educaţional – mediu rural, săraci sever, romi;
 asistenţă socială: asigurarea unei acoperiri substanţiale cu servicii de
asistenţă socială în familie şi comunitate;
 ocupare: creşterea ponderii finanţării programelor active de ocupare a
forţei de muncă (22% din Fondul de şomaj în 2003) şi îmbunătăţirea eficienţei lor.
Obiectiv 6: Reglementarea definitivă a problemei copiilor abandonaţi prin
prevenire şi prin absorbţia copiilor abandonaţi în sisteme de
tip familial. Reglementarea procedurii de adopţie şi promovarea, în mod accentuat a adopţiilor naţionale;
Obiectiv 7: Lichidarea completă a problemei copiilor străzii;
Obiectiv 8: Constituirea unui sistem nou de prevenire şi tratare a delincvenţei juvenile;
Obiectiv 9: Constituirea la nivel naţional şi local a unui sistem de suport
pentru tinerii care părăsesc sistemul de suport pentru copii
abandonaţi;
Obiectiv 10: Implementarea noului sistem naţional de asistenţă socială;
Obiectiv 11: Implementarea susţinută a Strategiei naţionale de îmbunătăţire a condiţiilor social-economice de viaţă a populaţiei de
rromi:
 creşterea accentuată a accesului la serviciile medicale şi la planificarea
familială a copiilor şi tinerilor;
 creşterea participării şcolare la toate nivelele sistemului educaţional;
 soluţionarea problemei lipsei identităţii legale;
 soluţionarea cazurilor de locuire fără forme legale de proprietate;
 identificarea unor modalităţi de acces la pământ a rromilor din mediul rural.
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Obiectiv 12: Constituirea unui mecanism de monitorizare a implementării
Planului Naţional Antisărăcie şi Promovare a Incluziunii
Sociale;
Obiectiv 13: Elaborarea de planuri judeţene antisărăcie şi promovare a
incluziunii sociale;
Obiectiv 14: Iniţierea, la nivelul fiecărei localităţi, a planurilor de reabilitare a locuinţelor sever degradate şi de producţie a utilităţilor
publice necesare, la costuri acceptabile.
Secţiunea mai prezintă o analiză a contextului economic, evidenţiind
factorii de risc ai implementării eficiente a PNAinc. Analiza resurselor Planului
Naţional construieşte scenariul unui angajament social ferm de creştere a
finanţării sectorului social şi a eficienţei acestuia şi menţionează modalităţile
concrete de atingere a acestui scop.
Componentele sectoriale ale PNAinc
Planurile sectoriale au fost elaborate în colaborare cu ministerele/organismele guvernamentale responsabile de domeniile respective. Ele conţin obiective
de prevenire şi absorbţie a sărăciei şi excluziunii sociale, specifice sectorului
respectiv. Marea majoritate a acestor obiective sunt deja incluse, într-o formă
mai mult sau mai puţin explicită, în strategiile/planurile organismelor guvernamentale responsabile. Formularea distinctă a acestor planuri sectoriale are ca
intenţie stimularea unei mai bune focalizări a tuturor organismelor guvernamentale pe realizarea obiectivelor globale ale PNAinc.
Domeniile şi grupurile sociale vulnerabile luate în considerare în această
secţiune sunt: ocupare, educaţie, sănătate, locuire, copii, tineri, persoane cu
handicap şi rromi.
Analiza situaţiei actuale
Secţiunea a III-a include o analiză a configuraţiei sărăciei şi excluziunii
sociale în România actuală şi o evaluare a politicilor antisărăcie în perioada
1990-2001.
PNAinc reprezintă un instrument de conştientizare colectivă a problemelor societăţii româneşti şi a direcţiilor construcţiei sociale, un plan de
acţiune global care să stimuleze planurile de acţiune sectoriale şi locale,
conceput ca instrument de coordonare a eforturilor colective articulate de
construcţie socială şi un instrument de monitorizare a eforturilor guvernamentale de absorbţie a sărăciei şi de promovare a incluziunii sociale.

4. ANALIZA IMPACTULUI ADERĂRII ROMÂNIEI
LA UNIUNEA EUROPEANĂ ASUPRA
STATULUI BUNĂSTĂRII ROMÂNESC
Cristina BĂJENARU
Cristina DOBOŞ
Simona Vonica RĂDUŢIU
În noul context al economiei mondiale şi al accentuării deschiderii interstatale, statele bunăstării vest-europene înregistrează o tranziţie de la un stat al
bunăstării de tip keynesian, bazat pe ocuparea deplină a forţei de muncă într-o
economie naţională relativ închisă, la un regim al bunăstării bazat pe muncă de
tip schumpeterian.
În acest cadru de schimbări ale unor coordonate ale statului bunăstării
european, României îi revine sarcina grea de a-şi îmbunătăţi şi adapta instituţiile
şi serviciile sociale oferite la noile realităţi europene, scopul final fiind acela al
unei mai bune calităţi a vieţii cetăţenilor săi. Statul bunăstării românesc trebuie
privit astfel în contextul global al problemelor pe care le generează discuţia
redefinirii rolului acestuia în Vest. În Europa Occidentală se desfăşoară o amplă
dezbatere cu privire la statul bunăstării. Şomajul accentuat şi prelungit şi
perspectiva creşterii numerice a pensionarilor sunt probleme care afectează
statele occidentale, determinându-le să caute noi soluţii de finanţare şi redistribuire a bunăstării în societate.
Capitolul de faţă prezintă statul bunăstării în contextul evoluţiei europene
actuale a acestuia şi prezintă direcţiile de bunăstare în România după 1989 cât
şi stadiul negocierilor privind dimensiunea socială a integrării României.

4.1. Statul bunăstării
În sistemele democratice, guvernarea îndeplineşte funcţiile de menţinere a
securităţii, de furnizare a serviciilor publice şi asigurarea unui tratament egal în
faţa legii. Conform lui Ronald W. Johnson şi Henry P. Minis Jr. (Johnson W.
Ronald, Minis, P. Henrz Jr., 1996) „în statele bunăstării vestice aceste funcţiuni
iau forma unui contract între autorităţi şi cetăţeni‖.
Direcţiile noului discurs în sfera politicilor sociale, corespund „modului
social de regularizare economică‖ în care normele muncii şi ale incluziunii
sociale sunt centrale (Schmitter, Philippe C., 1996: 222). Piaţa globală şi
mecanismele proprii globalizării specifice liberului schimb dizolvă autoritatea
statelor naţionale modelând deciziile la nivel naţional în funcţie de parametrii
supranaţionali. „Neo-liberalismul propune un mod de guvernare care cere
fiecărui stat să îşi schimbe organizarea internă pentru a se confrunta cererilor
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competiţiei de pe piaţa globală şi să renunţe la toate formele ei de intervenţie.‖
(Gamble, Andrew, 2001: 44).
―Principiile pe care este fondat statul bunăstării modern implică astfel
responsabilitatea naţională faţă de bunăstarea tuturor cetăţenilor săi, aceste
principii contribuind la consolidarea ideii de naţiune şi integrare socială. (Olsen,
Johan P., 1996: 257)‖. Contractul există la diverse nivele: constituţia defineşte
principiile de bază ale contractului, legile naţionale şi subnaţionale şi procedurile
oferind un cadru‖. (Johnson W. Ronald, Minis, P. Henrz Jr., 1996) Astfel,
participarea cetăţenilor la guvernare se realizează sub aspectul definirii
contractului, dar şi pentru a-l pune în aplicare şi a monitoriza respectarea
drepturilor şi obligaţiilor stabilite prin acest contract.
Această premisă are o importanţă deosebită în contextul actual al
inferenţelor dintre suveranitatea naţională şi diversele organisme internaţionale
care tind să preia, în virtutea principiului subsidiarităţii diferite atribute ale statului
naţional ştirbind astfel din exercitarea suveranităţii naţionale.
Se pune astfel problema în ce măsură statul bunăstării naţional nu va
pierde tot mai mult teren privind controlul serviciilor şi beneficiilor sociale oferite,
în favoarea unor organisme supranaţionale. Cu toate acestea, se poate spune,
luând în considerare tendinţele recente la nivelul Uniunii că nu se prevede
constituirea în viitorul apropiat a unui model unic în politica socială aşa cum s-a
realizat în politica economică – uniunea vamală, moneda unită, piaţa unică.
Politica socială va rămâne probabil de competenţă naţională în acord însă cu
principiile subsidiarităţii acceptate de UE. (Mărginean, Ioan (coord), 2001).
Gosta Esping-Andersen consideră de asemenea că diferitele tipuri de
regimuri ale bunăstării pe care naţiunile le-au consolidat în ultimele decade au
un efect durabil şi puternic asupra modalităţii în care strategiile de adaptare pot
şi vor fi continuate (Esping-Andersen, Gosta, 1999: 4), nucleul de bază al statului
bunăstării naţional fiind dificil de modificat. Gosta Esping-Andersen, în revizuirea
tipologiei statelor bunăstării, atrage atenţia asupra faptului ca obiectul studiului
său sunt regimurile bunăstării şi nu statele bunăstării. În formula revizuită, cele
trei regimuri ale bunăstării sunt: regimul bunăstării liberal, regimul bunăstării
social democratic şi regimul bunăstării conservativ (Esping-Andersen, Gosta,
1999: 85).
Analiza lui Gosta Esping-Andersen asupra economiilor postindustriale
pleacă de la premisa că transformarea postindustrială este instituţional
predictibilă şi determină şi motivează traiectoriile naţionale. Diferitele tipuri de
regimuri ale bunăstării pe care naţiunile le-au consolidat în ultimele decade au
de un efect durabil şi puternic asupra modalităţii în care strategiile de adaptare
pot şi vor fi continuate (Esping-Andersen, Gosta, 1999: 4).
Cu toate acestea, asistăm la o redefinire treptată a bunăstării sociale
dictată de presiunile economice şi sociale exercitate la nivel naţional şi
internaţional. „Reforma modelului economic şi social european (...) necesită
conjugarea tradiţiei solidariste a statului social (...) cu capacitatea de a concura
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într-o economie globalizată‖. (Prodi, Romano 2001: 8). Ca un răspuns, Manuel
Castells propune conceptul de stat reţea capabil să răspundă provocărilor de la
nivel european şi mondial. (Castells, Manuel, 2000: 339).
Modelul scandinav al statului bunăstării a fost întotdeauna privit ca unul de
succes, astfel încât o analiza generală a redefinirii modelului european de
politică socială nu poate să nu ia în considerare şi modificările survenite la nivelul
acestui model nordic, care a fost forţat să îşi reducă din generozitate în contextul
economic internaţional prezent.
Modelul nordic european în domeniul ocupării forţei de muncă a
reprezentat un model alternativ pieţei libere şi politicilor neoliberale promovate în
Statele Unite şi în Marea Britanie. Începând cu anul 1994, Danemarca, ţară bine
cunoscută pentru sistemul generos de beneficii pentru şomaj, a schimbat politica
în domeniul forţei de muncă. S-a trecut de la politici „pasive‖ (orientate spre
primirea de beneficii) la politici „active‖ (bazate pe pregătire şi educaţie), dar au
fost „ menţinute elementele majore ale modelului nordic‖ (Etherington, David, cf
***,2001: 147), sau ale modelului social democrat, în concordanţă cu tipologia
elaborată de Gosta Esping Andersen.
Tabelul nr. 3
Politicile bunăstării şi politicile bunăstării prin muncă
Politicile bunăstării
Sistem de bunăstare protectiv şi
redistributiv
 Bunuri pasive bazate pe metafora
1
reţelei de securitate socială
 Drepturi necondiţionate şi aproape
nici o obligaţie
 Estimarea că beneficiile vor creşte
Sursa: Torfing, Jacob, cf ***, 2001: 8.


Politicile bunăstării prin muncă
Sistem de bunăstare mai condiţionant şi
„integrativ-productiv‖
 Bunuri active bazate pe metafora plasei
elastice
 Drepturi condiţionate legate de obligaţii
 Estimarea unor viitoare reduceri de costuri


Mats Benner prezintă criza modelului suedez de stat al bunăstării de tip
keynesian manifestată începând cu mijlocul anilor ‘60, manifestată printr-o criză
a economiei suedeze, modificarea orientării productiviste a politicii forţei de
muncă, creşterea continuă a costului politicii sociale şi incapacitatea economiei
1

Metafora reţelei de securitate socială se bazează pe perceperea statului bunăstării ca o
„reţea complexă de protecţie socială‖ multistratificată. Straturile sunt: „bunuri şi servicii
oferite gratuit colectivităţii: educaţie, sănătate‖, „sistemul de asigurări sociale‖, „sprijinul
universal acordat unor categorii de oameni cu nevoi speciale‖. Ultimul, „asistenţa socială
fundată pe testarea mijloacelor financiare – reţeaua de securitate socială, cum este denumită adesea‖ oferă ultimul nivel de protecţie. În măsura în care mai există persoane care nu primesc suficient suport din nivelurile superioare de protecţie socială, scăpând prin
„ochiurile‖ acestora, vor primi un sprijin ultim prin această reţea de asistenţă socială, pe
baza determinării nevoilor individuale şi a resurselor de care ele dispun.‖ (Zamfir, Cătălin,
Zamfir, Elena, 1997: 25).
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de a face faţă acestor costuri. (Benner, Mats, 2001: 41). Acesta susţine că
direcţiile viitoare ale statului bunăstării european coincid celui suedez, însumate
drept caracteristici ale statului bunăstării de tip schumpeterian.
Aceeaşi idee este preluată şi de alţi autori precum Jacob Torfing care
descrie schimbările în politica forţei de muncă prin trecerea de la „bunăstare‖
(welfare) la „bunăstare prin muncă‖ (workfare). Cazul pe care îl ia el în considerare este cel al statului danez. Aceasta a reprezentat o tranziţie de la statul
bunăstării de tip keynesian promovând ocuparea deplină a forţei de muncă
într-o economie naţională relativ închisă la un regim al bunăstării bazat pe
muncă de tip schumpeterian. (RBS).
Politica măsurilor active în domeniul forţei de muncă prin recalificare profesională în locul reducerii beneficiilor şi salariilor este un exemplu tipic de
„model nordic‖ al bunăstării prin muncă. Politica socială daneză de bunăstare
prin muncă este spre exemplu mai degrabă ofensivă decât defensivă, promovând activizarea în locul reducerii beneficiilor şi salariilor, perfecţionarea abilităţilor şi experienţei de muncă a persoanelor aflate în situaţia de şomaj,
specializarea şi educaţia, delegarea autorităţii în locul controlului, programe
dedicate nu numai şomerilor (Torfing, Jacob, cf. ***, 2001: 17).
Horneman Moller punctează direcţiile noului discurs în sfera politicilor
sociale, vorbind despre „modul social de regularizare economică‖ în care normele muncii şi ale incluziunii sociale sunt centrale (Hornemann Moller, Iver, cf.
***, 2001: 167).

4.2. Schimbări ale statului bunăstării românesc după 1989
Începutul anilor ‘90 este marcat de schimbări politice şi economice majore
în majoritatea regiunilor lumii. Succesul economiilor de piaţă, eşecurile sistemelor centralizate bazate pe economia de comandă şi ineficienţa întreprinderilor
de stat au învins rolul puternic al statului din economiile dominate de controlul
public al statului. În acelaşi timp, abuzurile regimurilor autoritare au dus la
căutarea unor forme de guvernare mai potrivite.
În acest context, relaţiile autorităţi publice centrale – autorităţi locale suferă
o serie de modificări, ca urmare a noilor opţiuni de guvernare. Astfel, fiecare nivel
administrativ capătă noi responsabilităţi Autorităţile centrale deleagă o parte din
responsabilităţile avute la nivel local, conform principiului subsidiarităţii. Cadrul
legislativ adoptat de fiecare ţară stabileşte modul în care vor colabora instituţiile
publice pentru realizarea bunăstării sociale şi defineşte rolul fiecărui nivel,
precum şi atribuţiile pe care le au autorităţile. În acest fel se realizează o opţiune
pentru un anumit tip de stat al bunăstării şi pentru un mod anume de furnizare a
serviciilor sociale.
Atât în sistemele democratice, cât şi în cele în curs de democratizare,
guvernarea îndeplineşte funcţiuni ca menţinerea securităţii, furnizarea serviciilor publice şi asigurarea unui tratament egal în faţa legii. Conform lui Ronald
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W. Johnson şi Henry P. Minis Jr. „în statele bunăstării vestice aceste funcţiuni
iau forma unui contract între autorităţi şi cetăţeni. Contractul există la diverse
nivele: constituţia defineşte principiile de bază ale contractului, legile naţionale
şi subnaţionale şi procedurile oferind un cadru, şi contractul devine operaţional
la nivel local”. (Johnson W. Ronald, Minis, P. Henrz Jr., 1996) Astfel, participarea cetăţenilor la guvernare se realizează sub aspectul definirii contractului, dar
şi pentru a-l pune în aplicare şi a monitoriza respectarea drepturilor şi obligaţiilor stabilite prin acest contract.
România se înscrie şi ea în această categorie. Începutul anilor ‘90 a
marcat începutul schimbărilor în societatea românească şi anume trecerea la
democraţie şi de la economia centralizată la economia de piaţă.
Statul bunăstării socialist care putea fi regăsit în România înainte de ‘89
prezenta câteva caracteristici cum ar fi: condiţionarea acordării beneficiilor
sociale de muncă, un sistem de servicii cuprinzător, un cadru legal al drepturilor
sociale înalt elaborat, o cultură a legalităţii, capacitate a statului bine dezvoltată,
lipsa personalului din administraţie, subdezvoltarea serviciilor sociale, criza
economică cronică. (Zamfir, Cătălin, 1999).
Plecând de la aceste situaţii uneori paradoxale, România se adaptează
cerinţelor pe plan European şi începe trecerea la o economie de piaţă şi un alt
tip de stat al bunăstării. Aceasta este în principal o opţiune politică, cu rezultate
în toate planurile vieţii sociale. Discuţia se poartă în principal pe axa centralizare
– descentralizare. Având în vedere faptul că România a experimentat sistemul
centralizat de furnizare a bunăstării, dar nu pe cel al statelor nordice, ci sistemul
sovietic, opţiunea clasei politice, susţinută de populaţie a fost aceea de
descentralizare a serviciilor sociale şi a economiei. Astfel, opţiunea pentru
descentralizarea furnizării bunăstării sociale, conduce la o uşoară retragere a
statului din funcţia sa de furnizor al bunăstării sociale, această responsabilitate
fiind preluată într-o măsură tot mai mare fie de instituţiile locale sau alte agenţii
guvernamentale, fie de furnizori privaţi de servicii sociale. Statul este cel care
formulează strategia şi urmăreşte aplicarea ei, însă nu mai intervine direct . El îşi
stabileşte criteriile de performanţă ce trebuie îndeplinite de către cei care vor
furniza respectivul serviciu. În plus, se deleagă o serie de responsabilităţi la nivel
local şi în ceea ce priveşte asigurarea fondurilor pentru a se acorda anumite
beneficii. Finanţarea programelor sociale nu se va mai realiza în totalitate de la
nivel central, ci va trebui asigurată finanţarea acestor proiecte şi de la bugetul
local şi din alte surse; pentru aceasta, bugetul local care va fi necesar va fi astfel
constituit încât să poată acorda cetăţenilor beneficiile stabilite prin lege. O
importanţă deosebită capătă în acest context legea parteneriatului public –
privat, care permite autorităţilor locale să atragă surse de pe piaţa privată pentru
susţinerea proiectelor pe care le desfăşoară şi asigurând şi o mai mare implicare
a actorilor sociali cu activităţi economice în rezolvarea problemelor comunităţii.
O serie de responsabilităţi care înainte de 1989 reveneau autorităţilor
centrale sunt delegate autorităţilor locale. Astfel, autorităţile locale dobândesc o
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serie de responsabilităţi pentru care de cele mai multe ori nu sunt pregătite.
Această lipsă a capacităţilor se referă fie la aspectele financiare ale problemei,
fie la lipsa specialiştilor sau la capacitatea instituţională necesară pentru rezolvarea problemelor. În acest mod, apar o serie de legi care deleagă responsabilităţile la nivel local, fără precizarea mijloacelor financiare necesare îndeplinirii
obligaţiilor stabilite prin lege. Un astfel de act normativ a fost legea ajutorului
social. Deşi autorităţile centrale au delegat responsabilitatea la nivel local, în
multe situaţii, autorităţile locale au fost în imposibilitatea acordării acestui beneficiu. Primăriile au avut responsabilitatea acordării acestor ajutoare, însă nu
aveau mijloacele financiare necesare îndeplinirii obligaţiilor impuse de lege,
care nu prevedea şi resursele din care să se asigure aceste ajutoare. Dincolo
de dificultăţile de ordin financiar pe care le au autorităţile locale în îndeplinirea
noilor responsabilităţi există probleme legate de capacitate instituţională a autorităţilor locale. Deşi autorităţile locale au responsabilitatea de a-şi obţine fonduri proprii, există o serie de factori constrângători cum ar fi incapacitatea
administrativă (capacitatea autorităţilor locale de a colecta taxe şi a găsi surse
suplimentare de finanţare), impredictibilitatea surselor de venit. În încercarea
de a gestiona resursele financiare, comunităţile rurale au dificultăţi în colectarea acestor resurse (Şandor, M. (coord), 2002).
În domeniul serviciilor sociale aceste schimbări au fost extrem de pregnante. Prin delegarea unor responsabilităţi de la nivelul central la nivel local apar
o serie de dificultăţi, legate atât de constrângerile financiare, cât şi de lipsa
capacităţii instituţionale a autorităţilor locale pentru rezolvarea acestor probleme.
Un exemplu ar putea fi legea ajutorului social. Deşi legea prevedea acordarea
ajutorului social, transferarea responsabilităţilor la nivel local, fără precizarea
surselor de finanţare a dus la o serie de aspecte negative, ceea ce a avut ca
efect o acutizare a sărăciei în cadrul anumitor grupuri sociale.
O altă problemă majoră a autorităţilor locale este managementul local. În
condiţiile resurselor insuficiente, atragerea de resurse bugetare se poate dovedi
o alternativă în încercarea de a face faţă responsabilităţilor. Însă în acest tip de
demers este absolut necesar ca autorităţile locale să dovedească nu doar
cunoaşterea surselor de finanţare, dar să dovedească şi abilitatea de a elabora
proiecte eligibile. Lipsa specialiştilor poate fi astfel o piedică în încercarea de a
atrage fonduri extrabugetare. Există o disparitate regională şi pe medii de
rezidenţă a programelor oferite de autorităţile locale, în funcţie de capacitatea
instituţională la nivel local.
Procesul descentralizării, în România este unul problematic. Se poate
spune că, în cei paisprezece ani de tranziţie, acest proces s-a desfăşurat cu
numeroase dificultăţi. O serie de măsuri au fost adoptate fie sub presiunea
organismelor internaţionale, fie sub presiunea anumitor grupuri sociale. Toate
aceste incoerenţe, lipsa unui program clar al descentralizării şi a unor măsuri
foarte clar stabilite încă de la începutul acestui proces, a făcut ca acesta să fie
unul cu numeroase poticniri, reveniri şi îmbunătăţiri.
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Deşi există o serie de dificultăţi atât de ordin instituţional, cât şi financiar,
urmărind modelele statelor bunăstării vest–europene, se încearcă dezvoltarea
parteneriatului cu beneficiarii serviciilor sociale, astfel încât aceştia să fie implicaţi în procesul de luare a deciziei, dar şi în implementarea hotărârilor adoptate. Acest parteneriat oferă legitimitate deciziilor şi elimină o serie de rezistenţe
care ar putea apărea la punerea în practică a deciziilor adoptate. Organismele
europene finanţatoare încurajează acest parteneriat cu cetăţenii şi stimulează
parteneriatele public-privat pentru realizarea bunăstării sociale. Recent a fost
adoptat un act normativ prin care se reglementează acest tip de parteneriat
public-privat şi sunt stimulate aceste iniţiative.
Aceste schimbări ale statului bunăstării românesc pot fi regăsite în
demersul României de integrare în Uniunea Europeană. Negocierile cu Uniunea
Europeană şi capitolele de negociere încheiate deja demonstrează dorinţa
României şi a cetăţenilor săi de a se integra într-un sistem de valori democratic,
competitive economic şi eficient din punctual de vedere al bunăstării sociale.

4.3. Impactul extinderii Uniunii Europene asupra statului bunăstării românesc
Ţările candidate din Europa Centrală şi de Est care şi-au manifestat
dorinţa de aderare la Uniunea Europeană vor trebui să adopte şi legislaţia UE,
inclusiv în ceea ce priveşte politica socială. Având în vedere orientările actuale
ale UE se poate afirma că nu se prevede constituirea în viitorul apropiat a unui
model unic în politica socială, aşa cum s-a realizat deja în politica economică
unificarea pe diferite componente-uniunea vamală, moneda unică, piaţa unică.
Deşi se regăsesc o serie de principii şi practici comune, sistemele de oferire a
bunăstării diferă de la o ţară la alta. Cel mai probabil politica socială va rămâne
de competenţă naţională în acord însă cu principiile subsidiarităţii acceptate de
UE; nu se poate vorbi deocamdată despre un model social unic al UE în viitorul
apropiat (Mărginean, I. (coord), 2001).
Pe de altă parte, procesul de integrare europeană este privit ca o sursă a
unor probleme, întrucât viitorul stat al bunăstării european va necesita o
acomodare a unor orientări diferite de politică socială la forma federală de
administrare a noii Europe. Această perspectivă (în ceea ce priveşte statele
bunăstării UE) prezentă şi probabilă pentru viitorul imediat se va aplica şi
României în momentul în care va deveni parte a organizaţiei. Deci, în ceea ce
priveşte politica socială, se poate vorbi de o autonomie, nu totală, dar ridicată şi
implicarea accentuată a competenţei naţionale.
În acelaşi timp însă, ţările UE au adoptat o serie de reglementări comune
de care s-a vorbit şi anterior în materialul nostru, în special cele legate de
domeniul pieţei forţei de muncă, măsuri a căror adoptare a fost forţată de
procesul de migrare a forţei de muncă între ţările Uniunii şi dinafara Uniunii
înspre aceasta. A apărut astfel nevoia unui sistem de asigurări transnaţional
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pentru angajaţii migranţi şi înlocuirea drepturilor cetăţeneşti cu drepturile omului
ca bază a politicilor sociale. De asemenea, s-a simţit nevoia unor măsuri noi în
politica socială, legate de politica de restructurare a industriei şi de susţinere a
agriculturii, odată cu adâncirea cooperării economice între ţările europene ale
Uniunii.
Pentru România, statul bunăstării bazat pe muncă prezintă o serie de
consecinţe pozitive şi negative prezentate succint în tabelul nr. 4.
Tabelul nr. 4
Statul bunăstării bazat pe muncă într-o economie globală. Perspectiva
pentru România
Consecinţe pozitive
Reducerea dependenţei de stat;
Drepturi de asigurare mai mari pentru acei
care realizează venituri mai mari;
Reducerea costurilor şi creşterea competitivităţii;
Reducerea nivelului taxării;
Reducerea conflictelor de muncă;
Libera circulaţie a capitalului şi forţei de
muncă.
Sursa: Preda M., 2002: 123.

Consecinţe negative
Creşterea polarizării sociale;
Pericolul migraţiei masive spre vest;
Creşterea rolului instituţiilor transnaţionale;
Reducerea posibilităţilor de promovare a
intereselor interne;
Dezavantajarea statelor sărace în redistribuirea globală a resurselor.

În conturarea politicii sociale româneşti trebuie ţinut cont de direcţiile de
acţiune şi recomandările Uniunii Europene. Astfel, se recomandă investirea în
sănătate şi în educaţie, un management mai bun al resurselor umane, şi
funcţionarea eficientă a pieţei forţei de muncă, centrarea pe „workfare‖ de care
se vorbeşte în capitolele precedente. Aceste investiţii în resursele umane au o
legătură directă cu o creştere a ocupării forţei de muncă, cu o creştere a
productivităţii şi de aici o creşterea economică. Un progres rapid în combaterea
sărăciei ar trebui făcut prin utilizarea celei mai importante avuţii a celor săraci,
forţa de muncă, iar în al doilea rând prin asigurarea serviciilor sociale pentru
pătura nevoiaşă-asistenţă medicală de bază, planificare familială, învăţământ
primar. Nivelul educaţional în România nu este extrem de bun, structura
calificărilor este distorsionată. Importantă este terminarea şcolii cu o calificare
care să fie capabilă să ofere o reală inserţie pe piaţa muncii. În general, lipsa
unor specializări relevante pentru piaţa muncii reduce eficacitatea reformelor,
atât din sistemul educaţional cât şi din sistemul economic Pe de altă parte,
neacordarea unei atenţii corespunzătoare diminuării sărăciei reprezintă o
economisire falsă, ce va avea ca rezultate subalimentarea, îmbolnăvirea şi
creşterea criminalităţii.
Cei doi stâlpi ai reformelor economice recomandate, ai stabilizării sunt:
controlul cheltuielilor publice şi ţinerea în frâu a inflaţiei şi introducerea pieţelor
private şi conceperea legislaţiei şi reglementărilor necesare ( Preda,M., 2002).
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Se pune problema: este România compatibilă din punct de vedere al
politicilor sociale cu ţările membre UE? Răspunsul este că există doar o compatibilitate parţială, cum sunt formele de organizare a sistemelor asigurărilor
sociale, ca şi unele modalităţi de intervenţie de tip universal sau de asistenţă
socială. Deosebirile se referă la nivelul redus al cheltuielilor sociale, al
neacoperirii cu servicii sociale a unor grupuri vulnerabile, al inconsecvenţei în
aplicarea prevederilor legale privind drepturile sociale.
Europa de Est, inclusiv România au experimentat în perioada post 1989
diverse soluţii ale protecţiei sociale, după modele occidentale, într-o perioadă
când însăşi modele occidentale îşi caută noi repere. Măsurile pe care România
trebuie să le ia în perioada următoare ţin de priorităţile de rezolvare a
problemelor interne dar şi de integrarea în spaţiul european. UE sprijină şi va
sprijini statele care vor adera cu ajutor financiar pentru dezvoltarea socială şi
apropierea de acestea.
Marian Preda (Preda, M, 2002) consideră că România nu dispune de
resurse suficiente pentru politici sociale puternic redistributive, universaliste (la
care şi Suedia a început să renunţe) iar politicile sociale trebuie să îşi focalizeze
resursele sărace către segmentele largi afectate de sărăcie în tranziţie pe care
trebuie obligatoriu să le protejeze, aducându-le la un nivel minim de subzistenţă.
Pe de altă parte, statul bunăstării românesc trebuie privit în contextul
global al problemelor pe care le generează discuţia redefinirii rolului acestuia în
Vest. În Europa Occidentală se desfăşoară o amplă dezbatere cu privire la statul
bunăstării. Şomajul accentuat şi prelungit şi perspectiva creşterii numerice a
pensionarilor au determinat guvernele occidentale să recurgă la economii.
Acestea sunt probleme care afectează şi populaţia României. Raportul dintre cei
susţinuţi de fondul asigurărilor de sănătate şi cei de pe piaţa muncii este o
problemă atât în Vest cât şi în Est. În ciuda efortului hotărât al statelor UE de a
controla cheltuielile, structura implicării statului nu s-a modificat în mod
semnificativ.
Datele, în prezent, arată că structura implicării statului nu s-a modificat în
mod semnificativ în ciuda efortului hotărât al statelor UE de a controla
cheltuielile. Statele bunăstării ale Uniunii de caracterizează prin câteva linii
generale comune:
 amploarea cheltuielilor publice pentru scopuri sociale se află sub supraveghere;
 structura sistemului de acordare a protecţiei sociale rămâne însă în linii
mari, neschimbată în ciuda criticilor vehemente asupra statului bunăstării;
 chiar şi în ţările industrializate care cheltuiesc mai puţin, cheltuielile publice sociale în 1990 reprezentau între o cincime şi o şesime din PIB.
(Preda, M, 2002).
Cheltuielile sociale ale statului sunt mai reduse acolo unde: solidaritatea
socială nu reprezintă un obiectiv real; venitul este mai scăzut şi restricţiile
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financiare mai severe (ex. Potugalia); în ţările în care întreprinderile joacă un rol
social mai important. (Preda, M., 2002)
România are faţă de ţările UE o proporţie în PIB a cheltuielilor cu protecţia
socială foarte mică. O viitoare aderare a României va impune probabil o
reglementare a acestui aspect, în sensul creşterii semnificative a cheltuielilor
sociale ale bugetului românesc.
Deci, în ceea ce priveşte politica socială, se poate încă vorbi în prezent de
o autonomie, nu totală, dar ridicată şi de o implicare accentuată a competenţei
naţionale.
Adaptarea la logica europenizării va impune o serie de modificări ale
politicii noastre sociale cum ar fi: „va creşte eficienţa prin renunţarea la obiectivul
reducerii inegalităţii sociale‖, „se vor sincroniza negocierile cu toţi agenţii
europenizării şi ai globalizării‖, „se limitează efectele unor probleme previzibile
cum ar fi: îmbătrânirea populaţiei; emigrarea forţei de muncă înalt calificate şi
criza viitoare a forţei de muncă (începând cu 2008 probabil)‖, „se maximizează
avantajele în negocierile cu Uniunea‖, „bunăstarea prin muncă‖ va fi
acompaniată de „privatizarea rapidă a companiilor de stat şi atragerea de
companii multinaţionale pe piaţa noastră‖ (Preda, M., 2002).
Din punct de vedere al politicilor sociale, impactul integrării României în
structura de cooperare interstatală reprezentată de Uniunea Europeană vizează
atât articularea legislativă din domeniul social, implementarea acquis-ului
comunitar dar şi căutarea unor soluţii practice sustenabile de politică socială la
problemele sociale specifice cu care ne confruntăm în tranziţia economică pe
care o parcurgem.

5. ANALIZA IMPACTULUI POTENŢIAL AL PROCESULUI
GLOBALIZĂRII ASUPRA STATULUI BUNĂSTĂRII
Dana Cornelia NIŢULESCU
Simona Vonica RĂDUŢIU
Ipoteza de lucru a acestui capitol este: procesul globalizării poate genera
mecanisme capabile să influenţeze politicile sociale naţionale. Capitolul analizează principalele definiţii ale conceptului de globalizare şi potenţialul impact
asupra statului bunăstării.

5.1. Analiză conceptuală
Globalizarea a fost definită ca un „fenomen cu multiple faţete, cu dimensiuni economice, sociale, politice, culturale, religioase şi legale întrepătrunse în
cel mai complex mod.‖ (Boaventura de Sousa, Santos, 1995: 253). Nu poate fi
asimilat omogenizării, uniformizării sau unificării şi este strâns legat de
transformări internaţionale cum ar fi explozia populaţiei, creşterea inegalităţii la
nivel mondial şi problemele contemporane ale erodării mediului înconjurător. Se
disting două forme de globalizare: globalizare locală şi localismul globalizat
realizate prin două procese: cosmopolitanism şi zestrea umană comună.
Globalizarea reprezintă unul dintre cele mai importante concepte necesare
în înţelegerea realităţii europene contemporane şi „cea mai semnificativă
dezvoltare şi temă în viaţa contemporană şi teoria socială de după colapsul
sistemului marxist‖ (Albrow, Martin, 1997: 89). Autonomia statelor bunăstării este
restricţionată de procesul globalizării prin limitarea deciziei la nivelul politicii
economice (Haibach, J.; Rusu, B.; Samzelius, T.; Szabo, B. şi Vonica S., 2001:
35).
Termenii de globalizare şi regionalizare nu trebuie analizaţi separat ci sub
extensia complementarităţii procesuale şi a conotaţiilor procesuale implicate:
civilizaţie, respectiv cultură. Cu cât lumea este mai globală, cu atât ea este mai
regională iar cultura şi identitatea locală mai fragmentate (idem). Procesul
inevitabil al afirmării pieţei globale dispune totuşi de valenţe pozitive prin
eminenţa „unei societăţi globale cosmopolite, coordonată şi condusă fără a fi
nevoie de politică şi guverne‖ (Sava, Ionel Nicu, 2000: 91).
Conceptul de „globalizare‖ este utilizat în diferite tipuri de definiţii: analitice
(faţete specifice ale vieţii sociale), realiste şi istorice. Martin Albrow consideră
globalizarea „cea mai semnificativă dezvoltare şi temă în viaţa contemporană şi
teoria socială de după colapsul sistemului marxist‖ (Albrow, Martin, 1997: 89). În
ciuda ambiguităţii de definire, globalizarea se înscrie în dinamica similară reconceptualizării unor noţiuni ca stat-naţiune, organizaţie şi comunitate.
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Procesul globalizării subminează abilitatea guvernelor naţionale de a
îndeplini obiectivele ocupării totale a forţei de muncă şi a creşterii economice.
Globalizarea conduce la creşterea inegalităţilor veniturilor şi a condiţiilor de
muncă printr-o mai mare flexibilizare a pieţei muncii, forţa de muncă post-fordistă
şi descentralizarea acordurilor colective. Globalizarea reduce presiunea asupra
sistemelor de protecţie socială şi cheltuielilor sociale prin atenţia prioritară
acordată reducerii deficitelor şi datoriilor, scăderii taxelor, obiective centrale ale
politicilor de stat. Globalizarea slăbeşte suportul ideologic al protecţiei sociale, în
mod special al minimului naţional, prin subminarea solidarităţii naţionale şi
legitimizarea inegalităţii recompensărilor. Globalizarea slăbeşte bazele
parteneriatului social şi acordului tripartit prin modificarea echilibrului de puteri în
favoarea capitalului, nu a statului şi a sindicatelor şi patronatului. Globalizarea
constrânge opţiunile politice naţionale prin abordările exclusive virtual de centru
dreapta. Din acest punct de vedere, este sinonim cu finalul politicilor statului
bunăstării.
Logica pe care se bazează globalizarea este antagonistă în raport cu
logica comunităţilor naţionale şi a politicilor democratice. Politica socială rămâne
un element controversat în relaţia dintre capitalismul global şi statul naţiune
democratic.
Comerţul global şi mobilitatea capitalului sunt consideraţi elementele
vinovate de producerea dezindustrializării. Forţa de muncă se situează într-o
piaţă a muncii concurenţială la nivel mondial. Aceasta afectează în special forţa
de muncă slab pregătită neprotejată în continuare în graniţele unui model al
bunăstării de tip keynesianist bazat pe ocupare totală a forţei muncii.
Vulnerabilitatea anumitor segmente de populaţie în ceea ce priveşte accesul la
piaţa muncii, educaţie, sănătate şi venituri ridică problema excluziunii sociale
(B. Deacon, 2000).
Procesul globalizării este responsabil pentru crearea actualei configuraţii
internaţionale. Activitatea instituţiilor legale transnaţionale este susţinută de
congruenţa elementelor de adaptabilitate la contextul socioeconomic. Existenţa
unor astfel de instituţii se bazează pe răspunsuri similare la probleme similare.
Guvernele statelor naţionale se confruntă cu probleme asemănătoare în
politica internă şi externă, ceea ce dictează importanţa utilizării celor mai bune
instrumente juridice, economice, politice şi sociale. În cadrul suportului tehnic
necesar implementării programelor adresate populaţiei, Internetul reprezintă un
element indispensabil. Noua relaţia creată între administraţia statului şi
tehnologia universală a fost comparată cu dependenţa specifică într-o largă
manufactură. (idem)
Globalizarea reprezintă principalul context al statului bunăstării actual.
„Globalizarea se refera la procesul prin care economiile naţionale devin mai
deschise influenţelor economice internaţionale, mai puţin supuse controlului
naţional.‖ (Mishra, Ramesh, 1999: 4).
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Citându-i pe Hirst şi Thomson, propune distincţia dintre internaţionalizarea
economiilor şi globalizarea propriu-zisă. Internaţionalizarea economiilor se referă
la extensia pe plan internaţional a economiilor naţionale prin liberalizarea
comerţului, importanţa crescută a importurilor şi exporturilor, investiţii străine în
economiile naţionale.
Globalizarea propriu-zisă presupune subsumarea şi rearticularea
economiilor naţionale prin procese şi tranzacţii internaţionale într-o corporaţie
transnaţională fără identitate naţională, necontrolabilă de guverne naţionale. Se
ajunge finalmente la alcătuirea unui sistem economic autonom internaţional
reglementat doar la nivel internaţional. Distincţia dintre cele două denotă
dezvoltarea în timp a internaţionalizării economiei şi dezvoltarea fără precedent
în istorie a globalizării propriu-zise. Situaţia actuală este caracterizată de autori
ca fiind mai mult internaţionalizare decât ca globalizare (idem).
Relaţia dintre globalizare şi politicile neoliberale accentuează caracteristica
globalizării de a nu fi doar un fenomen pur economic, dar şi unul politic şi
ideologic (idem: 7). Din acest punct de vedere, globalizarea poate fi interpretată
ca o extensie transnaţională a ideologiei neoliberaliste.
Capitalismul neoliberal se axează pe ideologia unei pieţe libere cu un
minimum de protecţie socială. Organizaţiile internaţionale care joacă un rol
important în procesul globalizării promovează nereglementarea guvernamentală,
comodificarea şi privatizarea activităţilor economice, declinul protecţiei sociale
oferite de guvernele naţionale (idem: 8). Instituţiile internaţionale cel mai des
citate sunt: G 8, (grupul ţărilor cele mai industrializate cărora li s-a adăugat
Rusia), FMI (Fondul Monetar Internaţional), OECD (Organizaţia de Cooperare şi
Dezvoltare Economică), Banca Mondială şi Organizaţia Internaţională a
Comerţului. Procesul globalizării oferă o serie de avantaje corporaţiilor
transnaţionale prin libertatea de a îşi organiza investiţiile şi producţia într-un
context de minimă relaţionare şi restricţie din partea guvernelor naţionale.
O iniţiativă majoră în această direcţie o reprezintă Acordul Multilateral
asupra Investiţiilor al cărui principal obiectiv este dizolvarea restricţiilor
guvernelor naţionale asupra capitalului străin prin oferirea dreptului de a fi tratat
ca orice alt capital naţional (idem). Banca Mondială alături de alţi actori
internaţionali influenţează politica socială într-o direcţie rezidualistă şi de
privatizare.
În lipsa unui guvern mondial, politicile economice şi sociale transnaţionale
sunt influenţate de liderul mondial reprezentat de SUA (idem: 11).

5.2. Globalizarea economică
Globalizarea economică poate fi definită prin trei dimensiuni specifice: o
disciplină de piaţă globală, un conţinut financiar şi o reţea economică. Disciplina
de piaţă se referă nu numai la bunuri şi produse ci şi la muncă şi capital.
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Conţinutul financiar vorbeşte despre viteza cu care banii traversează graniţele iar
reţelele economice se fundamentează pe informaţionalismul economic.
Din punct de vedere economic, problema globalizării dobândeşte o nouă
faţetă prin apariţia blocurilor economice regionale, prin accentuarea confruntării
dintre statele bogate şi cele sărace.
Dezvoltarea comerţului a determinat comprimarea spaţiului şi timpului.
Capitalismul a reprezentat motorul globalizării economice prin facilitarea
schimburilor indiferent de distanţa geografică. „După Marea Depresiune din
1930, comerţul mondial era dominat de patru state: Marea Britanie, Franţa,
Germania şi Statele Unite ale Americii. După 1980, comerţul mondial a fost
organizat în blocuri economice aflate în competiţie: ASEAN, EU, NAFTA care
asigură ridicarea barierelor între proprii membrii şi protecţia împotriva blocurilor
rivale‖ (Buzducea, Doru, 2001: 22). Astfel poate fi explicată formarea OPEC în
1960 pentru a acţiona în direcţia reducerii preţului petrolului.
Problematica globalizării economice se concentrează în jurul a patru mari
teme: (1) dacă astăzi există o singură economie globală, (2) care sunt forţele
conducătoare din spatele integrării economice globale?, (3) măsura în care piaţa
globală influenţează viaţa socioeconomică la nivel statal şi (4) politica economică
progresivă sau radicală şi statul bunăstării în condiţiile globalizării economice
(Held &McGrew, 2000: 249).
Globaliştii consideră că modelul globalizării contemporane este fără
precedent din punct de vedere istoric. A treia revoluţie industrială (domeniile
electronicii şi informaţiei) precum şi doctrina economică neoliberală au
determinat schimbări în organizarea economiei, schimbări care au afectat
capacitatea regulatorie a statului. Cert este că piaţa globală nu înseamnă
sfârşitul statului ca entitate economică, însă erodează economia naţională şi
împinge guvernele spre adoptarea unor strategii economice mai moderate din
punct de vedere al pieţei şi al mediului financiar.
Scepticii afirmă că tocmai această imagine a globalităţii subliniază rolul
central al statelor puternice în construirea unei pieţe globale. Mai mult, statul
bunăstării şi eficienţa strategiilor economice naţionale devin mai importante
deoarece activitatea economică îşi trage rădăcinile din statul naţiune. Companiile
naţionale rămân în esenţă companii naţionale cu coordonare internaţională şi
politicile economice naţionale rămân centrate pe producerea bunăstării şi
prosperităţii (idem).
Important pentru acest gen de dezbatere este şi problema puterii
economiei, adică dacă organismele transnaţionale financiare, de producţie şi
comerţ pot crea o economie mondială fără graniţe. Existenţa unei pieţe globale
astăzi presupune ca activitatea financiară şi comercială şi producţia naţionale să
se desfăşoare în interiorul reţelelor economice. Corporaţiile multinaţionale şi
reţelele de producţie globală din diferite domenii reorganizează activitatea
economică la scală globală. Se creează astfel o economie globală care se
supune unei logici diferite de cea a economiei internaţionale specifică perioadei
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imperiilor din secolele trecute. Aceasta afirmă ideea diferenţei dintre o economie
internaţională (legături între economii naţionale separate) şi o economie globală
(organizare economică fără graniţe).
Globalizare economică nu înseamnă neapărat capitalism global, însă se
poate vorbi de despre schimbări în ceea ce priveşte locul pe care îl ocupă
puterea economică şi productivitatea în economia mondială. Existenţa chiar şi a
unei pieţe globale incipiente conduce la constrângeri semnificative asupra
strategiilor economice pentru care optează guvernele naţionale. Consecinţa
acestui fenomen poate fi declinul suveranităţii naţionale şi a exercitării puterii de
către statul modern, privit ca regulator al activităţii economice pentru obţinerea
binelui naţional.
O altă perspectivă este aceea că statele şi politicile naţionale încă mai
contează. Aşa cum economiile naţionale devin mai deschise către forţele pieţei
globale aşa şi cetăţenii caută o mai mare protecţie socială izvorâtă din competiţia
străină pe piaţa muncii. Astfel, se poate afirma că se înregistrează o revigorare a
social democraţiei, guvernele căutând să răspundă intereselor acestora. Piaţa
globală nu înregistrează o victorie asupra naţiunii ci rămâne un factor determinant pentru acţiunile de intervenţie şi regularizare venite din partea statului.
Modelul contemporan al globalizării economice a schimbat structura de
putere, forţa pieţei globale trecând în faţa autorităţii guvernelor alese în mod
democratic. De când mobilitatea capitalului este în continuă creştere statele
naţiune s-au confruntat cu dilema alegerii între politică economică progresivă
sau politică socială redistributivă. În acest sens, globalizarea poate reprezenta şi
sfârşitul social democraţiei, dar în modul în care a fost ea gândită tradiţional, ca
un proiect politic redistributiv. În timp ce globalizarea economică impune noi
constrângeri asupra statelor bunăstării, determină, în acelaşi timp, şi noi cerinţe
care provoacă reformarea statului bunăstării, nu desfiinţarea lui (idem: 250).
Globalizarea redefineşte rolul şi funcţiile statului naţiune, subliniind rolul
său strategic de coordonare – forma statului inteligent, competitiv – în opoziţie cu
statul redistributiv, intervenţionist specific perioadei de după cel de-al doilea
război mondial. Astfel, globalizarea economică nu înseamnă „demisia‖ statului
bunăstării ci mai degrabă sfârşitul abordării tradiţionaliste a acestuia. Noile
programe sociale presupun investiţia în capital uman şi în dezvoltarea abilităţilor
tehnice ca o alternativă la politica de furnizare într-un mod pasiv a bunăstării.
Competiţia globală a modelelor de politici sociale, globalizarea conceptelor
din domeniul politicilor sociale, globalizarea problemelor sociale şi a modalităţilor
de rezolvare a lor sunt câteva perspective noi de analiză a impactului proceselor
economice şi politice asupra politicilor sociale.
Pe de o parte, procesele politice care au influenţat în mare măsură
politicile sociale se referă la: (1) abandonarea modelului socialist de politică
socială datorată dispariţiei blocului comunist, (2) necesitatea armonizării
modelelor de politică socială în cadrul uniunii de state de tip Uniunea Europeană,
(3) apariţia unor agenţii supranaţionale ale globalizării (UE, NATO, FMI etc) care
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au puterea de a impune ţărilor aderente un model de politică socială comun
(Marian Preda cf. Pop, L. 2002: 353).
Pe de altă parte, există aspecte ale globalizării economice care au impact asupra politicilor sociale. Aceste influenţe pot fi descrise pornind de la o
serie de indicatori specifici pieţei globale:
a) Existenţa companiilor multinaţionale presupune o circulaţie internaţională
a capitalului care afectează circulaţia resurselor pentru politicile sociale
naţionale;
b) Migraţia forţei de muncă dintr-un stat în altul a ridicat problema creării
unui sistem de asigurări transnaţional pentru muncitorii migranţi;
c) Migraţia forţei de muncă dinspre ţările sărace (Sud şi Est) către ţările bogate (Nord şi Vest) a determinat formarea unei categorii sociale internaţionale a emigranţilor şi rezidenţilor care a presupus regândirea
conceptului de cetăţenie şi modificarea sintagmei „drepturile cetăţeneşti‖
devenită „drepturile omului‖;
d) Transformarea statelor sărace de către cele bogate în pieţe de desfacere
şi surse de materii prime a condus la noi politici de redistribuire, de nivel
transnaţional, o formă de ajutorare compensatorie a statelor sărace;
e) Competiţia economică la nivel internaţional a condus la scăderea impozitelor agenţilor economici pentru a încuraja creşterea competitivităţii produselor. Această măsură imperativă a determinat o reducere a
cheltuielilor sociale ale statelor;
f) Competiţia economică între economiile naţionale a presupus şi o competiţie între modelele de stat al bunăstării adoptate de diferite naţiuni. Problema alegerii unui model sau altul s-a pus în termeni de eficienţă a
acestor modele în condiţiile în care nu de mult accentul cădea pe reducerea inegalităţii sociale, pe justiţie socială (idem: 354).
Starea economiei mondiale s-a caracterizat prin evoluţie şi stagnare atât
înainte cât şi după încetarea războiului rece. O creştere a GDP-ului nu înseamnă
neapărat o creştere a bunăstării sociale. Dezvoltarea naţională nu se realizează
automat chiar dacă creşterea venitului pe cap de locuitor poate conduce la o
îmbunătăţire a capacităţilor umane. Astfel, în contextul globalizării economice,
relaţia dintre creşterea economică şi dezvoltare socială este relativă din
următoarele considerente:
 Concentrarea capacităţilor productive astfel încât mare parte din populaţia activă să nu aibă acces la mijloacele de producţie;
 Inegalitatea crescută în distribuţia veniturilor;
 Accesul inegal la tehnologie şi la piaţa forţei de muncă;
 Accesul la servicii sociale (educaţie, asistenţă medicală primară) poate fi
deficitar din punct de vedere al acoperirii geografice şi a calităţii acestora;
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 Veniturile obţinute din creşterea economică pot fi folosite preferenţial de
anumite grupuri cu influenţă politică (elite politice, mari proprietari, populaţie cu venituri mari).

5.3. Impactul globalizării asupra statului bunăstării
Contextul economic, politic şi ideologic al statului bunăstării a fost alterat
de trei dezvoltări importante: colapsul modelului socialist alternativ, globalizarea
economiei şi relativul declin al statului naţiune (Mishra, Ramesh 1999: 1).
Din punct de vedere al statului bunăstării, cea mai semnificativă schimbare
a fost globalizarea financiară. Deschiderea financiară a economiilor naţionale,
accentuată la nivelul statelor membre prin Uniunea Monetară Europeană
reprezintă o direcţie de dezvoltare nouă. Până în 1914, circulaţia financiară se
desfăşura într-un context în care nu se putea vorbi de statul bunăstării de tip
keynesian orientat spre menţinerea completă a ocupării forţei de muncă, de
programe sociale universale sau de nivele ridicate ale taxelor. După cel de al
doilea război mondial, se înregistrează o relativă închidere a economiilor, parte
integrantă a proiectului de reconstrucţie postbelică a economiei internaţionale.
Dependenţa structurală dintre incipientele state ale bunăstării şi o
economie naţională care să controleze strict mişcările de capital şi să fixeze strict
ratele de conversie a fost un cadru favorabil de dezvoltare a politicilor sociale
naţionale (idem: 5).
Globalizarea economică în termeni de speculaţii financiare pe termen
scurt au avut un impact negativ în ţări precum cele din fostul bloc comunist
rusesc prin declanşarea crizei fiscale. La nivelul politicii sociale, globalizarea
economică nu a avut încă un impact semnificativ (Deacon, Bob, 2000: 146).
Abolirea controlului capitalurilor de către Statele Unite ale Americii în 1971
şi de către Marea Britanie în 1979 a pus în declin modelul keynesian şi a dus la
ascensiunea economiilor neoliberale. Liberalizarea mişcării banilor şi a
capitalurilor între ţări a fost urmată de libertatea firmelor de a investi în direcţia
promovării propriilor interese economice. Ca o consecinţă directă asupra statelor
bunăstării, guvernele naţionale nu au mai putut asigura ocuparea totală a forţei
de muncă naţionale şi creşterea economică (Mishra, Ramesh 1999: 5).
Dar oare globalizarea este cea care afectează capacitatea de a armoniza
egalitatea şi ocuparea totală a forţei de muncă? Contextul actual vizează statul
bunăstării puternic ca o precondiţie a unei performanţe internaţionale de succes.
Schimbările majore din domeniul tehnologic sunt în principal responsabile de
scăderea capacităţii forţei de muncă de a se adapta noilor cerinţe. Din acest
punct de vedere, se impune organizarea periodică de cursuri de perfecţionare
pentru domeniile în care noutăţile tehnologice şi implementarea lor la nivel
naţional ar putea afecta calitatea şi condiţiile muncii. Strategia Europeană de
Ocupare a Forţei de Muncă include acest obiectiv în cadrul celor patru piloni de
bază. În acest context, pe lângă perfecţionarea continuă a persoanelor angajate,
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se impune o mai bună corelare între cerinţele practice ale pieţei şi pachetul
educaţional oferit tinerilor neangajaţi încă.
În ciuda costurilor mari ale tranziţiei spre o economie de piaţă, unele dintre
ţările Europei de Est au început să îşi reformeze lent politicile sociale după
modelul statelor vest-europene. Întrebarea se pune în ce măsură aceste
schimbări au fost declanşate de presiunea care se presupune ca a fost
exercitată de procesul globalizării asupra statelor bunăstării. Ţările sunt tentate
să reducă obligaţiile de furnizare a bunăstării în domeniile în care nivelul taxelor
este mai redus pentru a atrage capital. Această premisă poate conduce la
concluzia că privatizarea bunăstării şi rezidualismul manifestat în ţările Europei
de Est şi fostul bloc comunist rusesc pot fi explicate prin aceleaşi dinamici
economice ale globalizării (Deacon, Bob, 2000: 156).
În ceea ce priveşte globalizarea politică, este de remarcat rolul pe care îl
joacă actorii financiari mondiali, cum ar fi Banca Mondială şi Fondul Monetar
Internaţional. Privatizarea impusă în vederea oferirii de împrumuturi financiare
fostelor ţări comuniste este responsabilă pentru o serie de măsuri cu impact
social cum ar fi: „introducerea unui nivel secundar privat schemei pensiilor,
introducerea plăţii în colaborare în furnizarea serviciului de sănătate, expansiunea educaţiei private, aducerea pe piaţă a chiriilor caselor şi transformarea
beneficiilor familiare anterioare universale în reziduale‖. (idem: 159).
Influenţa pe care Banca Mondială o exercită în regiunea Europei de Est
este contrabalansată în special în cazul ţărilor candidate la Uniunea Europeană
prin eforturile conjugate bilateral de adoptarea strategiilor specifice îndeplinirii
criteriilor de la Copenhaga pentru ţările candidate.
Instrumentele financiare prin care Uniunea Europeană sprijină negocierile
cu statele membre sunt, în principal programele PHARE şi TACIS. Evaluările
acestor programe contrastează dificultăţile şi insuccesele fondurilor UE în raport
cu relativul succes al fondurilor gestionate de Banca Mondială. Cauza poate fi
neclaritatea conceptului de politică socială la nivel UE în raport cu direcţiile clare
adoptate de Banca Mondială (idem).
Direcţiile viitoare depind de măsura în care ideologia unei globalizări
liberale va determina o globalizare responsabilă social. O premisă din acest
punct de vedere poate fi recunoaşterea faptului că inegalitatea creată de
capitalismul global ar trebui să ducă la necesitatea sporirii cheltuielilor sociale şi
a aprovizionării atât la nivel naţional cât şi internaţional. (idem).
Profesorul Agnar Sandmo consideră că globalizarea oferă o serie de
ameninţări statului. Pe de o parte se crede că liberalizarea comerţului
internaţional şi factorii de mişcare vor duce la creşterea inegalităţii veniturilor
înainte de taxe şi după transferuri. Competiţia din partea ţărilor cu venituri reduse
ar reduce presiunea salarială, în mod special pentru persoanele necalificate care
sunt remunerate prin venituri reduse. Pe de altă parte, există temerea că
globalizarea va constrânge în mod sever instrumentele politice pe care se
bazează guvernele pentru redistribuţie. Cel mai discutat caz este taxarea
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capitalistă prin impozitul global care poate deveni ineficientă într-o lume în care
mobilitatea internaţională de capital, dar temeri similare au fost exprimate şi în
cazul taxării progresive ale veniturilor salariale şi proviziilor securităţii sociale.
Martin Rhodes examinează relaţia dintre globalizare, pieţele muncii şi
reforma statului bunăstării pentru a examina punctele principale ale direcţiei de
schimbare în cadrul relaţiilor instituţionale dintre ţările Europei de Vest.
Principalul argument este că, capacitatea de conducere a statului a fost
constrânsă de dezvoltările din afara graniţelor naţionale, dar aceasta nu
înseamnă neapărat pierderea controlului statului şi convergenţa într-o direcţie
neoliberală. Chiar mai mult, reforma reglementărilor de pe piaţa muncii şi
remodelarea statului bunăstării poate impune în cele mai multe ţări europene
căutarea mai degrabă în direcţia găsirii unui nou tip de corporatism decât
abandonarea lui. Mai degrabă decât reglementarea în stil anglo-saxon a pieţei
muncii, se va impune reajustarea modelului continental de acomodare la
presiunile pieţei, ceea ce va prezerva protecţia socială şi consensul social. Într-o
piaţă unică, cu o singura monedă, ajustarea economică de succes – incluzând o
mai mare flexibilizare pe piaţa muncii şi organizarea statului bunăstării – va
impune, de asemenea, în multe ţări, un corporatism flexibil, orientat spre piaţă,
competitiv.
Holger Strulik (1999) analizează comparat două ţări, fiecare populată de
muncitori şi capitalişti, conduse de guverne care colectează taxele pentru a
finanţa productivitatea de consum şi redistribuţia veniturilor. Împărţirea venitului
distribuit este o măsură a mărimii statului bunăstării. Nu în ultimul rând, optimul
politicii fiscale poate fi caracterizat prin menţinerea unui stat al bunăstării
generos. Într-o astfel de inerţie politică, comerţul liber şi mobilitatea capitalului
sunt introduse. Concurenţa politicii fiscale conduce la o reducere a taxelor şi o
relativă scădere a productivităţii cheltuielilor. Statul bunăstării este puternic redus
fără a fi complet desfiinţat. Dacă ambele ţări îşi coordonează politica lor fiscală,
reducerea taxelor şi a transferurilor veniturilor este mai puţin pronunţată. Modelul
explică de ce creşterea globalizării poate aduce beneficii ţării prin statul
bunăstării formal mai lărgit şi deteriorarea bunăstării în cealaltă ţară.

6. CONCLUZII

Începând cu anii 1970, statul bunăstării din majoritatea ţărilor capitaliste a
fost supus unei perioade de criză generate de problemele economice
internaţionale, de politicile neoliberale şi de procesul globalizării. Modurile prin
care şi în care aceste schimbări internaţionale au afectat programele de
bunăstare socială au reprezentat subiecte amplu mediatizate şi controversate. În
timp ce unii autori subliniază faptul că programele de bunăstare socială urmează
să fie reduse la minimum, alţii susţin tocmai faptul că statul bunăstării nu va fi
afectat de toate aceste schimbări.
În ciuda costurilor mari ale tranziţiei spre o economie de piaţă, unele dintre
ţările Europei de Est au început să îşi reformeze lent politicile sociale după
modelul statelor vest-europene. Privatizarea bunăstării şi rezidualismul
manifestat în ţările Europei de Est şi fostul bloc comunist rusesc pot fi explicate
prin aceleaşi dinamici economice ale globalizării (Deacon, Bob, 2000: 156).
Contextul economic, politic şi ideologic al statului bunăstării a fost alterat
de trei dezvoltări importante: colapsul modelului socialist alternativ, globalizarea
economiei şi relativul declin al statului naţiune (Mishra, Ramesh, 1999: 1).
Problematica impactului integrării europene asupra statului bunăstării
românesc a fost abordata în contextul mai larg dictat de procesul globalizării.
„Integrarea Europeană este, în acelaşi timp, o reacţie la procesul de globalizare
şi cea mai avansată expresie a ei‖ (Castells, M., 2000: 348).
Guvernele statelor naţionale se confruntă cu probleme asemănătoare în
politica internă şi externă, ceea ce dictează importanţa utilizării celor mai bune
instrumente juridice, economice, politice şi sociale.
Transformarea produsă internaţional de procesul globalizării deschide
trenduri globale care transferă pattern-urile instituţionale de succes dinspre ţări
vest europene. Acestea penetrează Europa de Est prin intermediul diferitelor
canale: transferul global de tehnologie, comerţ electronic şi tranzacţii financiare,
procese de politică transnaţionale şi difuziunea pattern-urilor culturale prin
mijloace ale telecomunicaţiilor (Gamble, Andrew, 2001: 35).
Răspunsul pe care unele partide social democrate din Europa îl dau
schimbărilor curente este ceea ce a fost consacrat drept „A treia cale‖. Viziuni
antagonice au fost exprimate sub rezerva acestei „a treia căi‖: ca ideologie
adaptativă/reactivă, ca expresie a convergenţei dintre modelul social democratic
şi cel liberal sau ca o nouă utopie? „A treia cale‖ poate fi interpretată ca o reacţie
la schimbările globalizării sau ca un efort de reconceptualizare a bunăstării
sociale. În ce măsură schimbările recente sunt cauzate de politicile celei de „a
treia căi‖? Lorenz, Walter (2001) analizează posibilele răspunsuri la această
întrebare. Deşi este dificil de demonstrat relaţia cauzală, el evidenţiază faptul că
schimbările au urmat pattern-uri similare în diferite ţări. Examinând trei regimuri
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ale bunăstării (corporatist, instituţional şi mediteranean), Lorenz concluzionează
că procesul de convergenţă iniţiat de guvernele neoliberale continuă sub
auspiciile celei de „a treia căi‖. Aceste dezvoltări pot conduce la dizolvarea
contururilor distincte ale regimurilor bunăstării.
Transformarea postindustrială, în viziunea lui Esping-Andersen este
previzibilă în măsura în care tipul de regim al bunăstării decide ce fel de strategii
de adaptare urmează să fie luate. Întrebarea pe care o lansează este dacă nu
cumva statul bunăstării este incompatibil cu noul context creat de societatea
post-industrială. „Paradoxul timpurilor noastre este: cu cât statele bunăstării par
a nu mai fi durabile, cu atât mai mare este cererea pentru protecţie socială‖.
Concluziile lui Esping-Andersen sunt îndreptate spre analiza diferitelor opţiuni
politice pentru diferite regimuri ale bunăstării în economiile postindustriale.
Proiectul a testat ipotezele de lucru corespunzătoare obiectivelor stabilite.
Conform rezultatelor prezentate în raport, la nivelul Uniunii Europene s-au
adoptat de-a lungul timpului direcţii de politică socială comune tuturor statelor
membre la care ţările candidate, printre care şi România, urmează să se alinieze
prin aderare.
A fost confirmată ipoteza de lucru conform căreia cooperarea interstatală
la nivelul Uniunii Europene determină o nouă paradigmă a suveranităţii
naţionale. Lucrarea a pus în evidenţă aşa-numitul „paradox al suveranităţii‖:
statele membre nu pierd atributul suveranităţii prin delegare către instituţiile
europene ci aceste instituţii le reprezintă mai bine interesele naţionale. Din punct
de vedere al cooperării interstatale la nivelul statelor membre, participarea ţării
noastre la palierul decizional al instituţiilor Uniunii Europene va influenţa direct
transparenţa şi reprezentativitatea intereselor naţionale.
Analiza comparativă a indicatorilor pieţei muncii în România, statele
membre şi ţările candidate au validat ipoteza stabilită. Indicatorii pieţei muncii
în România înregistrează valori medii în raport cu indicatorii înregistraţi în statele membre şi celelalte ţări candidate.
Dintre procesele internaţionale de maxim interes pentru înţelegerea
tendinţelor actuale ale statului bunăstării, lucrarea a luat în considerare procesul
integrării europene şi procesul complex al globalizării. Statele bunăstării vest
europene înregistrează o tranziţie de la statul bunăstării de tip keynesian, bazat
pe ocuparea deplină a forţei de muncă într-o economie naţională relativ închisă
la un regim al bunăstării bazat pe muncă de tip schumpeterian. La un nivel mai
larg, procesul globalizării generează mecanisme capabile să influenţeze politicile
sociale naţionale.
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INTRODUCERE

Demersul reprezentat de titlul acestei părţi a studiului „Deficitul economic” are
ca principal scop ieşirea din anumite angoase ale cetăţeanului liber, fie simplu
trecător pe stradă sau pradă a abordărilor partizane ale mass-media, fie a
întreprinzătorului, politicianului sau decidentului. Cuvântul furt este la ordinea zilei,
iar deficitul economic în definiţia lui cea mai largă intră cu preeminenţă în sfera lui
de instigare, creând un stres puternic asupra celor care în mod obiectiv, într-o
economie de piaţă, fundamentată pe libera iniţiativă şi concurenţă (conform art. 135
din Constituţia revizuită a României), sunt nevoiţi să-şi ia soarta în mâini.
Prin actul lor de voinţă independent asumat se realizează un obiectiv politic
de la sine, în care s-a investit puţin până acum, respectiv clasa mijlocie a cărei
soartă este legată, în primul rând, de sănătatea economică a societăţilor mici şi
mijlocii. Este de la sine înţeles că în noul sistem economico-social statul nu poate
asigura locuri de muncă în mod direct decât celor implicaţi în birocraţia instituţională
(0,8-1,0 milioane de persoane). Ce se întâmplă cu restul de 9 milioane de persoane
forţă de muncă potenţial activă, din care datele oficiale spun că numai 4,6 milioane
sunt salariaţi ori au venituri ca întreprinzători?
Încercarea de abordare ştiinţifică (practic de aducere aminte sau de
reactualizare) a deficitului bugetar ca resursă economică are ca principal scop
iniţiativa retratării acestuia în mod echilibrat şi complet, astfel încât riscul unui deficit
la nivel micro sau macro, chiar normat, să fie perceput ca un fenomen obiectiv,
obligatoriu sau o realitate din care trebuie extrase toate concluziile necesare.
În democraţia economică şi economia de piaţă deficitul economic controlat,
de bună credinţă, are o certă valoare în oferta de bunuri şi servicii cu tot lanţul de
efecte pozitive asupra reechilibrării economice a sistemului. Această parte pozitivă
a deficitului economic trebuie conştientizată cel puţin de la o limită considerată
convenţional periculoasă, pentru a contribui, şi prin această abordare, la o opinie
favorabilă economiei de piaţă, singura care şi-a dovedit, până acum, cu
imperfecţiunile cunoscute, viabilitatea şi chiar virtuozitatea de a produce dezvoltare,
de a genera progres şi de a da cetăţenilor prosperitatea meritată muncii depuse.
Deficitul economic este parte a deciziilor executivului, ale legislativului şi ale
întreprinzătorului, parte componentă inseparabilă a politicilor şi mecanismelor
economice bazate pe pârghii financiare şi nu pe acte administrative.
Acceptarea lui, dar mai ales o nouă şi mai clară identificare a acestuia,
conformă valorilor democraţiei economice, a funcţiunilor acestuia este cu atât mai
necesară cu cât avem nevoie de o economie de piaţă funcţională. Buna credinţă şi
dezincriminarea cu privire la deficitul economic, începând cu opinia publică şi
terminând cu instituţiile de control, inclusiv abordări noi legislative, toate sunt o
şansă dată tuturor celor care se bucură de libertatea de a alege între a fi salariat
sau patron, între executant şi acţionar etc.

1. PERCEPŢIA DEFICITULUI
LA NIVELUL SOCIETĂŢII

Dicţionarele, de orice natură, tratează cuvântul sau termenul de „deficit‖ cu
explicaţii orientate, de regulă, spre trezirea sentimentului de îngrijorare şi
preocupare. Conotaţia negativă sau rea este predominantă, deficitul fiind, în tot
cazul, ceva care nu este de bine.
Considerat un rezultat, deficitul reflectă efectul unei acţiuni deficitare, al
unui comportament deficitar. Obiectivitatea sau subiectivismul deficitului ca
rezultat nu pot fi despărţite de motivaţia acestuia, voluntară sau de culpabilitate.
Predominanţa unei astfel de caracterizări a noţiunii de deficit, în general, şi
de deficit economic, în special, aduce în atenţie şi aspectul de moralitate a
acestuia, ceea ce imprimă o tendinţă fie de evaluare directă a acestuia, scoasă
din context, fie de corelare negativistă, ambele la fel de greşite.
―Cultura‖ despre deficitul economic la nivelul populaţiei însumează, cu
precădere, doar acele opinii ale specialiştilor care privesc disfuncţiile deficitului şi
nu neapărat funcţiunile sau calităţile de ansamblu ale acestuia, aşa cum au fost
descrise într-un capitol anterior.

2. DEFICITUL ECONOMIC
ŞI ECONOMIA DE PIAŢĂ

Dacă acceptăm teza conform căreia, la intervale de timp, când se
acumulează suficiente cunoştinţe, avem nevoie de reconsiderări şi reconstrucţii
conceptuale, atunci tranziţia de la o economie centralizată la una de piaţă poate fi
considerat un astfel de moment.
Totuşi, există o anumită specificitate a acestui moment, care însă nu
contravine teoriei structurii ştiinţei economice şi evoluţiei acesteia.
În primul rând, prin încercarea de faţă răspundem din nou invitaţiei lui Kant
făcută raţiunii, în lucrarea sa „Critica raţiunii pure‖.
Fiind în tranziţie, putem perifraza această invitaţie în sensul că raţiunea
(economică) trebuie să ia asupra ei, din nou, sarcina dificilă a cunoaşterii de sine
şi să facă apel la o instanţă care urmează nu numai să-i garanteze pretenţiile noi
legitime (calităţile deficitului economic), dar să şi respingă încercările
neîntemeiate ale vechilor mentalităţi de uzurpare ale acesteia (a raţiunii).
În al doilea rând, tranziţia avea nevoie de acceptarea unor revizuiri
(conceptuale) în ştiinţa economică (românească socialistă) faţă de care n-ar fi
trebuit să se sustragă chiar secvenţe sau teorii întregi care păreau definitiv
încheiate, aşa cum menţiona Ştefan Georgescu în lucrarea sa „Epistemologie‖.
În al treilea, rând teza economiei dinamice şi comparative, înglobând
modelul ştiinţei şi doctrinei economice, trebuia eliberată de o anumită ideologie
care dă conotaţii şi face aserţiuni nepotrivite economiei de piaţă şi mai ales
funcţionării acesteia.
Ca urmare, specificitatea momentului trebuia să dea cel puţin noi definiţii
constrângerilor deficitului economic prin prisma pârghiilor economico-financiare, şi
nu a celor excesiv administrative folosite de vechiul sistem.
Chiar acceptând o realitate, că o categorie de specialişti, prin funcţiile
deţinute, atribuţiile avute, contactele profesionale împlinite, au acceptat sau au
trebuit să accepte o nouă raţionalitate noţiunilor economice, opinia publică
generală a rămas, în continuare, captivă ideologizării de tip vechi a acestora.
Economia de piaţă impune raţionalitatea economică înainte de
„moralitatea egalitarismului sau eticii şi echităţii sociale‖, sintagmă celebră a
vechiului sistem. Chiar principiile europene ale coeziunii sociale şi solidarităţii pun
la bază raţionalitatea economică, bazată pe singura morală a alocării
concurenţiale, şi nu administrativ-ideologice, a resurselor pentru a optimiza atât
costurile, cât şi profiturile.
Inexistenţa unui mecanism de transfer a culturii economiei de piaţă spre
cetăţeni şi formarea unei opinii publice corecte despre acest model economic a
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avut ca efect accentuarea riscurilor şi denigrarea calităţilor noului sistem
economic în percepţia publică generală.
Aşa se explică credinţele false că piaţa creează şomaj înainte de
oportunităţi, că mănâncă valoarea înainte de a o crea, că avem nevoie de
economie de piaţă, dar statul să aloce resursele, că preţul pieţei este o hoţie când
vorbim de vânzarea activelor de stat şi multe alte frustrări generate, în principal,
de utilizarea aceloraşi noţiuni sau categorii economice cărora nu li se ataşează şi
conţinutul conferit de „noul‖ sistem economic.
Aşa se explică continuarea percepţiei şi accepţiunii unilaterale a deficitului
economic, o valoare cu semn minus sinonimă falimentului, cuvânt eufemizat şi el
prin sintagma lichidării juridice etc.
Economia de piaţă nu a renunţat la principiul echilibrelor, deosebirea
fundamentală fiind acceptarea dezechilibrelor în proporţia în care sunt o pârghie a
dezvoltării şi nu catalogarea lor generală ca un rezultat al ineficienţei sau, mai rău,
al ilegalităţii.
Deficitul economic are semnificaţia sa pozitivă atât la nivelul micro cât şi
macroeconomic, iar prima breşă conceptuală în România tranziţiei la economia de
piaţă a avut loc la momentul Snagov II, în anul 2000. În strategia dezvoltării
economico-sociale a României pe termen mediu s-au acceptat şi programat
deficite economice ca pârghii ale atragerii investiţiilor străine şi creşterii
productivităţii muncii naţionale pe baza tehnologiilor noi.
Este primul semnal politic al recunoaşterii deficitului economic ca resursă a
dezvoltării, dar acest moment nu trebuie să rămână singular nici ca decizie
politică şi nici ca un efort vag de reconceptualizare.
Şi totuşi, efectul acestui moment de nouă abordare politică a deficitului
economic este benefic, cu limitele respective, dar cu şanse de amplificare, dacă îi
vor fi reconsiderate funcţiunile pozitive şi riscurile raportate la obiectivul unei
economii de piaţă funcţionale şi nu la cel al unei economii administrate.
Ajungem în acest punct la interferenţa dintre economie şi politică, mai
ales în planul acţiunii practice, ca subiect epistemologic de mare întindere şi
complexitate.
Din perspectiva temei noastre sunt relevante întrebările care privesc:
1. manifestarea relaţiilor de putere în structura unui anume tip de economie
şi la nivelul diferiţilor agenţi economici, statul fiind unul din aceştia;
2. instrumentele utilizate şi limitele raţionale de intervenţie a statului în
economie;
3. mecanisme de interferenţă a elementului politic în viaţa economică într-o
societate democrată cu economie de piaţă.
Toate aceste întrebări au de a face cu clarificarea conceptului de deficit
economic, tratarea acestuia din punct de vedere politic şi economic, dar mai ales
cu rolul acestuia în economia de piaţă.
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În legătură cu prima întrebare
Este cert că pentru o perioadă îndelungată de timp economia de piaţă – deşi
statuată ca obiectiv şi caracterizare a economiei României încă în prima forma a
Constituţiei ţării din 1991 – a fost considerată ca o raţionalitate abstractă şi ruptă
de realitate. Dacă pentru populaţie era un element de surpriză şi aşteptare, clasa
politică a accentuat pe realităţile care îi conveneau cel mai bine: intervenţie statală
masivă, sector de stat supraextins, monopoluri de stat, predilecţia spre funcţia
regulatoare a statului în sectorul social.
Această realitate a convenit şi să fie conservată cât mai mult, atât cât s-a
putut (privatizare neterminată nici astăzi), dar intrarea în parcursul obligatoriu al
preaderării la UE a făcut ca o opţiune politică să fie înlocuită cu alta. „Bătălia‖ pentru
economia de piaţă funcţională, ca şi criteriu al aderării la piaţa unică, a restructurat
treptat manifestarea relaţiilor de putere faţă de economie, în ansamblu, pentru a
ne putea îndrepta spre tipul de economie necesar integrării europene.
Aceeaşi manifestare translatată la nivelul agenţilor economici a parcurs
acelaşi drum: agentul economic stat, reprezentat de peste 1000 de regii autonome şi 6000 de societăţi comerciale, s-a restrâns la câteva companii naţionale
de stat şi de regii şi câteva sute de societăţi comerciale cu capital majoritar de
stat a căror privatizare ar trebui finalizată. Interferenţa administrativă a politicului
în economie a slăbit cel puţin din punct de vedere al canalelor directe de influenţă,
rămânând însă valabile pârghiile administrativ-financiare de alocare a resurselor în
mod preferenţial şi activismul clientelar care obturează şi opacizează transparenţa
alocărilor.
La întrebarea a doua
Instrumentele de intervenţie ale statului în economie şi limitele lor raţionale
nu pot fi definite decât prin prisma doctrinară a puterii, ca răspuns, deloc neinteresat, la anumite realităţi economice.
De regulă, atât intervenţia exagerată a statului în economie – în numele
echităţii şi bunăstării -, cât şi lipsa totală de intervenţie – în numele principiilor
liberalismului -, sunt criticabile, aparent, în aceeaşi măsură. Pericolul recunoscut
este că în ambele extreme se poate ajunge la un atentat la libertate, în primul caz
la cea politică, în al doilea caz la cea economică.
Intervenţia statului prin instrumente pasive în economie, de dragul echităţii,
subjugă politic beneficiarul-individ, evident cu foloase pentru putere, după cum
neintervenţionismul iraţional reduce manifestarea şanselor egale, iar individul este
subjugat economic de forţele pieţei.
Libertatea economică, vorbind de deficitul economic ca rezultat al unui
comportament, nu poate fi decât aceea care, acordată unui individ, nu încalcă
aceeaşi libertate a altui individ.
Victor V. Bădulescu arată, printre altele, în lucrarea sa „Tratat de politică
comercială‖ că: „libertatea (politică şi economică) este rezultatul unei evoluţii
înrâurite de două tendinţe opuse: una, dictată de preocupările individualiste,
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urmărind o activitate cât mai puţin ţărmurită pentru individ; alta dictată de preocupările şi necesităţile vieţii în societate, care urmăreşte restrângerea libertăţii individului, fie în folosul intereselor generale ale societăţii, fie pentru a asigura
putinţa de manifestare individuală a celorlalţi indivizi‖.
Interpretarea acestei teze ne duce la aceeaşi concluzie, că înfăptuirea
deplină a unei singure tendinţe ne duce fie la anarhie, fie la tiranie.
Or, percepţia corectă a deficitului economic nu poate fi decât undeva raţional aşezată între cele două limite, tocmai pentru a-i vedea şi partea sau
funcţiunile lui bune într-un sistem economic.
La a treia întrebare
Mecanismul de interferenţă a elementului politic în viaţa economică într-o
societate democrată, cu economie de piaţă trebuie construit de aşa manieră încât
să nu uzurpe chiar valorile esenţiale ale democraţiei politice şi economice, cele
legate de individ căruia îi sunt garantate (inclusiv prin Constituţia revizuită a
României – 2003) activităţile economice, dreptul de proprietate, libera iniţiativă,
şanse egale într-o competiţie loială.
Aici trebuie să-i dăm dreptate lui Friedman care subliniază în lucrarea sa
„Free to choose‖ că libertatea economică este o premisă esenţială a libertăţii politice.
De aici se impune concluzia, cu privire la toată filosofia intervenţionismului
statului, că, acceptând determinismul lui Friedman, libertatea economică în democraţia reală este aceea care permite indivizilor să coopereze unii cu alţii fără
coerciţie şi fără conducere centrală, ea este aceea care micşorează însuşi spaţiul
asupra căruia puterea politică poate fi exercitată.
Evident, piaţa liberă are nevoie de o dispersie a puterii (de aici principiile
descentralizării, deconcentrării, dereglementării) tocmai pentru a compensa orice
tendinţă de concentrare a puterii politice.
Mergând pe ideile lui Friedman, orice mecanism de interferenţă a statului
(care are o culoare politică) în viaţa economică trebuie să disjunge permanent
combinarea totală a puterii politice cu cea economică, întrucât o astfel de situaţie
nu poate duce decât la tiranie.
Tirania este aceea care a impus doctrinar şi ideologic conotaţiile negative
ale deficitului economic, creând a priori sentimentul de frică şi vinovăţie şi construcţia opiniei publice reprobabile faţă de acesta.

3. ACCEPŢIUNILE DEFICITULUI BUGETAR

Prezentarea acestui subiect îl circumscriem, de acum încolo, exclusiv
noului statut şi funcţiilor sociale pe care le are de îndeplinit ştiinţa economică în
raport cu economia de piaţă.
Cel mai pregnant instrument administrativ, însă generator de pârghii
obiective de intervenţie în economia de piaţă este bugetul. Tot talentul unei
administraţii democratic alese, în intervenţia sa pe plan economic, este exprimat
de construcţia bugetului, privit ca cel mai complex mecanism de reglare grosieră
şi fină a funcţiunii pieţei cu obiective exogen impuse şi cu sens de dezvoltare
echilibrată şi sustenabilă.
Dacă s-ar înţelege mai repede această teză, multe din dezbaterile asupra
intervenţionismului statului şi-ar dovedi sterilitatea, căci ceea ce trăim astăzi este
continuarea încă a inversării ţintelor de intervenţionism statal, declarând că vrem
o economie de piaţă funcţională, dar acţionând după principiile unei economii
centralizate.
Explicitarea elementelor componente ale unui buget într-o economie de
piaţă, deci inclusiv al deficitului bugetar, are nevoie de rigoare raportată la valorile
democraţiei, mai ales în înţelegerea funcţiilor sale economice şi sociale, fixării
finalităţii şi reglării sistemului economic naţional.
Dar, mai întâi de acestea, se simte nevoia folosirii în construcţia unei
eventuale noi teorii (ceea ce este prea mult spus) a unei tipologii de valori
disociate de însăşi valoarea economică a deficitului bugetar.
Acestor valori disociate le-am spus accepţiuni ale deficitului bugetar,
înainte de a fi tratat ca o simplă valoare cu semn negativ.
a) Scop şi mijloc
Deficitul bugetar, luat ca o cheie de boltă în mecanismul economic,
combină în acelaşi timp un scop şi un mijloc. Prin caracterul lui de indicator
sintetic (astăzi criteriu de convergenţă), deficitul bugetar reconciliază o teză
greşită, avansată în teoriile economice (despre care vorbeşte Fr. Perroux citându-l
pe Lionel Robbins) că scopurile şi mijloacele sunt opuse (economiştii pozitivişti),
economia tratând doar mijloacele.
O problemă fundamentală a mecanismului economic ridicată de un deficit
bugetar nu poate fi abordată excluzând societatea sau socialul.
În cel mai bun concept liberal privind funcţionarea economiei de piaţă,
bugetul are un rol profund social, întrucât el reflectă delegarea unor drepturi ale
indivizilor liberi, pe baza principiului subsidiarităţii statului, un rău necesar, dar
care trebuie să producă acele bunuri şi servicii publice pe care piaţa (dominată
de raţionalitatea economică cost-beneficiu) nu şi le asumă să le genereze singură.
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Este mai mult decât evident că deficitul bugetar ca mijloc nu poate fi
disociat de scop.
b) Valoare axiologică
Deficitul bugetar este o valoare în sine, acceptată, într-o construcţie
teoretică şi practică economică (bugetul), fără de care alte premise sau postulate
(cum sunt acţiunea pieţei, concurenţa, maximizarea profitului, bunăstarea socială)
nu se pot întâmpla în condiţiile unei realităţi economico-sociale şi ea acceptată
(de regulă pe baza unor analize structurate).
Valoarea în sine a deficitului bugetar nu înseamnă cunoaştere pură în
economie, ci recunoaşterea că el este expresia unor proiecte şi rezonanţe sociale,
respectiv necesităţi identificate ale cetăţeanului.
c) Concept de acţiune umană
Conform lui Cornel Popa, acţiunea umană este definită ca o succesiune de
schimbări controlate (de regulă), a cărei finalitate este producerea unor valori sau
satisfacerea unor trebuinţe. Ludwig Grumberg spune acelaşi lucru, poate mai
elaborat, în sensul că activitatea umană este orientată spre satisfacerea
trebuinţelor social-umane, răspunzând unor scopuri sau obiective.
Nimic din aceste definiţii nu contravine însuşi conceptului de acţiune umană
a deficitului bugetar, cuprinzând – în acelaşi timp cu acţiunea umană – şi urmărirea
unor obiective. Tot nimic nu justifică existenţa unui deficit bugetar dacă el nu are o
finalitate reflectată în starea generală economico-socială, deci inclusiv incidenţe
asupra socialului, care justifică acţiunea umană.
Caracterul acestei finalităţi, pozitive sau negative, moralitatea sau imoralitatea ei le excludem pentru moment din prezentarea acestei accepţiuni.
d) Componentă cognitiv-informaţională
Agentul stat este înzestrat cu gândirea colectivă reprezentată de executiv.
Tocmai această „înzestrare‖ trebuie să fie permanent iluminată de informaţie şi
cunoaştere a ceea ce reprezintă deficitul bugetar (ca mărime, structurare) raportat
la mediul de acţiune al agentului stat, programele, mijloacele şi scopurile acţiunilor
acestuia.
Componenta cognitiv-informaţională a deficitului bugetar pune în evidenţă
cel puţin două lucruri:
 existenţa funcţiei de reglare economico-socială;
 Încadrarea acţiunii umane în sistemul economic dat, în perspectiva
descrisă de scopul sau obiectivele acesteia.
e) Criterii de valorizare a sistemului/acţiunii economice
Tratarea acestei accepţiuni a deficitului bugetar a inspirat chiar demersul
acestui capitol, deficitul bugetar ca resursă.
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Problema criteriului de valorizare prezintă pericole şi capcane multiple,
datorate în primul rând insuficienţei cunoaşterii în general, a cunoaşterii economice în special, şi a nivelului culturii economice în societate.
Pericolele sunt reprezentate de prejudecăţi, înclinaţii de abordare, preconcepţii venite dintr-un tip de educaţie etc., care instituţional se regăsesc cu predilecţie la acele agenţii statale care controlează agentul economic.
În tratatul său de economie, vol. 1, Aurel Iancu apreciază, cu privire la
criteriul de valorizare a unui sistem economic, periculozitatea pentru praxisul
economico-social a aprecierii unilaterale şi a lipsei de obiectivitate, prin înclinaţia de a privi sau trata doar o categorie din părţile unui sistem (cele bune
sau cele rele). Şi mai departe: „... un sistem economic poate fi şi trebuie apreciat
nu atât după principiile afişate de instituţiile componente, cât mai ales de rezultatele reale economice şi sociale obţinute‖.1
Dacă bugetul este un instrument în slujba rezultatelor, atunci deficitul
bugetar este automat un criteriu de valorizare a politicii economice generale, dar
nu strict în sensul definiţiilor de dicţionar, ci al totalităţii accepţiunilor conferite.
Ca urmare, valoarea axiologică a deficitului bugetar este mai degrabă un
fenomen social şi nu unul natural/material, exprimând clar o relaţie între un obiect
şi subiect.
Obiectului i se acordă un rang ierarhic şi o semnificaţie (pozitivă sau negativă) numai în virtutea raportării acestuia la aspiraţiile subiectului.
Întrebarea crucială decurgând din acest subcapitol este dacă semnificaţia
deficitului bugetar ca obiect/obiectiv raportată la subiect/aspiraţii are un singur
sens? Cine şi de ce dă un singur sens acestei semnificaţii? Această tratare unilaterală, de regulă, negativă, este morală?
Am tratat accepţiunile de mai sus ale deficitului bugetar în principal pentru a
răspunde la astfel de întrebări, dar cel mai mult de a ne elibera, ca exponenţi ai
cercetării economice, de conotaţiile predominant negative şi chiar de implicaţiile
legale ale tratării simpliste contabile a deficitelor în general.

1

Aurel Iancu, Tratat de economie, vol. 1, p. 165, Editura Economică, Bucureşti, 1993.

4. SEMNIFICAŢIA CA RESURSĂ ECONOMICĂ A
DEFICITULUI BUGETAR
4.1. Incursiune în praxeologie
Încercarea de a explica semnificaţia de resursă economică a deficitului
bugetar o începem cu întrebarea dacă bugetul (bunul public) unui stat poate fi
identificat cu un sistem de organizare a activităţilor umane1. Credem că răspunsul
este afirmativ, întrucât buget de stat este sinteza unei astfel de organizări cu
următoarele precizări:
a) bugetul este forma de organizare a activităţilor umane la nivelul societăţii
incumbând responsabilitatea unui executiv reprezentativ;
b) bugetul îmbină un ansamblu de resurse umane şi materiale, structurate
în vederea precizării şi realizării obiectivelor pe care o societate şi le
propune şi le asumă prin executivul reprezentativ.
Iată cum praxeologia activităţilor umane organizate, privite din punct de
vedere al exerciţiului puterii – executivul – ne conferă posibilitatea de a privi
bugetul ca efectul unei acţiuni mult mai complexe decât o simplă tabelare a veniturilor şi cheltuielilor.
Este fascinant că această abordare este inspirată de Thierry de Montbrial,
care, tratând problemele praxeologice nu a ajuns chiar la ideea de buget naţional.
Totuşi, pe baza analizei teoretice a componentelor elementare numite de el
„unităţi active‖2 ca obiect de studiu al praxeologiei, se poate sugera că bugetul
naţional este nu numai o formă de organizare a activităţilor umane, ci şi un mod
de manifestare al puterii (socialul – subiectivul) asupra unor resurse.
Dacă un stat poate fi identificat cu o „organizaţie‖ (definită ca un sumum de
norme şi proceduri), atunci puterea este tocmai capacitatea „organizaţiei‖ de a
activa resursele şi de a le imprima o direcţie în vederea realizării de obiective.
Este uşor să vedem în bugetul de stat tocmai un astfel de instrument prin care
puterea (executivul) aplică conceptul de putere sub dublul său aspect, respectiv
capacitatea de activare (mobilizare) propriu-zisă a resurselor şi capacitatea de
conducere ca atare.
Mai trebuie făcută o precizare, şi anume, că în cadrul bugetului de stat,
puterea se exercită asupra lucrurilor (aspect tehnic dominant), fără ca aspectul
uman să fie absent ori neglijat (cu el, ca resursă, pentru el, ca obiectiv).
Mai trebuie să reamintim că un aspect esenţial al puterii este capacitatea de
a fixa obiective şi strategii pentru o societate (grup de cetăţeni – unitate activă),
lucru care este inseparabil de responsabilitatea faţă de bunul public.

1
2

Thierry de Montbrial, Acţiunea şi sistemul lumii, Editura Expert, Bucureşti, 2003.
Thierry de Montbrial, Acţiunea şi sistemul lumii, Editura Expert, Bucureşti, 2003, p. 3-76.
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Bunul public este, în principal, rezultatul iterării execuţiei succesive a
bugetului, a colectării veniturilor publice şi a cheltuirii lor pe bunuri şi servicii
publice, acolo unde statul – prin putere – a fost mai bine poziţionat în producerea
lor decât individul prin iniţiativa sa.
Tratând problemele bugetului în raport cu socialul, ajungem şi la cea mai
delicată problemă şi anume că bugetul este şi un instrument parte al sistemelor
decizionale, şi, ca urmare, el nu poate fi izolat de interesele specifice ale puterii,
interese promovate potenţial şi ulterior efectiv prin însăşi legitimizarea puterii
(alegeri libere şi corecte).
Plasarea bugetului unui stat în sfera mult mai largă a praxeologiei o
considerăm absolut necesară din punct de vedere al finalităţii acestui capitol,
respectiv identificarea deficitului ca o resursă economică.
Mai mult, deficitul bugetar plus cheltuielile bugetare, generatoare de bunuri
şi servicii publice, necesită o analiză mult mai profundă decât valoarea pecuniară
a acestora, devenind clar că procedurile constituţionale (formale), chiar într-o
democraţie privită ca normă şi nu ca ideologie, nu sunt suficiente pentru a explica
semnificaţia pe care o căutăm.
Dacă încercăm să concluzionăm această incursiune, atunci deficitul
bugetar, ca valoare cu semn negativ sau proporţie în PIB, trebuie corelat cu mai
multe aspecte:
a) deficitul bugetar este parte integrantă a resurselor activate (umane şi
materiale) pentru atingerea unor obiective;
b) activarea resurselor este o datorie a puterii/executivului, legitimată prin
acceptarea obiectivelor de către societate prin exerciţiul democraţiei;
c) puterea nu poate fi izolată de interesele specifice ale conducătorilor
înşişi, interese devenite pregnante prin legitimitatea lor;
d) opţiunea pentru un deficit bugetar este parte a sistemului decizional
în care este implicată puterea, mai mult decât ascensiunea ei prin procedurile constituţionale;
e) responsabilitatea bunului public asumată de un stat, gestionat vremelnic
de o anumită putere (executiv) legitimată, nu înseamnă şi o automată
realizare a obiectivelor în limitele în care au fost activate resursele;
f) pe cale de consecinţă, deficitul bugetar poate fi considerat o politică
de suplimentare a resurselor de la un moment dat, opţiune a puterii,
care nu poate fi străină de interesele acesteia şi de anumite constrângeri
legale, dar şi convenţionale;
g) deficitul bugetar, deşi exprimă o acţiune a puterii asupra lucrurilor
(bunurilor publice), această acţiune trebuie să privească în final factorul
uman, necesităţile spirituale şi materiale ale acestuia în zona subrogării
statului în realizarea acelor obiective pe care individul singur nu le poate
atinge;
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h) cu atât mai mult, deficitul bugetar trebuie să se regăsească într-un
bun public, nu din simplă moralitate, ci din raţiunea de existenţă a
statului şi de acţiune a puterii.

4.2. Acceptabilitate şi limite politice ale deficitului bugetar
Dacă potenţialul poate fi identificat cu un portofoliu de resurse permanent
reamenajabile în conformitate cu anumite „restricţii‖ (de obiective, de natură
cantitativă, de standarde etc.), atunci deficitul bugetar este o amenajare a unui
potenţial de către putere vizavi de anumite obiective.
Este acceptabilă această amenajare de potenţial prin deficitul bugetar,
înţelegând prin el, de fapt, o resursă? Este ea şi morală, având în vedere că
deficitul bugetar de astăzi devine o datorie ce va fi plătită, în final, tot de cetăţean?
Răspunsul trebuie privit prin responsabilitatea puterii, cea politică în primul
rând, întrucât cetăţeanul vrea rezultate, vrea bunuri şi servicii tangibile, de calitate
şi îl interesează mai puţin valoarea deficitului ca sumă trecută cu semnul minus
sau procent în PIB.
Deficitul bugetar ca resursă economică trebuie judecat în primul rând prin
contraponderea lui în bunuri publice, iar moralitatea şi acceptabilitatea acestuia
trebuie raportată, în primul rând, faţă de calitatea şi cantitatea efectivă a acestei
contraponderi. Deficitul bugetar – matematic sau contabil – ca o sumă de diferenţe
valorice impersonale de la diferite capitole de cheltuieli este mai puţin relevant
pentru ceea ce ne-am propus.
Ne place sau nu ne place, este mai corect ca deficitul bugetar să fie
identificabil ca o contrapondere în bunuri publice precise, destinaţia acestuia să
fie sigură, palpabilă şi materială, cetăţeanul să o poată vedea şi simţi. Aceasta
poate fi considerată singura moralitate a deficitului bugetar, politică, economică şi
financiară, după acceptarea întâmplării lui, ca decizie politică.
O astfel de abordare impune ca deficitul bugetar, la fel ca şi o cheltuială
publică să aibă o destinaţie precisă la nivelul proiectului de buget. Antamarea
resursei economice suplimentare, ca deficit bugetar, justificabilă politic trebuie să
servească unui obiectiv bine definit atât ca realizare, cât mai ales ca efecte publice.
Predominanţa unei astfel de abordări se impune din punct de vedere al
transparenţei, vizibilităţii şi credibilităţii cheltuielilor publice şi angajării datoriei
publice.
De asemenea, deficitul bugetar îşi confirmă calitatea de resursă economică
când îndeplineşte condiţia regăsirii lui în bunuri publice al căror consum creează
condiţiile de acoperire a câtimii de datorie publică provocată.
Predominanţa aşezării deficitului bugetar pe „găuri negre‖ este realitatea
privirii acestuia cu suspiciune şi temeri, în condiţiile în care execuţia bugetului
„topeşte‖ destinaţiile cheltuielilor în bunuri publice prin însăşi caracteristica mo-
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nedei, bună pentru orice fel de plată, şi pe cale de consecinţă, în flux de cheltuieli depersonalizate.
Anticipăm prin această abordare nu numai o posibilă, ci şi necesară
aprofundare a elaborării proiectului de buget pe bază de programe şi proiecte,
forma actuală de prezentare căpătând rangul doi, al execuţiei pur tehnice, al
analizei contabile, al înscrierii în conturile naţionale, al controlului de rutină al curţii
de conturi etc.
Cu alte cuvinte, oportunitatea deficitului bugetar (care poate fi şi zero) trebuie
mai mult racordată la obiective şi mai puţin la acceptarea unei sume algebrice, ceea ce ar însemna, printre altele, că toate domeniile contribuie cu o câtime la deficitul bugetar, o responsabilitate dispersată a ordonatorilor de credit şi, nu în
ultimul rând, acceptarea deficitului ca un rău necesar, fără consecinţe pozitive.

4.3. Constrângerile deficitului bugetar
Din aceeaşi perspectivă pe care vrem să o întărim, de resursă economică a
deficitului bugetar, şi vorbind despre constrângeri, trebuie să ne întoarcem la
definiţiile ştiinţei economice. Dintre acestea o preferăm pe cea a lui Raymond
Barre înainte de cele ale lui P. Samuelson şi E. Malinvand.
―Ştiinţa economică este ştiinţa administrării resurselor rare. Ea studiază
formele pe care le ia comportamentul uman în amenajarea acestor resurse, le
analizează şi explică modalităţile în care un individ sau o societate afectează
mijloace limitate pentru satisfacţia unor nevoi numeroase şi nelimitate‖ 1.
Din această definiţie transpare ca dominant comportamentul uman în
amenajarea resurselor rare, iar acest lucru trebuie să ne ducă la ideea de
semnificaţie ca resursă economică a deficitului bugetar.
În primul rând, deficitul bugetar trebuie interpretat ca o resursă economică
rară cu mai multe accepţiuni:
 rară propriu-zis, înglobând caracteristica fundamentală a tuturor
resurselor;
 rară, în sensul angajării responsabile a acesteia;
 rară, în sensul câtimii acceptabile.
În al doilea rând, deficitul bugetar este decis prin comportamentul uman, o
responsabilitate asumată care nu poate fi decât politică în vederea realizării unor
obiective.
În al treilea rând, raţionalitatea unui deficit bugetar, ca resursă economică
rară, impune în mod necesar un raport cost-beneficiu: afectarea de mijloace
limitate pentru nevoi numeroase.
Cu alte cuvinte, efectul deficitului bugetar trebuie să aibă un înţeles perceptibil la nivelul societăţii (şi nu al individului), dincolo de cel al specialiştilor.
1

Raymond Barre, Economie politique, PUF, vol. 1, ediţia a 10-a, 1975, introducere generală, cap. I, paragraful 2.
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O resursă rară se foloseşte întotdeauna cu restricţii sau este supusă unor
constrângeri. Cât de laxe pot fi aceste constrângeri poate fi o întrebare retorică
după experienţa acumulată într-un secol de management economic şi după
câteva decenii de funcţionare a FMI şi a Grupului Băncii Mondiale.
Aceste constrângeri nu mai sunt convenţionale, ci au devenit ele o ştiinţă.
Indicatorii de convergenţă economică la nivelul zonei euro sunt tocmai expresia
unei astfel de ştiinţe, cu atât mai mult că nu este vorba de o ţară, ci de un grup de
state, punând într-o interacţiune funcţională, spre aceleaşi obiective, tot atâtea
economii naţionale, fiecare cu resursele sale rare.
Dacă deficitul bugetar, ca resursă rară, este în atenţia ştiinţei economice din
punct de vedere al comportamentului uman, atunci decizia privind deficitul bugetar
poate fi bănuită de voluntarism. Acest lucru, în prezent, nu mai este posibil, în
general, datorită riscurilor ca o resursă rară să se regăsească într-o „gaură
neagră‖, şi în special, datorită unei discipline constituite sau impuse datorită
apartenenţei la cluburi liber alese.
Această disciplină, alături de ştiinţă, vine să confirme semnificaţia de resursă economică a deficitului bugetar, „amenajarea‖ ei invitând la raţionalitatea
folosirii unei resurse rare.
Putem concluziona că însăşi constrângerile la care este impus deficitul
bugetar, care privesc utilizarea lui ca resursă rară, impactul comportamentului
uman, mărimea lui admisă ca standard sau disciplină întregesc şi întăresc, în
final, semnificaţia lui de resursă economică.
Această resursă nu există „per se‖, ci numai în raport cu un obiectiv bine
stabilit şi definit, prin care puterea îşi poate demonstra capacitatea de activare a
ei, inclusiv din punct de vedere al recuperării, şi mai ales cea de gestiune, adică
obiectivul să se întâmple pentru binele comunităţii.

4.4. Administrarea deficitului bugetar ca resursă economică
Prin prisma faptului că deficitul bugetar este considerat o resursă economică suplimentară în anumite limite, administrarea acestuia trebuie să urmeze reguli stricte.
Prima regulă, în raport cu demonstraţia pe care am încercat să o dezvoltăm, este necesitatea precizării cu exactitate a destinaţiei acestui deficit. Folosirea lui impersonală ca o sumă a neacoperirii cheltuielilor publice, în diverse
domenii, nu-i relevă potenţialul pozitiv, ci îi accentuează conotaţia negativă şi
chiar caracterul lui ermetic descifrabil doar pentru specialişti.
Deficitul bugetar fiind în primul rând un act politic al puterii, el necesită o
explicaţie credibilă, în ceea ce se transformă ca bun public. Sensul deciziei politice este credibilitatea obiectivului finanţat prin deficitul bugetar, şi nu mărimea
deficitului în limitele constrângerilor. Ca urmare, capacitatea mobilizării lui ca
resursă constă în convingerea asupra finalităţii şi că această finalitate este în fapt
bine administrată.
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A doua regulă priveşte faptul că un deficit bugetar asumat ca resursă
economică pentru un obiectiv este consumat la întregul nivel, apreciindu-se că
obiectivul poate fi realizat în parametrii care i-au argumentat necesitatea,
folosindu-se întreaga finanţare alocată. Este greşit modul în care un deficit bugetar normat este îmbunătăţit, raportându-se o micşorare a acestuia prin execuţia bugetului. Îmbunătăţirea este pur contabilă reflectând situaţii din cele mai
diverse:
• o creştere neaşteptată a veniturilor bugetare suplimentând direct resursele;
• economisiri la cheltuieli reflectând incapacitatea totală de cheltuire pe
unele destinaţii, ca urmare a inexistenţei proiectelor tehnice sau cheltuieli
mai mici nerespectând parametrii iniţiali ai unor proiecte;
• dilema sau paradoxul transferului de cheltuieli de la o destinaţie la alta,
cu semnificaţia evidentă a nerealizării unor obiective – bunuri publice etc.
Ca urmare, îmbunătăţirea (scăderea) deficitului bugetar cu relevanţă matematică, contabilă, nu este şi garanţia utilizării lui eficiente ca resursă economică. Acest lucru întăreşte ideea că gestiunea „en gros‖ a deficitului bugetar, în
semnificaţia lui de decizie politică a puterii, este cu totul altceva decât simpla
execuţie bugetară tehnică cu care suntem obişnuiţi şi prin care suntem tentaţi
să ne bucurăm de economii în valoare neavând siguranţa realizării obiectivelor
fizice, a tangibilităţii acestora. Societatea este interesată în realizarea bunului public promis, la timp şi în parametrii aşteptaţi şi nu în raportarea de economii care, de regulă, pentru un buget construit cu un deficit, sunt virtuale.
A treia regulă – şi aici observăm convergenţa spre administrarea tehnică a
deficitului bugetar – este că finanţarea acestuia ca resursă economică trebuie să
fie neinflaţionistă. În caz contrar, nu facem decât să reducem valoarea reală a resursei economice normată prin deficitul bugetar, cu aceleaşi repercusiuni negative
asupra realizării obiectivului – cantitatea dar mai ales şi/sau calitatea bunului public.
Pledoaria pentru aceste reguli are rolul de a demonstra necesitatea
completării analizei execuţiei bugetului prin prisma cheltuielilor, inclusiv a deficitului, cu executarea obiectivelor, aceasta din urmă nu limitată la ceea ce se întâmplă în prezent (pe bază de sesizări sau din oficiu).
Executarea obiectivelor bugetare trebuie făcută prin prisma percepţiei
consumatorului bunului public şi nu numai al „câinelui de pază‖ al banului public,
scop în care va trebui elaborată o metodologie specifică. La urma urmelor putem
accepta necesitatea aplicării aceluiaşi concept de „protecţie a consumatorului‖ şi
în cazul unei execuţii bugetare. Aceasta va ajuta la realizarea distincţiei majore
între procesul de cheltuire a banului public şi impactul social al acestei cheltuiri
prin oferta reală de bunuri şi servicii publice.
În acest punct atingem moralitatea bugetului şi implicit a deficitului bugetar
ca resursă economică, strâns legată de responsabilitatea puterii faţă de bunul
public aşteptat de cetăţeni, în mare parte contribuabili la veniturile publice.
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Cheltuiala banului public este o faţetă a principiului subsidiarităţii. Ce nu
poate cheltui eficient cetăţeanul pentru anumite bunuri şi servicii de care are
nevoie, se poate presupune că poate cheltui statul, către care cetăţeanul a
transferat prerogativele asigurării bunurilor şi serviciilor publice. Ca urmare, este
moral ca statul să răspundă în faţa cetăţeanului pentru atribuţiile delegate de
acesta în mod constituţional.
Buna credinţă şi prezumţia de nevinovăţie ne obligă să credem în moralitatea construcţiei bugetare şi, implicit, a deficitului normat asumat de putere. Prin
prisma acestei moralităţi, deficitul bugetar nu este în primul rând o pierdere sau o
cauză a creşterii datoriei publice (atrăgând după sine conotaţiile rele), ci o încercare de perpetuă reamenajare a resurselor economice (rare) în vederea satisfacerii unor nevoi numeroase (chiar nelimitate). Acest demers este absolut moral,
fiind dominat de necesităţile societăţii, deficitul bugetar fiind instrumentul.
Există şi o altă modalitate de a justifica moralitatea unui deficit bugetar ca
resursă economică. Aici trebuie să facem apel din nou la definiţia ştiinţei economice
şi a caracterului acesteia, trecând prin obiectul şi natura ştiinţei economice.
Într-o scrisoare din 1938, Keynes îi scria lui Ray Harrod, cu referire la
coerenţa logică, prin modelare, a economiei şi la arta de a alege modele pertinente, că economia este o ştiinţă morală şi nu o ştiinţă naturală, întrucât ea face
apel la introspecţie şi judecăţi de valoare.
Afirmaţia ne pune în dificultate cu răspunsul dacă în economie există obiectivitate. Aici, suntem puşi în faţa posibilităţii de a separa o analiză pozitivă eliberată
de judecăţi de valoare de o analiză normativă care implică astfel de judecăţi.
Coborând la postulatul formulat de Max Weber (că în ştiinţele sociale există
posibilitatea obiectivităţii) spre tema noastră, trebuie să evităm capcana unei
astfel de dileme, încercând şi o simplificare a lucrurilor.
Deficitul bugetar are nevoie de o analiză pozitivă dublată de analiza coerenţei interne şi a impactului judecăţilor de valoare. Este vorba de judecăţile de valoare a priori opţiunii pentru un deficit bugetar, care încearcă să-l fundamenteze
pentru a fi acceptabil pentru cetăţean din punct de vedere al obiectivului urmărit
(normat) şi de judecăţi de valoare a posteriori, prin care să se constate raţional
îndeplinirea obiectivului.
Această abordare morală este impusă de ştiinţa economică nu numai prin
obiceiuri, ci şi prin etica care trebuie să o caracterizeze, mai ales când este vorba
de impactul politicilor publice asupra comunităţii. Deficitul bugetar este, la urma
urmei, o formă de implementare a puterii, în care „puterea nu se justifică decât
prin opere în care este vorba de binele oamenilor‖.1
Buna credinţă ne spune că a face politică spre binele oamenilor este
moral.

1

Thierry de Montbrial, Acţiunea şi sistemul lumii, Editura Expert, Bucureşti, 2003, cap. XI:
Morală şi politică, p. 358.
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INTRODUCERE

Între evoluţiile economice care au preocupat în cel mai ridicat grad opinia
publică românească, în ultimii cinci ani, au fost şi cele vizând problemele de
administrare, exploatare şi implementare a noilor politici de preţuri în cadrul
sistemului centralizat de furnizare a utilităţilor publice. Efectele economice şi
sociale ale deficienţelor existente în cadrul sistemului respectiv au fost resimţite acut, în domeniul calităţii vieţii unor segmente largi de populaţie, îndeosebi
în mediul urban.
Prin prezenta lucrare ne propunem să oferim o imagine generică asupra
manierei în care disfuncţiile (tehnice, organizatorice ş.a.) existente în cadrul
reţelei naţionale de servicii pentru locuire şi distribuţie a utilităţilor publice (gaze
naturale, apă, energie termică, energie electrică) precum şi politicile economice
susţinute de creştere a preţurilor acestor utilităţi – pe fondul general al accentuării dificultăţilor socioeconomice ale tranziţiei – au generat o nouă criză a locuirii la bloc şi au afectat advers echilibrul deja precar al structurilor de consum
ale populaţiei din România, în intervalul 1990-2003, dar în special în intervalul
1997 – 2003. În contextul de faţă vom investiga aspectele concrete ale diferenţierii impactului economic şi social al acestor anomalii, asupra accesului populaţiei majoritare la oportunităţile de consum existente în sfera bunurilor şi
serviciilor de bază, în vederea desfăşurării unei vieţi normale în comunitatea
românească actuală.
Criza sistemului centralizat de distribuţie a utilităţilor publice agravează
situaţia deja critică din domeniul locuirii. Chiar şi fără aceasta, condiţia actuală
a locuirii în blocuri a devenit tot mai discreditată în aprecierile populaţiei, din
cauza numeroaselor dezavantaje ale rezidenţei în comun în mediul urban (confortul relativ redus oferit de multe dintre blocurile situate la periferiile oraşelor
sau în unele zone insalubre – suprafeţe de locuire subdimensionate, nivel relativ ridicat de poluare fonică sau industrială, lipsa unor spaţii amenajabile pentru
garaje sau locuri de joacă pentru copii, lipsa unor facilităţi urbane de strictă necesitate în apropierea locuinţelor etc.) ori ca urmare a acumulării unor probleme grave ce ţin de uzura avansată a construcţiilor mai vechi (deteriorarea
instalaţiilor de canalizare, a celor de alimentare cu utilităţi, deteriorarea fizică a
clădirilor).
Necesitatea de a schiţa dimensiunile teoretice esenţiale ale normalităţii
în domeniul consumului populaţiei din ţara noastră, în prezentul context de
analiză, derivă din amploarea deosebită a procesului de precarizare a resurselor socio-economice disponibile la nivelul populaţiei majoritare, de-a lungul
tranziţiei, şi diminuarea accentuată a accesului acesteia la bunurile şi serviciile
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de bază – adică acele bunuri şi servicii emblematice pentru un mod de consum
modern, structurat în limitele presupuse de un standard de viaţă decent.
Pentru a concretiza evoluţia decalajelor existente între resursele economice disponibile la nivelul diverselor categorii de familii/gospodării, şi resursele
în mod obiectiv necesare susţinerii unui standard de viaţă decent, de-a lungul
tranziţiei, vom prezenta succint dimensiunile fenomenului sărăciei din România, şi vom raporta situaţia existentă, la normele standardului de viaţă decent,
definit în cadrul ICCV, începând din anul 1990.
În cadrul expunerii, vom face referiri şi la principalele mutaţii ce s-au produs în anii tranziţiei, în sfera modelului de consum statistic mediu al populaţiei
din România şi a influenţelor pe care creşterea disproporţionată a costurilor la
utilităţile publice le-a indus în dinamica acestuia.
Autorii

1. PREMISELE FUNCŢIONĂRII SOCIALE
A FAMILIEI/GOSPODĂRIEI ROMÂNEŞTI
ÎN TRANZIŢIE
1.1. Tendinţe de schimbare ale unor practici
de consum colectiv
Diminuarea resurselor economice aflate la dispoziţia populaţiei majoritare, în vederea susţinerii statutului de integrare a familiei/gospodăriei în viaţa
comunitară, a debutat cu cel puţin un deceniu înainte de anul 1989.
Impulsul masiv spre modernizarea modului de viaţă din România, de la
începutul anilor '60, a devenit în cele din urmă, un proces dificil de susţinut,
prin metodele regimului comunist. Totuşi, reorientarea în timp a modelelor de
consum dominante în societatea românească din a doua jumătate a secolului
XX (adică acele modele larg reprezentate statistic în masa populaţiei) s-a efectuat prin asimilarea unor elemente mereu noi de modernitate, în contextul dinamic al ofertei de bunuri şi servicii al economiei naţionale. Astfel, dacă în anul
1948, din cei peste 15,8 milioane de locuitori ai României, 76,6% trăiau în aşezări de tip rural, având obiceiuri de consum de tip tradiţional, la finalul celor 45
de ani de comunism, mai mult de jumătate (53,2%) din populaţia ţării locuia în
oraşe, având un comportament de consum adaptat noilor restricţii dar şi libertăţilor din urban. Industrializarea treptată a economiei şi, într-o oarecare măsură, importul unor produse de fabricaţie străină, din anii '70-'80, au facilitat
accesul populaţiei, la numeroase bunuri de consum, în proporţii de masă.
Pe de altă parte, asumarea de către stat a organizării unor servicii sociale, precum educaţia sau sănătatea publică, şi reglementarea accesului universal la acestea au încurajat asimilarea de către populaţie a numeroase practici
moderne de consum de tip colectiv.
Promovarea, vreme de decenii, a unei ideologii egalitariste şi formalizarea accesului populaţiei la bunurile şi serviciile de bază, prin intermediul unor
structuri de tip colectivist, au marcat profund modelele de consum şi atitudinile
populaţiei majoritare faţă de unele oportunităţi de consum.
În principiu, apelarea la unele soluţii clasice de restrângere a
externalităţilor sociale, prin crearea unor oportunităţi de consum cu acces de
tip colectiv, adresate unor segmente largi de populaţie, a fost adoptată în mai
multe domenii ale satisfacerii trebuinţelor populaţiei, prin intermediul ofertei sociale, aceasta neconstituind un fenomen specific doar ţărilor foste socialiste.
Astfel de soluţii s-au conturat, la scară mai mult ori mai puţin extinsă, în toate
ţările care au parcurs o etapă de industrializare a economiei şi au dezvoltat un
sector consistent al serviciilor pentru populaţie.
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Pentru toate aceste ţări, în deceniile nouă-zece ale secolului trecut, problema reglementării accesului populaţiei, la structurile de consum de tip colectiv, a suferit revizuiri serioase. Chiar şi în ţările vest (şi nord)-europene, având
regimuri politice de orientare net social-democrată, în ultimele două decenii, au
avut loc reforme consistente în sfera reglementării accesului la serviciile sociale cu adresabilitate de tip colectiv (medicale, de educaţie, de asistenţă socială,
de locuire, de asigurări sociale etc.).
Orientarea generală a acestor reforme a fost aceea de a analiza, dintr-o
nouă perspectivă, rentabilitatea socială dar şi economică a fiecărui domeniu al
ofertei sociale, studiindu-se atent posibilitatea dar şi legitimitatea socială a implicării beneficiarilor în susţinerea costurilor presupuse de funcţionarea domeniilor în cauză. Acest fapt a determinat formularea unor noi reglementări privind
accesul populaţiei la unele servicii prestate anterior cu titlu gratuit sau cu înlesniri de plată.
O asemenea tendinţă a avut loc şi în România, după anul 1990, când
simultan cu reforma economică, au fost iniţiate şi o serie de reforme în sectorul
social. Reglementările ca şi practicile de consum colectiv din multe domenii
(educaţie, medicină preventivă, medicină alopată, asistenţă socială, servicii de
locuire etc.) au suferit schimbări radicale, determinate de noile infrastructuri
organizatorice şi structuri instituţionale adoptate, dar şi de noile raporturi economice din zona cerere-ofertă de bunuri şi servicii.
În România în tranziţie însă, dificultăţile economice întâmpinate de populaţie, pe fondul deficitului de politici sociale dar şi al ezitărilor de ordin organizatoric şi administrativ ale structurilor instituţionale aflate în curs de reformare, au
determinat o diminuare severă a accesului populaţiei majoritare, şi în special al
celei sărace, la oportunităţile de consum colectiv.
Acest efect a fost resimţit masiv şi în domeniul consumului colectiv de
utilităţi din urban. Amploarea fără precedent pe care au luat-o construcţiile de
locuinţe, din anii '70-'80, a impus adoptarea, la vremea respectivă a unor soluţii
ieftine şi cât mai facile de alimentare colectivă cu utilităţi, a numeroaselor blocuri de locuinţe nou construite. Dar ceea ce atunci părea a fi un „pachet de soluţii‖ oportune la problema creşterii rapide a cererii de locuinţe în urban, s-a
transformat recent, într-un „pachet de probleme‖ ale locuirii şi, pentru unele
familii, chiar ale rezidenţei în urban.
Consumul energetic al populaţiei din ţara noastră – fiind deja, de multe
decenii, unul dintre cele mai scăzute din Europa – a fost şi mai mult afectat negativ, prin politicile de liberalizare a preţurilor şi retragerea treptată a statului
din gestionarea sectoarelor economiei naţionale (care a vizat parţial şi sectorul
energetic). Pe acest fond, s-a declanşat şi criza alimentării locuinţelor la bloc
cu utilităţi publice. Aceasta a situat în centrul atenţiei generale problema ineficienţei aparatului tehnic şi lipsa de profesionalism a colectivelor de angajaţi ce
deservesc reţeaua publică de alimentare cu utilităţi. Totodată, a constrâns con-
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sumatorii vizaţi să găsească noi soluţii de conectare la reţeaua publică de utilităţi şi de contorizare individuală a consumurilor.
Prin renunţarea, în etape succesive, la subvenţionarea de către stat a
consumului energetic al populaţiei, după anul 1990, au devenit vizibile, la nivel
public, costurile aberante pe care sistemul centralizat de alimentare cu utilităţi
ale blocurilor de locuinţe le-a generat, prin activitatea sa, vreme de decenii. Cu
toate acestea, abia în ultimii ani, reţeaua centralizată de alimentare cu utilităţi a
locuinţelor la bloc s-a transformat, în conştiinţa tuturor, într-un sistem deosebit
de costisitor, cu randament tehnic şi economic extrem de scăzut. O soluţie
tehnico-economică acreditată vreme de decenii drept acceptabilă, pentru majoritatea populaţiei rezidente la bloc, a devenit, în special după anul 1997, imposibil de susţinut economic, pentru un număr tot mai mare de consumatori.
Decalajele mari dintre preţurile utilităţilor publice şi capacitatea redusă a
populaţiei de a plăti notele de plată ale întreţinerii locuinţelor, au accentuat tendinţele generale de dezagregare socială, au creat presiuni şi distorsiuni mari în
sfera cheltuielilor de consum ale majorităţii gospodăriilor din România şi au
subminat structurile de consum colectiv din domeniul alimentării cu utilităţi publice.
Ca efect al acestei crize, mulţi rezidenţi la bloc au fost expulzaţi din locuinţe, în vederea recuperării datoriilor mari acumulate la întreţinere, în timp ce
alţii au fost deconectaţi forţat de la reţeaua de termoficare, aceştia fiind nevoiţi
să suporte consecinţele dure ale condiţiei lor economice precare, chiar şi pe
timp de iarnă.

1.2. Problema delimitării trebuinţelor minime
ale omului modern
În prezent, populaţia din România trăieşte într-o ţară relativ săracă, cu un
grad relativ ridicat de modernizare. Deoarece multe dintre politicile şi soluţiile
moderne, virtual valide, de structurare a aşezărilor umane şi de organizare a
vieţii social-economice din România au fost aplicate, vreme de decenii, în condiţiile unei penurii cronice de resurse economice, în prezent, ne confruntăm
masiv cu dezavantajele unei modernizări realizate în pripă, cu resurse minime
şi în absenţa unei concepţii superioare de dezvoltare durabilă.
Totuşi, largi segmente ale populaţiei din România trăiesc astăzi într-un
context de viaţă modern, desfăşoară activităţi în instituţii de tip modern, deşi
locuiesc preponderent în aşezări umane cu un deficit ridicat de urbanizare şi
realizează venituri de mărimea celor din ţările slab dezvoltate.
Trebuinţele acestei populaţii sunt dictate deci, în mare parte, şi prin specificul dificultăţilor de integrare socială, generate de nivelul relativ scăzut de
dezvoltare şi organizare a societăţii româneşti actuale. Aşadar, resursele necesare vieţuirii populaţiei majoritare, în aşezările româneşti actuale, care sunt
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afectate profund de sărăcie şi de multiple crize de sistem societal, nu trebuie
definite în termenii unor trebuinţe strict biologice sau tradiţionale. Acestea nu
pot fi definite relevant nici măcar în termenii sărăciei relative, dat fiind nivelul
foarte scăzut al veniturilor medii ale populaţiei, ci este firesc să aibă în vedere
trebuinţele de integrare socială normală (decentă) ale omului modern.
Iată de ce, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii utilizează cu predilecţie
metoda normativă, pentru stabilirea minimului de resurse necesare traiului unei
persoane/familii/gospodării, în condiţiile actuale de dezvoltare ale României.
Cuantumurile aferente consumurilor teoretice alocate unei unităţi de analiză (persoană/familie) au la bază studii speciale de econometrie şi sociologie a
consumului, ţin seama de situaţiile concrete ce pot să apară în viaţa de zi cu zi
a diverselor tipuri de consumatori, precum şi de relaţiile ce se constituie în cadrul unor modele de consum dominante, din perspectiva oportunităţilor de consum celor mai probabile.
O atenţie deosebită a fost acordată evoluţiei situaţiei economice a familiilor de salariaţi cu 2 copii, al cărei model de consum este urmărit îndeaproape –
pe diverse capitole ale dinamicii sale – şi de către Institutul Naţional de Statistică.
Trebuie să precizăm însă că în cadrul coşului de bunuri şi servicii strict
necesare unui trai decent, considerat în cadrul ICCV, nu au fost luate în calcul
o seamă de trebuinţe ce vizează unele situaţii de criză ce pot interveni în viaţa
unei persoane /familii /gospodării – situaţii cu atât mai probabile, cu cât conjunctura socioeconomică românească încă perpetuează multiple crize de sistem şi practici sociale informale ce invalidează multe dintre oportunităţile
formale de acces la consum ale populaţiei majoritare. De exemplu, nu au fost
introduse în coş cheltuieli de tipul extraplăţilor presupuse de solicitarea unui
(unor) medic(i) deşi aceasta constituie o practică generală şi larg recunoscută.
În limitele acestor precizări, între anii 1990–2003, ICCV a monitorizat
continuu relaţiile dintre nivelul veniturilor aferente diverselor tipuri de familii şi
nivelul minim de trai, definit pentru pragul de subzistenţă dar şi pentru minimul
unui trai decent.

2. PRECARIZAREA SITUAŢIEI ECONOMICE A
POPULAŢIEI MAJORITARE DIN ROMÂNIA
Conceptul de precaritate defineşte o realitate complexă, de natură economică, socială, psihologică şi, nu în ultimul rând, spirituală.
În termeni economici, precarizarea situaţiei populaţiei majoritare din România vizează, printre altele, deteriorarea echilibrului dintre resursele/veniturile
disponibile şi cerinţele obiective ale consolidării/menţinerii statutului de integrare socială a familiei/gospodăriei în cadrul comunităţii moderne. O asemenea
evoluţie este de natură să afecteze advers toate dimensiunile vieţii sociale, familiale şi individuale.
Precarizarea situaţiei economice a populaţiei majoritare înglobează, pe
de o parte, fluxurile create în sfera venituri – cheltuieli de consum, cheltuieli de
investiţii, iar pe de altă parte, stocurile de capital (capital economic, capital
uman, capital social).
Un proces de precarizare economică, odată declanşat, poate atrage o
familie /gospodărie într-o spirală descendentă, mai mult sau mai puţin abruptă,
a calităţii vieţii, care poate atinge starea de sărăcie.
Studiile asupra sărăciei, realizate până în prezent, utilizează diverse metode pentru măsurarea acesteia şi identifică, în consecinţă, mai multe gradetipuri de sărăcie (absolută – relativă, extremă – severă – relativă, obiectivă –
subiectivă).
Conceptul de sărăcie absolută este mai controversat în rândurile specialiştilor, decât cele de sărăcie relativă sau sărăcie subiectivă, deoarece acesta
exprima o abordare de tip normativ a trebuinţelor esenţiale ale unui consumator. El se referă la o anumită scală de valori care este asociată cu stilul de viaţă, ceea ce îi conferă o anumită relativitate ( Wagner, P. ş.a.,1998).
Conceptul de sărăcie relativă a fost utilizat intens în cercetările realizate
în ţara noastră (în cadrul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, Institutului
de Cercetare a Calităţii Vieţii, Institutului de Igienă şi Sănătate Publică, Institutului Naţional de Statistică ş.a.) în scopul determinării nevoilor de nutriţie, îmbrăcăminte, adăpost, igienă, educaţie şi odihnă, participare la viaţa societăţii,
pe grupe de vârstă, sexe etc.).
Deşi conceptele de sărăcie extremă şi sărăcie severă au conţinuturi ştiinţifice distincte, conceptul de sărăcie absolută le înglobează în bună parte.
Când conceptul de sărăcie absolută este utilizat într-o accepţiune mai
îngustă, luând în calcul doar resursele necesare supravieţuirii biologice, acesta
vizează doar sărăcia extremă. Un astfel de indicator este relevant însă numai
pentru acele ţări slab dezvoltate, unde resursele absolut necesare existenţei
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oamenilor, ca membri ai societăţii, se confundă cu cele necesare supravieţuirii
biologice. România nu se află în această situaţie.
În anii tranziţiei, Raportul Mondial al Dezvoltării Umane a situat România
în mod constant între ţările cu dezvoltare medie şi nu între cele în curs de dezvoltare. Şi totuşi, în România, potrivit unor estimări recente, în jur de 30% din
populaţia ţării trăieşte în diverse grade de sărăcie (un procent trăieşte în sărăcie extremă).
Trebuinţele unui om modern, cu atât mai mult cu cât acesta trăieşte întro societate modernă dar săracă sunt mult mai complexe decât cele exprimate
strict în jurul existenţei biologice. Modelul de consum al unui asemenea subiect
va include, în mod necesar, pe lângă bunurile şi serviciile ce vizează existenţa
biologică, şi o seamă de facilităţi în planul accesului la educaţie, cultură, comunicaţii – adică la acele oportunităţi de consum ce condiţionează dezvoltarea
umană.
Iată de ce orice demers de definire a unui minim de resurse necesare
traiului unei familii /gospodării din România actuală, trebuie să vizeze un standard de viaţă minim decent, care să facă posibilă integrarea acesteia în comunitatea românească modernă, cu toate tarele şi caracteristicile sale actuale.

2.1. Dimensiunile sărăciei în România
În anul 2001, într-o situaţie de sărăcie extremă trăia 1% din populaţia ţării.
În sărăcie severă – definită prin lipsuri masive şi persistente, care
afectează în timp capacităţile unei funcţionări sociale normale – trăiau în jur de
12% din populaţia României.
În sărăcie – definită ca deficit de resurse în raport cu exigenţele unui trai
minim decent, trăiau alte 17% din populaţia ţării (Revista de asistenţă socială
nr. 3/2003, PNASPIS, p. 8).
Pe grupe de vârstă, cei mai afectaţi de sărăcie sunt copiii şi tinerii până la
24 de ani adică familiile cu copii, tinerii şi familiile foarte tinere (tabelul nr.1).
Tabelul nr. 1
Rata sărăciei în România pe grupe de vârstă în intervalul 1995-2001
Grupe de vârstă
1995
1996
1997
1998
Total
25,3
23,3
27,7
27,4
0-15 ani
28,1
26,6
30,8
30,5
16-24 ani
33,0
31,3
36,0
35,8
25-49 ani
20,9
19,7
24,0
24,0
50-64 ani
21,7
19,8
23,8
22,8
65 ani şi peste
28,0
23,2
27,9
27,5
Sursa:Revista de asistenţă socială nr.3/2003, PNASPIS, p.76.

1999
26,6
30,6
35,2
23,9
20,3
25,1

2000
30,5
35,7
39,9
28,0
24,7
26,1

2001
29,6
34,4
38,2
26,6
23,7
28,6
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Spre deosebire de ţările prospere din Occident, în România, sărăcia relativă nu poate fi definită relevant prin raportarea pragului sărăciei la veniturile
medii, deoarece acestea sunt mult prea scăzute, din perspectiva trebuinţelor
implicate de menţinerea unui nivel decent de viaţă.
Estimarea subiectivă colectivă a parametrilor unui minim decent de viaţă,
pentru populaţia din România, se situează teoretic, între două repere aflate
într-o dinamică proprie, necorelată – standardul de viaţă al celor integraţi fără
probleme în viaţa socială a comunităţii româneşti actuale şi standardul de viaţă
generic, aproximat intuitiv, al clasei de mijloc din ţările europene prospere. Întro asemenea accepţiune, populaţia din România situată în prezent în această
categorie, este relativ dificil de estimat.
Estimările populaţiei din România indică însă faptul, că în jur de o treime
din populaţie trăieşte în sărăcie subiectivă, ceea ce denotă un grad ridicat de
conştientizare a dimensiunilor reale, obiective ale sărăciei, la nivel naţional.

2.2. Precarizarea situaţiei economice a salariaţilor şi trebuinţele
de integrare socială ale acestora
În general, în orice societate de tip modern, cei mai mulţi dintre cei care
muncesc, reuşesc ca prin veniturile realizate astfel să se menţină, cel puţin pe
intervalul angajării în muncă, deasupra pragului de sărăcie relativă şi cu atât
mai mult, deasupra celui de sărăcie absolută. Prin excelenţă, salariaţii din industrie, activităţi agricole sau servicii fac parte dintre acele categorii de populaţie chemate să susţină economic bunăstarea socială generală.
În România însă, lucrurile nu stau astfel. Deşi în tranziţie, numărul de salariaţi s-a redus aproape la jumătate, iar contribuţia veniturilor de tip salarial în
bugetul gospodăriilor a scăzut simţitor faţă de anul 1990, veniturile salariale
deţin în continuare ponderea cea mai ridicată în totalul veniturilor populaţiei.
În principiu, vreme de mai mulţi ani, salariaţii au susţinut prin taxele şi
impozitele pe care le-au plătit, în jur de 70% din bugetul de stat. Şi asta pentru
că alte surse s-au mobilizat mai greu. Nivelul mediu real al salariilor a fost şi
este însă relativ scăzut. De aceea, în tranziţie, România a dispus, ani la rând,
doar de bugete de austeritate.
Valurile succesive de sărăcire a populaţiei, din anii '90, au afectat din plin
şi pe salariaţii cu salarii mici. Între aceştia s-au aflat mulţi dintre cei care înainte
de anul 1989 realizau un nivel mediu de acces la bunurile şi serviciile de bază.
Ca urmare, în anul 1998, în România exista cea mai ridicată rată a sărăciei salariale din Europa Centrală şi de Est – 44,5% la 4$ PPC/zi (Transition Report
2000, p.107). Aproximativ o treime dintre gospodăriile de salariaţi (29,7% în
anul 1998, conform Teşliuc M., Pop L., Teşliuc E.D., 2001) trăiau sub nivelul
minim de subzistenţă.
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Această stare de vulnerabilitate, caracterizată prin echilibrul extrem de
fragil între nevoile şi resursele ce pot fi mobilizate în sensul asigurării unui trai
decent, este rezultatul procesului continuu de precarizare a condiţiilor de viaţă
ale populaţiei majoritare din anii tranziţiei.
Precaritatea economică a unei gospodării poate fi definită şi în termenii
echilibrului dintre veniturile disponibile şi trebuinţele de consum minime, din
perspectiva asigurării unui trai decent.
Pe de altă parte, aceasta poate fi caracterizată şi în termeni de capital
sau resurse materiale, sociale şi/sau psihologice, posibil a fi implicate în susţinerea acestui echilibru.
În această perspectivă, precaritatea este rezultatul unui proces de
precarizare cu o dublă determinare – precarizarea echilibrului fluxurilor de venituri şi cheltuieli şi precarizarea capitalurilor de ordin material (de exemplu, bunuri de folosinţă îndelungată), social (relaţii sociale) şi psihologic (încredere în
viitor etc.).
În ceea ce priveşte populaţia din România, procesul de precarizare a
echilibrului dintre veniturile salariale şi consumul minim asociat traiului decent,
a început să-şi facă simţită prezenţa odată cu primele măsuri de liberalizare a
preţurilor, în anul 1990 (tabelul nr. 2).
Tabelul nr. 2
Evoluţia salariului mediu net real, în preţurile anului 1990
- lei Anul 1990 1991 1992 1993 1994 1995
1996
1997 1998 1999 2000
2001
Suma 3381 2771,7 2410,9 1999,5 2008,0 2260,0 24474,0 1911,0 2040,6 2026,3 1944,4 266638,4

Sursa: prelucrări ale ICCV, după date din Buletinele statistice lunare ale INS şi publicaţii ale
Ministerului Finanţelor.

Dacă, în ceea ce priveşte salariul mediu net, acesta reprezenta în anul
2000, cca 60% din valoarea sa reală din 1989, scăderea salariului minim a fost
cu mult mai drastică. În anul 2000, acesta din urmă a ajuns la 26,1% din valoarea sa în anul 1989, rămânând în continuare departe de nivelul de referinţă,
chiar dacă situaţia sa s-a ameliorat oarecum în ultimii ani (tabelul nr. 3).
Tabelul nr. 3
Salariul minim net real pe economie, în preţurile anului 1990
- în lei –
Anul 1990 1991
1992
1993
Suma 2000 1862,1 1096,6 785,6

1994
700,2

1995
699,8

1996
648,2

1997
553,5

1998
617,6

1999
543,0

2000
622,4

2001
886,8

Sursa: prelucrări ICCV după date din Buletinele statistice lunare ale INS şi date de la Ministerul Finanţelor.
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Comparând diverse tipuri de venituri familiale cu nivelul minim de
subzistenţă şi respectiv cu nivelul minim decent – calculate prin metoda
normativă în cadrul ICCV, obţinem o imagine clară, asupra raporturilor
economice şi a presiunilor existente în sfera structurării cheltuielilor de consum
totale ale diverselor tipuri de familii de salariaţi şi pensionari (anexele nr.1-5).
Începând din anul 1990, un salariu mediu pe economie plus alocaţiile
cuvenite la doi copii, nu mai acopereau cerinţele unui trai decent pentru o familie
de patru persoane, iar începând din anul 1991, familia care dispunea de aceste
venituri, nu mai putea acoperi nici măcar cerinţele minimului de subzistenţă
(anexa nr. 2).
Dacă avem în vedere o gospodărie alcătuită din patru persoane (părinţi
plus doi copii minori), combinaţia de venituri alcătuită din două salarii minime
nete şi alocaţiile cuvenite copiilor a putut acoperi, în toată perioada 1990-2003
doar o mică parte din necesarul unui trai decent, oscilând între 81,6%, în 1990,
şi 20,5%, în 1999 (anexa nr. 1).
Dacă în octombrie 1990, un venit salarial mediu net la nivelul economiei
naţionale plus alocaţiile celor doi copii permiteau familiei luate ca exemplu să
acopere necesarul de consum estimat pentru minimul de subzistenţă, în
continuare aceste venituri, luate laolaltă, s-au aflat cu mult sub acest minim
(anexa nr. 2).
Un factor de precarizare a situaţiei gospodăriilor cu copii îl reprezintă şi
erodarea valorii alocaţiei pentru copii, care, alături de ajutorul social, a cunoscut,
în perioada 1990-1999, cea mai substanţială scădere în termeni reali, între toate
beneficiile sociale.
Între factorii care au contribuit la configurarea unei asemenea situaţii,
menţionăm disproporţia sistematică dintre nivelul general al preţurilor bunurilor şi
serviciilor de consum şi nivelul veniturilor populaţiei salariate. În plus, creşterea
accentuată a costului energiei termice şi electrice, îndeosebi după anul 1997, a
însemnat în fapt, creşterea unor cheltuieli inelastice, ceea ce a afectat în special
gospodăriile cu venituri mici. Aceasta a generat numeroase situaţii de sărăcire
extremă şi excluziune socială. Efectele sociale ale creşterii preţurilor utilităţilor
publice s-au manifestat, atât la nivel individual (la nivel de gospodării), cât şi la
nivelul economiei comunitare.
În aceste condiţii, orice conjunctură nefavorabilă, care a determinat un
dezechilibru de o anume gravitate între veniturile şi trebuinţele de consum ale
gospodăriilor, a dus la migrarea gospodăriilor în cauză din situaţia de criză
financiară temporară, spre zona unui cerc vicios al sărăciei.
Într-un cadru mai general, se pune problema în ce măsură mecanismele
producerii şi distribuţiei bunăstării sociale funcţionează în sensul acoperirii
costurilor asociate unui trai decent. În alţi termeni, problema pusă în discuţie este
cea a excluziunii sociale a unui număr important de gospodării de salariaţi aflaţi
în situaţia de a nu-şi mai putea asigura un trai decent.

3. EVOLUŢII RELEVANTE ALE STRUCTURILOR DE
CONSUM ÎN ANII TRANZIŢIEI
3.1. Caracteristici esenţiale ale modelului de consum statistic
mediu
Restricţiile majore care condiţionează, în mod curent, exprimarea
opţiunilor de consum ale populaţiei din ţara noastră, derivă pe de o parte, din
relaţiile ce se constituie între nivelul real al veniturilor populaţiei şi ponderea
cheltuielilor de consum cu caracter obligatoriu implicate de modelele de consum
dominante, iar pe de altă parte, dintre înclinaţiile spre consum ale populaţiei
(exprimate prin cererea efectivă de bunuri şi servicii) şi gradul de adecvare la
cerere a ofertei de mărfuri.
Principala destinaţie actuală a cheltuielilor gospodăriilor din România este
consumul de bunuri şi servicii, al cărui ordin de mărime, în ultimul deceniu, a
acoperit în jur de trei sferturi din cheltuielile totale. În anii 2001 şi 2002, acesta sa ridicat la 73% din cheltuielile totale. Cheltuielile de consum au reprezentat, în
anul 2002, în medie 4.744,7 mii lei pe gospodărie (INS, 2003, p. 47).
Libertatea consumatorilor din România de a-şi satisface acele trebuinţe,
care definesc omul modern în societatea europeană actuală, a fost limitată
sever, atât înainte de 1989, cât şi în anii tranziţiei, din cauza nivelului relativ
scăzut al veniturilor, a caracterului prioritar al anumitor tipuri de cheltuieli, a
limitelor ofertei de bunuri şi servicii de pe piaţă, şi, nu în ultimul rând, datorită
tendinţei fireşti de a satisface la un nivel cât mai ridicat trebuinţele alimentare de
bază. Valurile succesive de sărăcire a populaţiei, ce au avut loc în anii tranziţiei
au determinat manifestarea unor fenomene de excludere de la consumul unor
bunuri şi servicii de bază a unor categorii largi de consumatori.
Structura cheltuielilor totale de consum ale gospodăriilor din ţara noastră,
în intervalul 1990–2002, evidenţiază ponderea extrem de ridicată a cheltuielilor
pentru produsele alimentare la aproape toate categoriile de consumatori –
exceptând, îndeosebi în ultimii ani ai intervalului, gospodăriile al căror cap este
patron. În acest sens, se detaşează gospodăriile de ţărani şi cele de şomeri (în
anii 1997, 1998), şi gospodăriile de pensionari (în anii 1993, 1994) ale căror
cheltuieli alimentare au avut o pondere extremă în totalul cheltuielilor de consum
(tabelul nr. 4 din pagina următoare).
În anul 2002, ca şi în ceilalţi ani ai tranziţiei, ponderea cheltuielilor pentru
plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi cotizaţiilor a fost relativ ridicată. Pentru
gospodăriile în ale căror venituri au predominat veniturile salariale această
pondere a fost de 22,6%, pentru gospodăriile de patroni ce conţin şi membri
salariaţi, – 15,9%, iar pentru gospodăriile de şomeri şi pensionari nivelul
impunerii publice s-a ridicat la 8,2%, respectiv 7,8%. Cel mai puţin, la acest
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capitol, au plătit gospodăriile de lucrători pe cont propriu (5,1%) şi cele de
agricultori (1,8%).
Tabelul nr. 4
Structura cheltuielilor totale de consum ale gospodăriilor din România în
intervalul 1990 – 2002
-% Salariaţi
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
A*
59,8 56.4 58.1 54,8 50,9 50,6 49,2 46,6
NA**
28,5 31,4 28,6 28,5 29,2 27,8 26,8 27,5
S***
11,7 12,2 13,3 16,5 19,9 21,6 24,0 25,9
Ţărani
A*
67,0 71,4 75,1 76,6 77,1 59,3 57,6 58,8 58,8 57,0 57,4 73,3 71,1
NA** 22,5 21,7 18,1 16,7 15,3 33,5 35,9 33,8 33,5 34,4 34,8 18,8 20,3
S***
7,5 6,9 6,7
6,9 7,6 7,2 6,5 7,4 7,7 8,6 7,8 7,9
8,6
Pensionari
A*
58,2 63,5 66,9 67,1 67,7 58,9 58,6 59,4 58,9 54,6 54,3 59,7 57,0
NA** 23,3 21,6 20,1 18,3 16,8 29,7 30,4 28,6 26,6 28,8 29,1 20,9 22,7
S***
18,5 14,9 13,0 14,6 15,5 11,4 11,0 12,0 14,2 16,6 16,6 19,4 20,3
Şomeri
A*
...
...
...
...
...
62,2 65,5 63,3 63,2 59,6 60,1 61,6 59,3
NA**
...
...
...
...
...
29,1 25,0 26,6 24,4 24,4 23,1 19,0 20,4
S***
...
...
...
...
...
8,7 9,5 10,1 12,4 16,0 16,8 19,4 20,3
Patroni
A*
...
...
...
...
...
42,8 48,1 51 46,8 44,2 36,2 39,8 39,4
NA**
...
...
...
...
...
41,8 33,8 32,5 36,7 36,3 43,8 31,6 31,8
S***
...
...
...
...
...
15,4 16,1 16,5 16,5 19,5 20,0 28,6 28,8
Lucrători pe cont propriu
A*
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
... 55,7 53,4
NA**
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
... 27,3 25,6
S***
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
... 17,0 21,0
Total gospodării
A*
...
...
...
...
...
... 57,6 58,8 57,2 53,5 53,4 55,8 53,2
NA**
...
...
...
...
...
... 31,2 29,0 28,2 29,3 28,9 23,5 24,7
S***
...
...
...
...
...
... 11,2 12,2 14,6 17,2 17,7 20,7 22,1
* Cheltuieli pentru produse alimentare.
** Cheltuieli pentru mărfuri nealimentare.
*** Cheltuieli pentru plata serviciilor.
Surse: Anuarele statistice ale României 1991–2002, INS (CNS). Coordonate ale nivelului
de trai în România. Veniturile şi consumul populaţiei în anul 2002, INS, p. 54.
1990
49,4
36,5
14,1

1991
51,4
36,3
10,3

1992
55,9
34,1
10,4

1993
58,0
30,2
11,6

1994
60,0
27,2
12,8

Analiza dinamicii cheltuielilor de consum reale, în anul 2002 faţă de 2001,
pentru populaţia din România evidenţiază totuşi o evoluţie pozitivă (+2,9%) pe
ansamblul gospodăriilor, cele mai mari creşteri ale cheltuielilor de consum reale
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fiind realizate în gospodăriile de patroni şi salariaţi (+4,5% şi respectiv +3,0%).
Categoriile de gospodării cele mai defavorizate, din acest punct de vedere, au
fost lucrătorii pe cont propriu în activităţi neagricole şi şomerii, ambele
înregistrând o diminuare a dinamicii cheltuielilor de consum reale cu 1,4
procente. Remarcăm însă faptul că aceste categorii par a fi direcţionat un flux
mai consistent din disponibilul lor de resurse economice – lucrătorii pe cont
propriu spre servicii (+18,1%) iar şomerii spre produsele nealimentare (+3,4%).
De asemenea, creşteri remarcabile ale dinamicii cheltuielilor reale în sfera
consumului de servicii au înregistrat agricultorii (+8,3%) şi salariaţii (+7,3%).
În anul 2002, la nivel total gospodării, doar 33% dintre acestea au declarat
că pot face faţă cheltuielilor, cu venitul de care dispun (tabelul nr. 5).
Tabelul nr. 5
Distribuţia gospodăriilor în funcţie de capacitatea de a face faţă cheltuielilor, în anul 2002
Total
gospodării
Ponderea gospodăriilor care pot face
faţă cheltuielilor cu
venitul realizat
Ponderea gospodăriilor care nu pot
face faţă cheltuielilor
cu venitul realizat

Salariat Patron Lucrător Agricul- Şomer Pensiope cont
tor
nar
propriu

33,3

45,7

80,2

40,4

19,1

10,9

29,1

66,7

54,3

19,8

59,6

80,9

89,1

70,9

Sursa: Coordonate ale nivelului de trai în România. Veniturile şi consumul populaţiei în anul 2002, INS, 2003. p. 43.

Dacă din cele 33% gospodării care au făcut faţă cheltuielilor cu veniturile
disponibile eliminăm gospodăriile care totuşi, în anul 2002, nu şi-au putut permite
o săptămână de concediu în afara locuinţei, înlocuirea mobilei uzate,
cumpărarea de produse electrocasnice, cumpărarea de haine noi, vizionarea de
spectacole de teatru sau cinema sau cumpărarea de cărţi, ziare, reviste – atunci
ponderea acestora scade, în medie, la 17%. În rândurile gospodăriilor de
salariaţi, aceasta scade de la 45,7% la 28,1%, în rândurile celor de agricultori –
de la 19,1% la 7,3%, al celor de pensionari – de la 29,1% la 11,4%, al celor de
şomeri – de la 10,9% la 5,2%; în mediul urban – de la 34,8% la 20,7%, iar în
rural – de la 31,3% la 12,3%.
O asemenea situaţie semnifică prezenţa latentă masivă în mediul socioeconomic românesc, a numeroase premise de apariţie a unor fenomene de
excluziune socială pe scară largă, de la unele capitole sau oportunităţi de
consum.
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Fenomenul de polarizare a consumului de bunuri şi servicii, survenit după
anul 1990, a luat forme tot mai pregnante spre anul 2000, când s-a produs un
nou val al fenomenului de sărăcire a populaţiei (în intervalul 1997–1999).
În acelaşi timp, pentru câteva categorii restrânse de consumatori, a
devenit posibilă exprimarea unor opţiuni ce semnifică un nivel al bunăstării
deosebit de ridicat. Un eveniment statistic remarcabil, s-a petrecut în anul 2000,
când pentru prima şi, până în prezent, singura dată în istoria consumului din
tranziţie, gospodăriile de patroni au alocat o pondere a veniturilor mai mare,
pentru achiziţionarea unor mărfuri nealimentare decât pentru cele alimentare.
După anul 2000, în cheltuielile de consum ale patronilor a crescut ponderea
resurselor alocate achiziţionării unor servicii – patronii fiind, de altfel, categoria
socială cu cel mai ridicat consum relativ de servicii.
Tabelul nr. 6
Structura cheltuielilor medii pe o gospodărie în ţările central
şi est-europene în intervalul 1996–2002
Din care, în% din total cheltuieli

Anul

1

2

3

4

5

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

5202
5678
6123
5975
6085
6508
6702

24,2
23,8
23,3
23,2
23,2
22,8
22,2

3,6
3,6
3,5
3,4
3,3
3,1
3,1

8,6
8,0
7,3
7,0
6,7
6,7
6,5

1996
1997
1998
1999

18942
21895
23740
26772

35,2
33,3
38,0
35,2

3,5
5,5
4,1
4,1

6,0
5,8
6,7
6,4

6
7
R. Cehă
13,6
8,1
15,6
8,3
18,1
7,6
17,5
7,7
18,4
7,2
18,6
6,9
19,9
6,9
Ungaria
17,9
4,6
18,6
4,5
20,6
3,8
21,6
3,9

8

9

10

11

12

1,3
1,4
1,4
1,6
1,6
1,7
1,8

10,9
10,4
9,3
11,3
10,6
11,0
10,0

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

11,0
11,2
10,8
11,3
10,8
10,6
10,5

0,9
0,9
0,7
0,5
0,6
0,6
0,6

4,8
4,8
5,3
5,5

9,9
9,7
7,7
8,2

2,5
3,3
4,2
4,9

5,1
4,8
4,1
4,4

1,3
1,0
1,1
1,2
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1
2000
2001
2002

2
3
29694 34,9
36155 34,0
40976 33,2

4
4,2
4,1
4,1

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

...
422,62
503,03
549,76
599,49
60972
…

...
35,7
33,7
31,2
30,8
31,0
…

...
3,1
3,2
3,2
3,0
3,0
…

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

159410
217999
343296
469920
656766
997815
1288860

55,3
43,8
41,2
37,4
38,5
37,5
35,9

2,8
3,9
4,0
5,0
4,6
7,9
7,5

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

5118(a)
4606
5037
5226
5654
6281
6473

22,9
29,6
28,4
27,7
26,2
24,3
24,2

2,8
3,6
3,4
3,3
3,1
2,9
2,8

1998
1999
2000
2001
2002

71847a)
80,75
86,00
91,08
104,33

46,5
41,4
42,2
43,3
39,7

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

5
6,3
6,0
5,7

6
7
20,2
4,5
20,2
4,2
20,9
4,1
Polonia
...
...
...
7,0
16,5
5,3
6,7
17,7
5,3
6,1
18,4
6,3
5,5
17,9
5,9
5,3
18,8
4,9
…
…
…
România
9,1
15,0
4,5
11,6 12,9
6,8
11,1 14,9
6,4
9,3
17,6
5,8
8,2
19,2
5,6
7,7
17,6
3,8
7,8
18,7
4,1
Slovacia
8,1 10,0b) 4,6
10,5 12,7
5,9
9,9
12,2
6,2
8,6
14,6
5,7
8,0
16,4
5,5
7,8
15,7
5,2
7,7
16,0
5,3
Bulgaria
8,2
14,2
4,4
7,1
15,9
4,4
5,4
16,3
3,8
4,6
15,7
3,7
4,7
16,9
3,9

8
6,2
6,3
5,9

9
8,0
9,4
9,8

10
5,6
5,5
5,8

11
4,6
4,9
4,7

12
1,1
1,3
1,8

...
3,8
4,2
4,3
4,4
4,5
…

...
8,3
8,3
9,3
9,9
8,8
…

...
1,8
2,2
2,8
3,5
4,3
…

...
6,2
6,2
6,8
6,7
6,5
…

...
0,9
1,0
1,1
1,4
1,5
…

1,8
3,0
3,4
3,7
3,8
3,5
3,6

4,6
7,9
7,7
8,1
6,9
7,0
7,1

0,6
1,4
2,1
3,1
3,6
5,0
5,2

2,5
3,5
3,9
3,9
4,0
4,7
4,8

0,6
0,8
0,9
1,1
1,0
1,1
0,9

0,7
1,2
1,2
1,4
1,5
1,5
1,7

6,9
9,0
8,7
8,0
7,9
9,2
8,1

1,1
1,7
2,0
2,4
2,7
3,3
3,6

6,2
7,5
8,0
7,7
7,5
7,3
7,4

0,5
0,5
0,5
0,4
0,6
0,6
0,5

3,3
3,9
4,9
5,1
5,3

7,2
7,6
6,9
6,9
6,7

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

3,0
3,8
3,7
3,7
3,7

0,6
0,6
0,6
0,5
0,6

a = În Bulgaria 100 BGL = 1BGN.
a) Fără consum natural.
b) Fără chirii autoimputate.
Sursa: CESTAT Statistical Bulletin no. 3 1998, 4/2001, INS.
CANSTAT, Statistical Bulletin, no. 4/2002, INS.
*
În anii tranziţiei, în cadrul modelului de consum statistic mediu românesc
s-au manifestat următoarele tendinţe principale:
 a avut loc un curent amplu de polarizare a consumului, la toate capitolele, cu accente speciale în sfera consumului de servicii şi de bunuri nealimentare; în acest context, fenomenele de excludere de la consum s-au
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exprimat pe scară socială largă, vizând accesul la bunuri şi servicii de
bază în structurarea unor modele de consum de tip modern;
 dezechilibrul alimentar cronic al populaţiei majoritare (iniţiat înainte de
anul 1989) s-a adâncit, afectând în special familiile care au în îngrijire
copii;
 în cadrul cheltuielilor de consum totale, a crescut presiunea cheltuielilor
cu caracter obligatoriu (pentru întreţinerea locuinţei şi alte servicii), ceea
ce a contribuit masiv la deteriorarea structurilor consumului alimentar; pe
acest fond, au fost iniţiate o seamă de microstrategii de supravieţuire,
valorificând producţia agroalimentară a propriei gospodării;
 comparativ cu realităţile existente în acest domeniu, în alte ţări central şi
est europene, ca efect al unor factori conjugaţi, ponderea cheltuielilor
pentru băuturi alcoolice, ţigări şi narcotice a devenit deosebit de ridicată
în totalul cheltuielilor de consum.

3.2. Deteriorarea severă a parametrilor cantitativi şi calitativi ai
consumului alimentar
Scăderea standardului de viaţă al populaţiei, din ultimul deceniu al
perioadei comuniste, a avut o amploare deosebită în sfera consumului de bunuri
şi servicii alimentare, unde aplicarea ideologiei egalitariste a căpătat expresia
binecunoscutelor raţii alimentare, ce au singularizat România, în epoca
respectivă, între ţările central şi est-europene. În rândurile populaţiei adulte din
ţara noastră, persistă încă amintirea frustrărilor alimentare intense resimţite cu
deosebire spre finalul deceniului nouă, ca urmare a hotărârii regimului
Ceauşescu de a lichida chiar cu preţul ameninţării fiinţei biologice a naţiunii,
datoriile externe.
Deşi în România, la vremea respectivă, nu se publicau statistici detaliate
privind consumul alimentar real al populaţiei, regimul de austeritate alimentară
din România era binecunoscut în străinătate. Din surse bibliografice străine,
aflăm că, în multe dintre ţările blocului central şi est-european (Ungaria, RDG,
Cehoslovacia, Bulgaria), în anii '70 şi '80, consumul de produse alimentare al
populaţiei a prezentat o tendinţă de creştere (Lhomel E., 1986). În România
anului 1986, de exemplu, potrivit declaraţiilor oficiale, consumul anual de carne
şi peşte /locuitor era de 54,8 kg (Lhomel E., 1986). În celelalte ţări, în aproximativ
aceeaşi perioadă (anul 1984), consumul anual de carne şi peşte/locuitor era de
94,4 kg în RDG, 84,5 kg în Cehoslovacia, 79,2 kg în Ungaria, 71 kg în Bulgaria
şi, mai mult decât dublu faţă de consumul din România, în Franţa (M.Drach,
1990). Aceste cifre atestă fără echivoc regimul alimentar de austeritate pe care
populaţia din România îl suporta în anii respectivi.
Dincolo de conotaţiile oarecum dramatice ale instituirii în România anilor
'80, a unor raţii alimentare pe timp de pace, existenţa raţiilor respective îşi
propunea să semnaleze şi o oarecare grijă din partea regimului la putere, faţă de
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şansele de supravieţuire ale fiecărui membru al societăţii. Aceasta constituia,
însă, şi o recunoaştere indirectă a faptului că nu nivelul veniturilor, ci penuria
cronică de bunuri alimentare de pe piaţa socialistă, constituia problema numărul
unu a populaţiei. Cu toate acestea, pentru consumul de carne, de exemplu, nici
instituirea raţiilor nu garanta accesul tuturor la consum. Nu oricine avea bani,
putea să cumpere de pe piaţă un kilogram de carne, dacă avea dreptul prin raţia
instituită. Această marfă ajungea în meniul unora dintre familiile româneşti numai
rareori şi asta doar cu sacrificiul îndurării unor cozi de multe ore sau chiar zile,
fără certitudinea reuşitei.
Nimeni nu ar fi presupus atunci, şi mai ales, imediat după decembrie '89
că pentru mulţi dintre cei care, ani la rând au suferit cronic de foame (din lipsa
unor proteine de origine animală), vor veni şi vremuri mult mai grele. Cu toate
acestea, de-a lungul anilor '90 şi după anul 2000, consumul mediu anual de
carne şi peşte/locuitor a scăzut cu peste 10 kg, comparativ cu perioada anilor
'80. În anul 2002, acest tip de consum era de 44,76 kg, după ce în anul 2001, a
fost de 43,08 kg (calculat pe baza datelor CANSTAT 2003, INS).
Structurile cheltuielilor medii pe o gospodărie aferente ţărilor în tranziţie, în
intervalul 1996–2002, relevă că, şi în context central şi est-european, ţara
noastră se remarcă prin ponderile deosebit de ridicate ale cheltuielilor
alimentare, comparativ cu alte ţări (graficul nr. 1).
Graficul nr. 1
Ponderea cheltuielilor pentru alimente şi băuturi nealcoolice în cheltuielile totale de consum, în intervalul 1996–2002

Sursa: CANSTAT, Buletin statistic nr. 4/2002, 1/2003, INS.
CESTAT, Buletin statistic nr. 3 /1998, INS.
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Diminuarea ponderii cheltuielilor alimentare în cheltuielile totale de
consum, după anul 1997, nu a avut loc în urma saturării nevoilor alimentare ale
populaţiei şi nici ca urmare a scăderii preţurilor produselor alimentare, ci ca
rezultat al creşterii presiunii economice exercitate de alte capitole ale consumului
(cheltuielile de întreţinere a locuinţei, cheltuielile pentru plata serviciilor de
transport etc.).
Produsele alimentare consumate în cadrul gospodăriilor româneşti provin,
într-o proporţie ce diferă de la un tip de gospodărie la altul, de pe piaţă ori din
resursele proprii. Ponderea consumului agroalimentar din resursele propriei
gospodării s-a menţinut deosebit de ridicată în anii tranziţiei, în special în
gospodăriile situate în rural. În prezent, populaţia rurală din ţara noastră conţine
doar în proporţie de 16–18% gospodării al căror cap este agricultor. Dar şi alte
gospodării care au pământ în proprietate (din rural sau din urban), cum sunt cele
conduse de salariaţi sau pensionari, au agricultura ca a doua ocupaţie. Pentru
toate aceste gospodării, agricultura joacă un rol important ca sursă de securitate
alimentară, fapt demonstrat prin proporţia ridicată a consumului de alimente din
resurse proprii (tabelul nr. 7).
Tabelul nr. 7
Consumul de resurse alimentare din producţie proprie
în rural, în anul 1997
% din consumul alimentar al gospodăriilor de:
Săraci
Non-săraci
Total
63,4
68,8
67,5
Sursa: Chirică C., Teşliuc E.D. (coord.), De la sărăcie la dezvoltarea rurală, Banca Mondială, CNS, 1999, p. 40.

La nivelul întregii populaţii, structura veniturilor relevă şi în anul 2002,
ponderea relativ mare a veniturilor în natură (23,8%). Din acestea 95,4%
reprezintă contravaloarea consumului de produse agroalimentare din propria
producţie, din stoc, primite pentru munca prestată în alte gospodării, ori primite în
dar de la rude, prieteni sau alte persoane (INS, 2003, p. 27). Pentru gospodăriile
rurale, principala sursă de venituri o reprezintă producţia agricolă, care asigură
peste 50% din totalul veniturilor. În anul 2002, cea mai mare parte a acestora
(43,1%) a fost formată din contravaloarea consumului de produse
agroalimentare din resurse proprii.
Expresia cea mai elocventă a parametrilor cantitativi şi calitativi ai consumului alimentar este dată de consumul de calorii şi factori nutritivi (tabelul nr. 8).
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Tabelul nr. 8
Nivelul şi structura consumului alimentar exprimat în calorii
şi protide, în anul 2002
Total
număr

Calorii
din care (%)
de origine de origine
vegetală
animală
78,4
21,6

Total
grame

Protide
din care (%)
de origine de origine
vegetală
animală
58,9
41,1

Total gospodării
2476
79,0
Gospodării de:
– salariaţi
2361
78,0
22,0
75,5
57,0
43,0
– patroni
2478
75,2
24,8
80,4
51,0
49,0
– lucrători pe cont
2355
78,5
21,5
74,4
59,4
40,6
propriu
– agricultori
2446
79,2
20,8
78,3
63,1
36,9
– şomeri
2242
79,8
20,2
70,9
62,9
37,1
– pensionari
2643
78,4
21,6
84,2
58,9
41,1
Gospodării din
mediul:
– urban
2357
78,4
21,6
75,3
78,4
21,6
– rural
2613
78,5
21,5
83,2
78,5
21,5
Sursa: Coordonate ale nivelului de trai în România. Veniturile şi consumul populaţiei în anul
2002, INS, 2003, p. 83.

În anul 2002, consumul alimentar mediu zilnic/persoană, pe ansamblul
gospodăriilor, a fost de 2476 calorii şi 79 g protide. Numărul mediu de calorii/persoană/zi a fost sub 2500 – valoare care reprezintă pragul de supravieţuire,
în viziunea actuală a FAO (World Resources, 1994–1995, p. 284, 285). Acest
fapt semnifică prezenţa unor dezechilibre calorice relativ mari în dieta alimentară
curentă a populaţiei majoritare din ţara noastră. În anul 2002, această expresie a
consumului alimentar s-a diferenţiat mult în funcţie de:
 categoria socioocupaţională a capului de gospodărie – cel mai echilibrat
consum l-au avut gospodăriile de pensionari (2643 calorii şi 84,2 g protide) iar cel mai deficitar consum l-au avut gospodăriile de şomeri (2242
calorii şi 70,9 g protide);
 dimensiunea gospodăriilor – cel mai mult au consumat gospodăriile formate dintr-o singură persoană (3303 calorii şi 1040 g protide) adică cu
57,8% şi respectiv 55,5% mai mult decât consumul/persoană din gospodăriile de 6 şi mai multe persoane;
 numărul de copii sub 18 ani din gospodărie – consumul alimentar mediu
zilnic cel mai scăzut/persoană (1992 calorii şi 62,6 g protide) s-a înregistrat în gospodăriile în care există 4 sau mai mulţi copii sub vârsta de 18
ani;
 apartenenţa la o decilă de venituri sau alta; diferenţa între nivelul minim
şi cel maxim al consumului a fost de 493 calorii şi 17,6 g protide.
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În general, în gospodăriile conduse de persoane cu nivel de instruire
inferior şi în cele conduse de persoane de 65 ani şi peste, conţinutul caloric şi
proteic al consumului alimentar a fost mai ridicat, comparativ cu cel realizat de
alte categorii sociale.
Între mediul rural şi cel urban, în anul 2002, diferenţele medii au fost relativ
mici, consumul fiind uşor mai ridicat în rural (cu 256 calorii şi 7,9 g protide).
În teritoriu, în anul 2002, cel mai ridicat consum mediu s-a realizat în sudvest (2646 calorii şi 87,2 g protide) iar cel mai scăzut, în Bucureşti (2149 calorii şi
69,5 g protide).
Dezechilibrul alimentar creat prin ponderea mult mai mare a alimentelor de
origine vegetală şi deficitul de alimente de origine animală, în raport cu limitele
admise de ştiinţele nutriţiei moderne pentru un model alimentar echilibrat, pe
ansamblul gospodăriilor, ca şi pentru fiecare tip de gospodărie, este specific
modelului alimentar românesc de mult timp (cel puţin 20 de ani). În prezent,
situaţia este ceva mai apropiată de normalitate, doar în cazul gospodăriilor de
patroni.
Toate acestea s-au petrecut în condiţiile în care, în anul 2002, populaţia
majoritară din România pare să-şi fi direcţionat resursele îndeosebi spre sectorul
alimentar unde, în anii anteriori, mai mult ca sigur, a realizat mari sacrificii, în
scopul susţinerii celorlalte capitole ale consumului. Situaţia consumului mediu
lunar pe o persoană la produsele alimentare de bază pentru România, în anul
2001, este grăitoare în acest sens (tabelul nr. 9).
Tabelul nr. 9
Consumul mediu lunar pe persoană, la unele produse alimentare,
în anul 2001
Carne şi Peşte şi Grăsimi Lapte
preparate conserve şi uleiuri proaspăt
din carne din peşte
Bulgaria
2,61
0.28
0,93
2,31
România
3,24
0,35
1,32
5,96
R. Cehă
4,70
0,40
1,35
4,60
Ungaria
5,12
–
1,60
5,55
Polonia
5,39
0,42
1,59
5,11
Slovacia
4,42
0,35
1,51
5,77
* proaspete şi conservate
Sursa: CANSTAT, Buletin statistic nr. 4/2002, INS.
Ţara

Legume
Pâine Zahăr Cartofi proaspete
11,09
9,83
5,79
8,73
6,55
5,91

0,70
0,84
0,92
1,48
1,76
1,21

2,24
4,58
3,40
3,67
7,45
3,44

4,96
4,54
3,12
4,81*
5,35
2,93

Observăm caracterul pronunţat lacto-cerealier al modelului alimentar al
populaţiei din ţara noastră, această caracteristică fiind, de altfel, activă pe întreaga perioadă de tranziţie. Remarcăm că, în anul 2001, populaţia României
deţinea recordul absolut la consumul însumat de pâine şi cartofi (tabelul nr.13),
ceea ce atestă încă o dată caracterul de subzistenţă al modelului alimentar
dominant din ţara noastră.
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Remarcabil este însă şi faptul că, în anii 1999–2002, românii au înregistrat cea mai ridicată pondere a cheltuielilor pentru cumpărarea unor băuturi alcoolice, tutun şi narcotice (valoare maximă 7,9% în anul 2001) spre deosebire
de celelalte populaţii central şi est-europene, care au prezentat ponderi mult
mai mici la acest capitol.
Potrivit datelor INS (2003, p. 52) ponderea persoanelor care consumă în
mod curent băuturi alcoolice, în totalul populaţiei din România era de 15,6% în
anul 2002. Dintre acestea 20% consumau până la o jumătate de litru de băuturi
alcoolice tari, pe zi. Cele mai afectate de alcoolism, ca şi de obiceiul de a fuma,
erau persoanele cu nivel mai scăzut de instruire, între care se remarcă agricultorii, dar şi o parte dintre patroni şi lucrătorii pe cont propriu. Astfel de obiceiuri
de consum produc în mod clar numeroase prejudicii atât în plan social relaţional, cât şi în sfera sănătăţii publice.
Înclinaţia mai accentuată a populaţiei din ţara noastră spre utilizarea în
consum a unor droguri licite sau ilicite (narcotice) a crescut în anii tranziţiei.
Politicile de descurajare economică a acestor obiceiuri de consum, din România s-au dovedit sistematic ineficiente, fiind puternic subminate prin activităţile
de promovare comercială a produselor incriminate, prin amploarea ridicată a
contrabandei cu produsele respective, dar şi prin inconsistenţa educaţiei în
rândurile tinerilor şi adulţilor, în sensul ieşirii din sfera dependenţei faţă de
asemenea obiceiuri de consum, precum şi prin lipsa ofertei sociale de oportunităţi viabile de tratare medicală a efectelor de dependenţă.
Cu toate acestea însă, dinamica cheltuielilor de consum reale aferente
anului 2002 arată că, în fapt, populaţia din România a cheltuit mai intens pentru servicii şi produse nealimentare, decât pentru alimente (tabelul nr. 10),
acesta fiind un efect indus de prioritatea trebuinţelor de consum corelate cu
evoluţia preţurilor în sectoarele de servicii şi produse nealimentare, în anul
respectiv.
Tabelul nr. 10
Dinamica cheltuielilor totale de consum reale, pe categorii de gospodării,
după statutul ocupaţional al capului gospodăriei, în anul 2002
(anul precedent = 100 )

Cheltuieli totale
de consum
– consum alimentar
– produse nealimentare

Gospodării de:
Lucrători pe
Patroni cont propriu în Agricul- Şo- Pensioactivităţi
tori
meri
nari
neagricole

Total
gospodării

Salariaţi

102,9

103,0

104,5

98,6

102,2

98,6

102,4

101,5

101,2

107,1

97,9

102,5

98,3

101,3

105,6

103,0

102,9

90,1

107,7

103,4

108,7
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Total
gospodării

Salariaţi

Gospodării de:
Lucrători pe
Patroni cont propriu în Agricul- Şo- Pensioactivităţi
tori
meri
nari
neagricole

– plata serviciilor
106,2
107,3 101,5
118,1
108,3
99,6
103,1
Sursa: Coordonate ale nivelului de trai în România. Veniturile şi consumul populaţiei în
anul 2002, INS, 2003, p. 54.

Doar gospodăriile al căror cap este patron şi care, per ansamblu,
prezentau nivelul cel mai ridicat al cheltuielilor de consum, au realizat o dinamică
a cheltuielilor reale pentru consumul alimentar, cu 7,1% mai mare, comparativ cu
anul 2001. Deşi cele mai ridicate ponderi ale cheltuielilor pentru produse
alimentare în totalul cheltuielilor de consum, în anii 2001 şi 2002, au fost
realizate de ţărani (73,3 şi respectiv 71,1%) şi şomeri (61,6 şi respectiv 54,3%),
în fapt, ţăranii au realizat o dinamică a cheltuielilor reale pentru capitolul
alimentar mai mare doar cu 2,5% faţă de anul anterior, în timp ce şomerii au
cheltuit potrivit unei dinamici mai reduse cu 1,7%.
Toate acestea atestă chiar şi la nivelul anului 2002, frecvenţa relativ
ridicată, în masa totală a modelelor de consum din România, a modelelor
familiale austere, structurate la limita supravieţuirii, ceea ce a imprimat şi
modelului de consum statistic mediu o tendinţă accentuată spre subzistenţă
economică şi socială.

3.3. Înzestrarea locuinţelor cu bunuri de folosinţă îndelungată
strict necesare – un lux pentru populaţia majoritară
Tabloul distribuţiei medii a cheltuielilor de consum ale populaţiilor din
centrul şi estul Europei, pentru intervalul 1996–2002, relevă şi alte particularităţi
ale comportamentului de consum al populaţiei din România (tabelul nr. 6). Între
acestea, se remarcă cheltuielile relative mult mai scăzute pe care populaţia
României le efectuează în scopul achiziţionării echipamentului menajer, în
condiţiile în care înzestrarea locuinţelor prezintă o medie dintre cele mai scăzute
din Europa. De exemplu, dotarea populaţiei din România, cu aparatură radio-tv,
în anii 1997 şi 1998, era dintre cele mai modeste de pe continent. Valorile
indicatorilor aferenţi ţării noastre erau comparabile doar cu cele ale Spaniei
(pentru aparatele radio) şi, eventual, Bulgariei (pentru televizoare) (tabelul nr.
11).
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Tabelul nr. 11
Înzestrarea populaţiei cu aparate de radio şi televizoare
– la 1000 locuitori –
Ţara
Aparate de radio (în anul 1997)
Televizoare (în anul 1998)
Bulgaria
543
398
Republica Cehă
803
447
Franţa
937
601
Germania
948
580
Grecia
477
466
Polonia
523
413
România
327
248
Spania
333
506
Ungaria
689
437
Sursa: Economia românească, 12 ani de tranziţie, 2002, INS.

Decalaje mari de înzestrare a gospodăriilor cu bunuri de folosinţă îndelungată există nu numai comparativ cu nivelul internaţional, ci şi între mediile
de rezidenţă din ţara noastră (tabelul nr. 12).
Tabelul nr. 12
Înzestrarea gospodăriilor din România cu bunuri de folosinţă îndelungată
pe medii, în anul 2002
– număr mediu la 100 de gospodării –
Total
Gospodării din:
gospodării
Urban
Rural
Aragaz
85,2
95,8
71,7
Frigider
79,3
90,3
65,4
Maşină automată de spălat rufe
23,6
37,9
5,4
Maşină de cusut
21,7
21,9
21,4
Aspirator
42,3
65,6
12,8
Televizor color
68,6
85,3
47,5
Radio
44,1
41,2
47,8
CD player
3,1
5,0
0,7
Video
5,9
8,6
2,5
Computer (PC)
6,0
10,0
1,1
Telefon fix
47,6
70,4
18,7
Telefon mobil
13,6
20,2
5,3
Autoturism
21,4
28,5
12,4
Bicicletă
20,6
12,9
30,2
Sursa: Coordonate ale nivelului de trai în România. Veniturile şi consumul populaţiei în anul
2002,INS, 2003., p. 224.
Denumire bunuri

În ceea ce priveşte diferenţele de înzestrare a gospodăriilor pe regiuni
statistice, oraşul Bucureşti se remarcă printr-o înzestrare medie mai ridicată
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decât celelalte regiuni, în special la obiectele de strictă necesitate, din
perspectiva unor modele de consum de tip modern urban (aragaz, frigider,
maşină de spălat rufe automată, aspirator, televizor color, radio, computer (PC),
telefon fix şi mobil, autoturism).
După mărimea gospodăriei, cele mai slab înzestrate sunt preponderent
gospodăriile cu şase sau mai multe persoane, deşi pentru diverse bunuri, mai
slab înzestrate sunt cele cu o persoană, urmate de gospodăriile cu două sau
cinci persoane (tabelul nr. 13).
Tabelul nr. 13
Înzestrarea gospodăriilor cu bunuri de folosinţă îndelungată, după mărimea gospodăriei în anul 2002
– număr mediu la 100 de gospodării –
Total
gospodării
85,2
79,3

Gospodării formate din:
2 per- 3 per4 per5 persoane soane soane
soane
85,9
91,3
90,3
84,9
80,8
84,0
85,2
81,0

Denumire
1 per6 persoane şi
bunuri
soană
mai multe
Aragaz
77,0
74,6
Frigider
70,4
68,8
Maşină de spălat
rufe automată
23,6
10,4
21,4
36,6
33,3
17,5
11,8
Aspirator
42,3
28,4
42,3
57,6
50,3
35,8
21,2
Televizor color
68,6
46,3
66,5
83,3
81,7
72,7
61,0
Sursa: Coordonate ale nivelului de trai în România. Veniturile şi consumul populaţiei în anul
2002, INS, 2003, p. 224.

3.4. Ponderea cheltuielilor nealimentare în totalul cheltuielilor de
consum – în scădere pentru majoritatea categoriilor de consumatori, după anul 2000
Cheltuielile pentru mărfuri nealimentare au prezentat diferite tendinţe în
intervalul 1990–2002. Pentru salariaţi ponderea acestui tip de cheltuieli a scăzut
de la 36,5% la valori sub 30% după anul 1996, cu cea mai scăzută pondere –
26,8% – în anul 2001. Pentru ţărani, dinamica cheltuielilor nealimentare a
prezentat un moment de minim în anul 1994 (15,3%), după care aceasta s-a
dublat în intervalul 1995–2000. Pentru ţărani, o cădere masivă bruscă a acestor
cheltuieli s-a înregistrat din nou în anul 2001, de la 34,8 (în 2000) la 18,8%. La
acest capitol, tendinţe absolut similare cu ale gospodăriilor de ţărani s-au
înregistrat şi în gospodăriile de pensionari. Gospodăriile al căror cap este şomer
şi-au diminuat acest tip de cheltuieli de la 29,1% (valoare maximă) în 1995 la
19% (valoare minimă) în anul 2001.
Gospodăriile de patroni au alocat, în general, ponderi mult mai mari decât
celelalte categorii sociale cheltuielilor nealimentare. În anul 2000, acestea au
surclasat ponderea cheltuielilor alimentare, atingând valoarea record de 43,8%.
În anii 2001 şi 2002, cele mai ridicate ponderi în cadrul cheltuielilor
nealimentare au fost înregistrate la îmbrăcăminte şi încălţăminte (în medie de
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24,5%), urmate de mijloacele auto-moto şi alte mijloace de transport, carburanţi,
lubrifianţi şi alte produse de întreţinere (în medie 15,5%). Per ansamblu, această
grupă de cheltuieli (îmbrăcăminte-încălţăminte şi procurarea – utilizarea
mijloacelor de transport) a absorbit 39,8% din cheltuielile nealimentare, în mod
diferenţiat pentru diverse categorii de gospodării (45,5% pentru salariaţi, 60,1%
pentru patroni, 64,9% pentru agricultori şi 47,1% pentru gospodăriile de lucrători
pe cont propriu).
O proporţie destul de ridicată a resurselor cheltuite pentru mărfuri
nealimentare a fost alocată cumpărării de ţigări, tutun, articole şi accesorii pentru
fumat (aproape 13% din total, adică mai mult de 50% din cheltuielile pentru
îmbrăcăminte şi încălţăminte) (tabelul nr. 14 din pagina următoare).
Nivelul de instruire a capului gospodăriei influenţează modelele de
consum prin intermediul cuantumului veniturilor dar şi prin specificul de ordin
cultural şi educaţional manifestat în comportamentul de consum. În anul 2002,
ca şi în anul anterior, raportul dintre cheltuielile nealimentare ale gospodăriilor al
căror cap de gospodărie are pregătire superioară şi cele ale celor cu instruire
primară era de 4/1 (INS, 2003, p.66).
În anii 2001 şi 2002, nivelul de instruire a capului de gospodărie a
constituit un criteriu net de diferenţiere şi în ceea ce priveşte nivelul cheltuielilor
pentru încălzirea locuinţelor. În 2002, cele mai mari diferenţe s-au observat la
cheltuielile pentru combustibili lichizi şi solizi – raportul fiind de 11/1, în sensul că
gospodăriile conduse de o persoană cu nivel de instruire inferior au cheltuit
relativ mai mult pentru acest capitol (14,5% din totalul cheltuielilor nealimentare).
Tabelul nr. 14
Nivelul cheltuielilor pentru cumpărarea de mărfuri nealimentare, pe categorii de gospodării, după statutul ocupaţional al capului gospodăriei,
în anul 2002
Gospodării de:
Lucrători
Total Salari- Patroni pe cont Agricul- Şomeri Pensiogospoaţi
propriu în
tori
nari
dării
activităţi
neagricole
Total cheltuieli, mii lei
lunar pe o gospodărie
din care, în%, pentru:
Îmbrăcăminte şi
încălţăminte
Combustibili lichizi şi
solizi
Produse medicale, aparate şi medicamente

1173,0 1740,7 3108,4

1284,8

746,7

823,6

874,3

24,4

27,1

27,2

26,1

28,8

21,9

19,8

8,8

4,3

1,6

7,2

18,2

6,4

14,4

9,0

4,4

1,8

4,1

4,5

5,7

17,5
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Gospodării de:
Lucrători
Total Salari- Patroni pe cont Agricul- Şomeri Pensiogospoaţi
propriu în
tori
nari
dării
activităţi
neagricole
Mijloace de transport,
lubrifianţi şi alte produse
de întreţinere
15,4
18,4
32,9
21,0
9,9
9,3
11,5
Articole şi produse pentru îngrijire personală
7,0
8,5
8,4
7,2
3,9
8,0
5,3
Ţigări, tutun, articole şi
accesorii pentru fumat
12,9
13,0
10,8
14,5
16,1
22,1
11,0
Sursa: Coordonate ale nivelului de trai în România. Veniturile şi consumul populaţiei în anul
2002, INS, 2003, p.65.

Cumpărarea acelor bunuri care facilitează o mai ridicată mobilitate geografică (mijloace auto-moto etc.), de asemenea, discriminează net pe cei cu
instruire primară, raportul fiind de 1/4,5, în avantajul celor cu pregătire superioară (tabelul nr. 15).
Tabelul nr. 15
Nivelul şi structura cheltuielilor pentru cumpărarea de mărfuri nealimentare, după nivelul de instruire al capului gospodăriei, în anul 2002
Nivelul de instruire
Primar*)
Secundar Superior
Total cheltuieli, mii lei pe o gospodărie
din care, în% pentru:
594,3
1180,5
2432,8
Îmbrăcăminte şi încălţăminte
22,1
25,0
23,8
Combustibili lichizi şi solizi
23,2
8,4
2,1
Produse medicale, aparate şi medicamente
13,3
8,8
7,6
Mijloace auto-moto şi alte mijloace de transport, lubrifianţi şi alte produse de întreţinere
5,3
14,7
23,6
Articole şi produse pentru îngrijire personală
3,5
7,1
8,7
Ţigări, tutun, articole şi accesorii pentru fumat
13,9
13,8
8,7
*) Inclusiv fără şcoală absolvită.
Sursa: Coordonate ale nivelului de trai în România. Veniturile şi consumul populaţiei în anul
2002, INS, 2003, p.66.

Structura cheltuielilor nealimentare pe regiuni statistice indică faptul că,
în anul 2002, populaţia din nord-vest şi sud-vest a alocat o proporţie mai ridicată a veniturilor sale pentru procurarea unor articole de îmbrăcăminte – încălţăminte (peste 28%), cel mai puţin alocând în acest scop bucureştenii (18,9%).
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Pentru mijloacele de transport, în cifre relative, cel mai mult cheltuiesc consumatorii din vestul ţării (18,5%) şi cel mai puţin cei din nord-est (11,5%).
Pentru ţigări, cel mai mult cheltuiesc fumătorii din sud (15,5%), iar cel
mai puţin, cei din nord-est (9,7%) (INS, 2003, p.70).

3.5. Creşterea tarifelor serviciilor creează presiuni în sensul
schimbării ierarhiei clasice a trebuinţelor
Cheltuielile pentru plata serviciilor constituie un indicator sintetic de bază
pentru evaluarea calităţii vieţii, acestea fiind influenţate de numeroşi factori
printre care enumerăm: puterea de cumpărare a veniturilor băneşti, diversitatea ofertei de servicii, ponderea sectorului social/de piaţă în cadrul ofertei de
servicii, condiţiile de rezidenţă, şi nu în ultimul rând, obiceiurile de consum ale
populaţiei.
Iminenţa procesului de modernizare şi urbanizare a societăţii româneşti
a determinat diferenţierea netă a trebuinţelor de servicii ale populaţiei, principalii factori de diferenţiere provenind din nivelul veniturilor disponibile după satisfacerea trebuinţelor de bază, specificul rezidenţei şi tipul locuinţei, gradul de
ocupare a timpului de muncă, distanţa dintre domiciliu şi locul de muncă şi nu
în ultimul rând, natura ofertei de servicii de pe piaţă, vis-ŕ-vis de obiceiurile de
consum ale populaţiei.
În anii tranziţiei, consumul de servicii a avut pentru majoritatea categoriilor de consumatori din ţara noastră o evoluţie corelată cu celelalte capitole mari
ale consumului (alimentar şi nealimentar), în contextul satisfacerii trebuinţelor –
în principiu – potrivit ierarhiei clasice a acestora (întâi nevoile de bază şi apoi
celelalte, pe măsura cuantumului de venituri disponibile). Conjunctura economică şi socială, relativ nouă din ţara noastră – generată de schimbarea raporturilor dintre preţuri, inflaţia galopantă, schimbarea obiceiurilor, dar şi a
oportunităţilor de consum în sfera bunurilor şi serviciilor sociale şi de piaţă,
precum şi de necesitatea menţinerii unui nivel de integrare socială cel puţin
acceptabil, pentru populaţia cu venituri sub medie – a declanşat totuşi un proces de schimbare a ierarhiei trebuinţelor de consum ale populaţiei majoritare.
Astfel, unele trebuinţe, altădată secundare – precum achitarea cheltuielilor de întreţinere sau repararea locuinţei, serviciile de telefonie, cheltuielile de
transport în comun, abonamentele radio-tv, cheltuielile de educaţie şi cele privind serviciile de sănătate – au trecut în rândurile celor de prim-ordin, surclasând, în multe situaţii, chiar şi nevoile alimentare de bază. Cheltuielile pentru
cele şase grupe de servicii menţionate mai sus sunt asimilate, în cadrul celor
mai multe gospodării, cu efectuarea unor plăţi obligatorii, determinate de situaţia locativă, de condiţiile de locuit, de nevoile de deplasare spre şi de la locul
de muncă sau studiu, de starea sănătăţii unor membri ai familiei, etc. Capacita-
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tea unei gospodării de a susţine economic toate aceste cheltuieli constituie un
factor decisiv al menţinerii statutului său de integrare socioeconomică normală.
În general, în perioada tranziţiei, ponderea cheltuielilor pentru plata serviciilor s-a menţinut la un nivel relativ scăzut per total gospodării, ca urmare a
cuantumului relativ scăzut al veniturilor reale ale populaţiei. Aceste ponderi au
atins valori ceva mai ridicate (peste 20%) începând din anul 2001, dar nu ca
urmare a creşterii nivelului real al veniturilor populaţiei, ci din cauza creşterii
accentuate a tarifelor la serviciile considerate de strictă necesitate pentru orice
model de consum modern.
Între diversele categorii socioocupaţionale s-au conturat însă diferenţe
mari între ponderile cheltuielilor pentru asemenea servicii (tabelul nr.4), diferenţe vizibile în special pe axa ţărani – patroni (8,6% respectiv 28,8%, în anul
2002). Dincolo de raporturile cheltuielilor relative, valorile absolute situează şi
ele gospodăriile de patroni pe primul loc la consumul de servicii (tabelul nr.16).
Tabelul nr. 16
Nivelul şi structura cheltuielilor pentru servicii, după statutul ocupaţional
al capului gospodăriei, în anul 2002
Total
gospodării

Salariaţi

Patroni

Gospodării de:
Lucrători pe Agricul- Şomeri Pensiocont propriu
tori
nari
în activităţi
neagricole

Total cheltuieli, mii
lei lunar pe o gospodărie
1048,8 1641,2 2809,1
1056,1
318,4
819,8
781,3
din care, în%,
pentru:
Servicii legate de
locuinţă
54,9
53,5
42,7
50,4
48,7
57,8
58,3
– energie electrică
19,1
16,8
15,9
20,0
37,3
20,8
21,1
– apă, canal, şi servicii comunale
12,3
13,3
9,3
8,7
2,6
13,4
12,2
Servicii de sănătate
2,7
1,8
2,7
1,9
2,4
2,2
4,1
Servicii de transport
7,8
7,8
4,1
6,2
13,6
8,7
7,6
Servicii de telefonie
18,1
19,5
31,5
21,6
11,9
16,6
15,7
Abonamente radio
– TV
6,3
5,8
3,6
5,3
8,6
6,4
7,3
Servicii de educaţie
3,2
4,0
6,3
3,5
1,8
3,4
1,8
Servicii turistice
1,4
2,0
3,5
4,5
2,2
*)
0,4
*) sub 0,05
Sursa: Coordonate ale nivelului de trai în România. Veniturile şi consumul populaţiei în
anul 2002, INS, 2003, p.72.
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Mediul de rezidenţă disociază net atât volumul, cât şi ierarhia cheltuielilor
populaţiei pentru servicii. Acest fapt este vizibil şi în cadrul analizei pe ocupaţii a
cheltuielilor pentru servicii. Observăm că salariaţii alocă cele mai ridicate sume
pentru achitarea serviciilor legate de locuinţă şi a celor de telefonie, în timp ce
agricultorii alocă cele mai mari sume pentru achitarea serviciilor legate de
locuinţă şi a celor de transport.
De asemenea, gradul de instruire a capului gospodăriei constituie un
criteriu de diferenţiere a cheltuielilor medii lunare pentru plata serviciilor. În
gospodăriile conduse de persoane cu studii superioare, în anul 2002, aceste
cheltuieli au fost de 6,7 ori mai mari decât în gospodăriile în care capul
gospodăriei are studii primare (Coordonate ale nivelului de trai în România, INS,
2003).
Analiza pe decile a cheltuielilor pentru plata serviciilor relevă cel mai bine
corelaţia dintre mărimea cheltuielilor pentru plata serviciilor şi venituri. Raportul
între cheltuielile medii lunare pe o gospodărie din decila zece şi decila întâi a
fost, în anul 2002, de 9,5 /1. Decalajele cele mai mari s-au manifestat la acele
servicii pentru care accesul s-a solicitat în funcţie de mărimea veniturilor, dar şi
în funcţie de existenţa unor infrastructuri specifice. De exemplu, raportul între
cheltuielile medii lunare pentru serviciile legate de locuinţă care revin pe o
gospodărie din D 10 şi D 1 a fost de 8,2 /1; în cazul serviciilor pentru apă,
canalizare, salubritate şi servicii comunale, acest raport a fost de 17,4 /1 (INS,
2003, Coordonate ale nivelului de trai în România, veniturilor şi consumului
populaţiei în anul 2002, p. 74 INS, 2003).
Cheltuielile pentru serviciile de transport diferenţiază mai puţin diverse
tipuri de gospodării decât alte trebuinţe. În anul 2002 s-a dovedit că cel mai mult
au cheltuit pe transport gospodăriile de salariaţi, iar cel mai puţin, cele de
agricultori – raportul fiind de 3/1.
În intervalul 1989–1999 a avut loc o scădere continuă (cu aproximativ
45%) a numărului de pasageri transportaţi, de la 4517,6 milioane la 2492,5
milioane. După anul 1999, numărul pasagerilor transportaţi a crescut foarte
puţin, atingând cifra de 2562,2 milioane, în anul 2001 (Economia românească,
12 ani de tranziţie p. 49 INS, 2002). O asemenea evoluţie semnifică o scădere
masivă a mobilităţii spaţiale a populaţiei care, parţial, poate fi explicată prin
creşterea continuă a costurilor serviciilor de transport, din 1990 până în prezent.
În prezent, cheltuielile pentru serviciile telefonice ocupă locul secund ca
volum şi pondere în totalul cheltuielilor pentru servicii, pentru aproape toate
tipurile de gospodării, dar în special pentru patroni şi salariaţi. La acest capitol în
anul 2002, patronii plăteau de 23 ori mai mult decât gospodăriile de agricultori,
de 7,2 ori mai mult decât gospodăriile de pensionari, de 6,5 ori mai mult decât
cele de şomeri şi de 2,8 ori mai mult decât cele de salariaţi (Coordonate ale
nivelului de trai în România. Veniturile şi consumul populaţiei în anul 2002 p. 72
INS, 2003).
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Observând structura cheltuielilor medii pe o gospodărie în ţările central şi
est-europene, în intervalul 1996–2002 remarcăm că românii au cheltuit, în cifre
relative, cel mai puţin pentru activităţi recreative, cultură şi educaţie (între 2,5 şi
4,7% procente) spre deosebire de R. Cehă, de exemplu, care a alocat sistematic
în acest scop, peste 10% din cheltuielile totale de consum (tabelul nr. 6).

4. IMPACTUL SOCIAL DIFERENŢIAT
AL CREŞTERII CHELTUIELILOR
UTILITĂŢILOR PUBLICE ASUPRA
CONSUMULUI POPULAŢIEI
4.1. Diferenţierea cheltuielilor pentru întreţinerea locuinţei
În anul 2002, serviciile legate de locuinţă au constituit cea mai importantă
destinaţie a cheltuielilor de natura serviciilor pentru toate categoriile de
gospodării (peste 50% din total, în cazul gospodăriilor de salariaţi, şomeri,
pensionari, lucrători pe cont propriu).
Mediul rezidenţial diferenţiază net cheltuielile populaţiei legate de locuinţă.
Pentru gospodăriile din urban, principalele capitole de cheltuieli legate de
locuinţă sunt cele pentru energie termică, gaze naturale, energie electrică, apă,
canalizare, salubritate, servicii comunale, alte servicii şi cheltuieli pentru locuinţă.
Pentru gospodăriile din mediul rural, ponderea cea mai mare a serviciilor
legate de locuinţă o deţin cheltuielile pentru plata energiei electrice. În anul 2002,
costul energiei electrice a reprezentat 76,6% din cheltuielile acestora legate de
locuinţă.
Gospodăriile de patroni au înregistrat, în anul 2002, la acest capitol,
cheltuieli cu 36,7% mai mari decât cele de salariaţi şi de 7,7 ori mai mari decât
cele de agricultori.
Începând din anul 1997 şi până în anul 2002 se remarcă ascendenţa
deosebită pentru România a graficului cheltuielilor de întreţinere a locuinţei, apă,
electricitate şi alţi combustibili (peste 19% din totalul cheltuielilor de consum, în
anul 2000). Singura populaţie din zona central şi est-europeană care, în
intervalul respectiv, pare să fi plătit – în cifre relative – mai mult decât românii,
este cea din Ungaria (pondere maximă 21,6% din cheltuielile totale de consum,
în anul 1999) (graficul nr. 2).
După cum se ştie însă, acest tip de consum exprimă într-o proporţie mai
ridicată trebuinţele populaţiei din mediul urban – îndeosebi ale rezidenţilor la bloc
– şi mai puţin trebuinţele populaţiei rurale. Or, în anul 2000, ponderea populaţiei
urbane în totalul populaţiei în Ungaria era de 63,6%, în timp ce în România,
aceasta era de 54,6% (CESTAT, Buletin statistic, nr. 4/2001, INS, p. 9). Aşadar,
indicatorul aferent Ungariei realizează o medie ponderată între valori extreme
relativ ridicate, dar mai apropiate decât cele privind România.
În anul 2002, în zonele urbane din România, cheltuielile medii pentru
serviciile legate de locuinţă au fost de 4,3 ori mai mari decât în rural. Aceasta
indică o probabilitate destul de ridicată, ca populaţia urbană din România să fi
plătit, în fapt, o pondere foarte apropiată din veniturile sale, pentru acest capitol,
de cea a populaţiei urbane din Ungaria, şi în anii 1999-2001.
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Graficul nr. 2
Ponderea cheltuielilor pentru întreţinerea locuinţei, apă, electricitate şi
alţi combustibili în cheltuielile totale de consum, pentru Rep. Cehă, Ungaria, România şi Bulgaria, în intervalul 1996–2002

Sursa: CANSTAT, Buletin statistic nr. 4/2002, 1/2003, INS.
CESTAT, Buletin statistic nr.3/1998, INS.

În primul trimestru al anului 2003, cheltuielile gospodăriilor româneşti
pentru întreţinerea locuinţei au fost următoarele (tabelul nr.17 a, b şi c ):
Tabelul nr.17
Ponderea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei, în totalul cheltuielilor de
consum, pe categorii de gospodării ocupaţionale
a)
COD
Total
din care, gospodării de:
1)
COICOP
gospodării Salariaţi Agricultori Şomeri Pensionari
Locuinţă, apă, electricitate,
gaze şi alţi combustibili
18,1
19,0
8,3
18,4
19,0
Notă: 1) Clasificarea consumului individual pe destinaţii (COICOP) conform metodologiei
EUROSTAT.
Sursa: Veniturile şi consumul populaţiei în trimestrul I, INS, 2003, p.23.

Ponderea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei, în totalul cheltuielilor de
consum, pe medii
b)
COD
Total
Gospodării din:
COICOP
gospodării
Urban
Rural
Locuinţă, apă, electricitate, gaze şi alţi combustibili
18,1
22,6
10,9
Sursa: Veniturile şi consumul populaţiei în trimestrul I, INS, 2003, p.23.
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Ponderea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei, în totalul cheltuielilor de
consum, pe regiuni statistice
c)
COD
COICOP

Nord- Sud-Est
Est

Sud

Regiuni statistice:
SudVest
NordVest
Vest

Locuinţă, apă,
electricitate,
gaze şi alţi combustibili
16,1
17,7
15,8
13,9
17,6
17,4
Sursa: Veniturile şi consumul populaţiei în trimestrul I, INS, 2003, p.23.

Centru Bucureşti

20,1

27,1

Din tabelul nr. 17 c) rezultă că regiunile geografice mai puternic afectate
de creşterea preţurilor utilităţilor publice, în iarna 2002 – 2003, au fost
Bucureştiul, zona centrală şi zona de sud-est.
În anii 2001, 2002 şi primul trimestru al anului 2003, ponderea cheltuielilor
pentru întreţinerea locuinţei în totalul cheltuielilor de consum, a scăzut uşor în
cazul României, de la l9,2% în anul 2000, la 17,6%, 18,7% şi respectiv 18,1%, în
condiţiile în care, în intervalul menţionat, a avut loc o creştere masivă a preţurilor
utilităţilor publice (tabelul nr. 18).
Tabelul nr. 18
Evoluţia preţurilor unor utilităţi publice în intervalul
decembrie 1996 – iulie 2002
Utilităţi publice

Decembrie
1996

Decembrie 2000

Preţ unitar (lei)
Energie electrică
73/kwh
1146/kwh(mediu)
Energie termică
21800/gcal
350000/gcal
Gaze naturale
63/mc
1500/mc
Benzină Premium
990/l
13400/l
Motorină
680/l
12000/l
Apă potabilă
500/mc
6600/mc
Surse: Buletine informative de preţuri, 1996 – 2002, INS.

Iulie 2002

2000/kwh(mediu)
800000/ gcal
2751,375/mc
21700/l
16000/l
7000/ mc

Fenomenul respectiv exprimă însă o rezultantă a tendinţei masive de
decuplare a populaţiei de la sistemele centralizate de contorizare a consumului
de utilităţi şi chiar de la sistemul de furnizare a acestora, pe fondul creşterii
preţurilor utilităţilor publice.
O asemenea evoluţie a preţurilor utilităţilor publice precum şi evoluţiile
economice aberante ale sistemului centralizat de termoficare, moştenit cu toate
tarele sale de la vechiul sistem socialist, au determinat un recul puternic al
toleranţei populaţiei faţă de ideea de colectivism în consum şi faţă de suportarea
stoică a costurilor fraudei şi ineficienţei tehnologice. Astfel a avut loc, o
schimbare importantă în cadrul modelului de consum al populaţiei urbane
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rezidente la bloc, în sensul reconsiderării condiţiilor de racordare a
apartamentelor la reţelele de distribuţie colectivă a utilităţilor publice.

4.2. Efectele sociale ale datoriilor la plata întreţinerii locuinţei
În iarna dintre anii 2002-2003, populaţia din România care locuieşte la
bloc a trăit cea mai dificilă iarnă din perioada tranziţiei, din perspectiva acumulării
datoriilor la plata întreţinerii locuinţei. Cheltuielile totale de întreţinere ale
rezidenţilor la bloc au depăşit chiar şi cele mai pesimiste previziuni anterioare.
În anul 2002, regiile de termoficare au iniţiat distribuţia agentului termic la
sfârşitul lunii octombrie, dar preţul de facturare a acestuia avea să fie cu 40%
mai mare decât în iarna anterioară (800.000 lei/gigacalorie). Aceeaşi cantitate de
energie termică a fost facturată în anul 2001 cu 575.000 lei, iar în anul 2000, cu
350.000 lei.
În Bucureşti, în luna decembrie 2002, preţul mediu pentru încălzirea unui
apartament cu trei camere (16,25 mp – suprafaţă echivalentă termic). a fost de
1.787.500 lei. Dacă un astfel de apartament a fost locuit de patru persoane,
acestea au consumat şi apă caldă în valoare de cca 900.000 lei.
Aşadar, preţul mediu în luna decembrie 2002, pentru un apartament de
trei camere, locuit de patru persoane, a fost de 2.687.500 lei (cifre furnizate de
Regia de Termoficare Bucureşti, ca reprezentând media consumurilor
contorizate şi necontorizate – Libertatea, 21 aprilie 2003).
Dacă avem în vedere că în anul 2002, două salarii minime nete, plus
alocaţia pentru doi copii, nu depăşeau 2.856.000 lei, înţelegem contextul în care
costul întreţinerii unei locuinţe la bloc a produs o criză a locuirii de mari proporţii,
în iarna anilor 2002-2003.
O astfel de familie de 4 persoane (2 adulţi salariaţi la nivelul minim pe
economia naţională, cu 2 copii) a fost pusă lunar în faţa unei dificile opţiuni „ Ce
facem, cumpărăm de mâncare pentru copii sau plătim întreţinerea? „ La alte
opţiuni nici nu s-au putut gândi. Să nu uităm însă că au existat şi proprietari de
locuinţe cu venituri mult mai mici decât cele ale familiei sus-menţionate:
pensionarii cu pensii mici, familiile de şomeri, familiile de studenţi, alte familii
sărace, fără venituri permanente etc.
Ajutoarele băneşti acordate pentru încălzirea locuinţei, în iarna 2002-2003,
au avut următoarele cuantumuri (tabelele nr. 19 şi 20):
Tabelul nr. 19
Ajutoare băneşti acordate pentru plata încălzirii locuinţei cu gaze,
în iarna 2002-2003
Venitul mediu lunar
pe membru de familie (lei)

Cuantumul ajutorului lunar în perioada sezonului rece

a. Până la 1.053.000

550.000

b. 1.053.001 – 1.287.000

330.000

c. 1.287.001 – 1.638.000

165.000

Sursa: Libertatea nr. 3875, 21 februarie 2003.
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Tabelul nr. 20
Ajutoare băneşti pentru plata întreţinerii locuinţei, acordate în funcţie de
venitul pe membru de familie, în iarna 2002-2003
Venitul mediu lunar pe
membru de familie (lei)
a. Până la 750.000*
b. 750.001 – 1.000.000

Cuantumul ajutorului lunar în:
Perioada sezonului rece
Tranşe egale
pe 12 luni
1.656.000
690.000
1.080.000

450.000

c. 1.000.001 – 1.250.000

720.000

300.000

d. 1.250.001 – 1.500.000

480.000

200.000

e. 1.500.001 – 1.750.000

360.000

150.000

f. 1.750.001 – 2.106.000

240.000

100.000

* Pentru familii şi persoane singure, cu venituri de până la 750.000 lei/lună, beneficiare de
ajutor social, ajutorul pentru încălzirea locuinţei se majorează cu 20%, fără a depăşi cheltuielile cu încălzirea şi apa caldă menajeră.
Sursa: Libertatea nr. 3875, 21 februarie 2003.

Din tabelele nr. 19 şi nr. 20 observăm că veniturile limită realizate de
populaţia eligibilă pentru acordarea ajutoarelor băneşti pentru încălzire au fost
deosebit de scăzute. Ca urmare, numeroase categorii de consumatori, care
trăiesc în condiţii de sărăcie, au rămas în afara acestei reţele de asistenţă
socială, ceea ce a mărit rândurile celor care au acumulat datorii consistente la
întreţinere.
Primăriile au iniţiat o anchetă pentru a estima numărul restanţierilor,
precum şi cauzele acumulării datoriilor în fiecare caz în parte. În primăvara
anului 2003, o treime dintre rezidenţii la bloc din Bucureşti (peste 200.000 de
familii) aveau datorii mari la întreţinere. Concluziile anchetei respective relevă şi
că, peste 80.000 familii nu aveau nici o şansă ca, din veniturile proprii, să-şi
achite datoriile la întreţinere în viitor.
Istoria acumulării unor restanţe la plata întreţinerii locuinţelor la bloc este
însă mai veche de iarna 2002-2003.
Conform datelor furnizate de către Romgaz, din cele 9922 de asociaţii de
locatari din Bucureşti, în luna iunie a anului 2002, mai mult de jumătate (5416)
aveau restanţe la plata întreţinerii, pentru perioade între o lună şi un an. În ceea
ce priveşte nivelul acestor datorii, acestea ajungeau, în unele cazuri, la zeci de
milioane de lei.
Acumularea de datorii la plata întreţinerii locuinţei reprezintă pentru multe
familii, echivalentul venitului acestora pe câţiva ani. Aceasta face practic
imposibilă rezolvarea acestei situaţii prin mijloace proprii familiilor respective şi
determină, în multe cazuri, efecte sociale dramatice, culminând cu pierderea
locuinţei.
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Pe de altă parte, acumularea unor astfel de datorii nu-i afectează doar pe
„datornici‖, ci şi pe cei care, deşi nu au datorii la întreţinere, se văd în situaţia de
a nu mai beneficia de anumite utilităţi publice, deoarece distribuitorii au
deconectat forţat de la reţeaua de consum în comun, blocurile cu datorii mari. Ca
urmare, aceştia din urmă sunt nevoiţi să apeleze la alte surse de încălzire a
locuinţei.
Conflictul de interese dintre cei care plătesc în mod regulat întreţinerea şi
restanţieri constituie unul dintre factorii care configurează atitudinea majorităţii
populaţiei faţă de cei din urmă. Pe lângă cei care se află în imposibilitate de a-şi
achita datoriile la întreţinere există şi oameni care sunt pur şi simplu „rău
platnici‘, deşi şi-ar putea permite să-şi plătească datoriile. La nivelul vecinilor de
scară însă, este mai greu de disociat între un „rău platnic‖ şi un „om aflat în
incapacitate reală de a plăti‖.
La nivel naţional, creşterea datoriilor la plata utilităţilor publice a determinat
sistarea distribuţiei de energie termică în mai multe localităţi.
Potrivit datelor, furnizate de Institutul Naţional de Statistică, într-o perioadă
de doi ani, (începutul anului 1999 şi sfârşitul anului 2000), nu s-a mai distribuit
energie termică în 11 oraşe, precum Oţelul Roşu, Rovinari, Borsec, Vălenii de
Munte, Strehaia, Călan, Haţeg, Slatina ş.a, această listă continuând să se
îmbogăţească în ultimii ani.
Dinamica preţurilor utilităţilor publice a avut un pronunţat trend ascendent
începând cu anul 1997. O parte din explicaţia acestei „explozii întârziate‖ a
preţurilor vizează faptul că anumite tarife la utilităţile publice au fost menţinute de
către stat o bună perioadă de timp, la nivele mai scăzute.
La mijlocul anului 1996, cu toate că dolarul ajunsese la aproape 2.000 de
lei şi avuseseră loc mai multe etape de liberalizare a preţurilor, preţurile utilităţilor
publice erau ţinute încă sub control de către stat. Gazele naturale se scumpiseră
totuşi de 115 ori faţă de 1990, energia electrică de 124 de ori, energia termică de
98 de ori, iar impulsul telefonic de 40 de ori. O dată cu aplicarea unor politici de
liberalizare a preţurilor şi în acest domeniu, ritmul de creştere a acestora a creat
un impact major asupra populaţiei, în special asupra celor cu venituri mici.
Creşterea ponderii aşa-numitelor «costuri fixe» în economia cheltuielilor
gospodăriilor a produs efecte socioeconomice diferenţiate, în funcţie de contextele diferite configurate de factorii global-structurali sau individual-situaţionali.
O primă diferenţiere importantă în ceea ce priveşte impactul social al
creşterii accelerate a preţurilor utilităţilor publice a fost în funcţie de mediul de
rezidenţă. Mediul rural, caracterizat, în general, printr-o mai slabă dezvoltare a
infrastructurii aşezărilor umane şi condiţii de locuit cu un grad mai redus de
modernitate a resimţit într-o măsură mai mică şocul creşterii preţurilor la servicii,
de care beneficiază într-o măsură mult mai redusă.
În ceea ce priveşte populaţia majoritară (salariaţii/pensionarii cu
salarii/pensii în jurul sau sub salariul minim pe economie) aceştia au fost afectaţi
puternic şi tot mai acut, prin precarizarea mijloacelor lor economice. Potenţialul
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lor de lichidare a restanţelor acumulate la diverse plăţi obligatorii, precum şi
capacitatea lor de a rezolva şi alte diverse probleme economice iminente
(plătirea unor taxe, impozite, penalizări etc.) au fost serios diminuate.
Cât despre acestea, cheltuielile cu plata întreţinerii, în lunile de iarnă ajung
să egaleze sau chiar să depăşească suma tuturor veniturilor unei gospodării
aflate în situaţie de precaritate economică. În caz de insolvabilitate extremă,
fenomenele de excluziune socială se acutizează – se produce deconectarea
gospodăriei de la reţeaua centralizată de distribuţie a utilităţilor publice, ori – in
extremis – proprietarii cu datorii mari la întreţinere sunt expulzaţi din locuinţe.

4.3. Microstrategii de răspuns ale populaţiei faţă de
criza sistemului centralizat de distribuţie a utilităţilor publice
Reflexul general al populaţiei, confruntate cu perspectiva acumulării unor
datorii mari la întreţinere, a fost acela de a se debranşa din proprie iniţiativă, de
la reţeaua centralizată de furnizare a utilităţilor publice.
În luna octombrie 2003, la nivel naţional, mai mult de un sfert dintre
consumatori fuseseră deja deconectaţi, în pofida tuturor piedicilor şi dificultăţilor
de ordin birocratic şi economic cu care s-au confruntat cei în cauză. În judeţul
Vaslui, de exemplu, aproximativ jumătate din populaţie s-a debranşat, chiar dacă
nu toţi cei aflaţi în această situaţie au reuşit să-şi monteze microcentrale de
apartament.
Dificultăţile de ordin birocratic asociate operaţiunilor de debranşare/contorizare individuală au fost şi sunt încă nenumărate, deoarece există mulţi factori
interesaţi ca sistemul centralizat de distribuţie să reziste tendinţelor de
decuplare.
Primele interesate în acest sens sunt chiar regiile de distribuţie a utilităţilor,
în special cei care le conduc şi beneficiază, implicit, de profiturile uriaşe ce se
acumulează la aceste regii.
Apoi, sunt interesaţi acei consumatori care, din motive economice, nu îşi
pot contoriza individual consumul de utilităţi, deoarece cu cât cei care se
debranşează de la contorizarea colectivă sunt mai mulţi, cu atât pierderile de
utilităţi de pe reţele, suportate de către ei, vor fi mai mari.
Exacerbarea unor asemenea situaţii a generat nenumărate apariţii în
presa naţională a unor titluri de genul: „Debranşaţii, acuzaţi că fură căldura
vecinilor‖etc.
Situaţii aberante în acest sens au apărut în aproape toate oraşele ţării. În
Buzău, de exemplu, cererile de debranşare au atins cifre record. Cu toate
acestea, o vreme, locatarii blocurilor din Buzău nu au primit aprobarea de a se
debranşa decât dacă puteau face dovada că îşi vor monta centrale de
apartament sau convectoare. Regia locală (RAM Buzău) a căutat să pună stavilă
avalanşei de cereri de debranşare prin elaborarea unui regulament, aprobat de
consiliul local, prin care se condiţiona debranşarea, de folosirea unor surse
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alternative de încălzire a locuinţelor debranşate. Cu toate acestea, din cele
34.000 de apartamente din Buzău, 5.500 de proprietari au renunţat deja la
serviciile regiei deşi nu toţi şi-au montat surse de încălzire alternative. Din data
de 30 aprilie 2003 s-au înregistrat alte mii (peste 2.500) de cereri în acest sens.
Învinşi de calvarul birocraţiei româneşti, mulţi au renunţat pe drum, dar şi
mai mulţi sunt cei care nu au renunţat. Dincolo de acest calvar, intervin însă şi
costurile economice relativ ridicate ale debranşării şi – în cazurile fericite – ale
montării unei centrale de apartament. Preţul unei asemenea operaţiuni se ridică la
mai multe zeci de milioane de lei (în funcţie de mărimea apartamentului, marca
centralei etc.). Astfel de costuri nu sunt prevăzute însă, în bugetele familiale ale
celor cu venituri în jurul a unu-două salarii minime pe economie, iar masa socială a
acestor categorii de populaţie este şi în prezent, deosebit de consistentă.
În anul 2002, distribuţia gospodăriilor care nu puteau face faţă cheltuielilor
de consum şi mai ales nu puteau achita consumul de utilităţi era cum este
prezentată în graficul nr. 3.
Graficul nr. 3
Distribuţia gospodăriilor care nu au putut face faţă cheltuielilor şi nu au
putut plăti consumul de utilităţi, în anul 2002

Sursa: Coordonate ale nivelului de trai în România. Veniturile şi consumul populaţiei în 2002. INS, 2003, p. 44.

Observăm că ponderea gospodăriilor de salariaţi care nu şi-au putut achita
cheltuielile de întreţinere a fost egală cu aceea a gospodăriilor de şomeri (!). De
asemenea, remarcăm faptul că în rândurile patronilor şi lucrătorilor pe cont
propriu se află mai multe gospodării care nu-şi pot achita cheltuielile de
întreţinere, decât în rândurile pensionarilor.
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4.4. Situaţia în iarna 2003 – 2004
În luna septembrie 2003, Guvernul României a aprobat cuantumul
ajutoarelor pentru căldură aferente sezonului 2003 – 2004. Faţă de cifrele
anunţate iniţial de Ministerul Muncii, ajutoarele pentru încălzire în sistem
centralizat au suferit o diminuare de 10%. Astfel, rezidenţii care vor solicita
ajutorul doar pentru cele cinci luni ale sezonului rece vor primi de la 1.656.000 lei
la 240.000 lei, pentru un venit mediu net pe familie cuprins între 880.000 lei şi
2.460.000 lei. Dacă rezidenţii optează pentru a primi ajutorul în fiecare lună a
anului, cuantumul ajutorului va fi cuprins 670.000 lei şi 100.000 lei lunar.
În ianuarie 2003, salariul minim pe economia naţională a crescut de la
1.218.000 lei la 2.175.000 lei, iar alocaţia pentru copii a crescut de la 180.000 lei
la 210.000 lei (pentru primul copil) şi de la 240.000 lei la 270.000 lei (pentru al
doilea copil).
Aşadar, în anul 2003, pentru familia de patru persoane, veniturile care se
cumulează, în cazul existenţei unui singur salariu la nivelul minim pe economie,
plus două alocaţii pentru copii, au fost în sumă de 2.655.000 lei. Deci, o astfel de
familie a trebuit să achite cheltuieli de întreţinere a locuinţei, care au depăşit cu
mult cuantumul total al veniturilor sale, având în vedere că în iarna 2002 – 2003
acestea au fost de 2.687.500 lei. În astfel de condiţii, o familie de acest tip a avut
dreptul la un ajutor social de numai 1.656.000 lei.
Numeroase gospodării au iniţiat totuşi, diverse microstrategii economice,
în vederea acoperirii cheltuielilor obligatorii (graficul nr.4).
Graficul nr. 4
Ponderea gospodăriilor care au apelat la alte surse de venituri pentru
acoperirea cheltuielilor, în anul 2002

Sursa: Coordonate ale nivelului de trai în România. Veniturile şi consumul populaţiei în 2002. INS, 2003, p. 44.

281
Din graficul nr.4 observăm că cele mai frecvente microstrategii de
acoperire a cheltuielilor de consum vizează împrumutarea unor sume de bani de
la rude, prieteni, alte persoane. Între cei mai reticenţi faţă de această
microstrategie se numără agricultorii, pe de o parte, ca urmare a configuraţiei
diferite a cheltuielilor obligatorii pentru gospodăria ţărănească, comparativ cu
cea din urban, dar şi pentru că agricultorii, în general dispun de venituri băneşti
mai puţine şi pot returna mai greu un eventual împrumut. În scopul depăşirii unor
dificultăţi economice, această categorie socială se bazează însă, în cea mai
ridicată măsură, pe prestarea unei munci suplimentare.
Din anchetele sociale realizate în cadrul ICCV în anul 2003, rezultă că,
între strategiile populaţiei de a face faţă dificultăţilor economice, împrumutul pe
termen scurt, „până la salariu‖, deşi, în general, nu este o soluţie foarte agreată,
„fiindcă banii trebuie daţi înapoi‖, pare a fi totuşi o soluţie considerată mult mai
dezirabilă în comparaţie cu soluţia „vânzării de lucruri din casă”. Oamenii sunt
conştienţi de faptul că în condiţiile actualei evoluţii a puterii de cumpărare a
veniturilor, pierderea oricărui obiect ce aparţine gospodăriei face ca înlocuirea lui
să fie practic aproape imposibilă.
“Nu vând obiecte din casă, că dacă am vândut un scaun ştiu că nu mai pot
să-l cumpăr la loc” (muncitor calificat, 56 de ani, Iaşi)
“Nu am apelat la o astfel de soluţie, deşi recunosc că mi-a trecut prin minte
de câteva ori” (muncitor calificat, 35 de ani, Iaşi).
O dată consumate resursele realizate prin acumulări anterioare, în
vederea acoperirii deficitului perioadei actuale, acest deficit va creşte sistematic,
grevând asupra viitorului acestor familii.
Creşterea accentuată a unor „costuri fixe”, precum cele cu întreţinerea
locuinţei, în condiţiile menţinerii aceluiaşi model de consum de către membrii
unei gospodării, creează deficite care pot fi acoperite fie din acumulări ale
perioadelor anterioare, fie prin sporirea veniturilor, fie prin împrumuturi. În mod
logic, pentru familiile care nu au acces la nici una dintre aceste soluţii, ceea ce
se va modifica va fi modelul de consum. Această modificare va fi întotdeauna în
sensul diminuării calităţii vieţii, ceea ce va accentua procesul de dezintegrare
socială la care asistăm în prezent. În condiţiile în care, după cum am arătat,
numeroase familii de salariaţi se află din punct de vedere al consumului, undeva
sub pragul minimului decent de viaţă, schimbarea modelelor de consum ale
familiilor respective poate avea consecinţe doar în sensul diminuării standardului
de viaţă.
O soluţie destul de frecventă de rezolvare, pe termen scurt, a problemelor
financiare, este şi apelarea la casele de amanet. Chiar dacă, în general, aceasta
nu este considerată, o opţiune dezirabilă, ea implicând unele reţineri vizând
printre altele şi stigma socială, există unele aspecte care indică folosirea sa, în
mod curent, de către salariaţii cu salarii mici.
Între aspectele sus menţionate se remarcă explozia numărului de case de
amanet, în special în oraşele mari. În Iaşi, de exemplu, într-unul din cartierele

282
cele mai sărace, cartierul Dacia, există mai mult de 30 de case de amanet, pe o
suprafaţă mai mică de 5 km pătraţi.
Siguranţa intrării în veniturile gospodăriei a unui anume venit, la o dată
fixă, face posibilă o planificare a împrumutului în regim de amanet, care să nu
ducă totuşi la pierderea obiectelor amanetate.
“Nu prea rămâne aur la vânzare. Faptul că nu rămâne aur la vânzare,
înseamnă că ei îl scot, pentru că iau salariul, iar peste un timp, vin şi aduc din
nou aceleaşi obiecte. Avem aceiaşi clienţi cu aceleaşi obiecte pe care nici nu le
mai cântărim că le ştim pe de rost. Aicea mi se pare mai mare jalea, nu faptul
că vin aici, că se mai întâmplă oricăruia să rămână fără bani. Atâta vreme cât
nu rămâne aurul la vânzare… oamenii mai mult prelungesc decât scot. Oamenii care vin aicea să cumpere aur, nu înţeleg de ce nu este aur la vânzare. Din
cauza asta, că cei care îl depun sunt foarte săraci şi nu pot să-şi permită să
lase aurul la vânzare. Sunt persoane care au aur şi de un an de zile şi l-au
cumpărat până acuma de trei-patru ori. …Ei preferă să nu piardă obiectele, (..)
vin mulţi salariaţi, (…) noi deja ştim când plătim datoriile la stat, că ştim când
sunt zile de salariu şi ne intră cei mai mulţi bani. Când iau salariul, vin întâi aici
să nu-şi piardă aurul …”(patroană Casa de amanet, cartier Dacia, Iaşi)
Faptul că oamenii preferă să plătească sume, de multe ori importante
pentru bugetul lor, decât să-şi piardă aurul, este şi un indicator al valorii simbolice a acestor obiecte, care oferă proprietarilor iluzia păstrării unei anumite independenţe şi a unei anume siguranţe în privinţa existenţei unei soluţii în caz
de apariţie a unor nevoi neaşteptate.
Un alt tip de împrumut practicat de gospodăriile de salariaţi este aşanumita cumpărare pe datorie sau „pe caiet „, în special alimente. Cei împrumutaţi sunt cu precădere cei consideraţi solvabili într-un termen previzibil, mai cu
seamă salariaţii şi pensionarii. Aceasta este o practică prezentă, în general în
comunităţile rurale, dar şi în comunităţi urbane, de exemplu: grupurile de case
din cartierul Colentina, din Bucureşti; sau populaţia din blocurile care îşi face
cumpărăturile de la acelaşi magazin alimentar, aflat, în general, chiar la parterul unuia dintre aceste blocuri; în Iaşi, în cartierele Dacia şi Alexandru unde
oamenii, în general, se cunosc între ei, iar controlul social, ca o posibilă garanţie a plaţii datoriilor, este mai puternic.
Între microstrategiile de supravieţuire economică ale unor familii se numără şi exploatarea unui lot de teren propriu sau ajutorul bănesc trimis din
străinătate, în special de către copiii sau soţii plecaţi la muncă în Europa de
Vest, cu contract de muncă legal sau nelegalizat. Există zone în ţară în care
munca la negru în străinătate pare a fi o practică curentă, semiformalizată, prin
crearea unor adevărate reţele de traficanţi de forţă de muncă. Este semnificativ
faptul că aproape toţi cei intervievaţi în anul 2003, (la Iaşi, de exemplu) au
identificat munca la negru, în special în Italia, ca pe o practică curentă, fenomenul fiind estimat ca unul de masă. Chiar dacă, în general, nu salariaţii care
au în România un loc de muncă pe piaţa formală a muncii, sunt cei care pleacă
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să muncească la negru, acest tip de angajament este identificat de aceştia ca
una dintre soluţiile cele mai viabile de rezolvare a situaţiilor de precaritate economică a familiilor lor.
O soluţie mai radicală, în general, „aleasă‖ în cazuri de forţă majoră, este
şi aceea a migraţiei din urban în rural. Acest „traseu‖ cunoaşte, în multe cazuri,
şi faze intermediare, precum vinderea apartamentului din cauza acumulării de
datorii la plata întreţinerii şi cumpărarea unuia mai ieftin, din banii rămaşi după
plata acestor datorii. Acest tip de soluţie, până la un punct poate fi considerată
o strategie de adaptare validă, atât în ceea ce priveşte mobilitatea imobiliară,
cât şi cea socială. Pe de altă parte, aceasta nu poate fi considerată o soluţie,
atâta timp cât reprezintă un lanţ de alegeri forţate, fiecare asemenea alegere
nouă fiind încă un pas spre precarizarea unei situaţii deja critice. O descriere
foarte plastică a unui asemenea lanţ de „alegeri‖ realizează un subiect dintre
cei intervievaţi la Iaşi:
―Vindem apartamentul ca Păcală, din trei în două, din două în una, garsoniera o dăm pe o gâscă şi rămânem pe stradă „ (muncitor calificat, 56 de ani,
Iaşi).

5. CE ESTE DE FĂCUT

În principiu, soluţionarea globală a actualei crize a asigurării locuinţelor cu
utilităţi publice, în condiţii de rentabilitate economică, nu poate fi gândită decât în
contextul relansării activităţii economice la nivel naţional şi al creşterii nivelului
mediu al veniturilor populaţiei.
Totuşi, chiar şi în actualul context socioeconomic naţional, situaţia
economică precară în care se află categorii largi de rezidenţi la bloc, poate fi
considerată totuşi pentru mulţi, o conjunctură temporară. Aceasta înseamnă că
bunăstarea familiilor respective poate fi oarecum elastică la creşteri ale PIB-ului.
În acest sens, poate fi dat exemplul creşterii PIB-ului din anul 1996 când, la o
mărire a acestuia cu 3,9%, au trecut peste pragul de sărăcie, în jur de 1,2
milioane de persoane, iar sărăcia s-a redus de la 25,7% în 1995 la 19,85%
(Teşliuc, Pop, Teşliuc, 2001, p.27).
Pe de altă parte însă, dacă precarizarea situaţiei economice a populaţiei
va fi generată în continuare prin deficitul de politici economice şi sociale în
domeniile cheie ale economiei naţionale şi ale protecţiei sociale, atunci situaţia
familiilor /gospodăriilor respective s-ar putea dovedi mai puţin sensibilă la
creşterile PIB-ului, decât în urmă cu şapte ani.
Pentru viitorul mai îndepărtat se ridică însă problema menţinerii/reformării
pattern-ului alimentării /contorizării în comun a locuinţelor cu utilităţi publice.
În condiţiile menţinerii rentabilităţii economice (şi sociale) a sistemului
centralizat de distribuţie/contorizare a utilităţilor publice, la cote apropiate de cele
actuale, trendul decuplării gospodăriilor de la contorizarea în comun va lua
amploare. Chiar şi cazurile de renunţare a unor gospodării la agentul termic
oferit de actualele centrale termice urbane, pentru a trece pe încălzirea cu gaze
naturale, ori la utilizarea unor surse alternative, nu numai că nu vor fi stopate, dar
vor lua amploare mai mare. Aceste tendinţe se vor menţine până când vor
rămâne cuplate la contorizarea centralizată, doar acele gospodării care nu
dispun de mijloacele necesare pentru o contorizare individuală a consumului ori
pentru a se decupla de la încălzirea comună şi a-şi monta microcentrale de
apartament – adică acele gospodării aflate şi în prezent în sărăcie. Acestea însă
nu vor avea capacitatea economică de a-şi achita, din veniturile realizate, cotele
de întreţinere a locuinţei. Notele de plată vor fi totuşi, din ce în ce mai mari, pe
măsură ce numărul contribuabililor la finanţarea pierderilor din sistem (şi,
eventual a supraprofiturilor) va fi tot mai scăzut.
Într-o atare situaţie, dacă nu se va interveni de urgenţă în sensul
rentabilizării economice a sistemului, banii publici vor merge sistematic, prin
intermediul asistenţei sociale (ca şi în prezent, de altfel), spre suplinirea
incapacităţii de plată a gospodăriilor sărace. Adică, nerentabilitatea sistemului
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centralizat de distribuţie a utilităţilor publice va fi suportată nu doar de rezidenţii
la bloc, ci de toţi contribuabilii la bugetul public (din care se deduce bugetul
asistenţei sociale).
Fără a fi pesimişti, apreciem că, în prezent, având în vedere inerţia deosebită existentă în domeniul revizuirii tehnice şi tehnologice a sistemului centralizat
de distribuţie a utilităţilor publice, o asemenea perspectivă de nedorit pare foarte
probabilă.
Indiferent care vor fi tendinţele la nivel macroeconomic în viitor, cert este
că, procesul de deblocare a situaţiei financiare a sistemului de distribuţie a
utilităţilor publice nu se poate face fără o reglementare realistă (adică ţinând cont
de toate implicaţiile economice şi sociale ale fiecărei decizii) a problemei
datoriilor la plata întreţinerii locuinţelor. Între reglementările cheie care pot
contribui la lansarea unui asemenea proces, menţionăm:
 restructurarea regiilor autonome furnizoare de utilităţi publice, proces care ar trebui completat, acolo unde este posibil, cu spargerea monopolului
acestora. Acesta pare a fi un subiect foarte sensibil asupra căruia chiar
dacă o anumită voinţă politică a fost deseori exprimată, nu s-a dovedit
destul de fermă pentru a se traduce în fapte. Asemenea decizie politică
pare a fi pasul cel mai important în rezolvarea unei situaţii generatoare
de dezechilibre economice grave în bugetul unei părţi importante a gospodăriilor populaţiei din ţara noastră dar şi în bugetul de stat prin intermediul costurilor asistenţei sociale;
 creşterea, în continuare, a salariului minim pe economie şi creşterea mai
substanţială a pensiilor mici. Ar putea fi avută în vedere o creştere diferenţiată a salariului minim în vederea compensării unor efecte diferenţiate ale creşterii preţurilor, efecte resimţite cu precădere în mediul urban.
Să nu uităm că, România nu este doar o ţară cu aspiraţii spre modernizare, ci şi o ţară europeană. Chiar dacă din diverse motive, lumea consumerismului vest-european va rămâne un vis perpetuu pentru consumatorii din ţara
noastră, aceştia nu vor înceta să aspire la realizările acelei lumi. În prezent, în
România, chiar şi o bună parte a populaţiei sărace îşi autodefineşte situaţia
economică, drept o stare de nevoie mai mult sau mai puţin temporară, din care
poate ieşi printr-un simplu aport suplimentar de venituri. O asemenea convingere
caracterizează de fapt cvasitotalitatea populaţiei româneşti actuale, care îşi
explică prezentul prin declinul temporar al economiei.
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CAPITOLUL 1
RAPORTUL STAT NAŢIONAL-GLOBALIZARE,
UN RAPORT CONFLICTUAL DEFAVORABIL STATULUI

Va strivi, oare, tăvălugul globalizării statul-naţiune şi celelalte identităţi şi
valori naţionale ale ţărilor? Au devenit, cumva, toate acestea, mituri revolute şi
deci o piedică în calea globalizării? De ce nu s-ar putea făuri globalizarea fără să
înlăture aceste valori, ci în armonie cu ele? Adică o globalizare prin mecanisme
internaţionale interstatale sau interguvernamentale, şi nu prin mecanisme
suprastatale sau supranaţionale? Iată câteva din marile probleme ale istoriei
contemporane care trimit problematica statului-naţiune în chiar inima celor mai
ample şi aprinse dezbateri ştiinţifice şi politice despre viitorul omenirii.
Mai rare şi timide în primele decenii postbelice, dezbaterile despre viitorul
statului-naţiune s-au intensificat enorm ulterior, mai ales după 1980, conturându-se clar două categorii mari de combatanţi: antiglobaliştii şi globaliştii. La
rândul lor, globaliştii se subdivid în suveranişti şi antisuveranişti. Confruntările
dintre ei nu sunt deloc nişte sindrofii cu schimb liniştit de păreri în faţa unei
cafele, cum nu sunt nici obişnuitele dezbateri academice, animate de dorinţa
sinceră de a căuta adevărul în învălmăşagul evenimentelor. Dimpotrivă, ele sunt
însoţite de o mare încărcătură conflictuală, deseori chiar violente, atât la nivelul
discursului intelectual, cât mai ales la cel al manifestărilor stradale antiglobalizante.
Din perspectivă gnoseologică, obiectul acestor confruntări internaţionale
de idei îl constituie raportul dintre globalizare şi statul-naţiune, împreună cu toate
identităţile şi valorile naţionale care-l definesc: frontierele statale, suveranitatea
naţională, complexul economic naţional, cultura şi tradiţiile specifice etc. În mod
concret, este vorba de poziţia statului-naţiune – de frână sau nu – în calea
globalizării. Premisa majoră a acestui raport o constituie caracterul transformator
al procesului globalizării: integrând economic, politic şi cultural ţările la scară
planetară, ea creează, astfel, o economie şi piaţă mondială comună sau, în
perspectivă mai îndepărtată, chiar unică, fără frontiere naţionale. Ca urmare,
globalizarea, asemenea oricărei transformări istorice aducătoare de viitor,
schimbă în mod necesar întreaga structură de existenţă naţională şi
internaţională a societăţii contemporane.
Este clar că şi statul-naţiune, fiind până în prezent, timp de secole, în
întreaga perioadă istorică a epocii moderne, principala structură organizatorică şi
instituţională a vieţii naţionale şi internaţionale a societăţii umane, nu poate
rămâne în afara acestor schimbări. Şi nu poate, pentru că, în „viitorul sat
mondial‖, anunţat de Marshall McLuhan încă din 1964, viitor care se construieşte
deja, ca parte a prezentului, statul, prin frontierele sale naţionale, ca şi prin
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politica protecţionistă pentru apărarea intereselor naţionale, devine o frână în
calea globalizării. În aceste condiţii, se pune problema de a şti dacă globalizarea
cere înlăturarea statului ca atare sau doar adaptarea lui la noile condiţii, prin
schimbarea anumitor funcţii, pentru a-l compatibiliza cu natura şi expansiunea
globalizării.

1.1. Trei orientări conceptuale privind viitorul
statului-naţiune în cadrul globalizării
Toţi cei care participă la marele dialog internaţional despre globalizare
ridică, fără excepţie, problema soartei statului-naţiune. Reflectând şcoli şi
curente de idei diferite, şi părerile lor sunt diferite. Faptul nu este deloc
surprinzător. Dimpotrivă, este cât se poate de firesc: nu toată lumea gândeşte la
fel despre acelaşi fenomen, mai ales când acesta este foarte complex, cum este
soarta statului–naţiune. Fără diversitate în gândire nu există nici luptă de opinii şi
nici strădania de a ajunge la adevăr. Fără să facem o istorie a acestor opinii,
prezentăm mai jos, punctual, câteva dintre ele, pe care le considerăm mai
semnificative şi demne de reţinut în economia cercetării noastre (caseta nr. 1).













Caseta nr. 1
I.
„Globalizarea provoacă schimbări, dar ele nu fac irelevante statele-naţiune‖ (Chris
Mulhearn şi Howard Vane).
„Noua configuraţie nu are nici o şansă de izbândă. La modă este statul-naţiune; loialitatea statului-naţiune în colaborare cu celelalte pentru o piaţă comună‖ (Margaret Thatcher).
II.
„Globalizarea pune sub semnul întrebării capacitatea statului de a guverna şi rolul
pe care ar urma să-l joace în noua societate umană‖ (Bertrand Schneider).
„Globalizarea provoacă erodarea sistemului de state-naţiuni‖ (Keith Suter).
„Globalizarea presupune transferul puterii din mâinile guvernului în mâinile câtorva
corporaţii şi instituţii financiare internaţionale‖ (David C. Korten).
„Sub presiunea globalizării statul-naţiune se dizolvă‖ (Harold James).
III.
„Globalizarea face autoritatea statului mai slabă‖ (Jacques Percebois).
Globalizarea doar „ciupeşte puţin suveranitatea naţională‖ (Jean Jacques Servan
Schreiber).
„Statul-naţiune este atacat în amonte de globalizare şi în aval de localizare‖
(Shahid Yusuf).
„Mondializarea... nu impune dispariţia statului, ci reconfigurarea sa‖ (Thierry de
Montbrial).

Analiza diferitelor păreri despre viitorul statului-naţiune în cadrul
globalizării ne îngăduie să desprindem, în sinteză, cel puţin trei orientări ideatice:
două au caracter extremal şi una este intermediară.
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Prima orientare, de natură conservatoare, exprimă concepţia potrivit
căreia procesul globalizării, deşi produce numeroase schimbări în varii forme ale
existenţei ţărilor, poate să nu afecteze şi entitatea statelor-naţiune. Această
concepţie se întemeiază pe convingerea că globalizarea este un proces obiectiv,
prezent şi în trecut sub forma internaţionalizării, însă ea nu se realizează de la
sine, ca o forţă oarbă, de nestăpânit, a naturii; o realizează chiar statele
naţionale suverane, prin organizaţii internaţionale de tip interguvernamental
numite de ele şi în folosul ţărilor pe care le reprezintă.
A doua orientare, cu caracter radical, se situează la polul opus celei
anterioare. Ea susţine, în esenţă, că procesul globalizării este un fenomen nou
care dizolvă pur şi simplu statul-naţiune şi celelalte însemne şi valori naţionale, el
fiind atacat atât din amonte de către integrarea mondială, cât şi din aval, de către
tendinţele de localizare, prin descentralizarea puterii statului spre structurile sale
subnaţionale: regionale şi locale.
În fine, a treia categorie de păreri, care populează spaţiul dintre cele două
extreme arătate mai sus, exprimă o concepţie intermediară. În esenţă, ea susţine
că globalizarea, în tendinţa ei transformatoare generală, atinge şi statul-naţiune,
în sensul că nu-l lasă intact, aşa cum era anterior, dar nici nu-l dizolvă, ci doar îi
„tunde‖ ceva din autonomie. Mai concret, aceasta înseamnă transferul doar a
unor competenţe ale statului naţional către organisme internaţionale sau locale,
care nu reprezintă decât nişte „ciupeli‖ ale suveranităţii sale, şi nicidecum o
dizolvare a sa.
Oare care din aceste păreri – extremale sau intermediare – exprimă
adevărul? Deţine vreuna din ele, prin autorii lor, monopolul acestui adevăr? Ce
criterii ne ajută să cunoaştem de fapt realitatea? Analiza care urmează încearcă
să răspundă la aceste dificile întrebări din domeniul cunoaşterii reale. Începem,
aşadar, analiza noastră cu încercarea de a descifra premisele raportului dintre
stat şi globalizare.

1.2. Două premise conflictuale ale globalizării: decalajele economice şi decalajele de maturitate istorică
a statelor naţionale
Este indiscutabil că globalizarea intră în stare conflictuală cu statul şi
naţiunea. Există cel puţin două premise care generează această stare
conflictuală: prima o constituie decalajele economice dintre ţări, iar a doua,
diferenţierea puternică a actualelor state naţionale după gradul lor de maturitate
istorică. Fiecare din aceste premise se particularizează printr-un conţinut propriu
şi implicaţii diferite asupra globalizării.

302
1.2.1. Prima premisă: prezenţa puternicelor decalaje
social-economice între ţări
Decalajele social-economice dintre ţări sunt, de fapt, decalajele dintre
bogaţii şi săracii lumii contemporane. Nu capitalismul a inventat aceste decalaje.
El însă, o dată apărut pe scena istoriei, nu numai că nu le-a atenuat, dar le-a
adâncit continuu. Această tendinţă este marcată, în opinia noastră, de două mari
momente istorice cu caracter de ruptură între lumea dezvoltată şi restul omenirii.
Este vorba de revoluţia industrială şi revoluţia informaţională, ambele cu
profunde implicaţii privind adâncirea decalajelor.
Prima mare ruptură, revoluţia industrială, are cel puţin două aspecte care-i
dau conţinut:
a) modul în care ea a cuprins ţările;
b) urmările sale directe asupra decalajelor internaţionale.
 Primul aspect îl constituie faptul notoriu că revoluţia industrială a cuprins
doar o parte dinte ţări, – ele sunt cele dezvoltate economic – în timp ce
marea majoritate a ţărilor lumii au rămas în afara industrializării, ca ţări
agrare care şi-au adâncit înapoierea social-economică. Chiar şi în ţările
cuprinse de revoluţia industrială, aceasta s-a desfăşurat inegal în timp şi
spaţiu. Sunt cunoscute patru mari perioade ale industrializării între 1779
şi 19141. De pildă, România, Bulgaria, Brazilia etc. au păşit pe calea
industrializării cu circa 100 de ani după Anglia, prima ţară industrializată,
tot atâta reprezentând, în unităţi de timp, şi mărimea decalajului dinte
ele.
 Al doilea aspect constă în faptul că industrializarea a fost însoţită
simultan de dezvoltarea, atât a capitalismului, cât şi a economiei ţărilor
atrase în orbita ei. Aşa se face că ţările avansate industrial sunt
avansate şi sub aspectul dezvoltării capitalismului şi economiei. Alături
de acest grup de ţări, dominant în economia mondială, s-au format încă
două: grupul ţărilor slab industrializate, cu un capitalism şi economie tot
slab dezvoltate şi marele grup al ţărilor în curs de dezvoltare, foste
colonii şi semicolonii care a rămas în afara industrializării, în primul val,
cel al agriculturii. Şi cum agricultura, prin ea însăşi, n-a dus nicăieri şi
niciodată în lume la dezvoltări spectaculoase, ţările neindustrializate şi
necapitalizate au rămas ţări agrare înapoiate, cu decalaje socialeconomice mari şi crescânde faţă de celelalte ţări.
1

Virgil Madgearu, folosind rezultatele cercetării economistului german W. Hoffman, arată că
cele patru perioade ale industrializării s-au petrecut în timp şi au cuprins ţările astfel: în
prima perioadă 1779-1820: Anglia, Elveţia şi SUA; în a doua perioadă, 1820-1860: Belgia, Franţa, Germania, Austria, Rusia şi Suedia; a treia perioadă, 1860-1890: Italia, Olanda, Danemarca, Canada, Grecia, Japonia; a patra perioadă, 1890-1914: Ungaria,
România, Brazilia, Cuba, Argentina, Australia etc., în lucrarea: Evoluţia economiei româneşti după războiul mondial, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1995, p. 103.
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A doua mare ruptură istorică şi o adâncire a decalajelor economice
internaţionale o produce actuala revoluţie informaţională. Şi ea se desfăşoară după aceleaşi legi ca şi industrializarea, în sensul că valul ei a cuprins doar o parte din ţări, cele mai dezvoltate ale lumii. În schimb,
majoritatea ţărilor rămân, şi de această dată, în afara noului val revoluţionar, anume în afara informatizării economiei şi societăţii, accentuându-se
astfel rămânerea lor în urmă faţă de grupul ţărilor dezvoltate.
1.2.1.1. Evoluţia agravantă a decalajelor economice internaţionale
Problematica raportului dintre decalajele economice şi globalizare va fi
tratată pe larg într-un capitol aparte, de sine stătător. Aici vom reţine doar câteva
date sintetice, ilustrative pentru teza afirmată mai sus: că, prin apariţia sa,
capitalismul nu numai că nu a stopat decalajele economice internaţionale
moştenite, dar le-a adâncit continuu. Fenomenul a continuat şi după
decolonizare, produsă după al doilea război mondial. O cercetare a evoluţiei
acestor decalaje în perioada postbelică, acoperind deceniile dintre 1968 şi 2000,
pe exemplul a două grupe de ţări, situate la extremele nivelului de dezvoltare
economică şi anume, primele 20 de ţări cele mai dezvoltate şi ultimele 20 de ţări
cel mai slab dezvoltate ale lumii, având fiecare peste un milion de locuitori, ne
arată nivelurile şi corelaţiile care urmează.
Tabelul nr. 1
Evoluţia indicatorilor populaţie şi PNB total şi pe locuitor
în anii 1968 şi 2000
Indicatori
I. Indicatorii mondiali
1. Populaţie, mil.loc.
2. PNB – miliarde, $
3. PNB/loc., $
1
II. Indicatorii celor 20 de ţări cele mai dezvoltate
1. Populaţie, mil.loc.
2. PNB – miliarde, $
3. PNB/loc., $
III. Indicatorii celor 20 de ţări cel mai slab dezvoltate2
1. Populaţie, mil.loc.
2. PNB – miliarde, $
1

2

1968

2000

2000
1968=100

3472
2222
640

6057
31315
5170

174,5
1409.3
807,8

640
1532
2394

804
23647
29412

125,6
1543,6
1228,6

175
13

407
90

232,6
670,9

Cele 20 de ţări cele mai dezvoltate, în 2000, sunt: Australia, Austria, Belgia, Canada, Danemarca, Elveţia, Finlanda, Franţa, Germania, Italia, Irlanda, Japonia, Israel, Olanda, Regatul Unit, SUA, Suedia, Norvegia, Singapore şi Kuweit.
Cele 20 de ţări cel mai slab dezvoltate sunt cuprinse în spaţiul unui PNB/loc. între 100 şi
300 $, în anul 2000: Etiopia, Burundi, Sierra Leone, Eritreea, Malawi, Niger, Chad, Burkina Faso, Mozambic, Ruanda, Mali, Nepal, Madagascar, Nigeria, Tanzania, Republica
Centrafricană, Angola, Togo, Laos şi Uganda.
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Indicatori

1968

2000

2000
1968=100
287,0

3. PNB/loc., $
77
221
IV. Raporturi faţă de indicatorii mondiali, în%
A. Cele 20 de ţări cele mai dezvoltate
1. Populaţie
18,4
13,3
72,3
2. PNB total
68,9
75,5
108,0
3. PNB/loc.
374,1
568,9
152,1
B. Cele 20 de ţări cel mai slab dezvoltate
1. Populaţie
5,0
6,7
134,0
2. PNB, total
0,6
0,3
50,0
3. PNB/loc.
12,0
4,3
23,3
V. PNB /loc. al ţărilor cele mai dezvoltate faţă de cel al
ţărilor cel mai slab dezvoltate
31,1
133,1
416,0
Sursa: World Bank, Atlas, 1970 pentru anul 1968; The World Bank, 2002: World
Development Indicators, pentru anul 2000.

Din punct de vedere al globalizării, toţi indicatorii folosiţi în tabel prezintă
interes ştiinţific deosebit, mai ales prin corelaţiile dintre ei privind PNB/loc.
 Primul grup de indicatori, adică cei mondiali, ne arată că în perioada
1968-2000, „avuţia mondială‖, reprezentată de PNB creat de toate ţările
lumii, şi-a sporit volumul total de 14,09 ori, iar în medie pe locuitor de 8,07
ori. În comparaţie cu dinamica populaţiei mondiale, creşterea producţiei
mondiale este superioară de 8,07 ori! Consemnăm acest fapt pentru marea lui relevanţă în cadrul discuţiilor contemporane pro sau
antimalthusiene. Este clar că omenirea, privită în ansamblul ei, produce
mai mult decât consumă, produce, aşadar, surplus economic, din care
poate investi suplimentar pentru progresul ei.
 Indicatorii economici ai celor mai dezvoltate 20 de ţări capitaliste reflectă
o predominanţă puternică a acestora în economia mondială, cu tendinţă
de creştere şi anume de la aproape 70% în 1968, la 75,5% în 2000 din
PNB mondial.
 Indicatorii celor mai slab dezvoltate 20 de ţări reflectă o înrăutăţire relativă a poziţiei lor în economia mondială, ilustrată statistic de înjumătăţirea
ponderii lor în PNB mondial (de la 0,6% la 0,3%), iar contribuţia lor la
creşterea producţiei mondiale din perioada cercetată este de doar
0,26%.
O corelaţie de mare valoare teoretică şi practică este evoluţia comparativă a producţiei şi populaţiei. Normal este ca dinamica producţiei să devanseze
pe cea a populaţiei. Pe ansamblul perioadei cercetate, 1968-2000, coeficientul
acestei devansări cunoaşte următoarele valori: 8,0 ori pe ansamblul economiei
mondiale, 12,3 ori în cazul ţărilor dezvoltate economic şi doar 2,9 ori în cel al
ţărilor cel mai slab dezvoltate depăşind cu puţin rata creşterii populaţiei (2,3
ori). Rezultă, aşadar, că pe ansamblul economiei mondiale, dar mai ales pe
ansamblul ţărilor capitaliste dezvoltate, această corelaţie se înscrie, chiar dacă
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nivelurile sale sunt diferite, în cerinţele normalului. În schimb, în cazul celor 20
de ţări cel mai slab dezvoltate, corelaţia celor doi indicatori cunoaşte o evoluţie
mai puţin favorabilă, fiind purtătoarea unui important potenţial conflictual.
 Cea mai importantă corelaţie este aceea a evoluţiei comparative a
PNB/locuitor între cele două grupe de ţări şi, implicit, a evoluţiei decalajelor economice dintre ele. Datele statistice arată că, dacă în 1968, între
PNB/loc. al celor 20 de ţări capitaliste cele mai dezvoltate şi cel al ţărilor
respective mai slab dezvoltate exista un raport de 31,1:1, peste 32 de
ani, în 2000, acest raport creştea la 133,1:1! Avem de-a face cu o înrăutăţire a decalajelor în discuţie de 4,13 ori în perioada amintită. Evoluţia
agravantă a acestor decalaje este extrem de neliniştitoare pentru echilibrul social-economic şi politic mondial. Dincolo de declaraţiile de ajutorare şi de bune intenţii ale celor care conduc procesul globalizării, prezenţa
acestor decalaje, de mare amploare şi în agravare continuă, nu poate să
nu ducă la reacţii antiglobalizare, adeseori cu tentă antiamericană şi anticapitalistă.
De ce capitalismul, în întreaga sa istorie, n-a fost însoţit, cel puţin până
acum, de atenuarea decalajelor economice internaţionale? Avem, oare temei să
credem că ceea ce n-a făcut până acum, timp de cinci secole, va face de acum
înainte, călărind globalizarea şi mondializându-se? Căutarea răspunsului la
aceste întrebări ne trimite obligatoriu la raţiunile interne ale capitalismului, care lau adus pe lume şi-i determină, totodată, evoluţia şi conduita, atât pe plan intern,
cât şi pe plan internaţional. Aceste raţiuni sunt expresia sistemului de interese
ale capitalistului; el n-ar fi capitalist dacă n-ar urmări profitul. Nimic anormal şi
imoral în urmărirea legală a acestui profit. Este cazul aici să deschidem o
paranteză: profitul, indiferent de formele sale concrete – dobândă, rentă,
dividende etc. – reprezintă expresia capitalistă a surplusului economic. Raţiunea
de a fi a acestuia decurge în mod necesar din însăşi existenţa societăţii umane.
Oriunde şi oricând, aceasta nu poate supravieţui şi cu atât mai mult nu poate
prospera, dacă nu produce mai mult decât consumă, adică surplus economic.
Capitalismul, ca formă de organizare socială a societăţii umane nu face excepţie
de la această lege. Aşadar, şi în cazul său, crearea de surplus economic, adică
de profit în general devine în mod necesar legea fundamentală a existenţei,
adică atât a întreprinzătorului capitalist, cât şi a statului capitalist ca atare. Cine
încearcă să se abată de la această lege, luându-şi „faţă umană‖ sau
„samariteană‖, nu mai este capitalist, deci nu mai este nici creator de surplus
economic de care el şi societatea au nevoie absolută pentru a putea investi şi
progresa.
Profitul, ca raţiune fundamentală de a fi a capitalismului, acţionează ca
atare atât pe planul intern al ţărilor, cât şi pe plan internaţional între ţări. Logic
vorbind, ţările capitaliste dezvoltate au suficiente resurse pentru a le ajuta pe
cele mai slab dezvoltate să iasă din înapoiere şi sărăcie. Şi le ajută efectiv, în
fiecare an, acordându-le o serie de fonduri gratuite, sub formă de alimente şi alte
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bunuri de consum de strictă necesitate, când anumite situaţii cer acest lucru. Dar
una este ajutorul gratuit ca atare, dat cuiva ca să nu moară, şi alta este problema
relaţiilor economice internaţionale, chemate să realizeze avantaje reciproce şi să
contribuie la progresul tuturor ţărilor participante. Or, ţările capitaliste dezvoltă
relaţiile lor externe, schimbul de mărfuri şi de servicii, investiţiile de capital,
transferul de tehnologie etc., de regulă, numai în măsura în care au interes s-o
facă. Şi au interes dacă realizează profit. Cazul este valabil atât pentru relaţiile
statelor capitaliste dezvoltate între ele, cât şi în relaţiile lor cu celelalte state, în
curs de dezvoltare sau în tranziţie. Orice demers în afara acestui interes, dictat
de mărimea şi siguranţa unui profit, este neviabil.
Ţările care au de învins mari decalaje economice au nevoie de ajutor
nerambursabil pentru a ieşi din anumite situaţii de criză cu caracter deosebit:
calamităţi naturale, războaie civile, boli epidemice etc. Dar mult mai mult decât
acest tip de ajutor ele au nevoie de sprijin pentru dezvoltare. Pentru aceste ţări,
participarea la colaborarea cu ţările capitaliste dezvoltate ar trebui aşezată pe
principiul unui înţelept proverb chinezesc: „dacă dai unui om un peşte, el se
hrăneşte o dată, dacă îl înveţi însă cum să prindă peşte, el se poate hrăni singur
toată viaţa‖. Ţările mai slab dezvoltate au nevoie să înveţe cum să prindă peşte.
Problema este dacă şi ţările capitaliste dezvoltate doresc acest lucru. Adâncirea
decalajelor economice amintite şi extinderea agresivă a sărăciei ne arată că, cel
puţin până în prezent, adică timp de cinci secole de istorie a existenţei sale,
capitalismul cu sistemul său de relaţii internaţionale n-a contribuit la învăţarea
ţărilor mai slab dezvoltate „cum să prindă peşte‖.
Două învăţăminte sunt clare în acest sens:
a) înainte să fie ajutate, ţările mai slab dezvoltate au nevoie să se ajute singure prin hărnicie în muncă, ordine şi disciplină;
b) relaţiile lor externe să multiplice forţa de creaţie a efortului propriu pentru
dezvoltare, nu să-l slăbească.
În opinia noastră, rezolvarea acestei probleme cere, în mod necesar,
restructurarea întregului sistem internaţional de relaţii economice şi financiare pe
baza principiului echităţii şi dezvoltării echilibrate a tuturor componentelor
economiei mondiale. În acest sens, există cel puţin două probleme mari care
trebuie să fie rezolvate judicios.
Prima constă în cerinţa ca, în relaţiile lor cu ţările mai slab dezvoltate, ţările
dezvoltate, înainte să le dea, să nu le ia. Pentru că, prin mecanismul preţurilor
internaţionale, stabilit şi controlat de marile puteri economice care domină piaţa
mondială, are loc sistematic deteriorarea raporturilor de schimb şi, implicit, o
masivă scurgere de substanţă economică, fără echivalent, de la ţările mai slab
dezvoltate spre cele dezvoltate economic.
A doua mare problemă o constituie fluxurile investiţiilor directe externe şi
ale tehnologiilor moderne şi facilităţile de acces la pieţele ţărilor dezvoltate. În
această privinţă, nevoile ţărilor mai slab dezvoltate sunt enorme, însă ţările
capitaliste dezvoltate nu se grăbesc deloc să le satisfacă pe măsură. După cum
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arată experienţa, aceste nevoi sunt satisfăcute filtrat, suficient ca ţările sărace să
supravieţuiască, dar insuficient pentru a prospera.
Poate oare globalizarea, călărită de capitalismul dornic să se mondializeze, să stopeze tendinţele de inechitate şi de adâncire continuă a decalajelor
economice din sistemul relaţiilor internaţionale dintre bogaţii şi săracii lumii
contemporane şi să favorizeze dezvoltarea mondială în sensul diminuării acestor
decalaje? Statele ţărilor mai slab dezvoltate, formate, în majoritatea lor, după al
doilea război mondial, ca urmare a destrămării sistemului colonial, sunt încă
lipsite de capacitate competitivă. În plus, trăiesc nemijlocit lecţiile istorice ale
relaţiilor inechitabile cu statele capitaliste dezvoltate. În aceste condiţii, ele au
motive să perceapă globalizarea doar ca pe o mondializare a liberului acces al
capitalului la resursele şi pieţele lor naţionale, deci ca o nouă formă de dominaţie
şi de ameninţare a posibilităţilor lor de a participa cu folos şi pentru ele, nu numai
la piaţa mondială, ci chiar şi pe propria lor piaţă naţională.
Convingerea că numai statul lor suveran le mai poate apăra de această
ameninţare – prin promovarea de diverse politici de protecţie selectivă la
frontiere şi stimularea producţiilor specializate pentru piaţa internă şi pentru
export – le determină, totodată, comportamentul reţinut sau chiar de opoziţie faţă
de curentele globalizante antisuveraniste din lumea dezvoltată. Propunerile
PNUD, ca procesul globalizării să capete faţă umană1 reprezintă, de fapt, o
acceptare condiţionată a globalizării, anume să fie nu numai pentru profit, ci şi
umană. A cere globalizării faţă umană, înseamnă de fapt a cere capitalismului
faţă umană, ceea ce, per a contrario, înseamnă că acum el nu o are. Şi dacă
până în prezent, ca sistem social-economic şi politic dominant, pe plan naţional
şi internaţional, capitalismul n-a putut să-şi schimbe faţa umanizându-se, este
greu de crezut că mondializându-se îşi va putea schimba esenţa sa lăuntrică.
Supoziţiile pe tema umanizării capitalismului, deci şi a globalizării, sunt,
deocamdată simple speculaţii intelectuale. Istoria va arăta ea singură reuşita sau
eşecul acestei solicitări. În orice caz, ideea de „faţă umană‖ sună frumos, fiind un
principiu de mare valoare morală şi merită să fie dusă lupta pentru transpunerea
lui în practică. Un asemenea demers însă nu este deloc simplu, pentru că
implică din partea celor bogaţi renunţarea la o parte din profitul lor, în favoarea
ţărilor mai slab dezvoltate, care trăiesc acum într-o sărăcie cumplită. Or, o
asemenea renunţare, dacă nu face parte organică din însele mecanismele de
funcţionare ale sistemului economic, ar fi posibilă pe alte două căi: fie prin forţa
coercitivă exercitată din exteriorul sistemului, fie prin apelul la bunăvoinţa celor
bogaţi.
Deoarece prima cale este greu de realizat, pentru că implică o revoluţie
socială, rămâne valabilă a doua cale, apelul la bunăvoinţă. Până acum nu s-a
văzut şi nici nu credem că se va putea vedea în viitor o ţară de capitalişti
1

„Globalizarea cu faţă umană‖ este chiar titlul Raportului Dezvoltării Umane, vol. I, 1999,
editat de PNUD.
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samariteni. De aceea, apelul la bunăvoinţa capitaliştilor este pură utopie. Nici
apelul la statele capitaliste, care stabilesc regulile jocului de piaţă, atât pe plan
intern, cât şi internaţional, nu poate avea mai mult succes, pentru simplul motiv
că ele stabilesc aceste reguli după interesele celor pe care îi reprezintă, adică a
capitaliştilor. Istoria cunoaşte destule exemple de apeluri la bunăvoinţa
capitaliştilor, rămase însă simple utopii şi nimic mai mult.
Este celebru, în acest sens, experimentul coloniei „Noua Armonie‖, create
de Robert Owen în SUA şi Mexic prin anii 1825-1829. El însuşi mare capitalist,
directorul şi proprietarul celei mai mari filaturi de bumbac din Anglia (în New
Lamark–Scoţia), trecând de pe poziţii filantropice la cele socialiste (1820), a
criticat capitalismul şi proprietatea privată în numele „raţiunii‖. Nu numai că a
criticat, dar a trecut şi la acţiune, punându-şi la dispoziţie averea, pentru a-şi
realiza ideile despre „Noua lume morală‖; el concepea această lume după
experimentul său, colonia „Noua Armonie‖, în care se desfiinţa proprietatea
privată şi se realiza egalitatea socială dintre capitalişti şi muncitori. Pentru a crea
noua lume, el a făcut apel la mărinimia capitaliştilor şi a guvernelor capitaliste
să-i urmeze exemplul. Cum era şi firesc, aceştia, neavând nici un interes să
devină samariteni, i-au refuzat sprijinul. Experimentul a eşuat lamentabil, iar
Robert Owen s-a ales cu o mare parte din avere pierdută pe himere. Spre
deosebire de unele cazuri izolate, capitaliştii, în general, nu renunţă de bunăvoie
la profituri şi avere de „dragul‖ egalităţii sociale cu muncitorii şi săracii.
Notoriu este şi următorul exemplu: apelul la bunăvoinţă adresat ţărilor
capitaliste dezvoltate de către ţările în curs de dezvoltare în cadrul dezbaterilor la
UNCTAD-II, New Dehli, India, 1968. Se solicita ca primul grup de ţări să
consimtă a aloca o fracţiune de numai 1% din PIB-ul lor drept contribuţie la
dezvoltarea economică a celor din urmă, în ideea de a micşora decalajele
acestora. Ca să fie mai convingătoare, solicitarea a fost însoţită, pe planul
motivaţiei, şi de argumente moral-istorice. Concret, s-a invocat şi faptul real că
ţările în curs de dezvoltare, atât în perioada colonială, cât şi după aceea, prin
mecanismul foarfecelui preţurilor mondiale, ca urmare a deteriorării raporturilor
de schimb, au contribuit substanţial la acumularea primitivă a capitalului şi la
actuala stare de bogăţie şi civilizaţie a ţărilor dezvoltate. Nici o justificare moralistorică însă n-a reuşit să sensibilizeze „inima capitalistă‖ a statelor dezvoltate şi,
ca atare, n-a reuşit nici să înduplece bunăvoinţa lor. Căci, după lungi şi
obositoare dezbateri, atât la UNCTAD-II, cât şi după aceea, statele amintite şi-au
menţinut poziţia iniţială, coordonată între ele, anume de a rămâne cu mâinile
dezlegate faţă de solicitarea amintită, alocând fiecare doar cât consideră
necesar. Pe ansamblu, această alocare oscilează în jur de 0,25% din PIB (cu
limite între 0,10%, în cazul SUA şi 1,0% în cazul Danemarcei).
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1.2.1.2. Fluxurile de investiţii internaţionale defavorizează ţările
în curs de dezvoltare
Ţările în curs de dezvoltare au nevoie, pentru a-şi diminua decalajele
economice de mari fonduri de investiţii. Cu cât ţările sunt mai slab dezvoltate şi
destructurate, cu atât nevoile de investiţii sunt mai mari şi cu atât posibilităţile
proprii de economisire şi alimentare a fondurilor de investiţii sunt mai reduse,
uneori reduse chiar la zero. În aceste condiţii, ţările în curs de dezvoltare sunt
nevoite să apeleze la surse externe de investiţii, adică din ţările capitaliste
dezvoltate. Acest apel însă nu găseşte întotdeauna ecoul sperat în rândul
investitorilor străini. Dimpotrivă, trecute prin filtrul raţionalităţii profitului, investiţiile
străine orientate către ţările în curs de dezvoltare cunosc de-a lungul timpului o
diminuare relativă continuă, aşa cum se poate observa din datele de mai jos.
Tabelul nr. 2
Orientarea fluxurilor investiţionale pe grupe de ţări1
Specificaţie
În% din total mondial
1. Spre ţările capitaliste dezvoltate
2. Spre ţările în curs de dezvoltare

1938
100,0
34,3
65,7

1960
100,0
67,3
32,7

1983
100,0
75,5
24,5

1990
100,0
87,9
12,1

2000
100,0
85,7
14,3

Poate că nici un alt domeniu de activitate economică nu reflectă atât de
clar şi convingător interesul capitalului pentru profit ca cel al investiţiilor directe.
Înainte de război acest interes se realiza mai bine prin investiţii în ţările în curs
de dezvoltare, de unde şi proporţia mai mare, de aproape două treimi din totalul
investiţiilor străine, orientată spre ţările amintite. Principala preocupare a
capitalului străin era aprovizionarea cu materii prime minerale şi agricole ieftine
din colonii pentru asigurarea maşinii industriale din ţările dezvoltate. După al
doilea război mondial, lucrurile se schimbă: mai întâi progresul tehnico-ştiinţific în
domeniul chimiei a reuşit să pună la punct producţia de materiale sintetice,
înlocuind în bună măsură materiile prime naturale aprovizionate din ţările
coloniale; apoi are loc revoluţia informaţională creatoare de noi ramuri industriale
de vârf, oferind capitalului şanse mai mari de câştig decât în industria clasică.
Aceste împrejurări, cărora li se adaugă cele de stabilitate economică, de
favorabilitate a mediului de afaceri etc., explică orientarea investiţiilor de capital
străin spre ţările dezvoltate economic. Dintre acestea, doar trei ţări – şi anume:
SUA, Germania şi Anglia – au atras 42,4% în 1980 şi 52,2% în 2000 din
investiţiile străine directe internaţionale. Este aproape cert că lecţiile acestui caz
1

Pentru anii 1938-1983: Chris Mulhearn, Howard R. Vane, Economics, MacMilan
Fundation, London 1999, p. 333; pentru anii 1990-2000: The World Bank, 2002: World
Development Indicators, p. 354.
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concret, ca şi a altora similare, ne îndreptăţesc să credem că nici un fel de apel
pentru umanizarea capitalismului şi globalizării nu are sorţi de reuşită.
Un alt capitol important al marilor greutăţi prin care trec ţările în curs de
dezvoltare şi care se reflectă ca atare asupra relaţiilor economice internaţionale
şi asupra globalizării, îl reprezintă situaţia datoriei lor externe. În analiza acesteia
contează atât nivelul cât şi evoluţia ei. Datele existente pentru deceniul 19902000 indică o creştere a datoriei externe a ţărilor în curs de dezvoltare – cu un
venit naţional brut/loc. sub media mondială a indicatorului de 5.170 $ în 2000 –
de la 1.456,78 la 2.486,33 miliarde $. Creşterea este 5,5% în medie anual, mai
mare de cca. două ori decât creşterea economică. Fiecare locuitor din ţările
amintite are de plătit o datorie externă de 489 $ în 2000 faţă de 286 $ în 1990.
Discuţiile din cadrul lui G7 şi în alte foruri internaţionale pentru ştergerea unora
din aceste datorii şi reducerea altora reprezintă categoric o mână de ajutor
întinsă de cei bogaţi săracilor din lumea contemporană, însă acest act care se
vrea a fi de caritate este, în fond, doar în aparenţă, pentru că între timp sumele
şterse sau reduse din datorie au fost deja plătite prin politica dobânzilor mari de
către cei săraci. Chiar dacă ar fi iertate de toate datoriile, aceasta nu rezolvă
problema sărăciei din ţările în curs de dezvoltare.
Un răspuns la această problemă există totuşi. Însă el nu se bazează pe
apelul la bunăvoinţa capitaliştilor, ci pe ideea internalizării în sistemul social
economic ca atare a unei structuri sociale, care anterior nu exista sau exista ca o
externalitate. Modelul numit „orânduire economică socială de piaţă‖ este creaţia
economiştilor germani, care l-au impus Uniunii Europene şi-l susţin ca model şi
în cadrul globalizării. Care sunt argumentele economiştilor germani în
promovarea acestui nou model de orânduire socială? Argumentele sunt de fapt
critici îndreptăţite, în opinia noastră, aduse atât socialismului cât şi capitalismului.
Primul este acuzat că sugrumă interesul personal şi libertatea individuală, că
dezvoltă o birocraţie care îneacă în ea orice simţământ de responsabilitate,
iniţiativă şi creaţie, fiind, în final, profund antiuman. Capitalismul este şi mai
amplu criticat. Sunt trei asemenea critici.
În primul rând, este criticată maxima lui laissez faire ca făcător de minuni,
în sensul, că piaţa se poate reglementa singură, prin propriile sale puteri. „Două
sute de ani de istorie a economiei de piaţă, se spune într-un studiu, au
demonstrat că 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. Aşadar, necontrolată, piaţa poate genera puternice
inegalităţi social-economice în sânul populaţiei. Modelul economiei sociale de
piaţă prevede în mecanismele sale înlăturarea acestor consecinţe nedorite.
În al doilea rând, capitalismul este criticat pentru lipsa lui de stabilitate
economică, la care se asociază şi lipsa de umanism. „Economia pură de piaţă,
ceea ce se cheamă «sistem capitalist» are nevoie de organizarea cadrului de
1

Motorul economiei de piaţă. Piaţă, preţ şi concurenţă, în: Prisma nr. 7, 1990, p. 6.
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stat pentru a deveni umană şi socială‖1. Întrucât această economie „este
instabilă şi duce la evoluţii greşite pe plan economic şi social‖, este nevoie să se
creeze „o orânduire capabilă să funcţioneze şi care, în acelaşi timp, să
corespundă demnităţii umane‖ (Walter Eucken). „Prin crearea de către stat a
cadrului economic de piaţă i se inoculează, ca să spunem aşa, elementul uman
şi social‖.
În al treilea rând, creatorii modelului economiei sociale de piaţă, conceput
a se deosebi de capitalismul laissez faire-ului, apreciază că el nu poate apărea
de la sine şi că pentru construirea lui este nevoie de sprijinul statului. Procesul
pieţei, spun ei, trebuie „îngrădit şi canalizat printr-un cadru de ordine reglementat
de către stat, pentru ca acţiunile economice individuale să nu poată intra în
contradicţie cu scopurile sociale şi cu libertatea altora‖. Acestea ar fi unele din
cele mai importante idei ale unui model de capitalism „uman şi social‖.
Se cuvine să menţionăm că acest model n-are deloc zile liniştite. La
lansarea lui, de către Ludwig Erhard, a fost aspru criticat de francezi, care l-au
perceput în opoziţie cu modelul lor, mai centralizat şi programat. Cu timpul, însă,
l-au acceptat. Laburiştii englezi discută despre nevoia unei a treia căi, alt ceva
decât acest model, altceva şi decât modelul lui Jan Timbergen (bazat pe
convergenţa sistemului socialist şi capitalist). Iar americanii îl critică pentru că
structura socială internalizată în sistem scumpeşte costurile şi reduce potenţialul
investiţional şi competitiv al economiei. Dincolo de orice critici, aplicarea
modelului economiei sociale de piaţă în relaţiile dintre ţările membre ale UE are
printre altele, două realizări realmente de importanţă istorică. În primul rând,
avem în vedere că, de la crearea ei, UE are o asemenea dezvoltare economică
încât îşi reduce continuu decalajul faţă de economia americană (SUA). Dacă
luăm, de pildă, cele şase state fondatoare ale UE, PIB-ul lor mediu pe locuitor
reprezenta 43,6% în 1968 şi a urcat la 69,3% în 2000. În al doilea rând,
menţionăm că ţările mai slab dezvoltate economic – Grecia, Portugalia, Spania
şi Irlanda – s-au bucurat de ajutoare speciale din partea UE (investiţii directe,
tehnologii moderne, organizarea în cooperare a unor producţii specializate
pentru export, ajutoare prin fondurile structurale), ceea ce le-a permis să
acopere o bună parte din decalajul care le despărţea de zona dezvoltată a UE.
De pildă, înainte de aderare, PIB-ul lor pe locuitor reprezenta între 26-39% din
nivelul Germaniei, iar în 2000 aceste date arată 44-90%. Aşadar, avem motive
să credem că dacă globalizarea ar favoriza extinderea mondială a unui
asemenea model de capitalism, care să asigure funcţionarea economiei şi a
pieţei mondiale în condiţiile înlăturării decalajelor şi sărăciei, ţările în curs de
dezvoltare n-ar avea motive de nelinişte, nefiind în opoziţie. În orice caz, dacă
lumea a treia nu decolează, este greu de conceput linişte, stabilitate şi progres în
economia mondială. Acestea ar fi principalele idei implicate de prima premisă.
1

Otto Schlecht: Orânduirea economică socială de piaţă. Un model pentru statele dornice de
reformă, în: Prisma, nr. 5, 1990, p. 10-11.
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1.2.2. A doua premisă: decalajele de maturitate istorică
a statelor naţionale
1.2.2.1. Atribute definitorii ale statelor
Este o premisă, tot cu caracter major, a contextualizării actualei tematici a
statelor naţionale în cadrul globalizării. Înainte să intrăm în fondul problemei,
adică în cercetarea influenţei acestor decalaje de maturitate istorică a statelor
asupra suveranităţii naţionale, se cuvine, credem, să evidenţiem, punctual,
câteva precizări despre caracteristicile generale ale statelor-naţiune. Astfel:
 orice stat naţional, indiferent de perioada în care s-a format şi de gradul
său de maturitate istorică, reprezintă concentrarea puterii politice în centrul naţional de decizie şi exercitarea ei în mod democratic de către instituţiile statului de drept: parlament, executiv şi judecătorie;
 de regulă, statul a apărut organizat pe bază naţională, indiferent de forma sa concretă: de stat naţional omogen – tip stat-naţiune – sau stat federativ. El este definit printr-o unitate lingvistică, politică, economică şi
culturală;
 prin apariţia şi dezvoltarea sa, statul săvârşeşte şi consolidează naţiunea
pe un teritoriu delimitat de anumite frontiere, conferindu-i caracter naţional şi unitar;
 statele, cu excepţia derapajelor totalitare: fasciste, comuniste, religioase
etc., sunt expresia unui contract social, conform căruia conducătorii săi
îşi legitimează calitatea prin voinţa electivă a celor conduşi, exprimată
periodic, în mod liber;
 statele au întotdeauna cel puţin două dimensiuni definitorii, naţionalitatea
şi teritorialitatea. Nu există stat în general; el există întotdeauna, în mod
concret, ca stat de o anumită naţionalitate: stat francez, stat german etc.,
şi determinat de o anumită teritorialitate;
 suveranitatea naţională este atributul fundamental al oricărei puteri de
stat;
 în relaţiile interne ale ţărilor în care există, statul este autoritatea supremă, îndeplinind simultan două funcţii esenţiale: pe de o parte stabileşte
regulile de comportament ale cetăţenilor săi, iar pe de altă parte îşi creează un aparat propriu de constrângere – armată, poliţie, justiţie, penitenciar etc. –, menit să supravegheze aplicarea şi respectarea acestor
reguli (legi);
 în relaţiile internaţionale, statele naţionale constituie factorul prim, ele
devenind subiecte de drept în sistemul acestor relaţii, atât între ele, cât şi
între ele şi instituţiile economico-financiare, politice sau militare internaţionale.
Aceste caracteristici generale ale statelor cu siguranţă nu epuizează întreaga tematică a acestora. Ele însă apar suficiente pentru a defini ceea ce es-
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te esenţial în toate formele de stat naţional. Numeroase alte aspecte rezultă
din existenţa şi evoluţia principalelor grupe de state, privite în funcţie, mai ales,
de gradul lor de maturitate şi de realizare a misiunii lor istorice.
1.2.2.2. Statul-naţiune: fundamentul epocii moderne
Fenomen istoric extrem de complex, apariţia acestor state acoperă o
perioadă lungă de timp, plină de mari frământări şi lupte, specifică oricărei
perioade în care se produce înlocuirea vechiului cu noul. Întrucât tratarea acestei
istorii constituie obiectul unei cercetări distincte, de specialitate, vom reţine aici
doar câteva momente indispensabile analizei noastre despre raportul: stat-globalizare.
Un asemenea moment îl formează primele coagulări ale statelor-naţiune.
Ele apar încă din perioada Renaşterii în secolele XIV-XVI. Operând trecerea de
la meşteşug la manufactură, Renaşterea stimulează apariţia formelor de
economie capitalistă. Promovarea lor, fiind frânată de puterea aristocratică
feudală, avea nevoie de un nou stat care şi apare sub forma de stat centralizat în
jurul monarhiei în: Franţa, Spania, Anglia, Olanda etc. (cu excepţia Italiei şi
Germaniei, unde fărâmiţarea în ducate şi principate se menţine până în secolul
XIX).
Un alt moment îl constituie marile descoperiri geografice la care participă
statele. Pe de o parte, ele pun în mişcare respectivele state să cucerească noi
teritorii, bogate în resurse naturale, cucerire pe care ele o fac nu în numele
creştinătăţii, ci al interesului naţional. În noile teritorii cucerite, Spania şi
Portugalia, Anglia şi Franţa, Belgia şi Olanda au înfipt steagul naţiunii şi, tot în
nume propriu, şi-au arogat dreptul de stăpânire a bogăţiilor acestor teritorii. Pe
de altă parte, aceleaşi descoperiri geografice pun bazele comerţului mondial,
grăbind astfel acumularea primitivă a capitalului şi, implicit, dezvoltarea
capitalismului. În scopul participării la acest comerţ mondial, noile state în curs
de cristalizare au creat instituţii naţionale proprii pentru încurajarea comerţului lor
exterior şi sprijinirea industriei. Între aceste instituţii, amintim băncile, creditul,
camerele de comerţ, bursele etc.
În fine, un moment esenţial care a însoţit primele forme de coagulare a
statelor naţionale în perioada Renaşterii îl constituie producerea unei veritabile
mutaţii în concepţiile sociologice despre putere, ele negând caracterul divin al
puterii de stat, realizând emanciparea teoriei politice şi juridice de sub tutela
teologiei. Este vorba doar de tutela teologiei, adică de dictatura spirituală a
bisericii şi nu de lepădarea de credinţă.
Analiza primelor coagulări ale statelor naţionale arată că apariţia lor este
legată de schimbările pe care Renaşterea le-a produs în domeniul economic, în
structura socială şi în cultură. Aceste schimbări au determinat apariţia statelor
moderne ca state-naţiuni, care au corespuns cerinţelor de înfăptuire a revoluţiei
industriale şi de dezvoltare a capitalismului. În acelaşi timp, aceste schimbări au
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constituit premisa revoluţiilor burgheze, care au urmat şi care au definitivat
procesul de formare a statelor naţionale. Înlăturând fărâmiţările teritoriale ale
populaţiei, economiei şi puterii din feudalism, aceste revoluţii au desăvârşit
crearea celor trei valori fundamentale definitorii pentru structura politică a
capitalismului:
a) statul naţional – prin centralizarea la scară naţională a puterilor politice
locale exercitate la nivelul ducatelor sau principatelor;
b) naţiunea – prin unirea la scară naţională a fragmentelor de populaţie de
acelaşi neam şi limbă;
c) piaţa naţională – prin unirea pieţelor locale anterioare într-o piaţă unică
pe întregul teritoriu cuprins între frontierele naţionale şi aşezarea ei pe
principiile liberei concurenţe.
Misiunea istorică a acestor state a fost crearea economiei şi societăţii
moderne a capitalismului. Există cel puţin trei componente definitorii, cu acţiune
simultană, care dau conţinut acestei misiuni.
În primul rând, este promovarea principiilor proprietăţii private, a interesului
personal şi a libertăţii individuale care stau la temelia capitalismului.
În al doilea rând, este ordonarea statului pe două axe centrale: democraţie
în sfera politicului şi forţele pieţei în sfera economicului.
În al treilea rând, este revoluţia industrială, a cărei înfăptuire se identifică,
până la contopire, cu însăşi dezvoltarea, atât a capitalismului, cât şi a economiei.
Cu aceste arme, capitalismul a învins, în istoria sa, la început regimurile
aristocratice feudale, bazate pe marea proprietate agrară, iar ulterior regimurile
totalitare, inclusiv pe cele ale comunismului sovietic.
Se poate aprecia că statele naţionale capitaliste şi-au îndeplinit misiunea
istorică, permiţând ţărilor pe care le-au păstorit până acum, după ce şi-au creat
economii naţionale moderne şi puternic dezvoltate, să păşească într-o nouă
epocă a dezvoltării istorice, a omului informatizat şi a globalizării capitalismului la
scară mondială.

1.3. Statele-naţiune occidentale: primele apărute în istorie şi tot
primele în conflict cu globalizarea
Dacă acceptăm istoria societăţii umane cuprinsă în triada perioadelor
premodernă, modernă şi postmodernă, în acest caz, statele-naţiune corespund
epocii moderne, fiind principala formă de organizare a vieţii social-economice şi
politice naţionale şi internaţionale. Ele înlocuiesc, deseori pe calea revoluţiei,
marii leviathani – statele-oraşe, senioriile feudale şi statele multietnice imperiale
– ai epocii premoderne.
Epoca modernă începe o dată cu Renaşterea şi se încheie astăzi. Epocile
istorice nu sunt separate între ele de ziduri chinezeşti. Ele se întrepătrund şi
coexistă un timp, în sensul că fiecare apare în sânul precedentei şi, la rândul ei,
naşte germenii propriei negări, adică a epocii succesorale. Negarea negaţiei lui
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Hegel capătă, în acest caz, o confirmare strălucită. Începută o dată cu
Renaşterea, epoca modernă durează aşadar de circa 500 de ani, aceasta fiind şi
vârsta istorică a statului-naţiune, vârstă în cadrul căreia el şi-a îndeplinit
misiunea pentru care a fost creat.
Fenomen istoric de importanţă capitală pentru progresul societăţii umane,
statul-naţiune n-a apărut simultan în toate ţările lumii. Sunt mai multe momente
care marchează procesul acestei apariţii.
Primele state-naţiune au apărut pe scena istoriei în ţările europene
occidentale. Într-o ordine cronologică, aproximativă, se pare că Anglia şi Franţa
se situează pe primele locuri, urmate mai târziu de Germania şi Italia. Pe
continentul asiatic, Japonia oferă modelul unui stat-naţiune tipic, în timp ce
Statele Unite ale Americii, stat multicultural, formează un caz cu totul particular.
Invocăm aceste state dintr-o îndoită motivaţie: pe de o parte, pentru că, de fapt,
ele au fost cele care au deschis epoca modernă a societăţii umane cu misiunea
de a asigura triumful capitalismului şi a revoluţiei industriale; pe de altă parte,
pentru că tot ele sunt cele care, închizând această epocă, încheindu-şi astfel şi
misiunea istorică, deschid o nouă perioadă în evoluţia istorică a societăţii umane,
postmodernă, dominată de globalizare şi revoluţia informaţională şi în care îşi
pun în discuţie propria existenţă.
Statele-naţiune sunt o creaţie a istoriei. Ele n-au fost impuse din exterior,
n-au căzut din cer gata formate într-un anume model, ci s-au constituit
procesual, în interiorul fiecărei ţări, pe căi specifice, prin acumularea treptată a
componentelor lor alcătuitoare. Dincolo de specificul lor naţional, au fost
necesare, în opinia noastră, cel puţin trei asemenea componente:
a) cucerirea puterii politice de către forţele sociale în ascensiune, purtătoare ale noilor forme de economie;
b) constituirea naţiunii prin formarea conştiinţei naţionale despre comunitatea etnică, de limbă şi de cultură, dar şi de viaţa economică a popoarelor
băştinaşe;
c) înfăptuirea revoluţiei industriale.
Analiza fenomenologică a statului-naţiune ne arată că elementele sale
componente n-au apărut simultan. În unele cazuri, au apărut statele fără suportul
naţiunii corespunzătoare, iar în alte cazuri, a apărut naţiunea, dar nu şi statul
corespunzător; există şi cazuri când statul şi naţiunea apar relativ simultan, dar
nu şi industrializarea, care apare mai târziu, chiar cu un decalaj de un secol.
Analizând apariţia statelor-naţiune, politologul american James Kurth,
plasând acest fenomen în secolele XVI şi XVII, este de părere că, la început, sau întrunit „două procese: răspândirea ştiinţei de carte, care a generat naţiunea
şi răspândirea birocraţiei, mai ales a armatei, care a generat statul‖1.
Ştiinţa de carte exista şi înainte, încă din timpul academiilor marilor învăţaţi
greci din antichitate – Socrate, Platon, Aristotel şi alţii. Ceea ce apare nou încă
1
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din secolul XV este „ştiinţa de carte de largă răspândire‖, bazată pe o limbă şi
literatură comună. Stimulată puternic de descoperirea tiparului şi de reforma
protestantă, ştiinţa de carte a făcut un adevărat salt în perioada iluminismului,
curent care, combătând cu vigoare obscurantismul clerical, contribuie substanţial
la răspândirea culturii în mase, atingând apogeul prin crearea şcolilor de
învăţământ general. „Ştiinţa de carte de largă răspândire‖ contribuie la formarea
conştienţei naţionale şi, implicit, la formarea naţiunii – suportul fundamental al
noului stat. În ceea ce priveşte al doilea proces, „răspândirea birocraţiei, mai ales
a armatei‖, menţionăm că autorul înţelege prin birocraţie nu sensul peiorativ
deteriorat al termenului, ci puterea centralizată de stat. În cadrul acesteia, „cea
mai importantă birocraţie, spune autorul, era armata‖, fără de care nu poate
exista nici un stat naţional. Inventarea prafului de puşcă şi sprijinul financiar
primit din partea revoluţiei comerciale şi apoi din partea revoluţiei industriale
pentru a asigura expansiunea capitalismului în exterior au contribuit decisiv la
formarea armatelor, braţul înarmat al statului naţional.
Formarea statului-naţiune în Anglia s-a bucurat de apariţia simultană şi
unită a celor două procese: ştiinţa de carte şi birocraţia. Fenomenul a avut loc
prin secolul XVI, după ce însă acumulase câteva elemente necesare, în plină
epocă feudală: Henric al II-lea Plantagenet iniţiază reforme şi consolidează
elementele de centralizare ale puterii statale (1154-1189); Ioan cel fără de Ţară,
sub presiunea unei răscoale, adoptă actul „Magna Charta Libertatum‖; Henric al
III-lea instituie practica convocării Parlamentului (1265) care, ulterior, se împarte
în Camera Lorzilor şi Camera Comunelor; Războiul Rozelor de 30 de ani (14551485) lichidează o mare parte din nobilimea feudală şi se dezvoltă energic
economia capitalistă în industrie şi agricultură. Toate aceste schimbări,
acumulate în timp, au dus în final la formarea statului naţional englez, stat
monarhic, care avea să-şi consolideze puterea şi să şi-o manifeste energic după
1700, în lupta pentru hegemonie comercială şi colonială, simultan cu înfăptuirea
în premieră a revoluţiei industriale. În coloniile cucerite prin lupte îndârjite cu
armatele spaniole, franceze sau olandeze, armatele engleze arborau nu steagul
a vreunei seniorii feudale, ducat sau principat, ci al statului lor naţional. Atrasă
prima pe orbita capitalismului şi a revoluţiei industriale, Anglia a beneficiat,
înaintea altor ţări europene, de două forţe, cele mai redutabile, care au dominat
întreaga epocă modernă. Aceste forţe, apărând simultan şi condiţionându-se
reciproc, au sporit sinergic puterea statului-naţiune, făcând din el prima putere
mondială până la începutul secolului XX când acest rol revine SUA.
Am invocat experienţa engleză în apariţia şi dezvoltarea statului-naţiune
pentru cel puţin două din învăţămintele sale cu valoare şi pentru actualitate.
 Primul: Anglia, fiind prima atrasă pe orbita capitalismului şi a revoluţiei
industriale, a fost şi întâia ţară venită la întâlnire cu viitorul – cu epoca
modernă – şi tot prima care a beneficiat de avantajele sale. Şi astăzi,
când participă mai repede la viitor, la formele de integrare regionale,
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europene şi mondiale, ea are şansa de a participa mai repede şi la
avantajele pe care le oferă acest viitor.
 Al doilea: statul naţional englez a reuşit prin forţa economiei sale
naţionale, pusă în mişcare de motoarele revoluţiei industriale, dublată de
forţa armată, mai ales navală, racordată şi ea la motoarele
industrializării, să devină o putere dominantă pe plan mondial, dar care
nu a reuşit să joace acelaşi rol pe plan european; iniţial, din cauza
concurenţei şi a luptelor de peste un secol cu Franţa, iar apoi, mai ales
din cauza Germaniei, fapt care a provocat mari pierderi materiale şi
umane tuturor părţilor. Înlocuirea războaielor şi a altor forme de
agresiune naţională cu înţelegerea şi cooperarea reciprocă se dovedeşte
mult mai înţeleaptă, nu numai sub aspectul avantajelor, dar şi prin faptul
că este singura cu sorţi de izbândă durabilă.
Spre deosebire de Anglia secolului XVI, apariţia statului-naţiune Franţa a
avut nevoie doar de formarea a două condiţii – ştiinţa de carte la scară extinsă şi
de birocraţie, mai ales de armată. Acelaşi proces a avut loc aici un secol mai
târziu, anume în secolul XVII şi a implicat, în plus, economia, ca ultim element
din „cele trei puncte de sprijin ale statului-naţiune‖1. Şi în cazul ei, germenii
acestor condiţii definitorii au apărut anterior, în cadrul statului feudal. Între aceşti
germeni amintim reorganizarea justiţiei, a armatei şi a sistemului monetar
întreprinse de Filip al II-lea (1180-1223); ideea de stat naţional şi centralizarea
puterii de stat cunosc accente notabile sub Ludovic al XI-lea (1461-1483),
datorită înfrângerii tuturor marilor feudali şi alipirii teritoriilor lor la cele regale şi
desăvârşirii unificării Franţei, creând astfel teritoriul naţional regal francez; sub
Ludovic al XIV-lea (1643-1715), Franţa devine cel mai puternic stat naţional
feudal, promovând o politică externă de anexiuni, bazată pe războaie,
dezvoltându-şi o armată puternică. Sub Ludovic al XV-lea (1715-1774) se
intensifică mult dezvoltarea formelor capitaliste de economie, iar criza sistemului
feudal intră în faza finală. Îi pune capăt revoluţia din 1789 care consemnează
formarea statului-naţiune francez. Noul stat, Franţa, condus de Napoleon, a
încercat să-şi subordoneze Europa. Un timp a şi reuşit, dar în final a fost învinsă
la Waterloo, în 1815, de acelaşi rival dintotdeauna, Anglia. Ideile revoluţiei
franceze însă, n-au fost şi nici nu puteau să fie învinse. Dimpotrivă, ele şi-au luat
zborul spre întreaga Europă şi lume, devenind doctrina care a însufleţit revoluţiile
din secolul XIX, mai ales din 1848 şi crearea, în urma lor, a celorlalte statenaţiuni europene.
Faptul că cele două mari puteri europene – Franţa şi Anglia – s-au războit
timp de un secol şi jumătate, până în 1815, a generat mari pierderi umane şi
materiale, dar, în acelaşi timp, a contribuit mult şi la consolidarea statelor-naţiune
proprii lor. Prin aceasta, ele au contribuit şi la propagarea modelului de stat-naţiune şi a capitalismului în celelalte ţări europene aflate pe trepte inferioare de
1
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evoluţie; unele, de pildă, erau „semimoderne‖, în sensul că aveau stat, dar nu şi
naţiune sau aveau naţiune, dar nu şi stat, în timp ce multe din ele, înglobate în
cele trei imperii mari – austriac, rus şi otoman –, erau simple grupări etnice.
Germania şi Italia, de pildă, se aflau în situaţia de naţiuni care nu aveau
încă state. Ele erau dominate de Imperiul Austriac, adică de un stat care nu era
naţiune. În cadrul lor însă, exista câte un nucleu statal – Prusia în Germania şi
Piemontul în Italia – care, deşi erau state veritabile, nu aveau şi naţiune proprie,
ele existând în interiorul naţiunilor mai mari, germană şi italiană. Bine organizate,
aceste nuclee statale, au dus, în final, la transformarea naţiunilor – în cadrul
cărora existau – în stat-naţiune. Această transformare nu s-a produs de la sine,
pe cale paşnică, ci prin luptă revoluţionară. Iată, de pildă, cazul Germaniei: în
1805-1806, victoria Franţei asupra Austriei şi Prusiei a dus la lichidarea
Imperiului Roman de către naţiunea germană. Prin Pacea franco-rusă (1807) de
la Tilsit, Europa a fost împărţită în două zone de influenţă, franceză şi rusă. La
Congresul de la Viena (1814-1815), ţinut după înfrângerea lui Napoleon la
Leipzig (1813) de către armatele unite ale Rusiei, Austriei şi Prusiei, s-a hotărât
constituirea Confederaţiei Germane sub conducerea formală a Austriei. În acest
timp, Germania, încă feudală, începe să se industrializeze rapid şi se dezvoltă
capitalismul. În 1848 are loc revoluţia germană, înfrântă însă ulterior. Totuşi,
unificarea Germaniei şi formarea statului-naţiune are loc în jurul Prusiei
militariste, în urma unor războaie: la început Prusia împreună cu Austria
împotriva Danemarcei (1864), apoi războiul Prusiei cu Austria (1866) şi, în final,
războiul Prusiei cu Franţa (1870-1872), cu pacea de la Valmy, când Franţa
învinsă a fost obligată la plata unor mari despăgubiri care au grăbit
industrializarea Germaniei.
O dată cu acest episod, statul-naţiune german este deja constituit, iar
Germania feudală, devenită capitalistă, ajunge curând o mare putere industrială
care, din 1880, luptă pentru colonii. Pe plan european, vechile rivalităţi
anglo-franceze sunt înlocuite de rivalităţile franco-germane care, prin cele două
războaie mondiale, iar apoi prin integrarea europeană, aveau să influenţeze, în
mod hotărât, întreaga evoluţie istorică a continentului, inclusiv soarta integrării
europene. De fapt, relaţiile franco-germane constituie cheia viitorului paşnic şi
prosper al Europei, cu mare pondere de influenţă şi asupra globalizării.
Acesta a fost drumul prin care nucleul statal prusac iniţial a reuşit să
creeze statul-naţiune german, devenit astăzi prima putere economică în Europa
şi a treia mondială, după SUA şi Japonia, devansând considerabil celelalte mari
puteri europene, Franţa, Anglia şi Italia. Dar prezentarea evoluţiei statuluinaţiune german ar fi incompletă, dacă nu amintim şi un alt eveniment istoric:
reunificarea Germaniei din 1990, care a pus capăt divizării impuse după al doilea
război mondial de forţele învingătoare antihitleriste. Reunificarea, act de înaltă
valoare naţională şi patriotică, a sporit considerabil puterea europeană şi
mondială a statului german spre insatisfacţia, mărturisită sau nu, a marilor sale
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rivale – Anglia şi Franţa, dar mai ales Anglia. Aceste aspecte le vom analiza mai
departe, la locul cuvenit.
În ceea ce priveşte Italia, formarea statului-naţiune este marcată de
următoarele fenomene şi procese: în secolele IX-X ea este fărâmiţată în
stătuleţe feudale; în secolele X-XI se dezvoltă oraşele care se eliberează de sub
senioriile feudale, devenind republici tip oraşe-stat – Milano, Florenţa, Veneţia,
Genova, Pisa –, care joacă un rol important în comerţul internaţional şi contribuie
la acumularea de capital şi la dezvoltarea formelor capitaliste de economie.
Germenii capitalismului au apărut, în secolele XIV—XV, mai ales în aceste
oraşe, devenite oraşe-stat. Pe parcursul timpului, Italia este ocupată de Franţa,
apoi de Austria. Revoluţia din 1848 este înfrântă, dar unificarea Italiei se produce
totuşi în 1859-1861, sub formă regală, creându-se astfel premisa necesară
formării statului-naţiune. O altă premisă a constituit-o formarea primului
parlament (1861) şi apoi unificarea Italiei în 1870. Din acest moment, statulnaţiune italian este deja format, capabil să asigure funcţia economică şi
securitatea ţării, specifice lui. De acum, Italia influenţează epoca modernă nu
numai prin generoasele idei moştenite din trecut, din perioada romană – la care
se adaugă bogăţia de spiritualitate generată de Renaştere -, dar şi prin modelul
său de stat-naţiune, participând cu un cuvânt greu la marile evenimente şi
probleme europene şi mondiale.
 Statul-naţiune japonez: model deschis mereu spre viitor
Statul naţional japonez constituie un model tipic de stat-naţiune capitalist.
Prin tot ceea ce îl caracterizează – imaginaţie şi raţiune, gândire novatoare şi
acţiuni transformatoare, experienţă şi rezultate social-economice remarcabile,
implicaţii internaţionale etc. – statul-naţiune japonez se prezintă pe scena istoriei
capitalismului contemporan ca un model unicat. Acest caracter nu-i vine din
faptul că în ţara „soarelui răsare‖ legenda deseori se contopeşte cu adevărul,
cum nu-i vine nici din caracterul aşezării geografice a ţării: întinsă pe un lanţ
muntos lung de 4000 km şi format din peste 1000 de insule înconjurate de apele
adânci ale Pacificului. Unicitatea îi vine din altă parte, anume din împrejurarea că
Japonia reprezintă singura mare putere industrială capitalistă care a ajuns la
acest rang fără să dispună de o bază proprie de resurse naturale. Ea îşi asigură
necesarul din resurse interne doar la calcar şi la sulf. În rest, adică materiile
prime vitale: energetice, minereuri feroase şi neferoase şi chiar resursele
alimentare – Japonia şi le procură din exterior. De aceea, specialiştii care i-au
cercetat experienţa, mai ales postbelică, nu ezită să o aprecieze în termeni plini
de admiraţie, folosind chiar epitetul de „miracolul japonez‖.
În spatele acestei experienţe, realmente uimitoare, se află, neîndoielnic,
statul naţional şi naţiunea japoneză. Cunoaşterea acestei experienţe, adică a
cauzalităţilor şi a mecanismelor sale interne care au generat-o, reprezintă o
tentaţie justificată intelectual. Ea depăşeşte însă cadrul prezentării noastre
despre globalizare. Cum însă nici abstracţie totală de ea nu putem face, ne vom
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limita doar la câteva momente ale acestei experienţe, absolut necesare pentru
înţelegerea raportului dintre statul naţional japonez şi globalizare.
În primul rând, se cuvine să punctăm premisele generale ale formării
statului-naţiune japonez. Acestea sunt cel puţin trei:
a) răspândirea ştiinţei de carte la nivelul întregii populaţii, fapt care a dus la
formarea conştiinţei naţionale a niponilor şi implicit la constituirea lor ca
naţiune. Ştiinţa de carte în Japonia egalează de multe decenii nivelurile
ei din Europa Occidentală. În 2000, de exemplu, media timpului de şcolarizare a populaţiei era de 9,5 ani în Japonia, faţă de 7,2 ani în Italia, 7,9
ani în Franţa, 9,4 ani în Anglia şi 10,2 ani în Germania1;
b) existenţa tradiţională a unei puteri statale centralizate din perioada feudală a ţării, formată în secolul al VI-lea şi continuată până la jumătatea
secolului al XIX-lea. Între secolele XII-XIX, puterea feudală centrală este
exercitată de instituţia Shogunatului, ca structură militară2;
c) renunţarea la izolarea feudală şi deschiderea Japoniei spre exterior, prin
atragerea ei pe orbita capitalismului, a industrializării şi a comerţului
mondial.
Momentul apariţiei statului-naţiune se situează în a doua jumătate a
secolului XIX, fiind marcat de suprapunerea a două mişcări antifeudale: răscoala
ţărănească din 1860-1870 şi revoluţia noilor forţe sociale capitaliste, din anii
1867-1868 (revoluţia Meiji). Formarea statului-naţiune este deja săvârşită în
1890 când s-a instaurat regimul constituţional şi s-a format parlamentul.
În al doilea rând, este de reţinut că şi în cazul Japoniei, statul-naţiune nici
nu s-a constituit bine, că a şi început o politică de expansiune externă,
transformând curând Japonia într-un stat imperialist, asemenea celor din Europa
apuseană: englez, francez, olandez, belgian, german şi italian. La sfârşitul
secolului XIX şi începutul secolului XX a dezlănţuit două războaie de cuceriri
externe: războiul japono-chinez din 1894-1895 şi japono-rus din 1904-1905,
ambele câştigate de Japonia, care îşi anexează o serie de teritorii acaparate de
la învinşi. În primul război mondial Japonia este alături de Antantă cu care ocazie
îşi extinde influenţa economică, politică şi militară în Asia, mai ales în China,
ocupând cu această ocazie posesiunile germane din Pacific.
În al treilea rând şi, poate, cel mai important pentru evoluţia statuluinaţiune japonez, este momentul celui de-al doilea război mondial prin urmările
sale. Se ştie că, în acest război, Japonia a format o axă comună cu Germania
hitleristă şi Italia fascistă, al cărei sfârşit este cunoscut. Japonia, devastată de
bombardamentele aeriene din 1945 şi lovită înspăimântător de cele două bombe
atomice aruncate peste Hiroşima şi Nagasaki, încheie aventura războiului
înfrântă şi ocupată militar. Mobilizată şi orientată însă exemplar de statul1
2
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naţional, renaşte miraculos din propria-i cenuşă, reface curând economia şi o
dezvoltă mai departe într-un ritm alert. În numai două decenii de mari eforturi
naţionale, dublate de multă imaginaţie şi raţiune, orientate tot timpul spre viitor,
dar fără a sacrifica prezentul, ţara „soarelui-răsare‖ realizează creşteri
economice care rămân proverbiale în memoria istoriei. Astfel, în deceniile
amintite, 1950-1970, industria japoneză şi-a multiplicat producţia de 15,9 ori, cu
o cadenţă anuală a creşterii de 14,8%. În cazul PIB, datele indică multiplicări de
6,9 ori şi respectiv 10,1% anual. În urma acestor creşteri, oblăduite de statul său
naţional, Japonia revine, încă din 1970, printre marile puteri industriale ale lumii.
Ritmurile creşterii economice, mai scăzute decât anterior, dar tot înalte, au
continuat şi în perioada următoare. Curând ea avea să devină prima din lume la
construcţia de nave maritime, de automobile, roboţi etc. şi cel mai temut
concurent comercial al SUA şi Uniunii Europene, nu numai pe piaţa mondială, ci
chiar şi pe piaţa lor internă.
Refăcută şi dezvoltată rapid, experienţa Japoniei, „alintată‖ „miracolul
japonez‖ oferă învăţăminte valoroase pe multiple planuri: învăţământ şi
cercetare, ocuparea forţei de muncă, organizare industrială şi agricolă,
organizare financiar-bancară, concurenţă internaţională, integrare regională etc.
În 2000, Japonia, cu o populaţie de numai 2% şi o suprafaţă de numai 0,28% din
cea mondială, produce 4519,1 miliarde $ PIB, reprezentând 14,4% din PIB
mondial, ocupând locul al doilea în lume, după SUA ca volum şi depăşind SUA
la indicatorul PIB/locuitor: 35.620 $ în Japonia faţă de 34.100 $ în SUA! Este
realmente o sfidare faptul că Japonia producea ea singură un PIB mai mare
decât suma celui produs de Franţa, Anglia, Italia şi Rusia împreună. Pe scurt,
acest rezultat formidabil Japonia îl datorează statului său naţiune! Prin acest
rezultat şi învăţămintele pe care le degajă modelul său de stat-naţiune, Japonia
a exercitat şi continuă să exercite o influenţă puternică asupra evoluţiei întregii
perioade moderne, cu reflexe mai puternice în Asia, dar prezentă şi în restul
lumii, ea având un cuvânt greu de spus şi asupra noii ordini economice şi politice
mondiale pe care o implică actuala globalizare.
Nu putem încheia problematica statului-naţiune japonez, fără a încerca să
răspundem la două întrebări esenţiale.
Prima: ce fel de putere internaţională este astăzi statul japonez? Este el o
putere mondială sau una regională? Pentru răspunsul corect este necesar să
cunoaştem sistemul de criterii în funcţie de care se poate face aprecierea. În
opinia noastră, aceste criterii sunt trei fundamentale: puterea economico-financiară, puterea culturală şi puterea militară. Din aceste trei criterii, statul naţional
japonez îndeplineşte primele două, adică puterea economico-financiară şi
culturală. Lipsindu-i puterea militară, statul japonez capătă caracterul de putere
regională. Din perspectiva cerinţelor globalizării însă, capătă importanţăă de prim
ordin puterea economică, dublată între timp şi de cea financiară şi puterea
culturală. Aceasta din urmă se impune mai ales prin două componente de înaltă
relevanţă instructivă:
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 modelul de parterneriat dintre capital şi muncă, respectiv dintre întreprinzătorul capitalist şi muncitor, în sensul că acesta, o dată angajat,
se comportă psihic ca şi cum întreprinderea ar fi a lui;
 componenta ştiinţifică a puterii japoneze, sursa energicei sale inovaţii
tehnologice şi manageriale.
Or, din acest punct de vedere, disponibilităţile Japoniei sunt categoric de
importanţă mondială.
A doua: oare statul-naţiune japonez, prin realizările sale de excepţie în
domeniul cultural şi economico-financiar, prin deschiderea sa enormă spre
exterior, prin progresele de avanpost în domeniul informaticii şi al dezvoltării
coloşilor corporatişti care se internaţionalizează continuu, aşadar, prin toate
acestea, el nu este implicit şi purtător de globalizare? Evident că da! În acest
caz, contribuind la crearea lumii post-moderne şi la globalizare, nu-şi pregăteşte
de fapt, sfârşitul propriu ca stat naţiune? Este neîndoielnic că în viitoarea lume
dominată de această globalizare şi statul–naţiune japonez, oricât de multe merite
ar avea în crearea Japoniei contemporane, va suferi restructurările de rigoare,
prin nevoia de a-şi transfera anumite competenţe şi funcţii de pe plan naţional pe
plan mondial asupra organismelor coordonatoare ale procesului globalizării,
unde ea, Japonia, are un cuvânt greu de spus în luarea deciziilor.
 Statele Unite ale Americii 1: o excepţie
Deşi pe planul organizării statale, SUA nu reprezintă formal un statnaţiune, în realitate, ele acţionează ca stat-naţiune. Sunt de fapt un stat-naţiune
în haină federală. Tocmai această împrejurare îi conferă caracterul de model de
excepţie. Logica acestei excepţii îi vine din împrejurarea că populaţia a fost şi
este un adevărat mozaic de etnii: englezi, francezi, italieni, spanioli, germani,
olandezi etc., la care se adaugă populaţia de culoare (cam 10-12% din total
populaţie), amerindienii şi eschimoşii din Alaska. În aceste condiţii, SUA nici nu
puteau să apară ca stat-naţiune. Deşi sunt un stat multicultural, ele se disting
printr-o puternică omogenitate economică, politică şi militară. Înţelegerea formării
statale a SUA şi a imensului său rol în întreaga epocă modernă, iar astăzi, în
epoca globalizării, implică invocarea principalelor premise care au determinat
acest proces istoric.
Prima premisă, mai îndepărtată, dar cu caracter genetic şi cu reflexe în
actualitate, o constituie colonizarea şi caracterul orânduirii sociale a ţării de
provenienţă similară celei coloniale. Primii colonizatori, apăruţi imediat după
descoperirile lui Columb (1492), au fost conchistadorii spanioli, ei venind dintr-o
ţară regală feudală. Au urmat ceilalţi colonizatori europeni: englezi, francezi,
1

Stat federal format din 50 de state şi un district federal (Districtul Columbia) în care se află
capitala. Din acestea, 48 de state sunt reunite pe partea continentală, iar alte două state
în afara acestui conglomerat: unul este reprezentat de Alaska, teritoriu cumpărat de la
ruşi şi altul este format din arhipelagul Hawai.
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olandezi, italieni, germani etc. Cele mai importante colonii au fost cele engleze,
franceze şi olandeze, ai căror membri veneau din ţări care dezvoltau capitalismul
şi înfăptuiau revoluţia industrială.
A doua: modul de evoluţie a relaţiilor economice şi politice după
colonizare. La sfârşitul secolului XVIII, cele 13 colonii engleze, reflectând
tendinţele expansioniste ale ţării mame, s-au pornit şi ele pe expansiune,
cucerind coloniile franceze şi olandeze; s-a creat, astfel, un spaţiu colonial mai
mare, dependent de regatul englez, favorizând dezvoltarea formelor capitaliste
de economie şi industrializare. Spiritul întreprinzător al colonizatorilor europeni şi
marile bogăţii naturale existente, ca şi perspectiva unor profituri mari şi rapide din
valorificarea acestora au contribuit la accelerarea atât a procesului istoric de
dezvoltare a capitalismului cât şi a industrializării ţării.
A treia: lupta pentru independenţă a coloniilor engleze, luptă încununată
de succes în anii 1775-1783. „Declaraţia de independenţă„ din 4 iulie 1778
proclamă constituirea Statelor Unite ale Americii, ca organizaţie statală de tip
federal. În 1787 se adoptă Constituţia ţării – prima de la câştigarea independenţei – prin care se consfinţeşte orânduirea statală federală.
Statele Unite fac parte din acele state care, chiar de la naştere, sunt
puternice şi moderne. Si, ca orice asemenea stat capitalist, SUA încep şi ele
politica expansionistă. După ce cuceresc piaţa internă sau poate simultan cu
aceasta, se îndreaptă spre dominaţie externă. Spre deosebire de statele
naţionale europene – care şi-au înfăptuit expansiunea prin sabie, adică prin
cuceriri armate -, SUA au acţionat pe două căi: prin cumpărări şi prin cuceriri
armate. Prin cumpărări au achiziţionat Luisiana de la francezi (1803), Florida de
la spanioli (1819), Alaska de la ruşi (1867). Prin cuceriri, au ocupat Texasul de la
Mexic (1845); în 1846-1848, în urma războiului americano-mexican, au cucerit
jumătate din Mexic şi urmează cucerirea Vestului Îndepărtat (Far West). Abolirea
sclaviei în urma războiului civil (1861-1865) stimulează dezvoltarea
capitalismului şi în sud.
La sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX, SUA, cu motoarele
capitalismului şi ale industrializării ambalate la turaţie maximă, încep să-şi afirme
puterea acumulată între timp, detronând Anglia de pe primul loc în lume şi iniţiind
noi expansiuni. Pentru a contracara concurenţa Angliei, Franţei şi Rusiei în
China, SUA proclama în 1899 doctrina „Porţilor deschise‖, fapt care le-au permis
să cucerească noi poziţiii pe piaţa mondială. Cuceresc insula Hawai (18931898), insulele Porto-Rico, Guam şi Filipine de la spanioli, zona Canalului
Panama de la francezi. Organizează intervenţii armate repetate în Mexic şi
Cuba, ocupă Nicaragua (1912-1933), Haiti (1915-1934), Republica Dominicană
(1916-1924). Participă la primul şi la al doilea război mondial, cu rol hotărâtor în
soarta acestuia din urmă şi duc un amplu şi costisitor război rece cu URSS
(1946-1990), în urma căruia, semănându-şi adversarii pe drum, se înscăunează
la cârma economiei mondiale, ca singura putere, realmente mondială –
economică, militară şi culturală – de care depinde, practic, întregul mers al
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istoriei contemporane. Celelalte mari puteri europene şi asiatice sunt reduse la
nivel de puteri regionale. Să nu uităm că SUA produceau în anul 2000 nu mai
puţin de 9.601,5 miliarde $ GNI (venit naţional brut)), adică 30,66% din
indicatorul respectiv mondial, faţă de numai 4,66% cât reprezintă populaţia lor
din cea mondială1.
Epoca modernă ne oferă, aşadar, două modele fundamentale de stat:
statul-naţiune şi statul-federal. Apariţia lor este legată de anul 1789, an crucial
pentru viitorul omenirii. El transmite un mesaj dublu: pe de o parte, este anul
revoluţiei franceze, creatoare a modelului de stat-naţiune; pe de altă parte, este
anul confirmării constituţiei americane, care lansează modelul de stat federal
multicultural. Ce influenţă au avut ele asupra evoluţiei epocii moderne? Influenţa
s-a materializat şi se materializează prin forţa lor de atracţie.
Timp de un secol şi jumătate, adică până la al doilea război mondial,
statul-naţiune francez, personificând ideile revoluţiei franceze, a fost modelul cel
mai influent. O dovadă în acest sens o constituie seria revoluţiilor din secolul al
XIX-lea, care, pe de o parte, au contribuit la destrămarea orânduirii feudale din
Europa în favoarea capitalismului, iar pe de altă parte, au dus, iniţial, la organizarea statelor-naţiune în Germania şi Italia şi, apoi, după primul război mondial,
în centrul şi estul Europei. Statul federal a fost adoptat din când în când doar în
Mexic şi Brazilia. Între cele două modele de state apare o formă intermediară,
statul confederal2, adoptat de Elveţia. Fiecare din modelele mari – statul-naţiune
şi statul federal – revendică statul confederal, în calitatea de variantă a lui. În
realitate, confederaţia statală fiind o uniune de state care îşi păstrează
independenţa, dar îşi creează organe comune formate din reprezentanţii lor,
cuprinde elemente din ambele modele, rămânând totuşi un model distinct.
După al doilea război mondial modelul statal american – SUA – a depăşit
în atractivitate modelul statul-naţiune. Ideile care însufleţesc modelul american,
tendinţa lui pragmatică, rezultatele uluitoare obţinute în dezvoltarea economică,
în ştiinţă şi cultură, locul de port drapel în domeniul revoluţiei informaţionale, ca
şi rolul hotărâtor al SUA în câştigarea Războiului Rece şi destrămarea Uniunii
Sovietice şi a socialismului de tip sovietic – aşadar, toate aceste împrejurări
justifică atractivitatea mare şi în creştere continuă a modelului american.
 Statele central-est europene. Poziţia lor faţă de globalizare
Un alt grup de state europene cu probleme specifice privind formarea şi
dezvoltarea lor şi implicit faţă de globalizare îl formează cele din centrul şi estul
Europei. Se ştie că procesul de formare a acestor state, ca şi a celorlalte
1
2

The World Bank: 2002. World Development Indicators, p. 20.
Elveţia a fost confederaţie între 1291 şi 1798, între 1815-1848 şi astăzi. În 1806 a existat
Confederaţia Rinului, o uniune de mai multe state germane, creată de Napoleon, desfiinţată în 1813; Germania a fost confederativă între 1776 şi 1787 când se adoptă constituţia
SUA ca stat federal.
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identităţi şi valori naţionale subsumate lor, s-a desfăşurat mai târziu, la începutul
secolului XX, datorită, mai ales, persistenţei dominante în zonă a celor trei mari
imperii: otoman, habsburgic şi ţarist, toate bazate pe structuri feudale.
Istoria formării acestui nou grup de state europene este legată de
deznodământul primului război mondial, 1914-1918, declanşat de blocul agresiv
al Triplei Alianţe: Germania şi Austro-Ungaria. Victoria Antantei în acest război
(formată din marile puteri imperialiste ale timpului: Anglia, Franţa şi Rusia ţaristă,
cărora li s-au aliat şi SUA) s-a încheiat cu destrămarea puterilor imperiale
agresoare, eliberarea naţională a popoarelor şi constituirea lor în state naţionale
independente. Tratatele de pace încheiate după război (Versailles, Trianon etc.)
au consacrat principiul autodeterminării naţiunilor, susţinut puternic şi de
preşedintele SUA, Wilson, în sensul recunoaşterii dreptului fiecărei naţiuni de a
se constitui statal pe teritoriul ei. Pe harta Europei Centrale şi de Est a apărut un
şir de noi state: Cehoslovacia, Austria, Ungaria, Polonia, Iugoslavia, România.
În cazul României, statul naţional a fost creat în două etape: prima în
1859, când s-a realizat Mica Unire, a Moldovei cu Muntenia, iar a doua a fost în
1918, în urma Marii Uniri, când România şi-a recuperat toate teritoriile proprii
aflate sub ocupaţia colonială a imperiului rus şi austro-ungar. Au revenit, în acel
an la patria mamă: Basarabia, Bucovina şi Transilvania, împreună cu
Maramureş, Crişana şi Banat, creându-se astfel Statul Naţional Unitar.
Prin consecinţele sale, primul război mondial a reprezentat o perioadă de
înflorire puternică a sentimentului naţional şi de afirmare a naţionalismului ca
principiu de legitimare politică a revendicărilor sale de autodeterminare a
naţiunilor. Neîndoielnic, prin această revendicare, el a slujit democraţia şi
progresul. În acelaşi timp, este de reţinut că întreaga zonă central-est
europeană, fiind de mare complexitate etnică, cu state tinere fără experienţă şi
cu numeroase probleme teritoriale nerezolvate până la capăt, s-a dovedit extrem
de fragilă şi vulnerabilă. Prima furtună abătută asupra ei – cel de-al doilea război
mondial – a zdruncinat din temelie întregul sistem de state naţionale creat prin
Tratatul de la Versailles. Într-un fel, noile state naţionale moşteniseră toate
slăbiciunile imperiilor din care se desprinseseră, slăbiciuni care-şi aveau
sorgintea, cum o au şi astăzi, în mozaicul de etnii prezente în fiecare ţară.
Tocmai aceste slăbiciuni explică faptul că o dată cu alianţa dintre Hiltler şi Stalin
„sistemul s-a prăbuşit, cu o uşurinţă uimitoare. Ceea ce se construise la
Versailles, n-a avut stabilitate şi putere să reziste. Statele născute din principiul
autodeterminării au condus uşor la un nou imperiu sau la noi imperii‖1. Istoria
însă nu s-a oprit aici: a urmat o perioadă de o jumătate de secol care a dospit în
pântecele sale marile transformări din 1989-1990.
1

Ernest Gellner, Naţionalismul, Editura Librom Antet SRL, 2001, p. 48.
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 Statele ţărilor în curs de dezvoltare. Imaturitatea lor istorică – sursă
conflictuală anticapitalistă şi antiglobalizare
Un alt mare grup de state naţionale, din ţările în curs de dezvoltare,
cunosc cu totul alte situaţii istorice. Spre deosebire de ţările Americii Latine care
s-au eliberat de sub jugul colonial la începutul secolului al XIX-lea, între 18101826, ţările din Africa şi Asia au fost, în marea lor majoritate, colonii până la al
doilea război mondial; ele şi-au cucerit independenţa naţională după acest
război, iar organizarea lor statală nu are decât patru-cinci decenii. Cu o
moştenire colonială vlăguită, tinerele state independente au pornit pe noul drum
al dezvoltării cu mari decalaje economice, sociale şi culturale în spate, înecate în
sărăcie şi datorii externe. În aceste condiţii, când statele naţionale de-abia s-au
format şi sunt încă imature, când încă nu şi-au dat roadele aşteptate, atât de
necesare, când crearea lor a cerut din partea popoarelor respective sacrificii
enorme în luptă cu metropola colonială, sacrificii încă foarte vii în memoria
colectivă, să vii şi să spui conducătorilor acestor ţări că statul lor naţional,
nenăscut bine, este deja depăşit istoric şi trebuie înlăturat, pentru că aşa cere
globalizarea, înseamnă a le lua şi ultima speranţă a ieşirii lor din criză.
Manifestările antiglobalizare, care adună sute de mii de protestatari din toate
colţurile lumii, au ca motivaţie şi nemulţumirea ţărilor în curs de dezvoltare faţă
de mecanismele internaţionale spoliatoare ale capitalismului. Călărind acum
globalizarea pentru a-şi mondializa liberul acces la resursele şi la pieţele
naţionale, capitalismul este acuzat de aceste ţări drept principalul vinovat pentru
sărăcirea lor continuă, dar şi pentru că nu doreşte să întreprindă nimic mai de
substanţă pentru a le ajuta să înlăture aceste decalaje. De fapt, cum am mai
spus anterior, primul ajutor ar fi ca, înainte să le dea, să nu le mai ia fără
echivalent prin mecanismele redistributive ale preţurilor mondiale. În concluzie,
aşadar, acest grup de state în curs de dezvoltare nu privesc cu ochi buni
globalizarea, pentru că văd în ea o nouă formă de dominaţie a capitalismului, de
această dată sub şefia capitalismului american.
 Statele ex-socialiste în tranziţie
În fine, un alt grup de state – şi mai tinere – îl reprezintă cel al ţărilor ex-socialiste în tranziţie, din spaţiul central-est european şi din fosta URSS
Problemele lor specifice reprezintă un alt capitol important al problematicii
statului naţional actual. Destrămarea Uniunii Sovietice şi a socialismului, atât din
cadrul ei, cât şi de pe parcela europeană a zonei sale de influenţă, este însoţită
de apariţia de noi state, a căror vârstă de-abia depăşeşte un deceniu. Dintr-un
total de opt state existente iniţial, în 1989, au apărut 27 de noi state, din care:
două prin desfacerea „catifelată‖ a Cehoslovaciei, cinci prin desfacere violentă şi
război civil a Iugoslaviei şi 15 prin destrămarea fostei URSS.
Ce a determinat aceste mari destrămări statale şi formarea de noi state cu
caracter naţional? Credem că a căuta răspunsul justifică apelul la teoria mitului
naţional. Rolul important jucat în istorie de acest mit rezultă din faptul că „el este
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acela care coagulează energia unei naţiuni, în momente-cheie ale istoriei, când
fiinţa naţională este ameninţată sau trebuie să renască‖1. Renaşterea aceasta a
fost mobilul naţiunilor subjugate, unele chiar sute de ani, ca să se elibereze
naţional şi să se organizeze statal. Experienţele istorice din spaţiul ex-sovietic şi
cel din centrul şi sud-estul european ne oferă o lecţie că idealul naţional poate să
adoarmă un timp, chiar secole, dar nu moare niciodată cât timp există şi
naţiunea. Supravieţuirea lui este dovedită de manifestarea sa concretă când
condiţiile îi sunt favorabile, cum a fost cazul anilor 1989-1991.
Analiza chiar a unui singur caz, cel al Ucrainei, ni se pare extrem de
grăitor pentru a ilustra forţa lăuntrică a mitului/idealului naţional. Ştim din istorie
că ucrainenii – naţiune slavă, foarte apropiată ca limbă şi cultură de poporul rus,
considerat de ţarii Rusiei şi conducătorii sovietici fratele mai mare al tuturor
slavilor –, au avut ţara ocupată de „fratele mai mare‖ ţarist, încă din 1654;
ocupaţia străină a continuat şi sub comuniştii sovietici, de fapt, acelaşi imperiu,
dar în altă haină ideologică. Timp de peste 337 de ani de ocupaţie străină ţaristă
şi sovietică – chiar dacă ocupantul s-a numit nu numai pravoslavnic, dar şi
„fratele mai mare‖, şi care a dus o politică de continue şi eficiente încercări de
rusificare – ucrainenii au tăcut toată această perioadă îndelungată, dar n-au
încetat niciodată să spere şi să lupte pentru realizarea idealului naţional, cel al
independenţei de Rusia. Idealul s-a şi împlinit în 1991, o dată cu destrămarea
Uniunii Sovietice. Cazul este similar şi celorlalte popoare neslave, care au făcut
parte din imperiu. În fine, scenariul s-a repetat, în forme violente, în cazul
destrămării Iugolaviei şi în formă „catifelată‖ în cazul Cehoslovaciei.
Cum se prezintă statele ţărilor ex-socialiste europene, fie ele vechi,
restructurate şi înnoite, fie cele noi, create după 1989, în raport cu globalizarea?
Aproape toate aceste state, prin conducerile lor, recunosc caracterul obiectiv al
tendinţei globalizării mondiale şi acceptă participarea la acest proces. Problema
constă, însă, nu în recunoaşterea necesităţii ca atare a participării la globalizare,
ci în modul cum să se realizeze această participare, astfel încât să se aleagă
cele mai avantajoase căi şi forme pentru a le asigura progresul dorit. Din acest
moment apar numeroase probleme critice, a căror rezolvare cere negocieri şi
armonizări cu partenerii occidentali, pentru învingerea contradicţiilor generate de
nivelurile economice şi interesele naţionale diferite. Asocierea marii lor majorităţi
la Uniunea Europeană, pregătirea pentru aderare şi primirea efectivă ca membru
deplin este o opţiune şi pentru globalizare.

1.4. Viitorul statului-naţiune în viziunea unor partide
şi lideri politici şi de opinie contemporani
Presupunând liberalizarea circulaţiei capitalului şi a celorlalţi factori de
producţie la scară planetară şi crearea astfel a unei pieţe comune mondiale,
1
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328
globalizarea găseşte în Uniunea Europeană nu numai frontul său cel mai
avansat, dar şi modelul prefigurării sale organizaţionale şi funcţionale. Pe acest
temei, credem că modul în care liderii politici comunitari – aflaţi la guvernare sau
în opoziţie – concep viitorul statului lor naţional în cadrul Uniunii are valoare
orientativă şi pentru globalizare.
Gândirea pro integrare mondială concepe viitorul statului în două ipostaze,
în funcţie de modul în care s-ar putea realiza înfăptuirea acestei integrări: prin
organisme internaţionale cu caracter interstatal/interguvernamental sau prin
organisme cu caracter suprastatal/supranaţional? În primul caz, organizaţia
integraţionistă este concepută instituţional ca organizaţie a statelor şi naţiunilor,
în care suveranitatea naţională este percepută nu ca o piedică în calea integrării,
ci ca o sursă de competenţă a statelor de a participa la acest proces. În al doilea
caz, organizaţia integraţionistă este concepută prin organisme internaţionale cu
caracter supranaţional, cărora statele trebuie să le transfere o parte din
suveranitatea lor şi să se supună acestora.
Poate mai mult decât în alte părţi ale lumii, problematica statului-naţiune a
devenit actuală în spaţiul european în legătură cu viitorul Uniunii Europene. Va fi
o Europă a statelor-naţiune sau o Europă federalizată? Cum este lesne de
prevăzut, dezbaterile în jurul acestei probleme sunt intense şi nu lipsite de
polemici ascuţite. Menţionăm că la ele participă nu numai cercetători, politologi,
economişti, sociologi şi jurişti, ci chiar şi reputaţi conducători de state şi de
partide politice, în sarcina cărora revine direct proiectarea viitorului Europei. În
funcţie de răspunsul dat, participanţii la dezbatere se împart în două curente
fundamentale: suveraniştii – adepţii unei Europe a statelor-naţiune şi federaliştii
– adepţii Europei federalizate. Să cercetăm aceste două orientări.
1.4.1. Suveraniştii – partizanii demersului interstatal
 W. Churcill: integrare internaţională prin organisme interstatale
În contextul acestor discuţii, aducem în memorie concepţia despre viitorul
statului pe plan european a uneia dintre cele mai mari personalităţi politice şi de
stat ale secolului trecut, W. Churchill. Coautor, alături de Stalin şi Roosevelt, al
remodelării postbelice a Europei, el n-a ezitat să sacrifice suveranitatea
popoarelor din Centrul şi Estul Europei fiind, în schimb, foarte atent şi grijuliu cu
suveranitatea propriei sale ţări1. În vestitul său discurs din 1946, el se declara
1

W. Churchill (1874-1965), om politic englez, lider al Partidului Conservator, deputat şi ministru de mai multe ori, prim ministru în perioada 1940-1945. În octombrie 1940, la Moscova, împreună cu Stalin a mâzgălit pe un şerveţel de masă, împărţirea sferelor de
influenţă în Peninsula Balcanică, astfel:
 România: 90% influenţă sovietică şi 10% ceilalţi ;
 Bulgaria: 75% influenţă sovietică şi 25% ceilalţi;
 Iugoslavia şi Ungaria: 50% influenţă sovietică şi 50% ceilalţi;
 Grecia: 10% Rusia şi 90% Anglia şi SUA.
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prointegrare europeană, dar pe baze instituţionale interguvernamentale. Era clar,
aşadar, că W. Churchill era împotriva organizaţiilor internaţionale suprastatale
sau supranaţionale, a căror creare presupune limitarea suveranităţii naţionale şi
transferul unor competenţe de stat asupra organismelor supranaţionale. În urma
acestei convingeri, Anglia, prointegraţionistă, a respins la început Tratatul de la
Roma şi participarea la integrarea vest-europeană, iniţiind în contrapondere,
Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (AELS) pe care, însă, a părăsit-o cu
plăcere în 1973, când interesele naţionale i-au cerut să adere la Piaţa Comună.
 Charle de Gaulle: o Europă a naţiunilor
Mai târziu, o altă mare personalitate politică şi de stat, Charles de Gaulle,
referindu-se la integrarea europeană, vorbea de o Europă a statelor şi naţiunilor.
Respingând hotărât orice tendinţă de a crea organisme cu puteri suprastatale,
de Gaulle aborda viitorul Europei sprijinit pe recunoaşterea principiului naţiunilor,
o idee considerată de el nu numai a secolului XIX, când popoarele Europei au
explodat aproape simultan, constituindu-se în naţiuni şi state naţionale, ci şi în
secolul XXI, când ele se vor apropia pe toate planurile existenţei lor – economic,
politic şi cultural – dar fără să dispară ca entitate. Dezvoltându-i părerile în
lucrarea sa „C‘etait de Gaulle‖, Alain Peyrefitte, subliniază şi el că Europa celor
15, apoi 27 şi apoi 31 nu poate fi concepută ca şi cum naţiunile şi statele
naţionale alcătuitoare n-ar exista sau ar trebui să dispară1.
Lui Churchill şi de Gaulle, personalităţi politice şi de stat de mare
suprafaţă, care au marcat realmente istoria secolului trecut, li se adaugă, în timp
şi alţi proiectanţi ai Europei Unite. Sărind peste ani şi oprindu-ne la
contemporaneitate, constatăm că mulţi din conducătorii unor state şi partide
politice reiau aceeaşi teză sub presiunile iminenţei integrări pe plan mondial,
adică a globalizării, faţă de care simt nevoia să-şi delimiteze poziţia oficială.
Termenii acestor dezbateri sunt uneori deschişi şi categorici, alteori mai
sofisticaţi, dar mesajul lor este acelaşi, şi anume că statele naţionale nu sunt
fenomene istorice revolute şi deci nu sunt o piedică în calea globalizării. În
paginile anterioare am evocat, în acest sens, părerile unei serii de specialişti de
mare notorietate internaţională din lumea academică sau din structurile
organizaţiilor economice şi financiare mondiale. Completăm acest tablou, de
această dată, cu părerile unor conducători de stat şi de mari partide politice, care
prin gândirea şi acţiunea lor, modelează direct procesul integrării europene şi
mondiale.
În 1946, prin vestitul său discurs la Fulton (SUA), a inaugurat cel de-al treilea război mondial, războiul rece dintre capitalism şi comunismul rusesc.
1
Alain Peyrefitte, Naţiunea este o performanţă. Interviu realizat de Valeriu Râpeanu, în:
Curierul naţional, 5 august 1995.
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 Partidul Socialist Francez: restaurarea statului naţional
Unul dintre cele mai mari din Europa, PSF, într-un document oficial
prezentat Congresului său, în toamna anului 2000, cere în mod deschis,
restaurarea rolului statului. Dat fiind decalajul crescând dintre bogaţi şi săraci –
se spune în acest act politic – rolul statului trebuie să fie redefinit în sensul că „nu
este doar un reglementator, ci şi un garant al bunăstării generale‖ şi „un
protector al celor săraci‖. Întrucât statul are menirea de a apăra majoritatea
populaţiei, el nu-şi poate permite o politică economică dictată de legile pieţei
libere. Aceasta, pentru că „în nici un caz piaţa nu poate fi considerată ca
economie în întregul ei‖, pentru că ea „favorizează profiturile pe termen scurt şi
astfel pregăteşte un viitor rău, creează inegalitate în zone ca sănătatea, educaţia
şi exclude în întegime solidaritatea‖. Pe acest temei se apreciază că rolul statului
este fundamental.
Prin acest document politic, PSF respinge conceptul alternativ la modelul
neoliberal de piaţă liberă, susţinut (în anul 2004) de candidaţii la Preşedinţia
SUA, George Bush şi John Kerry. Motivaţia acestei respingeri porneşte tot de la
decalajul dintre bogaţi şi săraci, prezent şi în SUA: 80% din populaţie primeşte
mai puţin de jumătate din venitul naţional, în timp ce restul de 20% controlează
peste jumătate din acelaşi venit. Din perspectiva social-democrată, acest decalaj
este apreciat de liderii PSF drept consecinţă catastrofală a modelului neoliberal
american. Din toate aceste prevederi rezultă că liderii socialişti francezi, militând
pentru restaurarea rolului statului, nu sunt deloc de acord cu ideea că statul ar fi
un concept depăşit de istorie şi deci o piedică a integrării europene şi mondiale1.
 Jacques Chirac: Ordine internaţională multipolară
Preşedintele Franţei, Jacques Chirac, şi el personalitate politică de primă
mărime în lumea contemproană, este un partizan hotărât al integrării europene şi
mondiale. În acest domeniu el îşi mărturiseşte descendenţa din ideile lui de
Gaulle. Cu privire la globalizare şi noua ordine economică mondială generată de
aceasta, preşedintele Chirac, adresându-se şefilor misiunilor diplomatice
franceze, reunite la Paris, declara: „De patru ani am multiplicat iniţiativele în
favoarea unei lumi multipolare‖. Fără să ne lase a ghici unde bat afirmaţiile sale,
preşedintele francez spune direct ce gândeşte: „că situaţia pe care o trăim astăzi
nu este ideală‖; că „în SUA. Congresul ar putea fi tentat de unilateralism, de
izolaţionism şi că se întrevăd deja premisele a ceea ce ar putea deveni‖. Ce ar
putea deveni? „O nouă tensiune bipolară – spune preşedintele Chirac –, de
această dată, între Washington şi Beijing‖. Amintim că vechea tensiune bipolară
era între Washington şi Moscova.
Riscurile noii bipolarizări a lumii contemporane pot fi evitate, după
preşedintele francez, dacă „se pune în mişcare un sistem multipolar‖, sistem
care „nu poate exista decât dacă Uniunea Europeană devine ea însăşi o
1
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adevărată putere‖. Preşedintele Chirac ştie mai bine decât alţii dacă UE este sau
nu o adevărată putere şi dacă nu este, ce i-ar trebui ca să fie o asemenea
putere. I-ar trebui, spune el, după pasul decisiv cu euro, să deschidă un al doilea
nou „şantier‖, cel al „Europei Apărării‖, acţionând fie în sânul NATO, fie ca o
structură autonomă în funcţie de natura crizelor care ar putea afecta securitatea
conţinutului. Prin crearea acestei structuri militare, UE va realiza încă un pas de
independenţă faţă de SUA. În opinia Franţei, Uniunea Europeană ar avea
nevoie, alături de cele două şantiere – Euro şi Europa Apărării, să mai deschidă
două: europenizarea Balcanilor şi creşterea Uniunii la 30 de membri. În fond, ce
doreşte în final, preşedintele Chirac? „Doresc – spune el – ca Franţa şi Uniunea
Europeană să fie în primele rânduri ale luptei pentru valori, al angajamentului în
favoarea noii ordini internaţionale, drepte şi armonioase‖1.
Nu-i greu de observat că, dincolo de termenii mai generali, cu tentă literar-intelectuală şi de stilul său protejat diplomatic, preşedintele Chirac pune în
discuţie, de fapt, câteva adevăruri care privesc întreaga evoluţie contemporană a
umanităţii. De pildă, cerinţa ca Franţa şi Uniunea Europeană să fie în primele
rânduri ale luptei pentru valori, ale angajamentului în favoarea noii ordini‖ ne
obligă să ne întrebăm: cine şi cu ce ameninţă aceste valori? Să fie oare această
ameninţare tentaţia Congresului SUA de unilateralism în crearea acestei noi
ordini sau înlocuirea, cumva, a vechii bipolarităţi (SUA–URSS) cu una nouă,
SUA-China? La fel se pune problema şi în cazul cerinţei ca noua ordine
internaţională să fie dreaptă şi armonioasă. Înseamnă implicit că această nouă
ordine care vine pe umerii globalizării nu este nici dreaptă şi nici armonioasă. Ce
motive am avea să nu-l credem pe preşedintele Chirac, care împreună cu ţara
sa se află nu la margine, ci în toiul evenimentelor internaţionale?
 Silvio Berlusconi: „nu” teoriei suveranităţii limitate!
Un alt lider european, premierul Italiei Silvio Berlusconi, denunţă, pe un ton
hotărât, încercările de reactualizare a teoriei suveranităţii limitate. Iată câteva
idei, necesare analizei noastre, dintr-un discurs al său ţinut în Parlament.
 „Nu ne vom lăsa intimidaţi. Nimeni, repet, nimeni, nu ne poate pune sub
tutelă sau, mai rău, nu ne poate trata ca subiect al suveranităţii limitate‖.
Readucem în memorie, cu acest prilej, teza lui Brejnev despre limitarea
suveranităţii naţionale, îmbrăţişată cu plăcere şi de politologul american
Helmut Sonnenfeld, personalitate marcantă a corpului politic de atunci al
SUA. În România s-a organizat, la vremea respectivă, în toate instituţiile
publice „demascarea‖ antinaţională a acestei teze brejneviste,
combătându-l însă pe Sonnenfeld. România avea motive să facă acest
demers, pentru că nu putea accepta, după ce i se luaseră samavolnic
Basarabia, nordul Bucovinei, ţinutul Herţa şi Cadrilaterul, să i se amputeze şi suveranitatea asupra restului ţării.
1

Se citează din Crina Sârbu, Organizarea unei lumi mulltipolare, în: România Liberă, 2000.
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 „Europa – spune Berlusconi – trebuie să rămână a statelor naţionale,
condusă de guvernele şi statele naţionale, dacă vrea să-şi îndeplinească
ţelurile‖. Dacă premierul italian are această concepţie despre integrarea
europeană, la care participă chiar de la iniţierea ei de către cei şase, cu
atât mai mult părerea lui este valabilă şi pentru globalizare.
 Prin extensie este de aceeaşi valoare pentru globalizare şi o altă părere
a controversatului premier italian despre conducerea UE. „O Europă
condusă de un directorat, cu excluderea altora, ar fi lipsită de orice eficacitate, o spectaculoasă eroare strategică‖. Prin această părere, Berlusconi se apropie de fapt, de concepţia lui Chirac despre o lume viitoare
mulltipolară. Analizând motivaţia acestei poziţii, cunoscutul ziarist român
Romulus Căplescu, crede că Berlusconi face aluzie „la un posibil directorat franco-germano-britanic, aşa cum ar fi reieşit din reuniunea tripartită
la vârf, din cursul lunii octombrie 2001, pe marginea summitului european de atunci‖1. Iarăşi revenim la părerea că dacă pentru UE, premierul
italian nu acceptă conducerea ei de către un directorat, cu atât mai mult
nu va accepta el un directorat în cazul globalizării. În esenţă, poziţia Italiei, exprimată oficial prin premierul Berlusconi, în problema suveranităţii
naţionale constă în respingerea oricărei încercări de limitare a ei, integrarea europeană şi mondială putând fi făcută de organisme interguvernamentale, deci respectând nu limitând suveranitatea statelor.
 Conservatorii şi laburiştii englezi: eurofili şi eurosceptici
Conducătorii Angliei şi ai celor două partide politice mari, Conservator şi
Laburist, care se succed la guvernare, se situează pe aceeaşi poziţie, de
menţinere a identităţii şi independenţei naţionale. Pe acest fond există două
tabere – eurofilii şi euroscepticii. Eurofilii susţin că Anglia „n-ar putea înflori decât
dacă există mersul hotărât spre integrare economică şi politică‖. Laburiştii, în
frunte cu Tony Blair, au câştigat alegerile şi datorită unei atitudini mai
prietenoase faţă de Europa, punând astfel capăt xenofobiei antieropene a
conservatorilor. În schimb, euroscepticii, inspiraţi din doctrina Thatcher, susţin ca
Anglia să rămână mai atentă, mai reţinută faţă de planurile UE de creare a
monedei comune şi de alte demersuri de adâncire a integrării, pentru a nu-şi
pierde identitatea unică şi independenţa. Mai mult decât atât, analiştii constată
prezenţa unei contradicţii fundamentale în anii 1990 sub conducerea
thatcheristă: pe de o parte, se susţinea participarea la globalizare, în care scop
se promova remodelarea economiei pentru a putea absorbi avantajele acesteia,
iar pe de altă parte, se refuza participarea la integrarea europeană, pe motiv să
nu-şi piardă identitatea unică şi independentă2. Prezenţa acestei contradicţii este
1
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expresia faptului că Anglia a fost dintotdeauna mai aproape de SUA decât de
Franţa şi Germania cu care s-a războit în trecut de multe ori. Acestea ar fi
principalele idei ale suveraniştilor.
 Zbignev Brzejinski: o Europă confederală?
La viitorul Europei nu se gândesc numai europenii. Şi alţi cercetători
neeuropeni ai fenomenului politic internaţional se ocupă de felul în care va
evolua Europa în viitor. De pildă, politologul american Zbigniev Brzejinski,
susţine conceptul unei Europe de tip confederal, o formă de organizare politică
internaţională în care statele naţionale îşi păstrează independenţa. În sprijinul
acestei convingeri, el porneşte de la două premise:
a) că Europa poate juca un rol mondial doar în calitate de „cap de pod‖
pentru SUA în monitorizarea problemelor mondiale;
b) că discrepanţa actuală dintre preocuparea mondială a Americii şi aparenta indiferenţă a Europei faţă de aceste probleme „trebuie redusă, ceea ce este posibil numai dacă Europa îşi asumă din ce în ce mai mult un
caracter confederat‖1.
Spirit clarvăzător şi logic, Z. Brzejinski vede viitorul Europei sub formă
confederativă, pentru că, spune el, „Europa nu poate deveni un stat-naţiune
unitar din cauza persistenţei diverselor sale tradiţii naţionale‖. Tot aceste tradiţii
sunt invocate de el drept cauză şi pentru „criza de legitimitate politică şi de
vitalitate economică cu care se confruntă din ce în ce mai mult Europa
Occidentală şi pe care n-o poate depăşi‖. Această criză „are rădăcini adânci în
puternica extindere a unei structuri sociale susţinute de stat şi care favorizează
paternalismul, protecţionismul şi parohialismul‖2.
Că Europa traversează o criză de legitimitate politică, este adevărat. Ne
îndoim însă de aprecierea autorului că Europa nu poate depăşi această criză.
Amintim drept argument că Uniunea Europeană a întâmpinat în istoria ei multe
asemenea probleme mari şi complicate, pe care însă le-a rezolvat, în general, pe
parcursul unui deceniu. De pildă, crearea uniunii vamale a durat între 1958 şi
1968; piaţa comună agricolă a fost creată în anii 1962-1972; sistemul monetar
european (SME) s-a organizat între 1969-1979; euro a fost gata între 19921999. Marile sale probleme, UE le-a rezolvat nu simultan, ci succesiv câte una,
nu dintr-o dată, ci treptat. Şi criza de identitate politică este o problemă mare şi
complexă, rezolvarea ei fiind deja pe ordinea de zi a UE sub forma creării Uniunii
Politice, alături de Uniunea Economică şi Uniunea Monetară. Nu este deloc
simplă crearea Uniunii Politice, dat fiind că între europeni, mai ales la francezi,
există un mare sentiment de nelinişte în legătură cu ideea naţională. Neliniştea
este reală, dar ea nu este de neînvins. Când europenii vor fi convinşi că este
1
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spre binele lor să-şi învingă temerea amintită, se va crea şi această Uniune
Politică, sub formă confederală, fie cum prevede Z. Brzezinski, fie sub altă
formă.
1.4.2. Federaliştii – partizani ai demersului supranaţional
Ideea Europei federale este mai veche în gândirea europeană occidentală.
Ea a apărut mai frecvent în literatura social-economică prospectivă chiar din
primele decenii postbelice, o dată cu startul integrării economice vest-europene.
Promotorii acestui proces, generatorul unei adevărate mutaţii în relaţiile
internaţionale europene, susţinând crearea Comunităţii Economice Europene, cu
Piaţa sa Comună, s-au gândit şi la ce va urma după aceea, adică la viitorul
construcţiei europene. Am văzut anterior, că unii gânditori concepeau şi concep
acest viitor sub forma unei Europe a naţiunilor sau, mai concret, o Europă
confederală, manifestând o adevărată ideosincrazie faţă de ideea de supranaţional/suprastatal. Alţii, în schimb, mai radicali în viziunile lor, concepeau şi
concep acest viitor statal al Uniunii Europene sub forma unei Europe de tip
federal. Nu există o distincţie pe ţări a partizanilor celor două concepţii. Din
aceeaşi ţară, cum este cazul Franţei de pildă, provin susţinători ai ambelor
orientări.
 Robert Schuman: federaţie europeană
Frontul federaliştilor este şi el populat cu numeroşi protagonişti. Între
aceştia, merită, credem, să-l invocăm, înaintea tuturor, pe Robert Schuman. Pe
de o parte, pentru că este considerat printre primii şi cei mai mari ctitori ai noii
construcţii europene. Pe de altă parte, pentru că ideile proiectuui său sunt
actuale şi astăzi. Evident, el nu este singurul protagonist la startul noii construcţii
europene. Alături de el întâlnim şi alte nume creatoare de istorie europeană:
Jean Monnet, din gândirea căruia s-a inspirat copios şi Robert Schuman; Konrad
Adenauer, preşedintele Germaniei şi Alcide de Gasperi, preşedintele Italiei. Îl
detaşăm însă dintre aceştia pe R. Schuman, pentru că vestita sa Declaraţie din
9 mai 1950, cu privire la viitorul Europei, pe care, în calitate de ministru de
externe al Franţei, o prezintă guvernului său, constituie punctul de pornire ideatic
şi operaţional al construcţiei acestui viitor.
Robert Schuman concepea viitorul Europei sub formă federală. Gîndirea
sa pornea de la trei premise fundamentale, ele constituind tot atâtea adevăruri
actuale şi astăzi.
Prima premisă reflectă convingerea că viitorul Europei se poate rezolva nu
prin conflicte şi războaie între state ca în trecut, ci numai pe calea înţelegerilor şi
convieţuirii paşnice. Cu alte cuvinte, viitorul Europei este, în mod necesar, o
chestiune de pace şi anume o pace nu numai europeană, ci mondială.
A doua premisă constă în faptul că pacea necesară depinde hotărâtor de
soarta raporturilor dintre Franţa şi Germania. Ameliorarea acestor raporturi cere,
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pe de o parte, înlăturarea opoziţiei dintre cele două ţări, iar pe de altă parte,
încadrarea Germaniei în câmpul occidental. Subliniem faptul că, în cadrul unei
vizite pe care Robert Schuman a făcut-o în SUA (septembrie 1949), Dean
Acheson cerea ministrului de externe francez, „să propună soluţii pentru a
integra Germania în câmpul occidental‖1. Aşadar, rezolvarea problemei
Germaniei, în sensul pacificării ei şi eliminării vechilor animozităţi cu Franţa,
constituia şi atunci, în 1950, cum constituie şi astăzi, o premisă esenţială pentru
construcţia viitorului Europei.
A treia premisă reflectă convingerea că viitorul Europei poate fi construit
nu dintr-o dată, prin acţiuni pripite, ci în mod treptat, cu paşi succesivi, mereu
înainte. „Europa, spunea Schuman, nu se va construi dintr-o dată şi nici printr-o
construcţie de ansamblu: ea se va face prin realizări concrete, care vor genera,
în primul rând, o solidaritate reală‖2. Evident, această solidaritate a ţărilor
europene nu se putea realiza fără voinţa lor de a merge împreună înainte,
aprofundând continuu cooperarea dintre ele şi rezolvând prin negocieri
răbdătoare orice probleme şi dificultăţi.
Acestea sunt principalele premise de la care porneşte R. Schuman în
proiectul său de gândire şi acţiune pentru construirea viitorului Europei pe baze
federale. Observam, în sinteză, că drumul acestui viitor trece prin pace,
colaborare şi solidaritate între statele europene.
Cum vedea R. Schuman construirea viitorului federalist al Europei?
Preluând un proiect gândit de Jean Monnet, dar trecându-l prin creuzetul propriei
sale judecăţi, R. Schuman propunea această construcţie prin realizări concrete
şi, treptat, cuprinzând de la început nu întreaga economie, ci părţi posibile din
ea. Primul pas în această privinţă l-a constituit instituirea Controlului comun
franco-german asupra producţiei de bază a economiilor naţionale, adică asupra
producţiei de cărbune şi oţel. Pentru înfăptuirea acestui control, el propunea ca
„producţia franco-germană de cărbune şi oţel să fie plasată sub incidenţa unei
Înalte Autorităţi, în cadrul unei organizaţii deschise şi altor state europene‖.
R. Schuman concepe crearea acestei organizaţii deschise şi Înalta
Autoritate nu ca simple aranjamente de cooperare în producţia de bază a ţărilor,
ci ca un mijloc „de fuziune a intereselor indispensabile pentru unificarea
economică‖ şi „crearea unui sistem economic comun‖, contribuind „la crearea
unei prime baze concrete a federaţiei europene (s.n.), indispensabilă pentru
menţinerea păcii‖3.
În încheierea declaraţiei sale despre proiectul viitorului federal al Europei,
autorul face două precizări: una în legătură cu caracterul noii organizaţii şi alta
despre natura Înaltei Autorităţi. Noua organizaţie „va asigura unirea pieţelor‖ şi
1
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crearea unei pieţe comune, deschise; ea nu va fi deci un cartel internaţional şi nu
va produce nici urmările acestuia: „tendinţa de a impune practici restrictive
asupra distribuţiei şi exploatării pieţelor naţionale şi de a menţine profituri mari‖.
În ceea ce priveşte natura Înaltei Autorităţi, R. Schuman o concepea ca pe o
structură administrativă a Pieţei Comune a Cărbunelui şi Oţelului care „va fi
alcătuită din persoane independente numite de guverne‖ şi condusă de un
preşedinte. Ea îşi va exercita autonomia în limita puterilor conferite prin acord.
Aceasta a fost gândirea generală, prima expusă mai concret, a conceptului de
Europă unită pe cale federală. În esenţă, este vorba, de crearea unei pieţe
comune a Cărbunelui şi Oţelului prin integrarea producţiilor naţionale ale acestor
produse de bază ale economiei şi formarea primei Comunităţi Europene cu
caracter integrator, numită Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului
(CECO). Aceasta constituia, în gândirea lui R.Schuman, prima piatră pusă la
temelia viitorului Europei.
 Jean Jacques Servan Schreiber: un minim federal european
Un alt participant pe frontul federaliştilor, tot de renume internaţional, este
Jean Jacques Servan Schreiber, autorul – printre altele asemenea – vestitului
best-seller mondial „Le Défi Américain‖. Ne oprim asupra lui nu numai pentru că
personalitatea sa publicistică şi politică este de notorietate internaţională, ci mai
ales pentru ideile sale, care reprezintă picături bune de înţelepciune la teoria
necesităţii federalizării Europei. Teza lui fundamentală constă în aprecierea că
statul-naţiune este un concept depăşit şi că viitorul Europei are nevoie de un
„minim federal‖. În susţinerea tezei sale, autorul se sprijină pe următoarele
convingeri:
 europenii au nevoie şi „vor să devină stăpânii creşterii, adică stăpânii
destinului lor‖. Ca să realizeze acest obiectiv „calea autarhiei naţionale
nu poate fi împrumutată‖1;
 europa are nevoie de eficienţă competitivă. Dar, spune Schreiber, scara
naţională este insuficientă pentru unităţile productive în aproape toate
sectoarele economice avansate. Cadrul naţiunii este prea mic pentru a
asigura ansamblul nevoilor de produse industriale;
 nevoia Europei de eficienţă competitivă este văzută de autor în comparaţie cu SUA. De aceea, spune el, viitoarea organizare a Europei are ca
obiectiv „de a deveni competitivă cu Statele Unite‖. Acum, însă, puterea
tehnică, financiară şi ştiinţifică a Europei celor şase este mai mică, „dar
voinţa de a asigura Europei o autonomie de destin pornind de la această
inferioritate din start, ne obligă la necesitatea unei organizări europene
care să fie în acelaşi timp eficace şi puternică‖2;

1
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 obsedat de sfidarea puterii concurenţiale americane, ca şi de ostilitatea
Franţei faţă de supranaţionalitate, Schreiber încheie discuţia acestor
premise cu următoarea idee şocantă: „Noi – spune el – suntem deci, cu
spatele la perete: întoarcerea la ordinea naţională nu mai este posibilă în
creştere; ori ne forjăm o politică industrială europeană ori industria americană va continua să organizeze viitorul Pieţei Comune‖ 1.
Pornind de la aceste premise cu valoare de argumente profederale,
autorul subliniază necesitatea conştientizării europenilor pentru: „regăsirea
stăpânirii de sine a propriului destin faţă de sfidarea americană‖; pentru „crearea
de mari unităţi industriale capabile, prin talia lor şi prin gestiune, să rivalizeze cu
giganţii americani; pentru „alegerea de mari operaţiuni de vârf, care să asigure,
în esenţă, un viitor autonom pentru Europa‖ şi, în fine, pentru „un minim de
putere federală care ar putea fi promotorul şi garantul întreprinderilor
comunitare‖2.
O parte importantă a concepţiei autorului despre necesitatea unei Europe
cu „un minim de putere federală‖ o constituie problematica statului şi a
sistemelor social-economice naţionale ale ţărilor europene.
Statele naţionale, spune Schreiber, sunt neputiincioase în rezolvarea unor
probleme de care depinde viitorul ţărilor şi al Europei. În acest sens se constată
două mari neajunsuri.
Primul vizează, în esenţă, problema punerii în mişcare a angrenajului de
redresare social-economică a ţărilor şi alinierea lor la cotele de performanţă
concurenţială ale SUA. Împrejurarea se manifestă în mai multe feluri, dintre care
cele mai importante sunt:
 pierderea de către ţările europene „a unei anumite forţe de inovaţie‖, din
care cauză, nu mai sunt în avangardă, nu mai participă, în primul rând, la
lupta pentru dezvoltările sociologice şi ştiinţifice care condiţionează civilizaţia noastră‖;
 situaţia „de a fi depăşit şi de a nu mai avea mijloacele unei participări active la ceea ce contează în progresul umanităţii‖;
 „retardarea tehnologică şi ştiinţifică din fiecare ţară a Europei‖, manifestată prin influxul redus de investiţii străine directe, element fundamental
pentru dezvoltarea industriei;
 „în Europa, constată Schreiber, există capitaluri, dar numai întreprinderile americane par atrage profituri cu adevărat‖. De ce? se întreabă autorul. Pentru că, spune el, „problema nu se pune numai în termeni
economici, ci şi în cei de organizare şi de adaptare flexibilă la cerinţele
pieţei‖. Din cauză că retardarea tehnologică este dublată de retardarea
organizatorică, „americanii ştiu astăzi să lucreze în propriile noastre ţări,
mai bine decât noi înşine‖;
1
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 conducătorii marilor întreprinderi europene, ca şi societatea politică a ţărilor, se află în divorţ faţă de viaţa socială, faţă de evoluţiile rapide ale
acesteia. Divorţul, spune autorul, este provocat de faptul că grupurile de
conducători ai economiei şi societăţii „conservă optica lor perimată şi etica lor tradiţională, ei rămânând sub vechile lor mijloace de presiune, de
caracter birocratic şi aristocratic‖, împiedicându-le acţiunile reactive la
nevoile în schimbare. Concluzia autorului este că aceşti conducători
„sunt totalmente inadaptaţi la noua societate în curs de naştere‖1.
Al doilea mare neajuns îl reprezintă caracterul rigid, sclerozat al sistemelor
social-economice naţionale ale ţărilor europene. Cazul, spune Schreiber, este
valabil mai ales pentru Franţa, Germania şi Anglia. Aici autorul ridică problema
deschiderii spre exterior, practicată curajos de Belgia şi Olanda. Economia
Franţei, afirmă acesta, este supusă unei orientări interne prea „coerente‖, având
„un caracter închis al sistemelor din care fac parte diverşii actori şi grupele de
conducători‖. Încercând să explice aceste diferenţe, Schreiber apreciază că este
vorba tot despre stat. Spre deosebire de statul belgian, în Franţa statul are o
parte mai importantă şi, deşi personalităţile politice, economiştii, sindicatele, se
declară cu toţii „inamici în teoria statului, considerându-se victime ale lui, sunt
extrem de ataşaţi acestui sistem‖. Aceleaşi constrângeri naţionale, spune
autorul, se constată şi în celelalte ţări, chiar dacă accentele sau dimensiunile lor
diferă întrucâtva. Rezumând observaţiile sale, Schreiber spune, că „societăţile
noastre europene actuale sunt închise, stratificate‖ şi că „astfel, problemele
noastre se reduc la cea a schimbării sistemelor profund sclerozate‖ care au
dificultăţi de a se deschide. „Acesta este fondul problemei‖2.
Neputinţa statului-naţiune şi neajunsurile sistemelor social-economice
sclerozate, necesitatea marilor unităţi industriale competitive şi alegerea spre
dezvoltare a sectoarelor de vârf, promovarea tehnologiilor şi ştiinţei, toate
acestea sunt motive pentru Schreiber, să susţină că „nici Europa, nici Franţa nu
ar desăvârşi actul decisiv care le-ar permite să scape de colonizarea americană,
cât timp acest demers nu va fi avut loc asupra unor puncte precise, anume o
întoarcere a legitimităţii politice în favoarea unei anumite autorităţi federale
europene care va trebui, evident, să fie fondată într-un fel sau altul, pe căile
democratice‖3. În fond, despre ce este vorba? Este vorba, precizează audistul,
„în mod exclusiv şi simplu, de a transfera de la scară naţională la scară
europeană un foarte mic număr de probleme, care nu pot fi rezolvate cu
eficacitate la nivel naţional şi, înainte de toate, o politică industrială şi o politică
ştiinţifică faţă de America‖. Probabil pentru liniştea francezilor, care fac alergie la
ideea de supranaţionalitate, Jean Jacques Servan Schreiber a considerat
necesar să le precizeze, că problemele care afectează suveranitatea naţională
1
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reprezintă „un număr foarte mic‖ şi că „ideea federală, ca orice alegere a
viitorului, conţine o mare parte de risc şi incertitudine, însă acest risc este limitat.
Riscul este absolut dacă se refuză orice mijloc de a decide ideea unui minimum
federal‖1.
La primele sale formulări, ideea unei Europe federale era un crez care
purta în sine o tentă romantică. Reacţiile adversarilor erau prezente, dar purtau
şi ele un aer de dezbateri teoretice. Lucrurile însă se schimbă atunci când este
vorba să se treacă efectiv la realizarea în practică a demersului federativ,
atingând astfel soarta statului naţional şi a suveranităţii sale.
 Joschka Fischer: Europă federală cu guvern federal
Astăzi, cei mai fervenţi şi cei mai hotărâţi susţinători ai ideii de Europă
federală sunt oficialii germani. Ei aduc în sprijinul lor importante argumente care
merită să fie cunoscute. Se pare că unul dintre cei mai reprezentativi ideologi ai
acestui demers este Joschka Fischer, ministru de externe al Germaniei şi
reprezentantul ecologiştilor în guvern. Fiind ministru de externe şi încă a celei
mai importante ţări în cadrul UE, ideile lui J. Fischer despre viitorul federalist al
Europei nu sunt doar idei personale ci, înainte de toate, idei şi convingeri ale
guvernului pe care îl reprezintă. După cum vom vedea mai departe, aceste idei
constituie un veritabil program doctrinar al guvernului german. Iată principalele
aspecte, – premise, conţinut, argumente şi implicaţii – ale acestui program
privind crearea unei Europe federale.
Oficialul german porneşte de la premisa generală că „actuala Europă este
în criză‖, răvăşită de îndoieli şi de lipsa de proiecte despre viitor. Un prim
simptom al crizei îl constituie învechirea structurilor instituţionale actuale ale UE.
Vechi de aproape 50 de ani, ele sunt angrenate de o birocraţie paralizantă a
Bruxelles-ului şi nu pot suporta extinderea Uniunii la 27 sau 30 de state membre.
Un al doilea simptom al crizei constă în faptul că, în alcătuirea ei actuală, UE nu
poate evita, după extindere, transformarea sa într-o simplă zonă de liber schimb.
 Pornind de la aceste premise, se trage concluzia că ieşirea din actuala
criză este indispensabilă progresului UE, fapt care cere, în mod necesar,
crearea Uniunii politice a Europei, al cărei capăt final ar fi o federaţie europeană‖. În acest scop, se propune ca un număr restrâns de state să
elaboreze un nou tratat, cu caracter fondator, menit să se aşeze astfel
bazele viitoarei Uniuni, care să reprezinte nivelul acestei federaţii.
 În gândirea sa, şeful diplomaţiei germane susţine că, din vechea Europă
a tratatelor de la Roma, Amsterdam şi Nisa, urmează „să apară, progresiv, noua Europă‖. Ea va ţine porţile deschise tuturor statelor membre
doritoare să adere, „dar care va avea nevoie de o avangardă ambiţioasă
pentru a avansa‖.
1
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 Construcţia noii Europe federale, urmează a parcurge trei trepte succesive, de importanţă crescândă.
Prima treaptă o constituie „cooperarea întărită‖. Va cuprinde doar statele
care doresc această cooperare şi anumite domenii convenite reciproc. În
general, această primă treaptă rămâne în cadrul actualelor tratate ale Uniunii. A
doua treaptă, superioară celei anterioare, urmează să schimbe însăşi natura
Uniunii, în sensul că apare un nou „centru gravitaţional‖, format dintr-un grup
restrâns de state. Acesta va avea ca sarcină încheierea unui nou tratat fondator,
menit să favorizeze cea de-a treia treaptă a procesului: crearea Federaţiei
Europene, cu un guvern federal şi parlament bicameral proprii. Federaţia
Europeană este concepută a fi deschisă tuturor statelor membre ale UE1.
 Într-un discurs, cu răsunătoare ecouri naţionale şi internaţionale, ţinut de
acelaşi oficial german la Universitatea Humboldt din Berlin, acesta aduce
noi dezvoltări ideatice în favoarea unei Europe federalizate. În urma unei
replici tăioase asupra acestui discurs din partea unui înalt demnitar francez, ministru de interne al ţării sale, două mari ziare din cele două ţări,
Cotidianul parizian Le Monde şi săptămânalul hamburghez Die Zeit le-au
oferit mai multe pagini pentru a-şi expune părerile, chipurile, pentru a se
lămuri şi s-au lămurit chiar: fiecare a rămas la părerile lui.
Iată părerile lui J. Fischer, pe care le menţionăm ca adăugare la cele
anterioare.
 „Statul-naţiune în accepţia clasică a cuvântului – spune Fischer – nu mai
este în măsură să decidă destinul popoarelor europene‖, pentru că el
„este prea slab în condiţiile mondializării‖.
 „Această mondializare – fie că ne place, fie că nu – reprezintă o realitate
obiectivă. Problema este cum să ne comportăm, cum putem stăpâni
această realitate, cum să păstrăm ceea ce este important şi preţios pentru noi‖. Încercând să răspundă acestei probleme, el a adăugat: „Singurul
răspuns nu poate fi decât o Europă federalizată. Vreau să depăşim orice
formă a vechiului regim european‖, înţelegând prin aceasta, instituţiile
Comunitare de la Bruxelles, care sunt, după el, total depăşite. Acestea ar
fi principalele idei din dezbaterea faţă în faţă dintre demnitarul german şi
cel francez în problema viitorului statului în cadrul Uniunii Europene.
Părerile germane nu se bucură deloc de acceptul oficialilor francezi. De
pildă, Jean-Pierre Chévénement, ministru de interne al Franţei, copartener la
această dezbatere, a reacţionat cu o replică tăioasă la discursul lui Fischer de la
Universitatea Humboldt, apreciind că „Germania continuă să viseze la Sfântul
Imperiu Romano-German‖ şi că, încă „nu s-a vindecat după aberaţia pe care a
constituit-o nazismul‖2. Aceasta, la început. Participând însă la dezbaterea
1
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amintită, publicată în cele două ziare, Jean-Pierre Chévénement se
concentrează pe două idei mari: pe sfidările globalizării şi soarta statelor-naţiune.
 „Văd în această globalizare – scrie el – fără îndoială, aspecte pozitive,
dar şi multe aspecte negative. Este o globalizare sălbatică, în afara controlului cetăţenilor. Contra unei asemenea tendinţe trebuie să intervină o
revoluţie‖.
 „Statul-naţiune este – aprecia el – tocmai cel mai bun mijloc de a face faţă riscurilor globalizării, deoarece oferă cadrul optim de exercitare a suveranităţii populare‖.
 Şi dacă totuşi se realizează o federaţie europeană şi este prost gândită
„există pericolul ca adevăratul federalizator să fie Statele Unite‖. Observăm, aşadar, că respingerea ideii federalizării europene are şi o tentă
antiamericană, dând astfel glas, cum bine remarca şi cunoscutul ziarist
român Romulus Căplescu, cunoscutei ideosincrazii antiamericane a Parisului1.
 În încheierea acestei discuţii, precizăm că, oficial, Franţa n-a vorbit până
acum de o Federaţie europeană, de un nou tratat fondator sau de importanţa statului-naţiune în cadrul globalizării. Franţa însă, prin liderii săi politici, este conştientă că UE traversează o perioadă de stagnare a
construcţiei sale şi pentru înlăturarea acestui impas este gata să accepte
conceptul de „cooperare întărită‖, împreună cu baza sa, o avangardă
formată din membrii UE care vor ca integrarea să progreseze.
Acceptând ideea de „cooperare întărită‖, Franţa oficială respinge însă
categoric orice tentativă de renunţare la suveranitate. Pe aceeaşi poziţie se
situează şi membrii nordici ai UE: englezii, irlandezii şi scandinavii, precum şi
Italia. Reticenţele acestora faţă de propunerile germane de federalizare a
Europei înseamnă practic respingere. Cât priveşte blocul ţărilor membre din
flancul sudic al UE – Grecia, Spania şi Portugalia – acestea, beneficiind de
importante fonduri europene care se adaugă la propriile eforturi investiţionale,
stau deocamdată în expectativă.
 Jacques Delors: Europa – federaţie a statelor-naţiune
Alături de oficialităţile ţărilor UE cu cele mai înalte repsponsabilităţi în stat
– preşedinţi de ţară şi de guverne, miniştri etc. –, numeroase alte personalităţi
participă cu păreri proprii la marea dezbatere despre viitorul statelor naţionale în
cadrul viitoarei integrări continentale. Între acestea, reţinem părerile lui Jacques
Delors, fost preşedinte al Comisiei Europene şi părintele Uniunii Economice şi
Monetare. Într-un amplu interviu acordat publicaţiei „Le Nouvel Observateur‖,
întrebat fiind care Europă consideră posibilă şi de dorit, Europa naţiunilor sau
cea federală?, el răspunde categoric: „Europa va fi o federaţie a statelor1
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naţiune‖. Încercând să descifreze conţinutul unei asemenea federaţii el
precizează că „în această situaţie, fiecare stat acceptă să transfere la nivel
european un anumit număr de competenţe şi, adesea, ele prevăd posibilitatea
de a lua decizii cu majoritate calificată‖.
 Federaţia statelor-naţiune „este opusul Europei naţiunilor, care se
bazează pe procedura interguvernamentală, în opoziţie cu politica
comunitară‖.
 „Federaţia statelor-naţiune vrea să împace cele două formule. Ea permite definirea cu claritate a domeniilor comune şi a celor care rămân în
competenţa statelor‖. Referindu-se la acestea din urmă, J. Delors este
de părere ca în tratatul de creare a Europei Federale să se includă
„competenţe explicit rezervate fiecărei ţări, în special politica privind sistemul de învăţământ, locurile de muncă, asistenţa socială, cultura, disciplina teritoriului‖1.
Observăm aşadar, că spre deosebire de preşedintele Chirac şi ceilalţi din
conducerea Franţei, Jacques Delors este fără rezerve pentru o Europă
federalizată, idee exprimată, de altfel, şi de alte mari personalităţi franceze
înaintea lui. În constructul său previzional, Delors ar putea fi influenţat, probabil,
de cel puţin două împrejurări: pe de o parte de bogata sa experienţă în
conducerea Comisiei Europene, o instituţie comunitară cu caracter
supranaţional, iar pe de altă parte, de conştiinţa faptului că, în cadrul globalizării,
nici un membru al Uniunii, luat separat, nu poate ţine piept puterii competitive a
SUA. În schimb, împreună, federalizaţi, ei ar putea constitui un partener pe
măsură.
 Gyula Horn: statul naţional omogen – stat perimat istoric
În marea dezbatere contemporană sunt prezenţi şi oficialii unguri de la
Budapesta. Vom zăbovi şi asupra părerilor lor, mai ales că, deşi nedeclarat, ele
privesc direct şi România.
„Statul naţional omogen este un fenomen perimat, anacronic‖ spunea
premierul maghiar, Gyula Horn, la simpozionul din 1995, consacrat aniversării a
20 de ani de la adoptarea Actului Final de la Helsinki. Per a contrario, înseamnă
că, dacă „statul naţional omogen‖ este depăşit de istorie, ar fi actual un „stat
naţional neomogen‖. Ce înseamnă însă contrariul lui omogen în cazul unui stat?
Gyula Horn nu ne spune. Şi nu ne spune pentru că, ceea ce îl deranjează este
nu ideea de omogen sau neomogen, ci mai precis ideea de „stat naţional unitar‖.
Faptul că fostul premier maghiar adaugă ideii de stat termenul, mai puţin precis,
de „naţional omogen‖, în locul celui mai precis de „naţional unitar‖ nu reprezintă
decât un şiretlic stilistic folosit, de regulă, de politicienii şi diplomaţii versaţi,
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pentru a atenua aciditatea unei afirmaţii critice, supărătoare celor cărora li se
adresează.
Cui i se adresează Gyula Horn şi alţi lideri politici şi de stat maghiari cu
teza, repetată până la saturaţie, a statului naţional depăşit istoriceşte? În orice
caz, teza, deşi este enunţată ca cerinţă generală a actualităţii istorice, nu se
adresează SUA sau Germaniei, ambele state federale, dar foarte omogene şi
nici Franţei, Angliei care sunt state naţionale omogene şi ele. Teza se adresează
foarte precis vecinilor Ungariei, care au între frontierele lor naţionale şi grupuri de
etnici maghiari. De aici porneşte Gyula Horn şi ne-o spune fără ocol, când
apreciază că în mai multe ţări din Europa Centrală şi de Est se doreşte crearea
de state naţionale. Din expunerea sa aflăm nu numai premisa afirmaţiilor sale, ci
şi cauza pe care-şi bazează aprecierile.
„Statul naţional omogen – spune Gyula Horn – este un fenomen perimat,
anacronic, pentru că face abstracţie de minorităţile naţionale existente în ţările
respective. În toate ţările, drepturile minorităţilor se leagă, într-un fel, de
problema frontierelor şi tocmai aspiraţiile pentru statul naţional sunt acelea din
cauza cărora se pune problema frontierelor‖1.
Observăm, aşadar, că liderul maghiar Gyula Horn, ca şi discipolii săi din
România, UDMR-iştii, atacă însăşi coloana vertebrală a statului contemporan,
anume naţionalitatea şi teritorialitatea sa, ambele dimensiuni fiind definitorii
pentru existenţa şi funcţionarea chiar şi a actualului stat al Ungariei. Atacând
naţionalitatea şi teritorialitatea statului, se atacă de fapt suveranitatea naţională
cu întreaga suită de valori care o definesc. Jos „aspiraţiile pentru statul naţional‖,
jos „problema frontierelor naţionale‖, jos „conştiinţa naţională şi a idealurilor
naţionale‖, iată ce cer conducătorii maghiari vecinilor lor, în numele viitorului.
1.4.3. Constituţia României: România – stat naţional,
suveran şi indivizibil
Este fapt indiscutabil că nu putem rămâne încremeniţi în canoanele
trecutului. Oricât de conservatorism ar exista, noi avem totodată şi o structură
mentală care ne îndeamnă să gândim la viitor. Prospectivul din noi este firesc, el
făcând parte din însăşi trăirea noastră prezentă, trăire care încorporează în ea şi
schimbările tendenţiale aducătoare de nou, de viitor. Rezultă, aşadar, că în mod
obiectiv, nu putem rămâne cu faţa spre trecut. La fel şi în cazul percepţiei
statului. Cei peste 300 de ani de existenţă a lui au fost însoţiţi de mari schimbări
naţionale şi internaţionale. Pe plan naţional, s-au schimbat radical relaţiile dintre
naţionalităţile majoritare şi naţionalităţile minoritare pe baza democraţiei şi
drepturilor fundamentale ale omului, iar pe plan internaţional, relaţiile dintre state
şi naţiuni sunt urmate de deschiderile externe crescânde, respectiv de creşterea
1
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fără precedent a interdependenţelor economice, politice şi culturale, mergând
până la integrările economice internaţionale.
Aşadar, în faţa acestor tendinţe, nu putem rămâne cu ochii închişi. Dar, în
acelaşi timp, nici nu putem intra în viitor cu suveranitatea sugrumată, ca o ţară a
nimănui, sau a oricui, numai a poporului ei nu! Nu-i nici un secret că România
are o mare sensibilitate faţă de teza limitării suveranităţii, legitimată de condiţii
istorice obiective. Legitimitatea se sprijină pe faptul că, prin împărţirea teritoriilor
europene la terminarea celui de-al doilea război mondial, României i s-au luat cu
forţa hălci întregi din teritoriul şi populaţia sa. Este vorba de Basarabia, Nordul
Bucovinei, Ţinutul Herţa, Cadrilaterul şi Insula Şerpilor cu toate zăcămintele de
ţiţei şi gaze naturale din jurul ei. În aceste condiţii istorice, marcate de marile
rapturi teritoriale naţionale, să vii să-i spui acum României, că nici pe restul ţării
nu mai este suverană, înseamnă realmente dezomogenizare naţională şi statală.
Oricât de moderni am fi, nu se poate accepta în nici un fel să devenim ca stat şi
ţară, o simplă piesă de muzeu. Optica noastră este alta: cum am mai spus-o în
paginile anterioare, suveranitatea naţională este o sursă de competenţă a
statelor de a intra în diverse combinaţii în relaţiile dintre ele, inclusiv de tip
integrator şi nicidecum o frână în calea acestor procese.
Reamintim că UE, modelul internaţional cel mai avansat de integrare, a
cărei piaţă este unică, fără frontiere naţionale, însă deciziile mari se adoptă de
către Consiliul European, care operează pe bază interstatală, nu supranaţională.
Aici, în opinia noastră, avem dovada că suveranitatea naţională este folosită, nu
lichidată!, Numai fiind suverane, statele pot participa liber la diverse relaţii de
colaborare între ele, inclusiv integratoare. În absenţa suveranităţii naţionale nu
s-ar fi putut şi nici nu se pot concepe nici un fel de aranjamente integraţioniste,
indiferent de scara la care sunt concepute – regională, continentală sau mondială –, aranjamente care presupun înţelegeri reciproce, adică cedări şi acceptări
reciproce, de competenţă, ca state complet suverane.
Tezele liderilor maghiari de la Budapesta cu privire la stat şi suveranitate
se regăsesc aidoma, uneori chiar finalizate în cereri concrete şi la maghiarii din
afara Ungariei. Cei din România, de pildă, şi-au exprimat părerea energic în
această problemă, atât la adoptarea actualei constituţii, în 1990, cât şi cu ocazia
discuţiilor din 2002 pentru adoptarea noii constituţii, prin revizuirea celei
anterioare şi aducerea ei mai aproape de cerinţele momentului, marcat de
pregătirea aderării la Uniunea Europeană. „Atacul‖ lor a fost şi este îndreptat
asupra prevederii din Constituţie, care stipulează că statul român este un stat
naţional unitar şi suveran. Avem sentimentul convingerii – deşi am dori să greşim
– că liderii maghiari români nu şi-au folosit zestrea intelectuală şi politică cu atâta
iscusită îndârjire şi nu s-au dat de ceasul morţii în nici-o altă mare problemă a
ţării în care trăiesc, aşa cum au făcut-o pentru eliminarea din Constituţie a
prevederii despre caracterul naţional şi unitar al statului.
În motivarea poziţiei lor, UDMR-iştii aduc drept argumente, de regulă,
ideea de „modernitate‖, de „gândire europeană‖, de „cerinţe obiective ale
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integrării‖ etc., valori pe care, chipurile, românii, închistaţi în specificul naţional şi
în tradiţiile proprii, cu mentalităţi din secolele trecute, nu-s apţi să le înţeleagă.
Mai ales cu ocazia declanşării dezbaterilor naţionale premergătoare revizuirii şi
completării Constituţiei (din 2002), asistăm din partea lor la o veritabilă campanie
de demascare a nocivităţii ideii de „naţional‖, de „unitar‖ în caracterizarea statului
român din legea fundamentală a ţării – Constituţia. Bineînţeles că, în fruntea
acestei campanii sunt chiar liderii UDMR-ului, care, după cum observa şi
scriitorul Octavian Paler, au vederi cosmopolite! Practicând la scenă deschisă,
persiflarea cuvântului „naţional‖ şi confuzia dintre „naţional‖ şi „naţionalism‖,
internaţionaliştii de stil nou, care cred că, astfel, se dovedesc „europeni‖,
„strâmbă din nas de câte ori aud vorbe ca „specific‖, „tradiţie‖, socotindu-le
perimate, demodate, mirosind a baligă de secolul al XIX-lea, fără nici o şansă
într-o lume mondializată. Pudici, internaţionaliştii noştri nu le pot pronunţa decât
cu dispreţ‖1.
Am citat din Octavian Paler din două motive: pe de o parte, pentru că
acest transilvănean, de aleasă valoare scriitoricească şi intelectuală, ne oferă
frumoase modele de analiză social-politică a marilor probleme cu care se
confruntă astăzi România; pe de altă parte, pentru că, prin experienţă proprie şi
cultură, este unul dintre cei mai buni cunoscători ai fenomenului maghiar
românesc şi de aiurea, iar observaţiile sale nu-s bătute nici de vântul
naţionalismului extremist de dreapta sau de stânga şi nici de înclinaţiile
patriotarde ale politicienilor de ocazie.
Nu putem încheia această discuţie fără să ne exprimăm mirarea: de ce
liderii maghiari budapestani ridică problema suveranităţii şi a frontierelor
naţionale cu atâta insistenţă, când ei sunt liberi să intre şi să iasă din România –
şi o fac efectiv ca în ţara nimănui – fără să se sinchisească nici de suveranitate
şi nici de frontiere? Înainte şi după anul 2000, oficialii unguri de rang
guvernamental au făcut numeroase vizite private, incognito, în România, bătând
Transilvania în lung şi în lat, folosindu-se de orice eveniment, cât de mic, de
aniversare, de comemorare etc. În anul 2000, de pildă, chiar premierul maghiar
Victor Orban, după încheierea vizitei oficiale la Bucureşti, a făcut o excursie la
maghiarii români din Ardeal. În ultimul timp, alţi demnitari, la nivel de miniştri
adjuncţi şi chiar miniştri au făcut vizite particulare, tot incognito, în judeţele Arad,
Alba, Cluj, Harghita şi Covasna, Oradea. Mai mult decât atât, de-a lungul
timpului, oficialii maghiari nu numai că s-au întâlnit nestingheriţi, practic cu toate
comunităţile maghiare româneşti, dar le-au acordat şi diverse ajutoare, fără
ştirea autorităţilor româneşti. „Nu neg – mărturiseşte chiar preşedintele UDMR
Marko Bela – că a existat în UDMR o grupare care a primit ajutor politic din
partea fostului partid de guvernământ din Ungaria şi acum reprezentanţii acestui
grup se simt frustraţi, pentru că, preconizează că nu vor mai primi un astfel de
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sprijin. Eu aş vrea să-i liniştesc: şi până acum, majoritatea din UDMR a ales
calea de urmat. Şi de acum înainte va fi la fel‖1.
Numeroasele vizite private, incognito, ale demnitarilor maghiari de la
Budapesta în România, sesizate de prefecţii judeţelor amintite, nu puteau lăsa
indiferent Guvernul. Punând aceste vizite în contextul nerespectării suveranităţii
statului, premierul Adrian Năstase a atras atenţia Budapestei că România nu e
„ţara nimănui‖. Apreciind statutul neclar al acestor vizite, premierul român
sublinia ferm: „Vreau să spun clar, că această practică nu va mai continua şi
acesta este mesajul pe care trebuie să-l înţeleagă şi dl. Ambasador al Ungariei şi
ceilalţi colegi de-ai noştri... nu avem nimic împotrivă să existe întâlniri cu
reprezentanţii maghiari, dar aceste lucruri trebuie să fie făcute, totuşi, nu ca întro ţară a nimănui, ci ca într-o ţară suverană‖2.
Prin similitudine, ne punem întrebarea: oare oficialii ministeriali români ar
merge incognito la comunităţile româneşti din sudul Dunării – din Bulgaria,
Iugoslavia, Macedonia, Grecia şi Albania –, în vizite private, să le dea ajutor
politic, fără ştirea guvernelor respective? Precis ar fi scandal european, ajuns
chiar la Consiliul Europei şi România ar fi acuzată de încălcarea suveranităţii
naţionale.
***
Incursiunea pe care am făcut-o în gândirea unor lideri politici şi de stat,
promotori ai integrării şi globalizării, ne arată că şi cei care sunt de acord, în
esenţă, cu aceste procese, sunt puternic diferenţiaţi în ceea ce priveşte căile de
înfăptuire, fapt care se reflectă ca atare şi asupra viitorului statului naţional.
Indiferent de natura acestor căi – federaţia, confederaţia sau comunitatea
naţiunilor – cert este că omenirea se află într-un moment crucial al istoriei sale,
când se încheie epoca sa modernă, în care statul–naţiune constituia axul central
al vieţii naţionale şi internaţionale a popoarelor şi păşeşte într-o nouă epocă,
postmodernă, dominată de globalizare şi informatizare, în faţa cărora, dispărând
frontierele naţionale, trebuie să se reconsidere şi conceptul de stat–naţiune, cu
toată suita sa de valori şi entităţi naţionale.
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CAPITOLUL 2
PERMEABILIZAREA FRONTIERELOR NAŢIONALE:
PRIMUL ATAC AL GLOBALIZĂRII ASUPRA STATULUI–
NAŢIUNE
Primele atacuri ale globalizării asupra statului-naţiune au vizat frontierele
naţionale. Faptul nu este întâmplător. El se explică prin rolul hotărâtor al acestor frontiere în definirea teritorială a statelor şi naţiunilor. De aici şi cota înaltă
de relevanţă a existenţei lor în teoria şi practica globalizării.

2.1. Precizări prealabile necesare
Punând în discuţie permeabilizarea actualelor frontiere naţionale ale statelor ne interesează răspunsul cel puţin la patru probleme majore: ce înseamnă
această permeabilizare, de ce este necesară, cum şi prin ce mijloace se realizează sau urmează a se realiza şi ce implicaţii are în viaţa naţională şi internaţională a ţărilor? Evident nu se poate răspunde la aceste probleme fără unele
precizări prealabile necesare.
Prima precizare: frontierele reprezintă o problemă de proprietate naţională a statului
Frontierele naţionale reprezintă un concept complex tridimensional: juridic,
politic şi economic.
Juridic, ele reprezintă linia de demarcaţie teritorială a statelor între ele,
stabilită prin tratate internaţionale şi recunoscută de comunitatea internaţională.
Politic, ele definesc spaţiul geografic în cadrul căruia statul naţional îşi
exercită prerogativele sale suverane.
Economic, frontierele definesc teritorial existenţa unor resurse naturale la
care au dreptul de acces comunităţile umane organizate social între aceste
frontiere. Delimitând spaţial aceste resurse, frontierele devin, de fapt, o problemă
de proprietate naţională a statului asupra teritoriului pe care îşi exercită puterea
suverană. Aceasta, pe de o parte. Pe de altă parte, resursele naturale delimitate
de aceste frontiere formează bogăţiile naturale ale ţării cu rol esenţial pentru
existenţa umană. Dreptul de acces la ele asigură supravieţuirea şi prosperitatea
populaţiei trăitoare pe teritoriul statului. În aceste condiţii, globalizarea, generând
permeabilizarea frontierelor naţionale, pune în discuţie, de fapt, nu o problemă
oarecare, ci una cu caracter fundamental pentru existenţa actualelor state şi
naţiuni.
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A doua precizare: permeabilizarea frontierelor vine
pe umerii trecutului
În evoluţia societăţii omeneşti, orice viitor vine nu din senin, din nimic, ci pe
umerii trecutului. Şi vine nu ca o simplă continuare extrapolată a acestuia, ci prin
transformarea lui. Cazul este valabil şi pentru permeabilizarea frontierelor
naţionale cerută de globalizare. Avându-şi premisele în trecut, credem că şi
abordarea problematicii ei s-ar justifica să înceapă cu descifrarea premiselor din
care descinde. O privire pe verticală a fenomenului din perspectiva istorică ne
îngăduie să evidenţiem următoarele:
 istoria omenirii este dominată de lupta diferitelor sale comunităţi – triburi,
popoare, naţiuni – pentru accesul la resursele naturale necesare existenţei şi prosperităţii lor. O dată realizat, accesul la aceste resurse se delimitează teritorial în cadrul unor frontiere care separă comunităţile între ele;
 orice tentativă de a accede la resursele naturale deja ocupate teritorial –
faptul a fost valabil deseori şi în cazul accesului concurenţial la resursele
naturale libere – a presupus încălcarea frontierelor, folosind ca mijloc în
acest scop forţa războiului. Din păcate, istoria a fost destul de „generoasă‖ în a oferi motive pentru a atenta la resursele naturale ale altuia: înmulţirea populaţiei şi formarea marilor fluxuri migratorii intra sau inter
continentale; răspândirea prin sabie a doctrinelor religioase; tendinţele
expansioniste ale statelor mai puternice pentru cucerirea de noi teritorii
de la cele mai slabe; formarea de imperii coloniale din antichitate şi până
în zilele noastre etc. Rezultă, aşadar, că soarta frontierelor naţionale dea lungul istoriei nu a fost deloc una liniştită. Dimpotrivă, ele au făcut, până de curând, obiectul unor aprige şi continue dispute, unele dintre acestea de talie continentală şi chiar mondială, cum a fost cazul ultimelor
două războaie mondiale din prima jumătate a secolului XX, soldate cu
mari pierderi umane şi materiale;
 mult timp în decursul istoriei, practic până în 1945, frontierele naţionale
au fost reglementate de dreptul forţei. Folosirea deliberată a forţei a fost
principala cale de schimbare a acestor frontiere, bineînţeles în favoarea
celor puternici. Din 1648, prin Pacea de la Westfalia, încheiată după războiul religios de 30 de ani, comunitatea internaţională – reprezentată de
fapt de marile puteri europene ale timpului – adoptă principiul echilibrului
de forţe în relaţiile internaţionale şi odată cu el acceptarea războiului împotriva acelora care încearcă să schimbe acest echilibru. Prin această
teorie se consacră statul-quo-ul marilor puteri existente în limitele frontierelor naţionale, recunoscute reciproc ca intangibile. Napoleon, cu războaiele lui de stăpânire a Europei şi de blocare a forţei Angliei pe
continent, destramă „insolent‖ principiul echilibrului. După înfrângerea lui,
Congresul de la Viena din 1815 reintroduce principiul echilibrului în reglementarea internaţională a frontierelor naţionale de stat, principiu care
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a rezistat încă o sută de ani, până în 1914, când a izbucnit primul război
mondial. Consacrând dreptul naţiunilor la autodeterminare politică, războiul a dus, în zona imperiilor austro-ungare şi otoman destrămate, la
formarea de noi state-naţiune şi implicit la o redesenare geografică a teritoriului din Europa Centrală şi Balcanică;
 după 1945, comunitatea internaţională adoptă o nouă ordine în reglementarea frontierelor naţionale bazată pe eliminarea dreptului forţei, deci
şi a războaielor, înlocuindu-le cu două noi principii: forţa dreptului şi înţelegerea reciprocă, folosind calea paşnică a negocierii între cei interesaţi.
Aceste noi principii, de înaltă relevanţă istorică şi morală, sunt pornite,
după cum vom arăta mai departe, din gândirea unor mari personalităţi
politice şi ştiinţifice interbelice şi dezvoltate apoi într-o serie de documente cu caracter magistral: Carta Atlanticului (1941), Carta Naţiunilor Unite
(1948) şi în hotărârile Conferinţei OSCE de la Helsinki (1975);
 faţă de o istorie bimilenară a frontierelor naţionale, încărcată de războaie
şi abuzul marilor puteri ahtiate după cucerirea teritorială şi creatoare de
imense imperii coloniale, apelul la forţa dreptului şi la demersul pacific în
rezolvarea complicatelor probleme teritoriale ale ţărilor pare utopică. Totuşi istoria umanităţii ne oferă exemple care demonstrează că acest lucru
este posibil. Iată câteva din aceste experienţe: Norvegia şi Suedia s-au
despărţit teritoral, negociindu-şi frontierele naţionale pe cale paşnică în
1905; Irlanda şi Marea Britanie au făcut acelaşi lucru în 1921. La fel Malaysia şi Singapore în 1975, Cehia şi Slovacia în 19931;
 intrarea omenirii în epoca globalizării este însoţită de numeroase probleme teritoriale, generatoare de tensiuni nu numai pe plan local sau regional, ci şi pe planul mai larg al relaţiilor internaţionale. Multe din aceste
probleme tensionate au fost produse abuziv de puterile coloniale, mai
ales de către Rusia şi Anglia. Stalin, de pildă, după 1945, a deportat numeroase colectivităţi umane în teritorii străine şi a schimbat cum a vrut
multe frontiere tradiţionale şi compoziţia etnică ale republicilor unionale şi
autonome, fapt care, după eliberarea lor naţională, a generat numeroase
conflicte armate. La fel s-au întâmplat lucrurile şi în cadrul celorlalte imperii, acum lichidate. Astfel, mari conflicte teritoriale există: între Rusia şi
Cecenia; între Armenia şi Azerbaidjan pentru provincia NagornoKarabah; între Georgia şi Abhazia; Ucraina are probleme teritoriale cu
mai multe ţări: Republica Moldova, România, Polonia, Slovacia şi Ungaria. Pe alte meridiane, probleme similare se întâlnesc în Coreea, între
China continentală şi Taiwan, între India şi Pakistan, între Israel şi ţările
arabe; Irakul revendică Kuweitul şi Siria, Libanul; Marocul revendică Mauritania şi porţiuni vaste din Sahara occidentală; Somalia revendică
Ogadenul, Gjibuti şi provincia nord-estică a Kenyei; Eritreea cu Etiopia;
1
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în Canada Quebecul îşi revendică independenţa teritorială; Indonezia cu
Timorul de Est etc. Practic, nu există colţ din lume în care să nu existe o
problemă teritorială. Nici continentul Americii, aparent mai liniştit, nu este
fără probleme teritoriale. Mexicul, de pildă, nu uită nici astăzi că mari
părţi din trupul ţării sale, din nord, au fost pierdute, prin forţa războiului
sau a banilor şi corupţiei în favoarea USA, care şi-au creat pe ele statele
din sud. Un caz care şi astăzi face valuri este cel al Boliviei, care îşi revendică ieşirea la mare, cerând în acest sens intervenţia ONU. Este vorba de teritoriul numit Antofagasta pe care l-a pierdut în favoarea Chile, în
urma „războiului salpestrului‖ din 1879-1884 dintre Chile, Peru şi Bolivia.
Argentina revendică teritoriul Malvinelor, ocupat de imperialiştii englezi
etc. Toate aceste ţări, mai noi sau mai vechi, cu probleme teritoriale, reprezintă o adevărată cutie a Pandorei, pe care o moşteneşte globalizarea şi noua ordine economică şi politică mondială generată de ea.

2.2. Permeabilizarea frontierelor în cadrul globalizării
Se cuvine să menţionăm că permeabilizarea frontierelor naţionale generată de globalizare se deosebeşte în mod radical de modelul încălcării lor din
trecut. Astfel, globalizarea cere permeabilizarea acestor frontiere nu prin folosirea forţei armate – de altfel, o asemenea perspectivă nu numai că nu este necesară, dar datorată armelor atomice, nu este nici posibilă – ci prin acţiunea
altor forţe, proprii ei. În ansamblul lor, aceste forţe îşi focalizează efectele în
creşterea fără precedent a interdependenţei dintre state şi naţiuni, fapt care, la
rândul său, ne arată:
a) ceea ce uneşte ţările între ele şi solidaritatea lor reciprocă au devenit mai
puternice decât ceea ce le divizează şi le separă
b) problemele pe care le ridică existenţa şi progresul ţărilor se pot rezolva
nu pe calea războaielor de cuceriri teritoriale, ci numai pe calea paşnică
a înţelegerii reciproce şi cooperării negociate. Globalizarea, susţinând
permeabilizarea frontierelor statale, se întemeiază tocmai pe conştientizarea acestor cerinţe şi a necesităţii aplicării lor în practică.
Geneză şi evoluţii. Geneza actualelor idei despre permeabilizarea
autoconştientă de către state a frontierelor lor naţionale se circumscrie unui
cadru de gândire şi preocupări mai vechi. Este greu de spus cine a fost primul
care ar fi promovat această idee. În orice caz, cei care au lansat ideile despre
„Statele Unite ale Europei‖ sau despre o „Uniune Europeană‖ au avut în vedere
şi permeabilizarea frontierelor naţionale. În această ordine de idei, merită să
reţinem cel puţin două momente mai semnificative din perioada interbelică.
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Primul îl reprezintă momentul numit Aristide Briand1. Cunoscutul om de
stat francez lansează în 1929 un amplu şi convingător proiect de „Uniune
Europeană‖, proiect care, alături de susţinători fervenţi, a avut şi critici severe. În
principal, proiectul este criticat că ar duce la contopirea Europei într-un singur
stat, fără frontiere, la relaţii de subordonare între naţiuni şi state şi la promovarea
hegemoniei Franţei.
Al doilea moment îl reprezintă hotărârea Ligii Naţiunilor de a adera la
ideea „Uniunii Europene‖. Prin Adunarea sa Generală din 16 septembrie 1930,
Liga constituie „Comisia de Studiu pentru Uniunea Europeană‖, la care participă
27 de state2. Membru în acest organism, Nicolae Titulescu încearcă să
fundamenteze „Căile practice de formare a Uniunii Economice Europene‖3.
Se ştie că aceste idei generoase, care îndemnau statele şi naţiunile să-şi
flexibilizeze paşnic frontierele naţionale, n-au putut să devină realitate. Ele însă
n-au murit. Dimpotrivă, au fost sămânţa care a fertilizat puternic gândirea şi
acţiunea a numeroşi alţi oameni de stat, unii fiind chiar printre cele mai mari
personalităţi politice ale vieţii internaţionale din timpul lor. În această ordine de
idei, merită, credem, să invocăm cel puţin două momente prezente în memoria
istoriei.
Primul moment îl reprezintă Carta Atlanticului elaborată de Winston
Churchill şi F. Delano Roosevelt. La reuniunea lor din 9-11 august 1941, cei doi
s-au întâlnit la baza americană „Argentina‖ de pe insulele Newfoudland, pentru a
discuta cererea premierului englez a unui ajutor american mai consistent în lupta
Angliei cu Germania hitleristă. Cu acest prilej, Churchill şi Roosevelt au discutat,
de asemenea, obiectivele şi principiile politicii externe ale ţărilor lor atât în timpul
războiului, cât şi după aceea. Concluziile acestor discuţii au fost consemnate
într-un document numit Carta Atlanticului, care avea să constituie fundamentul
ideatic al viitoarei Organizaţii a Naţiunilor Unite. Invocăm aici Carta Atlanticului
fiindcă dintre cele opt teze fundamentale ale sale, chiar primele două se refereau
la soarta frontierelor naţionale. În primul rând, se afirma că SUA şi Marea
Britanie nu caută nici o expansiune teritorială. În al doilea rând, ele nu doresc să
vadă nici o schimbare a frontierelor care să nu fie conformă dorinţelor exprimate
liber de popoarele interesate4. Vom discuta mai târziu dacă schimbarea
frontierelor este sau nu posibilă cu acordul statelor şi naţiunilor implicate. Ceea
ce se cuvine menţionat aici este importanţa covârşitoare a problematicii
frontierelor statale în gândirea celor două mari personalităţi ale timpului, gândire
1

Aristide Briand, 1862-1932, om politic francez, a fost de 11 ori preşedintele guvernului
francez şi ministru de externe.
2
Nicolae Titulescu, Progresul ideii de pace, Conferinţă la Universitatea din Cambridge,
19.11.1930, în vol. „Discursuri‖, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1967, p. 344.
3
Op. cit.p.364-376.
4
Ovidiu Hătărascu, Winston Churchill. Un om pentru istorie. Casa Editorială Odeon, Bucureşti, 2002, p.191.
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care avea să devină un reper în întregul sistem internaţional modern postbelic.
Acesta ar fi primul moment.
Un al doilea moment îl reprezintă gândirea altor două mari personalităţi, a
căror talie istorică le este dată de calitatea lor de părinţi ai primului model de
integrare internaţională. Este vorba de Jean Monnet şi de Robert Schuman.
Chiar în plină perioadă de război, în 1942, Robert Schuman, aflat în libertate
supravegheată de către ocupanţii hitlerişti, îşi exprima convingerea că frontierele
naţionale, a căror dispută a făcut obiectul atâtor războaie distrugătoare, „nu
trebuie să fie o barieră între popoare, între oameni care, în fond, nu au fost
niciodată, ei înşişi la originea războiului‖1. Peste ani, el reia şi dezvoltă aceste
idei, atât în vestita sa „Declaraţie din 9 mai 1950‖, care reprezintă certificatul de
naştere a UE, cât şi în lucrările sale publicate. De această dată, însă, el leagă
motivaţional aprecierile cu privire la viitorul frontierelor naţionale de divizare a
Europei. Considerând această divizare drept „un anacronism absurd, un
nonsens, o erezie‖, el scrie: „Frontierele nu mai trebuie să fie bariere între
popoare şi sentimentul de solidaritate trebuie să biruie naţionalismul de acum
depăşit‖2. Spirit vizionar (cu atât mai valoros cu cât predicţiile sale au loc într-un
timp când naţionalismul era în floare şi răvăşea profund nu numai Europa, ci
implicit întreaga lume)3, Robert Schuman este confirmat în convingerile sale prin
întreaga evoluţie a istoriei postbelice: pe de o parte, de evoluţia Europei prin
demersul său integrator, care cucereşte noi poziţii în adâncime şi lărgime, iar pe
de altă parte, de evoluţia economiei mondiale, prin demersul globalizării, aflat în
curs de desfăşurare.
Ideile despre permeabilizarea frontierelor naţionale promovate de Robert
Schuman şi de ceilalţi coautori ai Uniunii Europene, ca şi experienţa în care se
reflectă acest demers, degajă o serie de învăţăminte care îmbogăţesc gândirea
şi acţiunea umană contemporană. Există cel puţin trei asemenea învăţăminte.
Primul, rezultat din confruntarea seculară a tendinţelor centripede şi
centrifuge în relaţiile dintre state, reflectă adevărul că nevoia de unire şi
1

Henri Riben, Un changement d’espérance ou la revolution de 9 mai 1950, în volumul: „Europe. Hier- Aujourd’hui – Demain”, Edition Economica, Paris, 2001, p. 24.
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Piotr Vowina –Konopka, L’Avenir de l’Union Européenne vu de L’Europe Centrale, Op.
cit.p.105.
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Al doilea război mondial (1939-1945) a fost declanşat tot de Germania, atunci cu regim
nazist, aliată cu Italia şi Japonia contra Franţei, Angliei, URSS etc. A fost cel mai mare
conflict militar, politic şi economic din istoria omenirii. La ostilităţi au participat 72 de ţări,
cu o populaţie de 1,7 miliarde de locuitori, reprezentând 80% din populaţia mondială.
Războiul a ucis, de această dată, 55 de milioane de oameni, din care: 30 de milioane de
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solidaritate a ţărilor este o forţă mai puternică decât forţa divergenţelor de
interese economice şi politice dintre ele.
Al doilea arată că vest-europenilor le-au fost suficiente distrugerile şi
suferinţele provocate de cele două războaie mondiale ca să înţeleagă, în fine, că
mersul lor înainte pe calea progresului durabil devine posibil nu prin divizare, nu
prin recurgerea repetată la aceleaşi războaie şi cuceriri de teritorii străine, ci prin
apelul, profund uman, la unitate între ele pe cale paşnică.
În al treilea rând faptul real că atât nevoia de apropiere şi unire dintre state
şi popoare, cât şi apelul la demersul paşnic pentru realizarea acestora – ambele
tendinţe fiind confluente în integrare – presupun o schimbare radicală a vechilor
mentalităţi de divizare şi adversitate, devenite hârburi ale istoriei, cu altele noi,
bazate pe prietenie şi colaborare, legitimate de capacitatea lor de performanţă în
domeniul dezvoltării social-economice a tuturor ţărilor participante la integrare.
Dacă pe planul Uniunii Europene permeabilizarea frontierelor naţionale
este practic fapt împlinit, dovadă în acest sens fiind transformarea Pieţei
Comune în Piaţă Unică, fără frontiere naţionale între statele membre, pe plan
mondial, în schimb, fenomenul se concentrează, deocamdată, la nivelul
dezbaterilor ştiinţifice şi politice. Este adevărat că, pe plan mondial,
permeabilizarea instituţionalizată a frontierelor statale constituie o problemă mult
mai complicată, atât ca amploare şi organizatoric, cât şi ca nivel de
conştientizare a necesităţii. Preocupările însă nu lipsesc, ele fiind subsumate
proceselor globalizării şi noii ordini economice internaţionale generate de
aceasta. Tocmai această concepţie o exprimă clar şi Klaus Kinkel, fost ministru
de externe al Germaniei. Încercând să definească poziţia internaţională a ţării
sale, cu bătaie dincolo de Europa, el spune: „Obiectivul nostru este de a atinge o
ordine internaţională fiabilă, în sânul căreia iniţiativele creatoare şi acţiunile
responsabile de cetăţeni liberi se pot desfăşura fără obstacole. Noi dorim să
facem pentru totdeauna frontierele cât mai permeabile posibil şi a înlătura
caracterul lor de factor de divizare‖1.
Concepţia lui K. Kinkel de a lega cauzal permeabilizarea frontierelor
naţionale de instaurarea unei noi ordini economice şi politice internaţionale
fiabile este împărtăşită, practic, de toţi partizanii globalizării. În opinia noastră,
temeiurile acestei concepţii se află în semnificaţia funcţiilor pe care frontierele
naţionale le-au avut până acum şi ar trebui să le aibă în viitor în sistemul relaţiilor
internaţionale. Această semnificaţie este dublă.
Pe de o parte, este faptul real că prezenţa frontierelor naţionale generează
divizarea ţărilor, divizare care, de-a lungul istoriei a fost însoţită de mari şi
numeroase războaie ca mijloc de rezolvare a problemelor teritoriale. Războaiele
au provocat mari distrugeri umane şi materiale, dar problema teritorială n-a fost
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rezolvată. În acest context, permeabilizarea frontierelor, înlăturând divizarea şi
înlocuind-o cu cooperarea, înlătură şi războaiele dintre ţări.
Pe de altă parte, prezenţa frontierelor naţionale constituie, în concepţia
globaliştilor, o frână în desfăşuarea fluxurilor economice internaţionale. Or,
permeabilizarea lor ar permite liberalizarea acestor fluxuri, contribuind astfel la
progresul economiilor naţionale. Pe plan european, această liberalizare,
favorizată de permeabilizarea frontierelor ţărilor este deja realizată.
Preocupări asidue cu privire la permeabilizarea frontierelor naţionale există
şi la nivelul patronatului; ele s-au manifestat încă din primele decenii postbelice,
iar iniţiatorii lor au fost marile corporaţii internaţionale şi supranaţionale. Ceea ce
le-a determinat în acest demers, a fost şi este nevoia lor de acces liber la
resursele naturale ale globului şi la pieţele naţionale ale ţărilor, acces care era şi
este frânat puternic de caracterul restrictiv al frontierelor naţionale ale statelor.
Pentru a-şi elibera, astfel, expansiunea internaţională şi a acţiona nestingherit pe
plan mondial, corporaţiile şi-au mobilizat scutierii teoretici la luptă, cu sarcina de
a demonstra răul pe care îl cuprind în ele frontierele naţionale şi a evidenţia
binele pe care l-ar genera permeabilizarea lor.
Una dintre aceste fundamentări ale caracterului restrictiv al frontierelor
naţionale vine, din câte cunoaştem, din SUA şi anume chiar de la un oficial
guvernamental. Este vorba de George Ball, subsecretar de stat, care, încă din
1967, declara: „Graniţele politice ale statelor naţionale sunt prea înguste şi
restrictive pentru a defini dimensiunea şi activităţile întreprinderilor moderne. În
marea lor majoritate, companiile care au realizat o viziune globală a operaţiunilor
lor tind să opteze pentru o lume în care nu numai mărfurile, ci şi toţi factorii de
producţie să se poată mişca cu maximă libertate‖1. George Ball, atacând
îngustimea frontierelor naţionale, atacă de fapt îngustimea statelor naţionale ca
atare, care împiedică realizarea viziunii globale, adică elanul expansionist al
corporaţiilor. Iar viziunea pentru o lume viitoare, practic fără frontiere, George
Ball o justifică numai din perspectiva nevoii acestor corporaţii de a-şi mişca liber
capitalul în lume, fără oprelişti la frontierele statale ale resurselor naturale şi ale
pieţelor naţionale ale ţărilor. Trebuie să recunoaştem că ideile lui George Ball,
expuse acum patru decenii, când încă nu se vorbea de globalizare, reprezintă,
realmente, fundamentul doctrinar al actualilor promotori ai globalizării.
Idei similare, pornite din structurile patronale corporatiste, sunt susţinute şi
pe plan european. Un asemenea exemplu ni-l oferă gândirea cunoscutului
sponsor ştiinţific şi mare patron, Aurelio Peccei, iniţiatorul vestitului grup de
reflexie al „Clubului de la Roma‖. Referindu-se la viitorul omenirii, el spunea:
„Dacă noi reuşim să ne debarasăm de conceptul de stat-naţiune, eu văd pentru

1

David C. Korten, Corporaţiile conduc lumea, Editura Samizdat, Bucureşti, p.143.

355
noi toţi o extraordinară redresare industrială şi psihologică‖1. Aurelio Peccei
pornea de la două premise:
a) libera circulaţie a mărfurilor, capitalului şi forţei de muncă este un factor
esenţial al creşterii economice şi competitivităţii;
b) acest factor este împiedicat să se realizeze din cauza frontierelor naţionale ale statului-naţiune.
Or, „debarasarea‖ de acest concept de frontieră de stat ar permite liberului
schimb să-şi dea roadele potenţiale.
Ulterior, pe măsură ce se apropia sfârşitul secolului XX şi începutul noului
secol, al XXI-lea, problematica permeabilizării frontierelor naţionale a căpătat
accente şi dimensiuni noi, fiind racordată la înfăptuirea globalizării. Problema
este reluată de numeroşi cercetători şi politicieni aflaţi la guvernare sau în
opoziţie, susţinând fie necesitatea „debarasării‖ de conceptul de frontieră
naţională, sau doar „ciupirea‖ acestuia, fie intangibilitatea lui. Ambele tabere
recunosc necesitatea liberalizării circulaţiei factorilor de producţie pe plan
internaţional, mai ales a investiţiilor directe de capital, dar fiecare vede această
liberalizare cu ochi diferiţi.
Analiza problematicii actuale a frontierelor naţionale prin evoluţia atât a
proceselor reale ale globalizării, cât şi a gândirii economice în care ele sunt
reflectate, dar şi modelate în acelaşi timp, ne îngăduie să punctăm, în concluzie,
câteva constatări de importanţă, credem, teoretică şi practică.
 Problema frontierelor este, în fond, dintotdeauna problema accesului
comunităţilor umane la resursele naturale proprietate proprie sau străină
necesare existenţei lor. În măsura în care aceste comunităţi şi-au dezvoltat comerţul între ele, accesul lor la resursele străine necesare s-a realizat paşnic pe calea negocierii fără modificarea frontierelor naţionale.
Deseori, de-a lungul istoriei, până la al doilea război mondial, accesul la
aceste resurse naturale s-a realizat nu prin forţa dreptului şi a legitimităţii, ci prin dreptul forţei, adică prin războaie de cuceriri teritoriale, modificând brutal frontierele existente cu altele noi.
 O dată cu dezvoltarea capitalismului prin expansiunea dominaţiei sale în
primă fază la scară naţională şi în a doua fază la scară internaţională –
din a cărui tendinţă expansivă internaţională vine şi actuala globalizare –
au apărut reguli noi ale jocului teritorialităţii: accesul la resursele naturale
este dublat de un alt acces, anume la pieţele naţionale ale ţărilor. Mult
timp în istoria sa, practic până la jumătatea secolului XX, şi capitalismul
a folosit războiul pentru a-şi asigura acces prin cuceriri teritoriale.
 Din a doua jumătate a secolului trecut, însă, apar noi forţe mutante, care
schimbă iarăşi regulile jocului teritorialităţii: de această dată, comunitatea
internaţională acceptă schimbarea frontierelor naţionale, dar nu prin răz1
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boaie, ci numai pe calea paşnică a negocierilor între părţi. Noile forţe care impun această schimbare sunt cel puţin două. Prima constă în apariţia
imposibilităţii apelului la război din cauza noilor arme, a căror folosire
poate distruge nu numai adversarii angajaţi în luptă, ci întreaga viaţă pe
Pământ. Specialiştii spun că o simplă bombă de plutoniu cât o portocală
poate arunca în aer întreaga Terră. A doua forţă o constituie capitalul
corporatist internaţional locomotiva globalizării. Puterea acestuia a ajuns
atât de mare, încât poate prelua de la războaie misiunea penetrării frontierelor naţionale şi să o realizeze singur, fără ajutorul acestora pe calea
exportului de capital financiar, mai ales sub formă de investiţii directe.
 În raport de frontierele naţionale, capitalul corporatist capătă puteri extraordinare, mai ales prin mobilitatea lui transfrontalieră. Faptul că el se
poate deplasa oricând peste graniţe spre locuri mai liniştite şi sigure pentru profitul său şi că este chiar solicitat insistent de către ţări să le treacă
pragul naţional, ne arată clar că:
a) prin mobilitatea transfrontalieră a acestui capital, o parte crescândă
din resursele naturale şi financiare ale ţărilor sunt smulse de sub controlul statelor naţionale şi trecute sub controlul internaţional;
b) deschiderea externă crescândă a ţărilor, forţată de penetraţia lor de
către capitalul străin, duce la înlăturarea vechii opoziţii dintre „intern şi
extern‖ şi înlocuirea ei cu un nou concept bazat pe armonizarea şi
unificarea celor două;
c) conceptul de frontieră naţională este din ce în ce mai greu de apărat.
În acest caz, cum observa şi Zygmund Bauman, dacă „sfârşitul istoriei‖, amintit de Francis Fukuyama este discutabil, „sfârşitul geografic‖
al ţărilor pare mai convingător1.
Apare clar, aşadar, în concluzie, că în cadrul globalizării, regulile jocului
teritorialităţii care au făcut epocă, dominând istoria umanităţii până la jumătatea
secolului trecut, sunt acum înlocuite cu un nou joc, cel al integrării mondiale care
n-are nevoie de frontierele naţionale.
Este neîndoielnic faptul că ideea de liberă mişcare a capitalului şi a
celorlalţi factori de producţie, atât pe planul intern al ţărilor, cât şi pe plan
internaţional, constituie un puternic factor potenţial de creştere economică şi
progres în general. Valorificarea practică a acestui potenţial nu se realizează de
la sine, automat, ci în funcţie de politicile economice elaborate în acest scop. Or,
aceste politici sunt un factor subiectiv, în sensul că reflectă, în mod necesar,
interesele autorilor lor, adică ale statelor naţionale. Fiind puternic inegale între
ele, aceste state se caracterizează prin interese diferite, deci şi prin politici
economice diferite faţă de permeabilizarea frontierelor naţionale pentru
asigurarea mişcării libere a factorilor de producţie pe plan mondial. Răspunsul la
aceste probleme constă în necesitatea armonizării diferitelor interese naţionale
1
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ale statelor. Dar armonizarea între cei mari şi cei mici, între cei puternici şi cei
slabi, între cei bogaţi şi cei săraci nu este deloc un lucru simplu. Dovadă, în
acest sens, este şi faptul că unii o văd posibilă, respectând şi folosind în acest
scop potenţele suveranităţii naţionale, iar alţii, dimpotrivă, o văd posibilă tocmai
înlăturând această suveranitate.
Prin consimţământul reciproc al membrilor săi, negociat cu răbdare, cu
privire la viitor, Uniunea Europeană a înlăturat 16000 de km de frontiere
naţionale, a adoptat moneda comună euro şi a transformat Piaţa Comună în
Piaţa Unică fără frontiere între membrii săi. Faptul că şi alte ţări europene bat
insistent la porţile sale de intrare arată clar că Uniunea Europeană oferă modelul
în care permeabilizarea frontierelor naţionale este nu numai necesară, dar şi
posibilă. Evident, această permeabilizare nu înseamnă că prefectul Parisului va
fi un german sau cel al Berlinului va fi un francez. În orice caz, experienţa UE
este categoric de importanţă istorică şi degajă cel puţin două lecţii fundamentale:
că eventualele neajunsuri ale permeabilizării frontierelor naţionale sunt mult mai
mici decât în ipoteza menţinerii lor rigide şi că este mai înţelept pentru state şi
naţiuni ca în loc să se distrugă reciproc în războaie, să se aşeze la masa
tratativelor şi prin negocieri reciproc avantajoase să-şi rezolve problemele
teritoriale.
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În gândirea şi acţiunea umană contemporană despre globalizare, soarta suveranităţii naţionale apare ca o problemă nu a unui viitor îndepărtat, ce urmează
a se declanşa nu se ştie când, ci a unuia care există deja în prezent. Actualitatea sa este firească, ea derivând în mod necesar din logica relaţiilor cauzale care leagă viitorul de prezent în orice proces de dezvoltare social-economică.
Dacă este adevărat că viitorul suveranităţii statelor în cadrul globalizării începe
astăzi, atunci tot adevărat este şi faptul că acest viitor capătă o importanţă decisivă în strategiile naţionale de dezvoltare social-economică a ţărilor. Aceasta pe
de o parte. Pe de altă parte, recunoscând că, în analizele predictive, ceea ce
contează este viitorul, nu înseamnă cu atât mai puţin neglijarea trecutului. Cum
să fie neglijat timpul istoric trecut, când însuşi viitorul vine, nu din senin, ci pe
umerii trecutului?
Punând în aceşti termeni de gândire problema viitorului suveranităţii în cadrul globalizării, subliniem de fapt un demers teoretico-metodologic pe care-l folosim şi pentru ordonarea analizei noastre. Ne referim la trecut nu pentru a
rămâne cantonaţi în el, ci pentru a-i descoperi cauzalităţile, factorii şi condiţiile
care explică şi cerinţele faţă de viitorul suveranităţii în cadrul globalizării. De altfel, adoptând acest demers, nu „descoperim America”. El este prezent în toate
confruntările ideatice privind globalizarea, confruntări în care problematica suveranităţii naţionale a statelor ocupă un loc central.

1. FORMULAREA PROBLEMEI: DOUĂ PREMISE
DETERMINANTE
Întrucât orice problemă este generată de anumite premise, apare firesc ca
analiza ei să înceapă cu cercetarea premiselor sale. În cazul relaţiei dintre
globalizare şi suveranitatea naţională, sunt două împrejurări prealabile, cu
valoare de premise, care se impun precizate de la început.
Prima împrejurare constă în relevanţa problemei. Abordând soarta
suveranităţii naţionale în cadrul globalizării, se pune în discuţie, de fapt, o problemă naţională şi internaţională fundamentală a dezvoltării istorice contemporane. Un dublu argument justifică această apreciere: pe de o parte, este faptul că
suveranitatea naţională reprezintă centrul vital în jurul căruia gravitează atât
organizarea vieţii social-economice naţionale a ţărilor, cât şi sistemul relaţiilor
internaţionale dintre acestea; pe de altă parte, viitorul suveranităţii naţionale
devine o problemă universală, pentru că angajează viitorul nu a uneia sau a
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câtorva, ci a tuturor celor peste 217 state şi teritorii naţionale independente
existente astăzi în lume1.
A doua împrejurare constă în poziţia statelor faţă de viitorul propriei lor
suveranităţi. Ceea ce caracterizează această poziţie este marea sa diversitate,
părerile în care se exprimă, populând, practic, întregul spaţiu dintre polii săi
opuşi: între negarea totală a suveranităţii şi acceptarea ei intangibilă.
Împrejurarea nu este întâmplătoare. Dimpotrivă, ea este firească, legitimată de
însăşi marea diversitate a celor 217 state şi teritorii naţionale care alcătuiesc
actuala ţesătură a sistemului internaţional. Între factorii care determină această
diversitate extrem de mare, cei mai relevanţi sunt generaţi de mărimea teritorială
şi demografică a ţărilor, dar mai ales de forţa lor economică, militară şi culturală.
Iată câteva date succinte în acest sens.
Din cele 217 state şi teritorii naţionale:
a) 170 sunt state noi, apărute după 1945, ca urmare a destrămării sistemelor coloniale;
b) 27 de state sunt tot noi, formate după 1989, prin destrămarea imperiului
sovietic, a Jugoslaviei şi Cehoslovaciei;
c) restul de 20 state sunt cele mai vechi, cu mai multe secole de existenţă.
Actualele state naţionale formează un adevărat mozaic, înşirate între state
minuscule, de-abia zărite pe harta geografică a lumii, şi state gigantice, de
dimensiuni continentale. După datele Băncii Mondiale, în anul 2000, existau 33
de unităţi cu un teritoriu naţional sub 1000 km 2. În schimb, la polul opus, se
situează ţările mamut ca: Rusia cu un teritoriu naţional de 17.075 mii km 2 (de
2,86 ori mai mare decât Europa), urmată de Canada, SUA şi China, toate cu
teritorii între 9.598 şi 9.971 mii km2, apoi de Brazilia şi Australia, cu 8.547 şi
respectiv 7.741 mii km2 etc. Şi sub aspect demografic diversitatea numerică este
enormă: China cu 1.262 şi India cu 1.016 milioane de locuitori la polul maxim, în
timp ce la polul opus se află: San-Marino cu 27 de mii de locuitori, Liechtenstein
şi Monaco, fiecare cu câte 32 de mii de locuitori; 19 ţări au o populaţie sub 100
de mii de locuitori2.
Ca putere economică, reţinem, la polul superior, SUA cu Venitul Naţional
Brut (VNB) de 9.602 miliarde de $ în 2000, revenindu-i nu mai puţin de 30,7%
din VNB mondial, urmată de Japonia cu 14,4% din indicatorul mondial,
Germania cu 6,6% din acelaşi indicator etc.3 Peste jumătate din economia
mondială – 52% din VNB mondial – aparţine acestor trei ţări. Dacă le adăugăm
şi pe celelalte trei ţări mari europene: Anglia, Franţa şi Italia, ponderea celor şase
state în VNB mondial se ridică la 64,7% în anul 2000. Ţări cu o populaţie de
1

2
3

Rapoartele Băncii Mondiale înregistrează 162 de economii naţionale cu peste un milion
de locuitori şi alte 55 sub un milion de locuitori. The World Bank, 2002: World
Development Indicators, p. 18, 20 şi 36.
The World Bank, 2000: World Development Indicators, p.18-20 şi 36.
Idem.
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numai 11% din cea mondială, ce deţineau aproape 65% din VNB mondial,
reprezintă realmente o imagine uluitoare a lumii contemporane. Stăpânii acestei
lumi nu sunt cei mulţi, ci cei puţini, dar bogaţi. La polul opus se află ministate cu
sub 200 milioane de dolari VNB.
În fine, la aceste diferenţieri nu putem omite puterea militară; sunt de
reţinut, în acest sens, bugetele militare ale principalilor actori internaţionali.
Iată ce ne arată datele statistice în această privinţă.
Tabelul nr. 1
Bugetele militare ale principalelor ţări
(miliarde dolari SUA)
Ţări
Total mondial,
din care:
1. SUA
2. Rusia
3. China
4. Japonia
5. Marea Britanie
6. Arabia Saudită

Buget
778
396
60
42
40
34
27

Ţări

7. Franţa
8. Germania
9. Brazilia
10. India
11. Italia
12. Coreea de Sud

Buget

25
21
17
16
15
11

Ţări

13. Irak
14. Israel
15. Taiwan
16. Canada
17. Spania
18. Restul de 9 ţări

1

Buget

9
9
8
7
6
36

Pe primul loc se situează SUA cu 396 miliarde dolari. Dintr-un total de
cheltuieli militare mondiale de 778 miliarde dolari, 51% reprezintă efortul
financiar doar al SUA şi 382 miliarde dolari (49% din total) aparţin celorlalte ţări.
Diferenţa dintre aceste bugete militare ale ţărilor reflectă, de fapt, o diferenţă
similară şi în ceea ce priveşte puterea lor militară. Din aceste date nu este greu
să observăm că SUA dispun de o putere militară mai mare decât cea a tuturor
celorlalte ţări ale lumii!
Numărul mare de state existente astăzi în lume şi diferenţierea lor
puternică atât ca mărime a teritoriului şi populaţiei, cât mai ales ca putere
economică şi militară devine în mod necesar premisa unei mari diversităţi a
intereselor naţionale şi, implicit, a poziţiei lor faţă de globalizare şi viitorul
suveranităţii naţionale. Întrucât raportul dintre globalizare şi suveranitatea
naţională se reduce, în fond, la liberalizarea pe scară planetară a accesului
capitalului financiar internaţional la resursele naturale şi pieţele naţionale ale
ţărilor este firesc ca, faţă de această cerinţă a globalizării, diferitele ţări,
reflectându-şi interesele naţionale, să aibă păreri şi poziţii diferite, uneori chiar
opuse.

1

Thierry Meissan, 11 septembrie 2001, cumplita minciună, Editura Antet, Bucureşti, 2002,
p.129.

2. OPINII PRIVIND VIITORUL SUVERANITĂŢII
NAŢIONALE ÎN CADRUL GLOBALIZĂRII
Întrucât există o adevărată avalanşă de publicaţii – cărţi, articole, studii,
rapoarte etc. – despre globalizare, este firesc ca şi relaţia sa cu suveranitatea
naţională a statelor să facă obiectul a numeroase observaţii şi comentarii. Nu
putem – practic este chiar imposibil – să le prezentăm într-o formă exhaustivă pe
toate. Nevoia informaţională însă poate fi satisfăcută selectând un pachet din
aceste păreri, ca expresii ale principalelor curente de gândire a problematicii
suveranităţii în cadrul globalizării. Între cei citaţi, regăsim nu numai cercetători,
specialişti în relaţiile internaţionale – psihologi, sociologi, economişti sau jurişti –,
dar şi unii foşti conducători de state şi de mari organizaţii economico-financiare
mondiale. Le redăm, pe scurt, părerea, fără comentarii, în caseta de mai jos.
Caseta nr. 1
CONCEPŢII CONTEMPORANE DESPRE VIITORUL
SUVERANITĂŢII ÎN CADRUL GLOBALIZĂRII
Jean Monnet: naţiunile suverane nu mai sunt cadrul suficient pentru rezolvarea
problemelor prezentului
„Noi nu putem să ne oprim când în jurul nostru lumea întreagă este în mişcare... Naţiunile
suverane ale trecutului nu mai sunt cadrul în care se pot rezolva problemele prezentului, iar
Comunitatea Europeană însăşi nu este decât o etapă spre formele de organizare a lumii de
mâine!‖ (se citează din George Berthoin: Mondialisation et pouvoir politique en Europe. În
volumul: Europe, Hier-Aujourd‘hui- Demain, Ed. Economica, Paris, 2001, p. 123).
F. D. Roosevelt; W. Churchill: respectarea drepturilor suverane ale popoarelor
Statele Unite şi Regatul Unit „respectă drepturile pe care le au toate popoarele de a-şi
alege forma de guvernământ sub care înţeleg să trăiască; ele doresc să restituie drepturile
suverane şi autonomia tuturor acelora care au fost lipsiţi de acestea prin forţă‖ (punctul 4 din
„Carta Atlanticului‖, publicată la 14 august 1941. Acest principiu, împreună cu celelalte 7
prevăzute în Cartă au constituit baza viitoarei Organizaţii a Naţiunilor Unite (se citează din
cartea Winston Churchill. Un om pentru istorie, de Ovidiu Hatanscu, Editura Odeon,
Bucureşti, 2002, p. 191).
Margaret Thatcher: reducerea suveranităţii naţionale nu are nici o şansă
În abordarea problemei suveranităţii naţionale, M. Thatcher porneşte de la două
premise: a) că esenţa secolului XX a fost destrămarea imperiilor (german, austro-ungar,
otoman, britanic, francez, olandez, belgian, spaniol, portughez şi ultimul cel sovietic) şi
formarea în locul lor a 187 de state naţiuni (+15 din imperiul ex-sovietic); b) au mai rămas
doar două imperii: China şi Uniunea Europeană. Uniunea Europeană reuşeşte să reducă
suveranitatea parlamentară şi să abolească domnia legii. Noua configuraţie nu are nici o
şansă de izbândă. La modă este statul-naţiune, loialitatea faţă de statul-naţiune în
colaborare cu celelalte pentru o piaţă comună‖ (Nathan Gardels, Schimbarea ordinii globale,
Editura Antet, Bucureşti, p. 97-98).
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Mihail Gorbaciov: să nu absolutizăm suveranitatea naţională
„Identitatea naţională este problema cea mai acută a lumii contemporane... Problema
are rădăcini adânci şi ea va continua să fie o problemă. Pe de altă parte, asistăm la
globalizarea economiei şi la recunoaşterea faptului că probleme precum mediul pot fi
rezolvate numai dacă ne unim eforturile pe toate meridianele‖.
„De aceea trebuie să găsim, în cadrul ONU şi al sistemelor regionale, un mecanism
politic care să armonizeze cele două tendinţe‖.
„Ca unul care a fost martor la această dramă a separării sovietelor şi a nesfârşitelor
consecinţe ale acesteia, cred că ar trebui să avertizăm oamenii în privinţa absolutizării ideii
de suveranitate‖ (Nathan Gardels, op. cit., p. 104).
Joseph Stiglitz: transfer de competenţe ale suveranităţii naţionale la instituţiile
internaţionale
„Luarea deciziilor într-o Europă integrată presupune ca statele membre să accepte un
transfer din suveranitatea lor la instituţiile europene în anumite cazuri, un partaj de suveranitate în
alte cazuri, deşi păstrează suveranitatea lor deplină asupra multor probleme. Aceasta reduce, în
mod normal, capacitatea guvernelor naţionale de a guverna de manieră independentă‖.
„Pierderea de suveranitate este unul din principalele argumente ale opozanţilor
continuării integrării. S-ar putea obiecta temerilor „euroscepticilor‖ englezi că într-un stat
democratic „suveranitatea‖ nu este proprietatea guvernelor, ci a cetăţenilor. Pentru aceştia
din urmă, guvernul nu este decât un „agent‖ care permite de a se lua decizii colective. În
această perspectivă, problema „suveranităţii‖ ridicată de integrarea europeană pare mult
mai puţin complicată... Aceasta înseamnă că trebuie retrase anumite puteri de la guvernele
naţionale pentru a fi transferate la instituţiile europene. Este vorba nu de o pierdere de
suveranitate pentru cetăţenii europeni, ci mai degrabă de un mod diferit de a exprima
această suveranitate, în scopul ameliorării eficacităţii economice şi sociale‖ (Principes
d’Economie Moderne, Ed. De Boek Université s.a., Paris, Bruxelles, 2000, p. 868 şi 891).
Benjamin R. Barber: nici o ţară nu-şi mai permite o suveranitate autentică
―Nici chiar cele mai dezvoltate şi mai presupus autosuficiente naţiuni nu-şi mai pot
permite o suveranitate autentică‖. Pe de o parte, datorită ecologiei în faţa căreia „frontierele
naţionale devin pur şi simplu irelevante‖. Pe de altă parte, limitele impuse „suveranităţii ţin
mai mult de forţele economice care au globalismul ca scop conştient‖, ele fiind date de
„goana de lungă durată a capitalismului după pieţe mondiale şi consumatori globali‖.
„În Europa, Asia şi America, asemenea pieţe au erodat deja suveranitatea naţională,
dând naştere unei clase de instituţii (...) cărora le lipseşte o identitate naţională distinctivă şi
care nu reflectă şi nici nu respectă naţiunea ca principiu organizatoric sau reglementator‖
(Războiul sfânt contra globalizării, Editura Incitatus, Bucureşti, 2000, p.14-15).
Paul Hirst; Grahame Thompson: o nouă suveranitate şi divizibilă în amonte şi în aval
de statul-naţiune
„În cadrul sistemului de puteri ce se întind pe toate nivelurile, de la cel mondial, la cel
local‖, statul „îşi păstrează o centralitate datorită relaţiei pe care o are cu teritoriul şi
populaţia‖. „Statele rămân suverane, însă nu în sensul atotputerniciei şi omniprezenţei
acestora în teritoriul lor, ci doar pentru că ele controlează graniţele unui teritoriu‖.
„Suveranitatea este alienabilă şi divizibilă, în sensul că „statele cedează puterea
agenţiilor suprastatale, însă nu într-un cuantum fix... Deşi cedează din puteri, ele dobândesc
noi roluri, îndeplinind în special funcţia de legitimitate şi sprijinire a autorităţilor pe care le-au
creat prin cedarea suveranităţii‖ (Globalizarea sub semnul întrebării, Editura Antet,
Bucureşti, 2002, p. 381).
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Zygmunt Bauman: statele sunt nevoite să renunţe voluntar la hălci întregi de
suveranitate
Schimbările profunde produse în mecanismele de ordonare a relaţiilor internaţionale au
afectat profund statul şi suveranitatea naţională. „Toate cele trei picioare ale „trepiedului
suveranităţii‖ au fost ireparabil rupte. Autocontrolul militar, economic şi cultural al statului,
adică autoguvernarea, a încetat să mai fie o perspectivă viabilă... Statele au fost nevoite să
încheie alianţe şi să renunţe voluntar la hălci întregi de suveranitate‖. „Paradoxal, nu
triumful, ci moartea suveranităţii statelor a făcut ca ideea de statalitate să devină atât de
populară‖ (Globalizarea şi efectele ei sociale, Editura Antet, 2002, Bucureşti, p. 64-65).
James Mayall: atacată din toate părţile, suveranitatea naţională şi-a îngustat
competenţele
„În această perioadă, suveranitatea pare adesea un concept asediat din toate părţile.
Totuşi, ordinea formală a societăţii internaţionale continuă să fie asigurată, în principal, de
colectivitatea statelor suverane‖. „Există versiuni slabe şi versiuni tari ale atacului asupra
suveranităţii. Cei care resping conceptul cu totul pretind că statul a renunţat la rolul său
tradiţional şi central în politica mondială‖. În versiunea slabă se susţine, mai plauzibil, că
statul şi-a cedat unele atribute – de pildă, proprietatea şi controlul economiei naţionale – dar
şi-a păstrat altele, de pildă, responsabilitatea pentru bunăstarea cetăţenilor‖. (Politica
mondială, Evoluţiile şi limitele ei, Editura Antet, Bucureşti 2000, p. 55).
George Berthoin: suveranitatea naţională continuă să rămână o realitate ca atare
„Suveranitatea naţională rămâne astfel o realitate. Unele ţări vor să o păstreze intactă fie
că de-abia au cucerit-o, fie că, prea slabe, ele vor să conserve singurul lor atuu major, fie
că, prea puternice, ele refuză să o partajeze cu cei mai slabi‖.
„Suveranitatea naţională nu este supusă unei autorităţi care să-i fie superioară. Dar pusă în
prezenţa interesului comun, definit printr-o autoritate independentă şi recunoscută ca legitimă, ea
nu poate să o ignore. În plus, ea poate astfel să găsească în această autoritate comună
posibilitatea de a guverna mai bine şi deci, poate să-şi ranforseze autoritatea vizavi de opinia
publică despre ea, din ce în ce mai sceptică pe măsură ce, vizibil, mondializarea pare a eroda
competenţele reale ale conducătorilor naţionali‖ (Mondialisation et pouvoir politique en Europe, În
volumul: Europe-Hier-Aujourd‘hui-Demain, Editura Economica, Paris, 2001, p. 122-123).
John F.E. Ohiorhenuan: globalizarea reduce suveranitatea naţională
„Globalizarea are multe faţete... Ea afectează gândirea şi acţiunea, aruncând interesul
social, etica şi echitatea în spatele consideraţiilor de piaţă şi reducând autonomia statului‖.
„Efectul combinat al fluidităţii capitalului financiar, al creşterii investiţiilor directe străine şi
al emergenţei corporaţiilor globale duce la subminarea suveranităţii economice a statelor‖
(United Nations Development Programme: Cooperation South: Globalizarea şi cum
afectează ea cultura şi comunicaţiile, comerţul şi tehnologia şi problemele regionale, nr. 2,
1998, p.6, 12 şi 14)
Thierry de Montbrial: „conceptul de suveranitate naţională este slăbit dar nu dispare”
În noua realitate internaţională generată de globalizare, statele rămân în centrul
sistemului, dar interpătrunderea lor funcţională a sporit atât de mult încât sunt „greu de
recunoscut trăsăturile sistemului westfalian, derivate din principiul suveranităţii absolute a
statelor‖.
„Conceptul de suveraniate naţională este slăbit, dar nu dispare‖. „Dacă suveranitatea nu
a dispărut, cel puţin de acum înainte ea este împărţită‖ (Acţiunea şi sistemul lumii. Academia
Română. Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, Editura Expert, 2003, p. 275 şi 295).
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O sinteză a diferitelor concepţii despre viitorul suveranităţii naţionale în
cadrul globalizării ne conduce la evidenţierea a cel puţin trei orientări mai clare.
 Una dintre acestea apreciază că suveranitatea nu este afectată de
globalizare. Ea formează curentul suveraniştilor şi grupează pe acei
responsabili guvernamentali şi specialişti în relaţiile internaţionale care
văd posibilă participarea statelor la globalizare nu încălcând, ci
respectând şi folosind în acest scop potenţele stimulative ale
suveranităţii naţionale.
 O altă orientare creditează teza că participarea statelor la globalizare
afectează doar parţial suveranitatea lor naţională. Protagoniştii acestei
orientări susţin că în urma globalizării, ţările cedează instituţiilor
coordonatoare ale acesteia doar unele prerogative ale suveranităţii,
rămânând netransferate cele legate de teritoriu, de populaţie şi de
legitimare a instituţiilor internaţionale ca reprezentanţi împuterniciţi de
statele naţionale. Cedările, în acest caz, sunt un fel de ciupituri ale
suveranităţii naţionale care se fac pe bază de reciprocitate între state.
Ceea ce pierde individual din suveranitate fiecare ţară, ea câştigă în
calitate de membru al sistemului internaţional.
 În fine, cea de a treia orientare, grupează atacurile tari asupra suveranităţii. Purtătorii de cuvânt ai acestei orientări, numiţi antisuveranişti,
susţin că globalizarea inaugurează o perioadă istorică nouă,
postmodernă, că suveranitatea naţională, fiind o creaţie a perioadei
anterioare, aparţine altei epoci, deci este depăşită istoric, menţinerea ei
frânând mersul globalizării. La timpuri noi trebuie şi instituţii noi.
Cine are dreptate? Nu deţinem monopolul asupra adevărului pentru a
stabili cine are sau nu dreptate. De altfel, nu recunoaştem nici altora că ar deţine acest monopol. Păreri proprii însă putem avea pentru a ne înscrie în marea
dezbatere contemporană privind viitorul suveranităţii statelor în cadrul globalizării. Opinia noastră porneşte de la două adevăruri, a căror recunoaştere reprezintă, totodată, şi criterii de apreciere a fenomenului.
În primul rând, este vorba de existenţa globalizării: ea reprezintă un proces
istoric obiectiv necesar, cu caracter transformator, de anvergură mondială, care
cuprinde toate ţările şi toate laturile existenţei lor naţionale şi internaţionale.
În al doilea rând, este faptul că cine recunoaşte şi acceptă acest prim
adevăr nu poate să nu accepte şi concluzia sa logică, anume că, procesul globalizării, în ansamblul transformărilor pe care le generează, atrage după sine,
în mod inevitabil şi schimbarea agendei suveranităţii naţionale a statelor. Nu
schimbarea ca atare este discutabilă, ci natura şi amploarea ei. Pornind de la
această schimbare, alte întrebări îşi aşteaptă răspunsul: dacă globalizarea face
sau nu din conceptul suveranităţii naţionale o idee redundantă şi care ar fi factorii cauzali şi condiţionali care afectează acest concept?
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Evident, pentru a răspunde la întrebări este necesar ca, mai întâi să
descifrăm însuşi conţinutul conceptului de suveranitate naţională. Numai pornind de la precizarea acestui conţinut putem discuta problema în cunoştinţă de
cauză. Încercând acest demers, nu ne gândim deloc la un discurs despre suveranitate în general. Istoria ei este lungă, de câteva secole şi bogată tematic.
Pentru nevoile noastre, este suficient, credem, să-i evidenţiem punctual doar
principalele atribute definitorii, pentru a-i înţelege esenţa şi locul său în regulile
de joc ale globalizării.

3. CONCEPTUL DE SUVERANITATE NAŢIONALĂ.
ATRIBUTE ŞI FUNCŢII DEFINITORII
3.1. Suveranitatea naţională – autoritate supremă
a statului-naţiune
Sub aspect conceptual, suveranitatea reprezintă o revendicare politică,
definind autoritatea supremă a statului-naţiune. Ea nu se supune nici unei alte
autorităţi care să-i fie superioară, fiindcă ea însăşi constituie această autoritate.
Ca urmare, ea devine condiţia şi atributul fundamental al existenţei statului naţional. Exprimând supremaţia puterii acestuia, suveranitatea îi conferă astfel
legitimitate istorică pentru a-şi exercita controlul – prerogativele puterii – asupra teritoriului naţional şi populaţiei trăitoare între frontierele acestuia. Prerogativele sale sunt economice, politice, militare şi culturale, iar exercitarea lor
implică acţiuni legislative, executive şi jurisdicţionale.

3.2. Suveranitatea naţională – principiu de drept democratic
În această calitate, ea dă dreptul fiecărui popor să fie stăpân pe sine şi la
el acasă, liber de a-şi decide singur soarta. În materializarea practică a acestui
principiu, suveranitatea naţională legitimează o triplă abilitate a popoarelor:
a) dreptul fiecăruia de a accede, în calitate de stăpân originar, la bogăţiile
naturale ale ţării sale şi de a dispune modul lor de folosire;
b) dreptul fiecăruia să-şi aleagă, în mod liber, calea dezvoltării socialeconomice şi politice;
c) libertatea să-şi aleagă singur alianţele externe şi partenerii străini de colaborare economică şi politico-militară. Cu alte cuvinte, suveranitatea naţională a popoarelor conferă fiecăruia dreptul de a se organiza economic
şi statal corespunzător cu aspiraţiile sale motivate de nevoile şi posibilităţile proprii, interne şi externe.

3.3. Suveranitatea naţională se sprijină pe surse proprii de putere
Suveranitatea naţională nu poate exista ca atare dacă nu are rădăcini
proprii. Acestea sunt date de sursele sale de putere. De acord cu Zygmunt
Bauman1, aceste surse formează un trepied, ale cărui picioare sunt reprezentate de:
a) puterea economică;
b) puterea militară;
c) puterea culturală.
1

Zygmunt Bauman, Globalizarea şi efectele ei sociale, Editura Antet, Bucureşti, p. 62.
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Pe planul acţiunii practice, aceste surse de putere înarmează, la rândul
lor, statul cu o triplă îndreptăţire:
a) să apere ţara fie de tentativele de agresiune şi cuceriri din partea unor
forţe externe, fie de concurenţa unor modele externe nedorite de organizare social-economică şi politică a ţării;
b) să dinamizeze o economie naţională funcţională în slujba îmbunătăţirii
continue a nivelului de trai material şi spiritual al cetăţenilor săi;
c) să reunească laolaltă resursele culturale şi spirituale ale poporului într-o
ţesătură proprie, asigurând astfel identitatea specifică atât a statului naţional ca atare, cât şi a naţiunii şi cetăţenilor săi.

3.4. Suveranitatea naţională – expresie a voinţei populare
Ca factor de putere, suveranitatea naţională este de emanaţie populară.
Ea îşi exercită puterea, de regulă, prin sistemul reprezentativ, ca expresie necesară a voinţei poporului, reînnoită ciclic prin sufragiul universal. Anterior, în
perioada premodernă, suveranitatea se exercita de către suverani – prinţi, regi
sau împăraţi – pe baza dreptului prescriptiv al domniei dinastice, înnobilaţi cu
putere pe viaţă, de emanaţie divină. Suveranul domnea ca uns al lui Dumnezeu pe pământ, puterea lui suverană asupra teritoriului şi populaţiei era absolută şi sacrosantă şi transmisă ereditar, nu prin alegerile periodice.
3.4.1. Transferul suveranităţii regale asupra poporului
organizat ca naţiune
Revoluţiile burgheze – cele engleze din 1649 şi 1689, dar mai ales cea
franceză şi cea americană din 1789 –, aduse de istorie pe umerii capitalismului
şi industrializării, au favorizat nu numai expansiunea acestor noi forţe sociale
ci, implicit, şi progresul istoric general al umanităţii. O componentă esenţială a
acestui progres o reprezintă schimbarea naturii statului şi suveranităţii sale prin
transformarea lor din entităţi regale în entităţi naţionale. Concret, aceste revoluţii au „naţionalizat‖ practic, atât statul, transformându-l în stat naţional, cât şi
suveranitatea, transformând-o în suveranitate naţională. În acelaşi timp, procesul acestei „naţionalizări‖ este însoţit de încă o dublă mutaţie simultană: socializarea naţiunii – prin transformarea comunităţii umane dominante dintr-o ţară
în naţiune – şi formarea economiei naţionale ca entitate istorică distinctă, supusă controlului suveran naţional. Tocmai aceste mutaţii le are în vedere şi
James Mayall când apreciază că „Naţionalizarea statului a fost însoţită aproape pretutindeni de socializarea naţiunii. Pretenţia că suveranitatea este exercitată de naţiune în nume propriu a dus inevitabil la ideea că economia naţională
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trebuie adusă sub control naţional şi eliberată de amestecul şi exploatarea ei
din exterior‖1.
Transferul puterii suverane de la prinţii, regii şi împăraţii feudali asupra
poporului organizat ca naţiune reprezintă, aşadar, o mutaţie istorică decisivă
generată de dezvoltarea capitalismului şi a industrializării. Capitalismul realizează astfel prima treaptă a expansiunii sale generale, cea a integrării socialeconomice şi politice la nivel naţional. Este şi motivul pentru care această
schimbare a fost îmbrăţişată treptat de toate mişcările naţionale – iniţial vesteuropene şi apoi central şi est-europene după primul război mondial, ca, în final, după al doilea război mondial, să se extindă pe toate celelalte continente –
prin autodeterminare, ca drept fundamental de autoguvernare democratică în
cadrul frontierelor naţionale recunoscute de societatea internaţională.
3.4.2. Suveranitatea naţională – reprezentantă a suveranităţii individuale a cetăţenilor
Suveranitatea naţională emană din voinţa poporului, însă este exercitată
de către acesta nu direct, ci prin organele sale reprezentative. Acestea sunt
instituţionalizate ca organe ale puterii publice, separate în trei structuri distincte
– legislativă, executivă şi judecătorească – şi diferenţiate la toate nivelurile organismului societal: central, regional şi local. Prin intermediul alegerilor, fiecare
cetăţean acceptă în mod liber să renunţe la bucăţica lui de suveranitate, la care are dreptul ca membru al naţiunii şi să o transfere asupra organelor reprezentative alese, în schimbul garantării drepturilor sale cetăţeneşti
fundamentale: dreptul la muncă, la educaţie şi sănătate, dreptul la ordine şi la
securitate personală, dreptul la libertatea expresiei şi asocierii. Ceea ce omul
„pierde‖ individual câştigă ca membru al comunităţii naţionale. Ca urmare a
faptului că suveranitatea naţională emană de la drepturile suverane ale fiecărui
cetăţean, globalizarea, consacrând a doua treaptă a expansiunii capitalismului,
cea a integrării la scară mondială, este confruntată de o manieră mult mai
complexă, mai amplă şi mai profundă (relaţionarea ei cu suveranitatea naţională), deoarece ea vizează, de fapt, nu numai soarta statelor, ci şi viaţa fiecărui
cetăţean al ţării.

3.5. Suveranitatea naţională – factor de putere al ordinii internaţionale
Şi pe plan internaţional, în relaţiile dintre state, conceptul de suveranitate
naţională ocupă o poziţie-cheie. Pe de o parte, pentru că în relaţiile dintre ele,
statele naţionale apar ca state independente care, respectând suveranitatea lor
naţională, respectă implicit integritatea teritorială şi identitatea naţională a po1

James Mayall, Politica Mondială. Evoluţia şi limitele ei, Editura Antet, Bucureşti, 2000, p.
18.
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poarelor. Or aceste identităţi naţionale – stat, suveranitate, naţiune, teritorialitate şi frontiere – au devenit în mod necesar axul central al ordinii economice
şi politice mondiale din perioada modernă şi contemporană. Pe de altă parte,
pentru că poziţia statului-naţiune în această ordine, realizată prin politica sa
externă, depinde de puterea sa internă atât pe plan economic şi cultural, cât şi
pe plan militar. În acest sens, intră în joc, în mod combinat, mai mulţi factori:
mărimea ţării, nivelul de dezvoltare economică, de civilizaţie şi cultură, eficienţa
managementului guvernamental, atractivitatea modelului economic şi politic
naţional etc. Reflectând relaţiile de determinare cauzală dintre intern şi extern,
marele învăţat român Nicolae Titulescu spunea: „daţi-mi o politică internă bună
că vă dau eu o politică externă excelentă‖.

3.6. Suveranitatea naţională este relativă,
nu absolută şi exclusivă
Mult timp în istorie, suveranitatea naţională a popoarelor organizate ca
naţiuni a fost considerată sacrosantă, atribuindu-i-se caracter absolut şi exclusiv. Era, probabil, reflexul faptului că pretutindeni, unde a avut loc, cucerirea
suveranităţii de către popoarele respective s-a produs prin revoluţii şi războaie,
implicând mari sacrificii umane şi materiale. Revoluţiile care au înfăptuit „naţionalizarea‖ suveranităţii regale şi princiare, sau care au scuturat jugul colonial al
puterilor imperialiste au prevăzut acest principiu în chiar doctrinele lor. Instituirea principiului neamestecului în treburile interne ale statelor naţionale se înscrie şi el în acelaşi sens.
Este adevărat că respectarea suveranităţii naţionale a statelor a fost şi
este esenţială pentru progresul naţional şi internaţional al popoarelor. Tot adevărat este însă şi faptul că, în timp, au intervenit două împrejurări care schimbă
datele problemei. Pe de o parte, este tendinţa crescândă a interdependenţelor
economice şi culturale dintre ţări, care le obligă pe acestea să-şi conceapă
dezvoltarea economiilor naţionale ca economii tot mai deschise spre exterior.
Toate documentele oficiale – acorduri, tratate, convenţii etc. de comerţ exterior
sau de asociere integraţionistă – care prevăd această deschidere spre exterior
a ţărilor sunt implicit acceptări reciproce de limitare a suveranităţii naţionale,
condiţionând relativizarea ei. Pe de altă parte, este principiul universal al „drepturilor fundamentale ale omului‖, adoptat de ONU, care legitimează posibilitatea comunităţii internaţionale de a interveni când aceste drepturi sunt încălcate
grosolan de către anumite regimuri politice naţionale.
Este, fără îndoială, un progres considerabil din punct de vedere umanitar
în comportamentul comunităţii internaţionale de a interveni acolo unde se constată tendinţe de genocid din motive politice, etnice, religioase etc. Cazurile
mai recente ale Iugoslaviei lui Miloşevici, ale Afganistanului talibanilor, ale Irakului lui Sadam Hussein sunt o ilustrare a faptului că un regim politic naţional
extremist nu-şi poate pune crimele antiumane la adăpostul dreptului de nea-
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mestec în treburile interne, considerând suveranitatea naţională sfântă, absolută şi exclusivă. Avea dreptate Boutros Ghali să spună că „Respectul pentru suveranitate şi integritate – fundamente ale statului – este esenţial pentru orice
progres la nivel internaţional. Cu toate acestea, a trecut vremea suveranităţii
absolute şi exclusive; teoria ei nu s-a potrivit niciodată cu realitatea‖. Naţiunile
Unite nu şi-au închis porţile niciodată în faţa unor noi membri potenţiali, dar
„dacă fiecare grup etnic, religios sau lingvistic ar pretinde dreptul la statalitate,
nu ar exista nici o limită a fragmentării, iar pacea ar deveni chiar mai greu de
realizat‖. Sugerând că, în rezolvarea pretenţiilor rivale de suveranitate şi autodeterminare trebuie să se respecte drepturile omului şi democratizarea, el preciza că „Respectul pentru principiile democratice la toate nivelurile existenţei
sociale este esenţial: în comunităţi, în interiorul statelor şi în comunitatea de
state‖1.

3.7. Suveranitatea naţională – categorie istorică supusă schimbării. Origini şi evoluţii contemporane
Făcând parte din marea familie a categoriilor istorice schimbătoare, suveranitatea naţională, asemenea statului naţional şi naţiunii, al căror atribut definitoriu este, nu are o existenţă dată o dată pentru totdeauna. Dimpotrivă, fiind
apărută în anumite condiţii istorice, ea a evoluat, maturizându-se o dată cu
acestea şi va dispărea, cu aceeaşi necesitate cu care a şi apărut, dacă şi condiţiile care au generat-o şi menţinut-o până acum se vor schimba sau vor dispărea. Recunoaşterea acestui adevăr reprezintă un prim criteriu necesar
pentru înţelegerea viitorului suveranităţii naţionale în cadrul globalizării.
Un al doilea criteriu îl constituie caracterul procesual al producerii momentului de apariţie, evoluţie şi schimbare sau, eventual, dispariţia suveranităţii. Toate aceste momente, de mare complexitate istorică, se produc, de regulă,
nu dintr-o dată, peste noapte, ci pe parcursul unor perioade de timp în care are
loc acumularea treptată a factorilor cauzali şi condiţionali necesari schimbării.
În plus, este de reţinut că toţi aceşti factori, indiferent dacă sunt determinanţi
sau favorizanţi, apar, de regulă, nu simultan, bătând din palme, ci într-o anumită succesiune, după împrejurări multiple: economice, sociale şi politice.
Supunându-se acestei logici a evoluţiei sale istorice, este clar că şi soarta suveranităţii naţionale în cadrul globalizării, presupunând o anumită acumulare
de factori cauzali şi condiţionali, se va înscrie într-un parcurs procesual. În orice caz, cei grăbiţi să sară înainte în necunoscut să nu se aştepte că ne vom
culca seara cu suveranitatea naţională şi ne vom scula a doua zi fără ea. Aşadar, punând-o în discuţie, credem că toată problema constă în a cunoaşte şi
diagnostica judicios factorii săi, atât a celor primordiali, care au generat-o şi i1

Agenda pentru pace, document adoptat de Consiliul de Securitate al ONU din 1992, după
încheierea războiului rece. Citat din James Moyall, Op. cit.,p. 30.
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au alimentat continuitatea în perioada integrării naţionale, cât şi a celor noi,
generaţi de integrarea la nivel mondial, adică de globalizare. Să cunoaştem,
aşadar, dacă noii factori cer fie restructurarea şi adaptarea suveranităţii naţionale la noile condiţii istorice prin renunţarea, eventual, la anumite prerogative şi
transferarea lor asupra altor organe internaţionale, fie, pur şi simplu, negarea ei
ca fenomen devenit integral caduc.
Dat fiind că orice viitor se bazează pe trecut, de care este legat inevitabil
printr-un lanţ continuu de evenimente care decurg unele din altele, apare evident că o asemenea cunoaştere nu poate evita abordarea raportului dintre factorii actuali şi cei istorici din perspectiva efectelor lor asupra viitorului
suveranităţii naţionale în cadrul globalizării. Or, pentru a realiza acest demers
este necesar să coborâm investigaţia la rădăcinile istorice ale suveranităţii naţionale, fiindcă în aceste rădăcini putem citi nu numai trecutul, ci şi viitorul
acesteia.

4. ORIGINILE SUVERANITĂŢII NAŢIONALE
ŞI ECOURILE SALE ÎN ACTUALITATE
Cercetarea problemei plasează originile actualei suveranităţi naţionale la
mijlocul secolului al XVII-lea, fiind o urmare a Tratatului de pace de la
Westsphalia din 1648, care încheie războiul de 30 de ani (1618-1648). Pornit
iniţial ca război german, el devine, în final, un veritabil război european. Pacea
care-l încheie pune bazele unei noi ordini internaţionale, distinctă de era feudală, iar în cadrul acesteia, creează un nou tip de stat şi suveranitate. Este adevărat că această suveranitate nu este identică, nici ca formă, nici sub aspectul
conţinutului, cu actuala suveranitate naţională, numită modernă. Există, fără
îndoială, elemente de discontinuitate între ele, care privesc chiar caracterul suveranităţii ca atare: aceasta reprezenta autoritatea supremă a suveranului –
prinţ, rege sau împărat – în cazul Tratatului de pace de la Westphalia, pe când
astăzi ea reprezintă tot autoritatea supremă, dar a statului şi naţiunii. Între ele,
există însă şi momente de continuitate. Avem în vedere, între altele, recunoaşterea reciprocă a suveranităţii şi neamestecul în treburile interne, echilibrul de
puteri în cadrul ordinei internaţionale şi rolul războaielor în menţinerea sau
construirea unui nou echilibru etc. Aceste elemente de continuitate reprezintă,
de fapt, legătura firească între cele două concepte de suveranitate, tradiţională
şi modernă. Caseta nr. 2, privind caracterul european al războiului de 30 de ani
şi al Tratatului de pace, ne ajută să înţelegem mai îndeaproape fenomenul suveranităţii.
Caseta nr. 2
PREVEDERI ALE TRATATULUI DE PACE DE LA WESTPHALIA
CU PRIVIRE LA SUVERANITATEA STATALĂ
I. Războiul de 30 de ani – război european general
1. Tratatul de pace de la Westphalia (1648) încheie războiul de 30 de ani dus în cadrul
„Sfântului Imperiu Roman de naţiune germană‖. Creat de Otto I (rege între 936-962
şi, după cucerirea Italiei, împărat între 962-973), Imperiul s-a fărâmiţat în secolele
XIII-XIV într-o mulţime de stătuleţe feudale: principate, ducate, markgrafiate, baronete etc.
2. Războiul de 30 de ani, stârnit din motive religioase, s-a dus de către principii protestanţi pe de o parte, şi de principii catolici şi împărat, pe de altă parte. Războiul s-a
dus în patru etape:
2.1. prima etapă – răscoala cehă antihabsburgică: 1618-1624;
2.2. etapa daneză, tot antihabsburgică: 1625-1629;
2.3. etapa suedeză: 1629-1634;
2.4. etapa franceză, ultima şi cea mai importantă, fiind vorba de un adevărat război
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franco-german: 1635-1648.
3. Războiul a cristalizat două tabere adverse:
3.1. blocul habsburgic (al catolicilor), format din habsburgii spanioli şi austrieci,
principii catolici germani şi împăratul, sprijiniţi de Papă şi Polonia;
3.2. blocul antihabsburgic (anticatolic), grupând principii din Franţa, Olanda, Danemarca, Anglia, Suedia şi Rusia.
4. Războiul, transformat, practic, dintr-un război german într-unul european general,
conferă valoare europeană şi urmărilor sale asupra conceptelor privind statele şi
relaţiile dintre ele, suveranitatea şi teritorialitatea acestora, relaţiile cu Biserica,
echilibrul de putere şi rolul războiului. Se consacră un nou sistem etatic şi o nouă
ordine internaţională.
II. Prevederile privind conceptul de suveranitate statală
1. Tratatul de pace de la Westphalia (1648) a fost încheiat prin consens negociat de
către toate părţile participante la război;
2. Cu privire la suveranitatea statelor s-au negociat şi acceptat consensual următoarele prevederi:
2.1. recunoaşterea reciprocă a suveranităţii de către semnatarii Tratatului a consacrat statul drept unică sursă de autoritate politică pe teritoriul propriu şi dreptul
său de posesiune exclusivă asupra acestuia. Are loc, astfel, singularizarea relaţiei dintre stat şi teritoriul său şi, prin aceasta, înlăturarea automată a oricărei alte forme rivale de guvernare asupra teritoriului, cum se practica anterior;
2.2. s-a adoptat reciproc principiul „fiecare principe cu religia lui‖, adică strămoşul
principiului modern al neamestecului în treburile interne. În virtutea acestui
principiu, „determinarea condiţiilor în care trăiau supuşii îi revenea conducătorului. Teoretic, afacerile interne nu îşi găseau locul în politica internaţională‖
(James Mayall, op.cit., p.13). Chiar dacă societatea internaţională „moşită‖ de
Tratatul de la Westphalia nu manifesta încă nici un fel de solidaritate umană
faţă de drepturile fundamentale ale omului, principiul „fiecare principe cu religia lui‖, gestând viitorul principiu al neamestecului în treburile interne, care a
făcut adevărata epocă în istoria modernă a Europei şi a lumii, a reprezentat
un enorm pas înainte pe calea progresului societăţii umane;
2.3. noua doctrină a suveranităţii a condus la separarea statului de biserică şi, implicit, la schimbarea termenilor conflictuali dintre cele două autorităţi: statală şi
confesională. Urmările sunt multiple:
a) convingerile religioase încetează a fi considerate o cauză dreaptă, generatoare de război;
b) guvernele unor ţări nu mai sprijină pe co-religioşii din alte ţări în conflictele
lor cu statele proprii;
c) se înlătură interferenţa cu autorităţile statale ale comunităţilor religioase
care, anterior, în forme şi domenii diferite, se suprapuneau cu autoritatea
publică, generând astfel revendicări paralele şi concurenţiale.
3. Suveranitatea statelor adoptată de Tratatul de pace de la Westphalia devenea, spre
deosebire de feudalitate, un nou element de ordine internă şi internaţională. Pe
plan intern, statele şi-au impus autoritatea asupra societăţilor proprii prin adoptarea
de obiective politice în favoarea controlului şi stabilităţii interne. Pe plan extern,
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respectarea reciprocă a suveranităţii statelor a dus la noi relaţii de putere, a transformat profesiunea diplomatică şi dreptul internaţional, devenind astfel principalul
element ordonator al noii societăţi internaţionale, deosebite de ordinea feudală.
4. Tratatul a fost semnat de ţările care au participat la război. Principiile adoptate de
către acestea s-au referit doar la sistemul etatic european nu şi la relaţiile lor cu
popoarele altor continente. Multe din acestea, neavând scriere proprie, erau considerate „barbare şi sălbatice‖, în timp ce ţările europene, considerându-se ţări civilizate, apreciau ca o datorie civilizatoare a lor să le cucerească şi să le transforme în
colonii.

În istoria doctrinară a suveranităţii statale, ca de altfel în întreaga istorie a
statului şi a frontierelor sale teritoriale, precum şi a sistemului etatic şi a relaţiilor
sale internaţionale, Tratatul de pace de la Westphalia (1648) rămâne un
important punct de reper, o veritabilă cotitură de desprindere de un trecut
stăpânit de regimul feudal şi de deschidere către viitor, către perioada modernă,
dominată de trei mari procese istorice: capitalism, industrializarea şi formarea
marilor imperii coloniale ale puterilor europene. Aceasta în primul rând. În al
doilea rând, reţine atenţia faptul că, deşi la încheierea păcii westphalice au
participat doar ţările care se angajaseră în război, principiile Tratatului au fost
acceptate de toate ţările europene şi, ulterior, sub presiunea mişcărilor naţionale
şi democratice şi de către ţările din afara Europei.

5. SUVERANITATEA NAŢIONALĂ ÎN EPOCA
MODERNĂ. DINAMICI ŞI STRUCTURI RELAŢIONALE
Sistemul post-westphalic al relaţiilor internaţionale şi-a adăugat noi elemente în problematica suveranităţii. Este vorba de:
 echilibrul de putere dintre state şi rolul special al marilor puteri în menţinerea sau restructurarea acestuia;
 locul războaielor în cadrul sistemului etatic internaţional;
 rolul revoluţiilor în schimbarea conceptului de suveranitate.
De-a lungul timpului, toţi actorii care au participat la cartografierea acestor
principii adiţionale au manifestat o poziţie fie de susţinere şi justificare a lor,
promovând astfel interesul marilor puteri, fie de combatere sau contestare a lor.
Dincolo de aceste dezbateri, dinamica suveranităţii în epoca modernă, pusă în
mişcare de cele trei principii noi şi-a pregătit propriul viitor în epoca post
modernă, adică a globalizării.

5.1. Echilibrul de putere – teorie a marilor puteri expansioniste
Semnatarii Tratatului westphalic, negociind pacea şi respectarea reciprocă
a suveranităţii „suveranilor‖, au acceptat ipso facto şi echilibrul de putere în
cadrul noului sistem etatic stabilit de acest acord internaţional. În felul acesta, ei
au respins conceptul de ierarhie a puterilor ca element ordonator în relaţiile
internaţionale din regimul feudal, prezent sub forma capitulaţiilor şi al relaţiilor de
vasalitate faţă de puterile suzerane, înlocuindu-l cu cel al echilibrului de putere şi
al egalităţii dintre state.
Cu privire la longevitatea acestui concept în viaţa internaţională, unii
cercetători sunt de părere că el a funcţionat până la primul război mondial 1. Alţii
însă îl consideră actual şi astăzi. Într-o amplă dezbatere europeană, consacrată
problemei, dacă sfidarea americană reprezintă o ameninţare sau un atu pentru
construcţia europeană viitoare, cunoscutul om politic francez François Bayron,
fost ministru, referindu-se la europeni, spunea: „noi vom avea nevoie, fără
îndoială, de puterea americană, alături de puterea europeană pe care o solicităm
votanţilor noştri, pentru a asigura echilibrul planetar‖. Ce fel de echilibru are în
vedere autorul? Unul bazat pe modelul occidental. „Poate o arhitectură
occidentală – spune autorul – va fi necesară faţă de apariţia altor centre de
putere pe suprafaţa globului‖2.
Dată fiind această longevitate a conceptului de echilibru de putere ca
principiu ordonator al ordinii internaţionale, cercetarea lui este o problemă nu
1
2

Robert J.Mayers, Etica în relaţiile internaţionale, în: Sinteza, nr. 88, 1991, p. 5.
François Bayron, comunicare în volumul: Le Défi Americain. Menace ou atout pour la
construction européenne, Ed. Economica, Paris, 1998, p. 32.
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numai de istorie, ci şi una de mare actualitate. Credem că nici globalizarea,
implicând integrarea ţărilor la scară mondială, în condiţiile unor ţări puternic
inegale între ele1, nu-l exclude din mecanismele sale, din moment ce se doreşte
o „arhitectură occidentală la scară planetară‖.
În esenţa sa, conceptul de „echilibru de putere‖ reprezintă un sistem politic
internaţional bazat pe factorul de putere economică, militară şi culturală. În
condiţiile însă în care acest echilibru este format din puteri statale puternic
neegale între ele, menţinerea sau remodelarea lui depindeau şi depind, de fapt,
de marile puteri. Căci, după cum observa şi James Mayall, principiul echilibrului
de putere „era de o mare plasticitate, încât putea fi folosit în apărarea oricărei
politici‖. Cunoscându-i această plasticitate, marile puteri, prin oamenii lor de stat,
iscusiţi în manipularea acestui concept, s-au implicat, de-a lungul timpului, cum o
fac şi în zilele noastre, extrem de activ în „balanţa de putere‖, urmărind, de
regulă, obiective alternative foarte precise: „fie să obţină o supremaţie în raport
de puterile rivale, fie să menţină un echilibru diplomatic pe seama statelor mici‖2.
Aceste obiective au avut şi au în spatele lor, drept motivaţii, două principii
constitutive strâns legate între ele:
a) ―interesul definit drept putere‖;
b) ―realismul‖ ca raţionalitate în relaţiile internaţionale.
Exemplele ilustrative în acest sens abundă în întreaga istorie a ascensiunii
capitalismului şi a industrializării. Ne referim la toate războaiele duse de până
acum, fie cele coloniale pentru cuceriri de noi teritorii, fie pentru hegemonie în
Europa şi în lume, inclusiv cele două războaie mondiale şi războiul rece de peste
40 de ani care au fost duse nu din considerente umanitare, de dreptate sau
egalitate, ci din perspectiva interesului naţional şi a tendinţelor de hegemonie şi
expansiune, în dauna oricărui rival concurent şi mai ales în defavoarea ţărilor
mici şi mai slabe.
Experienţa trecută şi prezentă ne arată că în orice echilibru de putere,
format din forţe inegale, cum este şi cazul globalizării, doar cele mai mari dispun
de capacitatea reală de a antrena mişcarea întregului sistem, fie pentru a-i
conserva starea iniţială, fie pentru a o schimba, folosind forţa economică sau cea
militară. În felul acesta, vechiul principiu ierarhic al puterilor în sistemul relaţiilor
internaţionale înlăturat prin Tratatul westphalic, este practic reprodus, când pe
furiş, când făţiş în mişcarea acestui sistem. Cine poate nega astăzi, după
încheierea războiului rece şi ieşirea Rusiei din binomul echilibrului de putere
mondial, că SUA nu ocupă primul loc în ierarhia puterilor acestui sistem? Orice
om obiectiv nu poate să nu recunoască acest fapt real. De altfel, însele SUA prin
1

2

SUA produc 30,7% din PNB mondial, aproape tot atât cât produc toate celelalte 25 de ţări
dezvoltate economic (32,5% din PNB mondial) şi mai mult decât 150 de ţări din lumea a
treia şi a doua luate împreună, iar bugetul militar al SUA este mai mare decât al tuturor
celorlalte state din lume.
James Mayall, Op. cit., p.11.
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scutierii lor ideologici, nu ezită să-l aprecieze ca atare şi, totodată, să-l
folosească drept argument justificativ pentru a-şi asuma un rol conducător în
lumea noului secol. Pentru SUA, aprecia Joseph S. Nye Jr., profesor de
guvernământ la vestita Universitate Harvard, problema constă nu în pierderea,
cumva a hegemoniei în favoarea altei puteri, căci acest pericol nu există, ci „în
adaptarea la schimbările survenite în natura puterii în politica internaţională.
Numai dacă înţeleg corect natura acestei situaţii, Statele Unite vor fi capabile să
joace necesarul lor rol conducător în lumea de la începutul noului secol”1. Cum
lumea acestui început de secol este cea a globalizării, apare clar că a „juca
necesarul rol conducător în lume‖ înseamnă asumarea acestui rol de către SUA
în calitate de leadership mondial în această globalizare.
Devansând puţin o discuţie care va forma obiectul unei analize aparte,
invocăm aici, punctual, doar două aspecte necesare. Primul are în vedere ecoul
ideii de leadership mondial al SUA în sânul americanilor. Ecoul este cel de
prestigiu şi autoritate, valori pe care americanii le asimilează nu fără mândrie: pe
de o parte pentru că este vorba de ţara lor, iar pe de altă parte, pentru că sunt
coautori la crearea acestor valori. Al doilea aspect se referă la urmările
psihologice şi politice ale ideii de lider mondial al SUA. Conştientizarea acestui
rol înseamnă socializarea prestigiului şi autorităţii sale, fapt care premisează
favorabil consensul naţional şi personalizarea unui ideal colectiv de sprijinire a
poziţiei SUA de lider mondial.
În străinătate însă, părerile despre rolul SUA în echilibrul mondial
contemporan sunt diferite. Dacă în ceea ce priveşte ocuparea de către SUA a
primului loc în ierarhia puterilor economice, militare şi culturale din lumea
contemporană este recunoscut, cu sau fără plăcere, de oricine, nu acelaşi lucru
se întâmplă cu „necesarul lor rol conducător‖. Autoasumarea de către SUA a
acestui rol generează multe opinii şi chiar acţiuni contrare SUA. Aşa este cazul
cu NATO, din conducerea căreia americanii nu vor să cedeze nimic europenilor
şi tot îi amăgesc cu ideea de parteneriat; sau cazul războiului irakian din 2003,
de împotrivire, nu numai în cercurile intelectuale în general, ci şi în cele
conducătoare ale statelor, unele chiar aliate ale Americii. Acuzele sunt multiple:
că americanii se consideră un popor ales, că absolutizează interesele naţionale
pe plan internaţional, că folosesc dreptul forţei etc. Se pare însă că
antiamericanismele, indiferent de unde vin: de la francezi, germani, ruşi, arabi
etc., nu-i sperie deloc pe americani, ei urmărindu-şi obiectivele de lider mondial,
reflectat atât de clar în „necesarul lor rol conducător‖ în lumea contemporană
pentru promovarea echilibrului mondial de puteri, creat după încheierea
războiului rece, echilibru în care SUA sunt în vârful piramidei.

1

Joseph S. Nye Jr., Transformarea puterii la nivel internaţional, în: Sinteza nr. 86, 1991, p. 7.
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5.2. Războaiele în dinamica suveranităţii naţionale.
Trecut şi prezent
Alături de „echilibrul de putere‖ internaţional şi de „rolul special al marilor
puteri‖ în ierarhizarea acestui echilibru, războaiele constituie o altă componentă
relaţională în sistemul suveranităţii naţionale. Problemă veche şi mereu nouă,
aceste războaie, din păcate, îşi continuă cariera şi astăzi, în cadrul globalizării,
chiar dacă termenii lor generali – modul de implicare a comunităţii internaţionale,
motivaţia obiectivelor urmărite şi formele lor – cunosc veritabile mutaţii faţă de
trecut. Întrucât aceste mutaţii sunt opera firească a trecutului, apare normal ca
identificarea lor să pornească de la descifrarea premiselor care le-au generat.
Mai întâi, se cuvine să precizăm, de la început, chiar dacă prin aceasta nu
descoperim America, un adevăr cu caracter de premisă. Avem în vedere faptul
că războaiele reprezintă un însoţitor permanent al istoriei umanităţii, că motivaţia
lor primară a fost accesul comunităţilor umane la resursele naturale necesare şi
că acest acces s-a realizat prin acţiunea armată pentru cucerirea teritoriilor pe
care se aflau resursele râvnite. Pe parcursul timpului, la motivaţiile primare ale
războaielor s-au adăugat numeroase alte cauze, generând cunoscutele războaie
religioase şi de succesiune la tron, războaiele de eliberare naţională şi constituirea de noi state suverane, războaie interetnice şi civile, războaiele de partizani,
teroriste etc.
Indiferent de motivele lor curente şi de timpul când au loc, războaiele
atacă, de regulă, instituţia suveranităţii, fie extinzând-o asupra unor noi teritorii şi
populaţii în cazul invadatorilor şi învingătorilor, fie restrângând-o sau chiar
înlăturând-o în cazul celor învinşi. Pe fondul general al acestei evoluţii istorice se
pune, credem, problema raportului dintre războaie şi suveranitatea naţională în
epoca modernă sau preglobalizare, ca şi în epoca postmodernă, recte a
globalizării.
Epoca modernă
Prin încheierea Tratatului de pace de la Westphalia şi acceptarea de către
suveranii semnatari a echilibrului de forţe pe plan european din acel moment, s-a
instaurat, într-adevăr, pacea, dar prin aceasta nu s-a înlăturat şi posibilitatea
războaielor în viitor. Dimpotrivă, necesitatea acestora a fost acceptată în „regulile
jocului‖ noii ordini internaţionale tocmai pentru apărarea păcii şi a echilibrului.
Posibilităţile de a porni un eventual alt război erau date de însele limitele stabilite
de către semnatarii acordului. Era clar însă, că statele nu puteau rămâne împietrite în această situaţie şi nici să se dezvolte uniform fără a schimba raporturile
de forţă dintre ele. Era firesc, aşadar, să apară noi asemenea raporturi, de unde
şi noi surse de conflict de interese. În cazul apariţiei unor asemenea conflicte
între suverani, apelul la război reprezenta singurul mecanism instituţionalizat ca
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ultim mijloc de rezolvare a acestora, pentru păstrarea echilibrului de putere dat
sau crearea unuia nou, corespunzător noilor forţe apărute între timp.
Întreaga desfăşurare a epocii moderne post-Westphalia şi până astăzi,
confirmă prezenţa unui şir continuu de războaie, având, în diferite perioade,
forme şi cauze diferite. Din perspectiva relaţiilor cu suveranitatea, la începutul
perioadei moderne au predominat, în principal, două tipuri de războaie – de
succesiune la tron şi de expansiune şi dominaţie a marilor puteri europene, atât
pentru hegemonie pe continentul european, cât şi pentru crearea imperiilor
coloniale. În toate cazurile, războaiele au pus în discuţie suveranitatea naţională
şi frontierele statale.
Nu de puţine ori, succesiunea la tron a caselor dinastice domnitoare a
implicat adevărate războaie civile fratricide, care au angajat în lupte mai multe
ţări, căpătând astfel caracterul unor conflicte de dimensiuni europene. Amintim,
cu titlu de exemplu, războaiele de succesiune la tronul Spaniei din 1701-1714 şi
la tronul Austriei 1740-1748, la care au participat, pe de o parte: Prusia, Franţa,
Spania, Bavaria, Saxonia şi Sardinia, iar pe de altă parte Austria, Rusia şi
Anglia. Astăzi această sursă de război, practic, nu mai există, deşi ideea de
succesiune o regăsim nu numai în regatele care mai există încă, dar şi extinsă la
unele regimuri republicane. Ne referim concret la Coreea de Nord şi la Siria,
unde puterea a fost transferată fiilor foştilor conducători.
Sursa cea mai importantă însă a războaielor din epoca modernă a
constituit-o tendinţa de expansiune teritorială a marilor puteri imperiale şi
formarea sistemului colonial internaţional, de natură feudală şi capitalistă.
În primul caz, al imperiilor tipic feudale în plină epocă modernă, cele mai
semnificative au fost Turcia otomană şi Rusia ţaristă. Ascensiunea, ca şi declinul
lor au fost însoţite de numeroase războaie extrem de sângeroase şi
distrugătoare nu numai pentru cuceriri de noi teritorii şi popoare ori pentru
apărarea lor de mişcările naţionale eliberatoare ale ţărilor ocupate, ci şi între ele
pentru reîmpărţirea sferelor de ocupaţie şi de influenţă. Numai conflictele
reciproce, cunoscute sub denumirea de „războaie ruso-turce‖ duse într-o
perioadă de 166 de ani, între 1711-1877, au însumat 40 de ani de război efectiv,
adică la fiecare 4 ani, unul a fost de război! Evident, la aceste războaie – şi ele nau fost singurele pe care le-au avut cele două imperii – au participat, din motive
de echilibru de forţe, şi marile puteri europene: Anglia, Franţa, Austria şi Prusia,
când de partea Rusiei, când de partea Turciei, în funcţie de cum se înclina
balanţa forţelor. Amintim cu acest prilej că 7 din toate cele 8 conflicte mari rusoturce s-au desfăşurat pe teritoriul Principatelor Române – Muntenia şi Moldova –
suferind pierderi materiale şi umane enorme. Am invocat aceste războaie pentru
că urmările lor – întârzierea dezvoltării social-economice a ţărilor subjugate de
ruşi şi turci – se resimt şi astăzi, formând marea problemă a decalajelor
economice a ţărilor balcanice, între ele şi România, ca şi a celor din Asia
centrală. Aceste două imperii au rămas în istorie în categoria celor exclusiv
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parazitare: au cucerit doar ca să stoarcă bogăţiile ţărilor ocupate, neconstruind
nimic, cât de puţin, pe linie de civilizaţie şi cultură.
În cel de-al doilea caz, al războaielor de afirmare şi expansiune a
capitalismului, o privire de ansamblu ne îngăduie următoarea constatare: că ele
au început în perioada acumulării primitive a capitalului şi a debutului
industrializării, fiind marcate de marile descoperiri geografice şi războaiele pentru
formarea imperiilor coloniale. Peste timp, ciclul acestor războaie se încheie cu
cele două mondiale, cele de eliberare naţională şi destrămarea imperiilor
coloniale şi Războiul Rece. Ciclul însă se redeschide, la cumpăna dintre milenii,
printr-un alt tip de războaie: teroriste şi antiteroriste. Aşadar, şi istoria războaielor
din epoca modernă este lungă, practic de cinci secole şi bogată în evenimente,
antrenând, practic, evoluţia întregii omeniri şi deseori schimbări radicale de
situaţii. Aceasta pe de o parte. Pe de altă parte, reţinem că în întreaga epocă
modernă, războaiele s-au dus atât de fiecare mare putere pentru cucerirea de
noi teritorii şi popoare, cât şi între ele pentru reîmpărţirea teritoriilor ocupate.
Primele războaie coloniale din epoca modernă le-au dus Spania şi Portugalia, tot
ele fiind şi primele puteri imperiale care şi-au pierdut coloniile. Spania, de pildă,
în urma descoperirilor geografice, a ajuns doar într-un secol, al XVI-lea, la un
imperiu însumând 17,2 mil. kmp1. Pe parcursul timpului, în numeroase războaie
cu Franţa, Anglia şi SUA, Spania îşi pierde practic posesiunile coloniale. Şi mai
numeroase au fost războaiele coloniale ale Angliei, Franţei, Olandei, Belgiei etc.
Folosind războiul ca mijloc de expansiune internaţională, Anglia şi-a format un
imperiu de 42 mil. kmp, fiind prezentă masiv practic pe toate continentele
extraeuropene, iar Franţa un imperiu similar de 18 mil. kmp. Ele şi-au pierdut
aceste imperii colosale, definitiv, după al doilea război mondial, până în 1960,
când întregul sistem colonial al capitalismului a fost înlăturat, nu prin bunăvoinţa
şi generozitatea marilor puteri, ci prin lupta crâncenă dusă de către mişcările de
eliberare naţional-colonială. S-au format astfel nu mai puţin de 87 de noi state
suverane.
Dar, în perioada modernă la care ne referim aici, marile puteri europene
au dus numeroase războaie nu numai pentru cucerirea de noi teritorii şi formarea
de colonii ci, în acelaşi timp, şi pentru supremaţia pe continentul lor. Amintim, în
acest sens, mai ales şirul lung de războaie anglo-franceze de peste 100 de ani
pentru hegemonia europeană, urmat, după 1870, de un alt şir de războaie, de
această dată franco-germane, mai reduse numeric dar mult mai distrugătoare.
Este vorba de războiul din 1870-1871, când Franţa a fost umilită, atât prin
învingerea şi ocuparea ei de către trupele germane, cât şi prin obligarea ei la
plata unor mari despăgubiri de război, care au contribuit la industrializarea rapidă
a Germaniei. Acelaşi război este important şi din altă perspectivă: inaugurează o
nouă perioadă de lupte pentru hegemonie pe continent, de această dată
1

Imperiul spaniol cuprindea: Ţările de Jos, Regatul Neapole, Algeria, Tripolitania, Tunisia,
America Centrală şi de Sud, Filipinele şi Portugalia.
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combatanţii fiind nu franco-englezii ca până atunci, ci franco-germanii, luptă care
se va încheia o dată cu al doilea război mondial şi trecerea la integrarea vesteuropeană.
Dar, caracterizarea raportului dintre suveranitatea naţională şi războaiele
duse de marile puteri ar fi incompletă dacă nu ne oprim şi la urmările celor două
războaie mondiale şi ale războiului rece, practic, mai „mondial‖ decât precedentele. În toate cazurile, se produc schimbări majore în dinamica suveranităţii
naţionale, atât pe plan european, cât şi pe cel mondial.
Primul război mondial1. Declanşat de marile puteri imperiale centraleuropene, Austro-Ungaria şi Germania, din dorinţa de noi acaparări teritoriale2,
războiul a pus în discuţie, în fapt, soarta suveranităţii statale a tuturor celor 33 de
ţări participante la ostilităţile sale. Pe de o parte, prin înfrângerea şi destrămarea
celor două imperii instigatoare, războiul a distrus vechiul echilibru de puteri cu
sistemul său de suveranităţi statale care existau, încremenite încă din 1815 în
capcanele contrarevoluţionare şi antinaţionale ale Sfintei Alianţe create în acel
an3. Pe de altă parte, acelaşi război a produs în locul lor un nou echilibru de
putere şi un nou sistem de suveranităţi statale. El a reprezentat, astfel, un enorm
pas înainte pe calea modernizării instituţionale a suveranităţii statale în spaţiul
din centrul şi estul european. Modernizarea, o veritabilă mutaţie în domeniu, a
constat în procesul istoric de „naţionalizare‖ a suveranităţii monarhice prin
transferul ei din autoritatea absolută a suveranului domnitor în autoritatea
naţiunilor eliberate din aceste imperii.
Există cel puţin două principii ordonatoare noi care dau suveranităţii
naţionale caracter modern: principiul „forţei dreptului‖, care îl înlocuieşte pe cel
vechi, „dreptul forţei‖ şi „dreptul popoarelor la autodeterminare naţională şi
teritorială‖. Se înlocuia astfel, deşi limitat la spaţiul european amintit, principiul
imperialist al cuceririi şi subjugării popoarelor cu principiul democratic al libertăţii
naţiunilor de a deveni suverane pe teritoriul şi destinul lor statal.
Iată, în mod concret, principalele schimbări produse de către primul război mondial în dinamica suveranităţii naţionale şi a geografiei politice a teritoriilor statelor:

1

2

3

La război au participat 33 de ţări, între care, în calitate de agresori: Germania şi AustroUngaria, cărora li s-au adăugat Turcia şi Bulgaria, cu speranţa de a recupera pierderile teritoriale suferite în războaiele balcanice din 1912-1913; în calitate de parte adversă: Franţa, Anglia şi Rusia ţaristă, cărora li s-au adăugat SUA, Italia, România, Polonia etc.
Austro-Ungaria, folosindu-se de motivul Sarayevo, urmărea să ajungă la Salonic, cu scopul de a recupera pentru ea teritoriile pierdute în Balcani de Imperiul Otoman în descompunere. Iar Germania, ajunsă după unire şi câştigarea războiului cu Franţa din 1870-1871
a doua mare putere europeană îşi fixase privirile pe coloniille franco-engleze.
Sfânta Alianţă a fost creată la iniţiativa ţarului Rusiei Nicolae I de către naţiunile învingătoare în războiul antinapoleonian de la Leipzig din 1814, cu scopul de a combate revoluţiile şi mişcările naţionale pentru autodeterminarea statal-teritorială.
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 destrămarea a trei mari şi puternice imperii europene – german, austroungar şi ţarist –, înlăturarea dinastiilor domnitoare de secole şi transformarea în republici. Prin această transformare istorică, suveranitatea absolută a capetelor încoronate se transferă asupra popoarelor eliberate;
 spre deosebire de imperiile german şi austro-ungar, imperiul ţarist rus,
surpat din interior de către revoluţiile din februarie şi octombrie 1917, s-a
reorganizat într-o uniune de 15 republici unionale, în virtutea dreptului la
autodeterminare naţională a popoarelor, dar şi a dreptului de unire a lor
într-un sistem federativ unional. Prin această mişcare, iniţiată de Lenin,
de fapt, vechiul imperiu rus şi-a schimbat haina ţaristă cu cea sovietică,
supravieţuind timp de peste şapte decenii, până în 1990-1991, când s-a
prăbuşit tot din interior, aşa cum se întâmplă, în final, cu orice imperiu;
 apar noi state suverane atât în ţările matcă ale imperiilor destrămate –
Germania, Austria şi Ungaria –, cât şi, în rândul naţiunilor şi teritoriilor
eliberate: Cehoslovacia, Iugoslavia, Polonia şi România;
 războiul destramă unele imperii coloniale, dar întăreşte şi dezvoltă altele,
prin trecerea posesiunilor coloniale germane, formate mai ales după
1880, în stăpânirea învingătorilor – Anglia şi Franţa. Cu alte cuvinte, vechiul sistem colonial, cu popoare şi teritorii lipsite de suveranitate proprie,
se întăreşte considerabil;
 în ambele imperii înfrânte în război au avut loc mari mişcări muncitoreşti
şi socialiste, încheiate, temporar, cu proclamarea în anii 1919-1920, a
unor republici sovietice în: Bavaria, Bremen, Ruhr, Berlin şi Ungaria. Ele
au fost înfrânte, prin forţă, rapid, dar ecoul lor se va simţi peste ani;
 războiul induce o nouă configuraţie politică a teritoriilor, conform principiului adoptat de tratatele de pace încheiate în anii 1919-1920 – la: Paris, Versailles, Trianon, Sèvres –, ca teritoriile Austro-Ungariei şi
Germaniei locuite de alte naţionalităţi să li se atribuie Iugoslaviei, Cehiei,
Slovaciei, Poloniei şi României;
 se formează o nouă ordine economică şi politică internaţională, bazată
pe un nou echilibru de putere şi pe o structură ierarhică schimbată: rolul
Angliei de primă putere industrială a lumii până la începutul secolului XX
este luat de SUA, ţară al cărei cuvânt, având în spate o economie dinamică şi un model economic, politic şi cultural din ce în ce mai atractiv, se
va face din ce în ce mai auzit şi luat în considerare în întreaga istorie ulterioară a lumii;
 se creează Liga Naţiunilor, imediat după încheierea războiului, în 1919,
la Conferinţa de la Paris, devenind parte componentă a Tratatului de la
Versailles. Se lansează în cadrul Ligii două idei conceptuale noi: „securitatea colectivă‖, ca singura posibilitate de a crea o pace durabilă şi „Statele Unite ale Europei‖. Ambele concepte nu s-au realizat în cadrul Ligii,
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care şi-a încetat activitatea în 1940, dar au reprezentat sămânţa care
avea să rodească mai târziu, după al doilea război mondial;
 noua ordine politică internaţională postbelică nu rezolvă radical contradicţiile dintre marile puteri, prezenţa lor continuând a fi sursă de noi conflicte şi atacuri asupra suveranităţii. Se menţin regimurile coloniale,
autodeterminarea şi suveranitatea naţională fiind acceptate pentru naţiunile europene dar nu şi pentru cele coloniale. Aşadar, germenii războaielor nu dispăruseră. Se acumulează noi forţe conflictuale atât între marile
puteri imperialiste, cât şi în sânul mişcărilor naţionale de eliberare colonială, sporindu-le acestora elanul de luptă anticolonialistă şi convingerea
că pot accede la independenţa şi suveranitatea naţională.
În concluzie, „din războiul uriaş care a cuprins toate neamurile – cum
aprecia marele istoric român Nicolae Iorga urmările acestuia – ieşi o nouă lume.
Dreptul învinge forţa, voinţa popoarelor înlocuieşte cucerirea‖. Sub impactul
primelor reacţii imediat după încheierea războiului, când imperiile german şi
austro-ungar au fost măturate de pe scena istorică şi naţiunile eliberate şi-au
putut organiza state suverane proprii, aprecierea marelui nostru învăţat era
acoperită de fapte.
Astăzi, însă, ne putem interoga: oare, într-adevăr, în urma războiului,
dreptul a învins definitiv forţa? Categoric, nu!. Istoria ulterioară a războaielor, nu
numai a celui mondial din 1939-1945, ci şi a celorlalte din perioada postbelică şi
a globalizării ne confirmă acest răspuns. Totuşi, chiar şi atât cât a fost rezolvat,
principiul forţei dreptului în locul dreptului forţei – limitat la naţiunile eliberate din
fostele imperii (german şi austro-ungar) – reprezintă, categoric, o contribuţie de
mare valoare morală şi de perspectivă în relaţiile internaţionale.
Al doilea război mondial1 a rămas în memoria omenirii nu numai ca cel
mai mare conflict militar şi politic cunoscut vreodată în istorie, nu numai ca cel
mai mare măcel de oameni organizat ştiinţific în lagăre ale morţii dar, totodată, şi
ca cel mai amplu şi profund bulversator al suveranităţii naţionale a popoarelor.
Iniţiatorii războiului – Germania hitleristă, Italia fascistă şi Japonia militaristă –
îndelung pregătiţi în acest scop, sub privirile clemente ale marilor puteri, au
urmărit dominaţia asupra lumii, lichidarea suveranităţii popoarelor şi
exterminarea fizică a unora dintre acestea, considerate rasă inferioară2.

1

2

Desfăşurat între 1939 şi 1945, la război au participat 72 de ţări, cu o populaţie de 1,7 miliarde de oameni, reprezentând 80% din populaţia lumii. Populaţia ucisă: 55 milioane de
persoane, din care 30 milioane de militari şi 25 milioane de civili. Din aceştia din urmă, 12
milioane, din care 6 milioane de evrei, au fost exterminaţi fizic în lagărele morţii. La cei
ucişi se adaugă încă 35 milioane de răniţi şi mutilaţi. Războiul s-a dus pe trei continente:
Europa, Africa şi Asia şi pe cele trei oceane: Atlantic, Pacific şi Indian.
Germania şi Japonia au părăsit Liga Naţiunilor în 1933 pentru a fi libere de obligaţiile internaţionale, în orientarea lor spre înarmare şi agresivitate.
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Analiza urmărilor războiului din perspectiva dinamicii raporturilor sale cu
suveranitatea naţională a popoarelor ne îndreptăţeşte, credem, să punctăm
următoarele constatări.
În primul rând, prin înfrângerea Germaniei şi Japoniei şi victoria coaliţiei
antifasciste, s-a restructurat ordinea internaţională prin formarea unei noi balanţe
de puteri, ierarhizate la vârf de binomul SUA-URSS. Deşi diametral opuse
ideologic, ambele puteri au avut un punct comun: extinderea sferelor lor de
influenţă pe plan european şi mondial. În termenii puterilor suverane, sferele de
influenţă a marilor puteri înseamnă controlul asupra organizării şi dezvoltării
social-economice şi politice a ţărilor cuprinse în aceste sfere, inclusiv controlul
asupra alianţelor internaţionale ale acestora.
În al doilea rând, pe planul dinamicii concrete a suveranităţii naţionale, sau manifestat practic două tendinţe istorice opuse: de extindere geografică a
suveranităţii în unele cazuri şi de limitare a ei în altele.
 Extinderea suveranităţii naţionale, produsă în rândul popoarelor extraeuropene, mai ales de pe continentul asiatic şi african, a fost rezultatul luptei
duse de mişcările de eliberare naţional-colonială şi a destrămării imperiilor
coloniale ale capitalismului – englez, francez, olandez, belgian etc. Pe
ruinele acestor imperii au apărut, până în 1960, nu mai puţin de 87 de
state noi, suverane. Decolonizarea era practic încheiată. Aceasta prilejuia
ONU să adopte în 1960 „Declaraţia cu privire la acordarea independenţei
ţărilor şi popoarelor coloniale‖, un veritabil certificat de deces al
colonialismului capitalist care consfinţea, astfel, oficial, de către
comunitatea internaţională, încheierea unuia din capitolele cele mai
dramatice şi antiumane ale istoriei omenirii.
Prin dimensiunile lor geografice şi demografice, dar mai ales prin resursele
lor naturale, noile state suverane reprezentau împreună o nouă forţă de talie
internaţională în structurarea ordinii economice şi politice apărută după război.
Pentru atragerea acestui bloc în orbita zonei lor de influenţă, au luptat atât SUA
cât şi URSS, fiecare folosind în această luptă şi aliaţii săi. Evident, după cum
vom arăta mai departe, blocul acestor ţări, numite „Lumea a Treia‖ îşi are
importanţa lui internaţională şi în cadrul globalizării, atât ca sursă de materii
prime, cât şi ca pieţe naţionale.
 Limitarea suveranităţii naţionale în şirul de ţări intrate în zonele de
influenţă a marilor puteri, mai ales a SUA şi URSS, reprezintă cealaltă
faţă a urmărilor războiului. Ne referim, în special, la ţările eliberate de
sub ocupaţia hitleristă de către URSS, pe care însă aceasta le-a ocupat
imediat. Faptul n-a fost întâmplător, el fiind urmarea negocierilor privind
împărţirea sferelor de influenţă după război dintre Winston Churchill şi
I.V. Stalin la Conferinţa anglo-sovietică de la Moscova din 9 – 10
octombrie 1944. Marile puteri occidentale antihitleriste, însuşindu-şi
aranjamentele negociate de cei doi, au consimţit să lase în sfera de
influenţă a Uniunii Sovietice ţările eliberate de armatele sale.
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La conferinţa anglo-sovietică, W. Churchill îi propune lui I.V. Stalin, pe
jumătate de coală de hârtie, următoarea repartizare a sferelor de influenţă1.
Stalin acceptă propunerea:
1. România
 Rusia – 90%
 Occidentalii –
10%

2. Bulgaria
3. Grecia
4. Ungaria
 Rusia – 75%  Anglia şi SUA –  Rusia – 50%
90%
 Occidentalii –  Rusia – 10%  Occidentalii –
25%
50%

5. Iugoslavia
 Occidentalii –
50%
 Rusia – 50%

Şi astăzi persistă tulburătoarea întrebare: cum a fost posibilă această
părăsire a ţărilor balcanice, cărora li s-au adăugat apoi şi Polonia, Cehoslovacia
şi o parte a Germaniei, de către marile puteri occidentale? De fapt aceste puteri
au manifestat faţă de Stalin aceeaşi atitudine de indiferenţă cinică şi egoism pe
care au manifestat-o şi faţă de Hitler: mai întâi, în 1936, când acesta a ocupat
Renania, iar Franţa nu a reacţionat deloc; apoi urmează Anschluss-ul Austriei în
1938, când Chamberlain a spus că „Anglia nu-i interesată de ce se întâmplă la
est de Rin‖; în fine, urmează Conferinţa de la München când Franţa şi Anglia
sunt de acord cu cererea lui Hitler faţă de Cehoslovacia în problema Sudeţilor,
după care, la 14 martie 1939, Cehoslovacia era desfiinţată. Revenind la
atitudinea aceloraşi mari puteri faţă de Stalin, credem că în spatele lor se află, de
fapt, interesele naţionale. Ele şi-au dat consimţământul, probabil, ca să-şi
asigure liniştea şi integritatea propriilor ţări, ameninţate din două surse: pe de o
parte de puhoiul armatelor sovietice al căror tăvălug înainta nestăvilit spre inima
Europei, în stare să ajungă şi la Atlantic şi, pe de altă parte, din partea marilor
mişcări muncitoreşti din ţările occidentale, radicalizate de insuficienţele severe
ale războiului, ca şi de ofensiva sovieticilor.
Formal, ţările de pe parcela europeană a zonei de influenţă a URSS erau
suverane. În realitate însă, suveranitatea lor era golită de conţinut, fiindcă
deveniseră un fel de vasali sub suzeranitatea Moscovei. În virtutea acestei
„suzeranităţi‖, Moscova n-a ezitat să strivească sub tancuri şi să înece în sânge
orice încercare de a evada din „vasalitate‖ şi a realiza o suveranitate reală, cum
au fost cazurile mişcărilor antisovietice din Berlin în 1953, Budapesta în 1956,
Praga în 1968 şi altele.
În al treilea rând, lupta dintre cele două mari puteri militare – SUA şi URSS
– aliate în războiul antihitlerist, dar transformate în adversari de moarte imediat
după încheierea conflictului, chiar din 1945-1946 a condus la aruncarea unei
cortine de fier peste Europa, divizând-o în două, cu efecte similare şi pe plan
mondial, precum şi la demararea unui alt război mondial, de fapt al treilea, care
intră în istorie sub denumirea de războiul rece.
1

Se citează din Ovidiu Hătărăscu: Winston Churchill, un om pentru istorie, Casa Editorială
ODEON, Bucureşti, 2002, p. 256.
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Cu simţul său de penetrantă observaţie şi premoniţie de mare şi versat om
politic, W. Churchill a sesizat aceste noi tendinţe chiar de la apariţia lor, imediat
după încheierea războiului. Astfel, în faimoasa lui cuvântare din 5 martie 1946, la
nici un an de la încheierea ostilităţilor, ţinută în campusul universitar de la Fulton
în SUA, în faţa unui auditoriu imens de 40.000 de persoane, cuprinzându-l şi pe
preşedintele SUA venit special ca să-l asculte, W. Churchill s-a adresat
participanţilor şi implicit lumii occidentale cu următoarele cuvinte: „luaţi seama, vo spun: timpul s-ar putea să fie scurt... De la Stettin la Triest, o cortină de fier a
căzut asupra Europei‖.
După ce punctează că URSS impune regimul său comunist în ţările din
spatele cortinei şi că, mai mult decât atât, ea priveşte tentativ chiar dincolo de
aceasta, Churchill, referindu-se la ruşi, spunea: „sunt convins că nu există nimic
care să fie atât de admirat de către ei ca forţa şi că nimic nu respectă mai puţin
decât slăbiciunea militară‖. În fine, încheie expunerea cu o veritabilă chemare la
luptă: „ar trebui ca popoarele de limbă engleză să se unească de urgenţă pentru
a înlătura orice ambiţie sau aventură‖1. Şi în acest caz nu scăpăm de sfidarea
unor interogări: dacă ştia că ruşii admiră atât de mult forţa şi subapreciază
slăbiciunea militară, de ce a consimţit să lase la dispoziţia lor jumătate de
Europă? Dacă ruşii n-ar fi privit tentativ peste cortina de fier, adică în grădina
marilor puteri occidentale capitaliste, ar fi chemat oare, W. Churchill „popoarele
de limbă engleză să se unească de urgenţă‖ pentru a înlătura pericolul? Şi de ce
numai popoarele „de limbă engleză şi nu şi cele de limbă neengleză? Probabil
că, dacă privirile ruşilor se opreau la cortina de fier, W. Churcill ar fi adoptat
aceeaşi atitudine ca şi Chamberlain în cazul Renaniei şi celorlalte: ce se
întâmplă la est de Rin nu ne priveşte‖.
Este clar că al doilea război mondial a închis o epocă, cea modernă şi a
deschis alta, postmodernă. Analiza epocii moderne ne arată că marile puteri
europene au dus nenumărate războaie nu numai pentru noi cuceriri teritoriale, ci
şi între ele pentru supremaţie pe continent şi în lume, prin reîmpărţirea sferelor
de influenţă. Şirul continuu de războaie care a însoţit epoca modernă, respectiv
dezvoltarea capitalismului şi a industrializării, motivate de menţinerea echilibrului
de putere sau de reconstrucţia acestuia pe plan european şi mondial au
reprezentat tot atâtea tentative, fie de atacare a suveranităţii naţionale a statelor,
fie de apărare a acesteia de agresiunile externe. În final, marile puteri europene,
mai ales Franţa şi Germania, care reprezintă axul central al stabilităţii
continentului european, au înţeles că problemele pe care le au, teritoriale sau de
altă natură, le pot rezolva efectiv nu pe calea războaielor sau a altor confruntări
de forţă cum au procedat anterior, timp de secole, ci numai prin înţelegere
reciprocă, prin negocieri şi concesii mutuale, de bună credinţă. Acest nou
demers, cu caracter mutant în relaţiile internaţionale, şi-a dovedit viabilitatea în
succesul integrării şi formării Uniunii Europene. Aceasta este contribuţia Europei
1

Ovidiu Hătărăscu, Op. cit., p. 313.
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la rezolvarea problemei suveranităţii naţionale a statelor şi implicit la promovarea
globalizării.

5.3. Revoluţiile – factori modernizatori ai suveranităţii naţionale
Actuala suveranitate naţională a popoarelor şi-a făcut loc în istorie prin
intermediul nu numai a războaielor, ci şi a numeroaselor revoluţii care au însoţit
epoca modernă. Rezumând decenii de frământări şi tensiuni sociale, aceste
revoluţii au meritul istoric de a fi produs „răsturnări creatoare‖, permiţând astfel
omenirii să facă noi paşi înainte pe calea progresului. Întrucât revoluţiile sunt
expresii ale luptei pentru putere, iar suveranitatea statală constituie axul central
al acesteia, era firesc ca „răsturnările creatoare‖ să cuprindă în ele, ca obiectiv
primordial, tocmai transformarea suveranităţii amintite. Având un caracter
antifeudal în primele secole ale epocii moderne şi antiimperialist de tip capitalist
în secolul al XIX-lea şi în prima jumătate a secolului al XX-lea, această
transformare a suveranităţii statale a reprezentat nu o simplă trecere a ei de la
un subiect la altul, ci o schimbare a însăşi naturii sale. Căci între suveranitatea
naţională a popoarelor de astăzi şi suveranitatea monarhilor absolutişti feudali
sau a marilor puteri imperiale a Angliei, Franţei etc. asupra coloniilor lor există o
deosebire nu de formă, ci de conţinut. Aşadar, putem stabili o primă concluzie:
că revoluţiile sociale sau naţional-coloniale au reprezentat un factor de
transformare modernă a suveranităţii statale.
Toate revoluţiile epocii moderne, începând cu cea olandeză (1560-1609),
prima revoluţie burgheză antifeudală din lume şi terminând cu cele ale mişcărilor
de eliberare naţional-coloniale din timpul celui de-al doilea război mondial, au
adus contribuţii la transformarea şi modernizarea suveranităţii statale. Nu toate
însă, au aceeaşi importanţă. Între ele, se disting revoluţiile din 1789 din Franţa şi
America de Nord prin marea lor încărcătură istorică. Pregătite economic de
dezvoltarea capitalismului şi a industrializării şi spiritual de ideile umaniste ale
iluminismului, aceste revoluţii integrează în doctrinele lor principii cu trimiteri
directe şi în actualitate, la problematica globalizării. Este şi motivul pentru care le
invocăm aici.
Exprimând revendicările generale ale noilor forţe social-economice din
societate, generate de capitalism şi industrializare, mesajul doctrinar al acestor
revoluţii este exprimat sintetic în documentele lor cheie: „Declaraţia de
Independenţă‖, în cazul Revoluţiei nord-americane, adoptată la 4 iulie 1776 de
către Congresul celor 13 colonii engleze şi „Declaraţia drepturilor omului şi
cetăţeanului‖, în cazul Revoluţiei franceze, adoptată de către Adunarea
Constituţională, la 26 august 1789.
Din perspectiva discuţiei noastre despre suveranitate, prezintă interes
major cel puţin două dintre prevederile acestor declaraţii:
 idealul suveranităţii poporului, respectiv a naţiunii;
 drepturile naturale fundamentale ale omului.
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a) Ambele revoluţii proclamă principiul suveranităţii populare. Prin aceasta, ele înfăptuiesc naţionalizarea statului şi a suveranităţii sale şi ridică poporul la rang de naţiuni
care, socializată la scara întregii ţări, devine forţa fundamentală în societate şi subiectul de drept al suveranităţii. Este, evident, un progres cu valoare de mutaţie istorică, bazată pe transformarea statului monarhic absolutist, de tip feudal, într-un stat
republican de tip democratic şi transferul suveranităţii din mâna monarhului în cea a
naţiunii, multiculturale în cazul Revoluţiei nord-americane şi omogene în cazul Revoluţiei franceze.
b) Ambele revoluţii proclamă ca drepturi naturale fundamentale ale omului: libertatea,
egalitatea şi solidaritatea fraternă a membrilor societăţii; proprietatea individuală şi
rezistenţa contra asupririi; legea ca expresie a voinţei comune şi egalitatea tuturor
în faţa ei; înlăturarea inegalităţilor de castă, bazate pe origine etc.

Într-o sinteză generală, am putea spune că idealul suveranităţii populare şi
trinitatea principiilor – libertate, egalitate şi fraternitate – fac din documentele
doctrinare ale celor două revoluţii, expresii naţionale ale unor drepturi universale
ale omului. Aşadar, deşi porneau din urne particulare diferite, declaraţiile celor
două revoluţii vorbeau, în mod conştient, în numele umanităţii, nu numai în
numele americanilor din cele 13 colonii engleze şi al francezilor1. Tocmai acest
umanism universal, preluat de la corifeii iluminismului, conferă actualitate ideilor
doctrinare ale celor două revoluţii.
Se ştie că ideile Revoluţiei franceze, prin războaiele napoleoniene, s-au
răspândit molipsitor în toată Europa şi chiar dincolo de frontierele sale. Napoleon
a fost, în final, înfrânt, nu însă şi ideile revoluţiei. Dimpotrivă, ele au continuat să
germineze mai departe, însufleţind, practic, toate războaiele şi revoluţiile ulterioare, din secolul al XIX-lea şi al XX-lea. În acest răstimp, dinamica suveranităţii
din spaţiul european şi extraeuropean a cunoscut trei momente majore.
Primul, consecutiv Revoluţiei din 1848, este marcat de cucerirea
suveranităţii naţionale de către poporul italian şi de cel german: poporul italian –
prin lupta de independenţă naţională contra Austriei şi Franţei, concretizată în
unificarea Italiei în jurul statului-nucleu al Piemontului (1859-1861), iar poporul
german (1864-1870), prin lupta de independenţă faţă de danezi, austrieci şi
francezi.
Al doilea moment major îl constituie extinderea suveranităţii în urma
primului război mondial (1914-1918), prin destrămarea imperiilor german şi
austro-ungar şi formarea de noi state independente în centrul şi estul european.
În fine, al treilea moment istoric îl constituie al doilea război mondial
(1939-1945), în urma căruia s-au destrămat marile imperii coloniale: englez,
francez etc. şi noi popoare, mai ales din Asia şi Africa, au devenit suverane,
organizându-se, până în 1960, cum am spus, 87 de noi state.

1

James Mayall, Op. cit., p.16.

6. DINAMICA SUVERANITĂŢII NAŢIONALE
ÎN CADRUL GLOBALIZĂRII
6.1. Opinii privind viitorul suveranităţii naţionale
Dacă admitem schema simplificatoare din gândirea lui James Kurt1, după
care istoria umanităţii ar cunoaşte trei trepte succesive de dezvoltare – premodernă, modernă (de la Renaştere şi până la al doilea război mondial) şi postmodernă, (perioada postbelică, dominată de globalizare şi revoluţie informaţională)
– în acest caz, suveranitatea naţională apare ca o creaţie proprie epocii moderne
şi supusă legilor acesteia. Negând la timpul său epoca anterioară, premodernă,
epoca modernă, maturizându-se timp de peste cinci secole, este, la rândul său,
negată de către noua epocă istorică, postmodernă. Aşadar, urmându-şi epoca în
care îşi are geneza şi evoluţia, suveranitatea naţională ar trebui şi ea să se
supună legii hegeliene a autonegării. Pe temeiul acestei logici, adepţii radicali ai
globalizării îşi sprijină teza conform căreia, astăzi, suveranitatea naţională ar fi
devenit un fenomen caduc şi deci o frână în calea acestei globalizări, care
trebuie înlăturată.
Dacă realităţile societăţii contemporane s-ar rezuma la cele reflectate de
această schemă de gândire, problematica raportului dintre suveranitate naţională
şi globalizare ar fi relativ simplă. Aceste realităţi sunt însă, mult mai complexe.
În primul rând, pentru că schema amintită sintetizează doar experienţa
istorică a ţărilor capitaliste dezvoltate. Este adevărat că această experienţă are
un caracter promotor în istoria societăţii umane, reprezentând locomotiva
acesteia. Cu toate acestea, ţările dezvoltate nu sunt singurele în lumea
contemporană. Alături de ele există, de asemenea, ţările din imensa lume a
ţărilor în curs de dezvoltare, ca şi cea a ţărilor în tranziţie. Aceasta pe de o parte.
Pe de altă parte, actuala comunitate internaţională este formată, ca nivel de
dezvoltare, de ţări aflate în societatea informaţională, la capătul ei de sus şi de
ţări agrare la celălalt capăt. Între aceste două extreme se află ţări cu profiluri
economice diferite, ca ţări semiagrare, semiindustriale etc. Ca urmare, viaţa
naţională şi internaţională a societăţii umane contemporane cuprinde suficiente
alte experienţe istorice care, prin natura lor, pot să submineze autoritatea regulii
generale cuprinse în schema lui James Kurt. Ne referim concret la aşteptările
diferitelor grupe de ţări de la suveranitatea naţională, care nu pot fi identice între
ele. Aceasta pentru simplul fapt că ţările în curs de dezvoltare şi cele exsocialiste europene şi-au cucerit suveranitatea naţională în lupta dură şi lungă
antiimperialistă de-abia în perioada imediată de după încheierea războiului
mondial, în cazul primelor şi după 1989 în cazul celorlalte. În schimb, în ţările

1

James Kurt, Către o lume postmodernă, în: Sinteza, nr. 96, 1993, p. 8.
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capitaliste dezvoltate, suveranitatea naţională s-a copt şi răscopt timp de câteva
secole.
În al doilea rând, schema în discuţie nu ţine seama nici de faptul că însăşi
grupul ţărilor capitaliste dezvoltate nu se prezintă monocolor în problematica
raporturilor dintre suveranitatea statelor naţionale şi globalizare. Existenţa unor
puternice divergenţe de interese naţionale se reflectă în diferenţe similare şi în
ceea ce priveşte soarta suveranităţii statelor lor naţionale în cadrul globalizării.
Departe de a fi întâmplătoare, aceste divergenţe există în realitatea ca
atare nu ca nişte cazuri izolate, ci ca o ţesătură generală a întregului sistem de
relaţii interstatale, implicat de globalizare. Dintre numeroasele fapte ilustrative în
acest sens, invocăm doar unul singur, suficient de grăitor atât ideatic cât şi prin
sursa elevată din care provine. Este vorba de rechizitoriul unor politicieni englezi
de vârf, pe care-l fac, de regulă, Uniunii Europene, învinuind-o chiar de
imperialism şi de încălcarea entităţii statului-naţional şi a suveranităţii naţionale.
Iată principalele păreri cuprinse în acest rechizitoriu făcut de Margaret Thatcher.
 După colapsul marilor imperii coloniale din secolul XX (francez, englez,
olandez, belgian, spaniol, portughez şi mai târziu cel sovietic), doamna
de fier a Angliei apreciază că „au mai rămas doar două: China... şi Uniunea Europeană‖.
 Uniunea Europeană „reuşeşte să reducă suveranitatea parlamentară şi
să abolească domnia legii‖. Dar „noua configuraţie nu are nici o şansă de
izbândă. La modă este statul-naţiune, loialitatea faţă de statul-naţiune‖.
 „Nu am votat pentru o piaţă comună ca să văd cum suntem privaţi de
suveranitate‖.
 „Vremea imperiilor a trecut. Această situaţie nu va mai dura‖. Şi nu va
mai dura pentru că, spunea Margaret Thatcher, „conducătorii politici nu
sunt puşi să accepte realitatea. Eu cred că rolul nostru este să schimbăm inevitabilul‖1.
Evident, sunt incitante, dar şi discutabile aceste păreri cu privire atât la
natura imperialistă a Uniunii Europene şi la viitorul său incert, cât şi la puterea
politicienilor de a nu accepta realităţile ca ceva inevitabil şi de a crea altele după
dorinţă. Nu sunt discutabile însă contradicţiile care transpar dincolo de aceste
păreri dintre interesele naţionale ale Angliei şi cele ale Uniunii Europene,
dominate tot mai evident de rivalele sale istorice – Germania şi Franţa –, ambele
mai puternice. Cazul însă nu este izolat; el priveşte toate ţările participante la
integrarea europeană şi mondială.
Există o legătură organică între părerile asupra globalizării şi părerile
despre dinamica suveranităţii naţionale în cadrul ei: primele determină şi părerile
asupra suveranităţii. Cu privire la globalizare, excluzând deocamdată, nuanţele,
există deosebiri fundamentale, atât de concepţie, cât şi de metodă. Vom analiza
mai pe larg această problemă într-un capitol special. Aici doar semnalăm
1
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398
punctual că, în principiu, unii acceptă fără rezerve globalizarea, în timp ce alţii,
mai ales din tabăra naţionaliştilor, o resping tot fără rezerve, generând astfel cele
două curente fundamentale: proglobalizare şi antiglobalizare. La rândul lor
proglobaliştii se bifurcă şi ei în două tabere distincte, în funcţie de metoda
înfăptuirii globalizării: unii – numiţi suveranişti – gândesc că aceasta se poate
înfăptui menţinând suveranitatea naţională a statelor, prin organisme internaţionale coordonatoare cu caracter interguvernamental, împuternicite de statele
naţionale; alţii – numiţi federalişti – concep globalizarea prin crearea de organisme internaţionale supranaţionale/suprastatale care preiau, în competenţele lor
decizionale, prerogativele suveranităţii naţionale. Evident, între aceste două
curente oarecum extreme, de contestare a autorităţii statale sau de respectare a
acestei autorităţi – există numeroase scheme de gândire intermediare, care
încearcă să demonstreze, nu fără succes, că suveranitatea naţională
contemporană, ca şi statul-naţiune de care aparţine în mod necesar, nu vor
dispărea, dar nici aşa cum sunt acum, încremenite de vreme în formele lor
clasice, nu vor rămâne. Cu alte cuvinte, se vor restructura şi adapta la cerinţele
globalizării!

6.2. Transformările internaţionale contemporane – modelatoare
ale dinamicii suveranităţii naţionale
Evoluţia suveranităţii statelor naţionale în cadrul globalizării acoperă de
fapt, întreaga perioadă postbelică. Ea a fost şi este marcată de o serie de
evenimente istorice cu rol de factori politici modelatori ai suveranităţii amintite.
Avem în vedere mai ales: formarea unei noi ordini internaţionale prin victoria
asupra Germaniei hitleriste şi Japoniei militariste; decolonizarea şi formarea de
noi state suverane; declanşarea războiului rece şi divizarea omenirii în două
blocuri, capitalist şi comunist; încheierea războiului rece şi restructurarea ordinii
internaţionale; unificarea Germaniei; revoluţiile antisovietice şi antisocialiste din
centrul şi estul Europei; destrămarea imperiului sovietic şi formarea de noi state
suverane; războaiele regionale şi terorismul internaţional şi războiul antiterorist.
Simpla lor enunţare ne arată că aceste evenimente istorice, prin amploarea şi
adâncimea lor transformatoare, influenţează nu numai viitorul suveranităţii
naţionale a statelor în cadrul globalizării ci, implicit, viitorul omenirii în ansamblul
ei.
Limitându-ne strict la suveranitatea naţională, se cuvine să subliniem, de
la început, că aceste evenimente contemporane nu au influenţat-o în mod egal şi
în acelaşi sens. Dimpotrivă, fiind de natură diferită, atât prin cauzele care le
determină, cât şi prin mecanismele de acţiune, şi influenţa lor este diferită, ea
îmbrăcând forme extrem de complexe şi contradictorii. Aceasta explică de ce,
imediat după încheierea războiului, în unele cazuri a fost stimulată dezvoltarea
suveranităţii naţionale, prin extinderea ei pe noi arii geografice datorită decolonizării, în timp ce, în alte cazuri, a avut loc o limitare severă a suveranităţii prin
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transferul unor prerogative în afara cadrului naţional. Cu aceste evoluţii
complexe şi contradictorii, problemele suveranităţii naţionale intră în sfera
globalizării, ca premisă iniţială creată imediat după război şi modificată după
aceea. Evident, necesitatea cunoaşterii acestor fenomene constituie un îndemn
suficient pentru investigarea lor.
6.2.1. Crearea unei noi ordini internaţionale
Reprezentând primul eveniment istoric, apărut imediat după încheierea
războiului mondial (1945), noua ordine internaţională s-a format sub comanda
competitivă a puterilor mondiale: SUA şi URSS. Având rolul principal, dacă nu
chiar determinant în victoria coaliţiei antihitleriste şi antijaponeze, cele două mari
puteri mondiale, folosindu-se de dreptul învingătorului, şi-au instituit dominaţia pe
teritoriul ţărilor eliberate şi ocupate de armatele lor. Practic, imediat după
conflagraţie şi continuând până la destrămarea imperiului sovietic (1989-1991),
lumea s-a divizat în două blocuri opuse şi izolate între ele – comunist şi capitalist – sub conducerea binomului puterilor mondiale, URSS şi SUA.
Aliate şi prietene în timpul războiului antifascist, după ce l-au câştigat prin
învingerea duşmanului comun, ele au devenit adversare de moarte, urmărindu-şi
reciproc pieirea şi hegemonia mondială. Adversitatea dintre ele, de provenienţă
ideologică, se află incastrată în însăşi fibra regimurilor social-economice şi
politice ale fiecăruia; ea este expresia contradicţiei dintre capitalism şi comunism.
În timpul războiului, această contradicţie a fost adormită, pentru că în faţa celor
doi adversari potenţiali, SUA şi URSS, a existat un pericol comun mai mare, dat
de tendinţa de expansiune teritorială şi ideologică a hitlerismului. Dispărând
acest pericol, contradicţia ideologică dintre cele două puteri a fost trezită,
transformând alianţa lor în adversitate. Este greu de spus dacă şi cât din această
transformare este de provenienţă ideologică şi cât din motive de hegemonie
mondială.
Fiecare rival, SUA şi URSS, patronând blocul său de state, şi-a construit
relaţiile dintre el şi membrii componenţi ai blocului într-o manieră care
configurează, nemărturisit, relaţiile de vasalitate bazate pe capitulaţiile din
feudalitate. Evident, un asemenea tip de relaţii internaţionale implică de facto o
severă amputare a suveranităţii naţionale a „vasalilor‖. Întreaga istorie postbelică
a omenirii şi, în cadrul ei, dinamica suveranităţii popoarelor până la încheierea
războiului rece a stat sub semnul acestei divizări opuse. Aceasta pe de o parte.
Pe de altă parte, aceeaşi istorie poartă pecetea nu numai a deosebirilor dintre
cele două blocuri opuse, ci şi a unor asemănări dintre ele cu tentă globalizantă.
Este vorba de faptul că ambele blocuri au avut o concepţie relativ similară
asupra statului-naţiune şi a celorlalte identităţi şi valori naţionale: suveranitatea,
frontierele statale, complexele economice naţionale, locul intereselor marilor
puteri în cadrul blocului şi chiar pe plan mondial etc. Încă din deceniul al şaptelea
au apărut în ambele blocuri voci care apreciau că statul naţional este caduc
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istoric, că suveranitatea naţională trebuie ciuntită, că frontierele statale sunt prea
rigide şi trebuie elasticizate, că actualele complexe naţionale sunt prea înguste şi
nu mai oferă cadrul necesar progresului dacă nu sunt deschise spre exterior şi
cuprinse în complexe economice internaţionale integraţioniste, că interesele
marilor puteri ar reprezenta interesele generale ale blocului etc. Aceste elemente
şi altele similare sunt reluate mai târziu şi dezvoltate, devenind puncte de reper
pentru globalizare.
6.2.2. Decolonizarea; impactul său asupra extinderii suveranităţii
naţionale
Proces de anvergură istorică, deconolizarea, adică destrămarea marilor
imperii coloniale ale capitalismului, a dus la extinderea internaţională a
suveranităţii naţionale prin organizarea a 87 de state noi, independente, mai ales
pe continentele Asiei şi Africii. S-a format astfel o nouă structură politică
internaţională în cadrul ordinii mondiale postbelice. Operă lentă a trecutului, dar
cu acumulări continue de noi forţe reactive, revoluţiile antiimperialiste ale
mişcărilor de eliberare naţional-coloniale s-au desăvârşit în primul deceniu
postbelic. Prin victoria lor, aceste mişcări naţionale s-au înscris astfel între
factorii care au stimulat dezvoltarea suveranităţii naţionale.
Noile popoare suverane şi-au cucerit recunoaşterea internaţională a
entităţii naţionale şi a celorlalte valori şi însemne naţionale în lupta acerbă cu
marile puteri imperialiste, mai ales cu Anglia şi Franţa. Pierzându-şi prerogativele
suverane asupra ţărilor coloniale, semicoloniale şi dependente, fostele puteri
imperialiste au încercat să recupereze totuşi ceva din aceste prerogative, pentru
a menţine ţările eliberate în zona lor de influenţă. În acest scop, ele au „inventat‖
şi pus în scenă formule noi de continuare a relaţiilor de dependenţă, sub
denumirea, cu frumos sunet democratic, de asocieri internaţionale sau
comunităţi de state independente. În mod curent, ele se numesc: commenwealth
– în cazul imperiului englez, zonă francofonă – în cel al Franţei şi zonă
preferenţială de schimb – în cazul SUA. Probabil că acest demers, pornit din
nevoi, dar şi din orgoliu, constituie un reflex al tuturor marilor puteri după ce şi-au
pierdut imperiile. Şi Rusia sovietică, un alt mare imperiu, imediat după
dezmembrare, a apelat la aceeaşi formulă, creând Comunitatea Statelor
Independente (CSI), pe care însă şi-o doreşte mai mult decât o simplă zonă
preferenţială de schimburi economice, din moment ce propune în acest scop o
monedă unică, o armată comună, politică externă comună etc., toate cu adresă
clară la limitarea suveranităţii naţionale a tinerelor state independente.
Cercetând dedesubturile acestor noi aranjamente internaţionale între foştii
stăpâni şi supuşii lor, formate după decolonizare, politologul francez, François
Duchene, referindu-se concret la Commenwealth-ul englez, formula unele
aprecieri care merită reţinute. „Noile state – spunea el – nu părăsesc imperiul,
care astfel este reconstituit în Commenwealth-ul de state libere‖. Remarcând
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apoi că acesta „apărea Londrei ca o formă nouă de asociere mondială în
serviciul păcii, ca şi un punct de sprijin a grandoarei britanice‖, François
Duchene îşi încheia analiza cu concluzia că, în fond „Commenwealth este o
sursă de materii prime şi piaţă de desfacere, ambele privilegiate pentru Anglia‖1,
aşa cum erau aceste ţări şi în perioada anterioară. Departe de a fi o angoasă
antiengleză, alimentată cumva de cei peste 100 de ani de războaie anglofranceze în trecut sau de actualele mârâieli obstrucţioniste ale britanicilor faţă de
progresul UE, aprecierea lui François Duchene exprimă categoric un adevăr,
valabil nu numai în cazul concret analizat de autor, ci şi în celelalte cazuri ale
fostelor imperii coloniale. Rezultă, aşadar, că noile forme de aranjamente
internaţionale instituţionalizate între ţările metropole şi fostele lor colonii
subminează temeliile suveranităţii naţionale nu ale Angliei, Franţei, Rusiei sau
SUA, ci ale statelor „libere‖ noi, folosite şi astăzi, ca şi în trecut de foştii lor
stăpâni ca surse de materii prime şi piaţă de desfacere, dar şi ca aliaţi în jocurile
politicii internaţionale.
6.2.3. Războiul rece: reconfigurări ale suveranităţii naţionale
Există două momente distincte în evoluţia acestui război, ambele de
importanţă istorică pentru dinamica suveranităţii naţionale în cadrul perioadei
postbelice. Sunt esenţiale aceste momente, pentru că de fiecare dată s-a
schimbat profund ordinea economică, politică şi militară mondială şi tot de
fiecare dată s-a schimbat şi configuraţia geopolitică a suveranităţii naţionale.
Care sunt şi în ce constă aceste momente?
 Primul moment cuprinde declanşarea războiului rece şi amplificarea
înăbuşitoare a evoluţiei sale. Declanşat imediat după încheierea conflagraţiei mondiale, când tunurile încă nu încetaseră bine, războiul rece a
fost condus, practic, de către marile puteri ale momentului, Uniunea Sovietică şi Statele Unite ale Americii. Ele erau rivale, ocupând poziţii opuse. Lupta dintre aceste puteri mondiale a dominat istoria postbelică a
omenirii până la revoluţiile antisovietice şi anticomuniste din 1989-1991.
Protagoniştii săi, SUA şi URSS s-au impus ca atare prin însăşi modul în
care a fost obţinută victoria în războiul antifascist. Cum remarca pe bună
dreptate şi cunoscutul politolog american, Zbignev Brzezinski, „înfrângerea Germaniei a fost în mare măsură pecetluită de cei doi învingători extra-europeni, Statele Unite ale Americii şi Uniunea Sovietică, care au
devenit moştenitoarele nerealizatelor tendinţe ale Europei spre supremaţie mondială‖2.
1

François Duchene, La Grande Bretagne et les debuts de la construction européenne,
comunicare în volumul: „Europe, Hier – Aujourd’hui – Demain”, Ed. Economica, Paris,
2001, p. 64.
2
Zbignev Brzezinski, Marea Tablă de Şah. Supremaţia americană şi imperativele sale geopolitice, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2000, p. 15-16.
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Miza războiului rece era triplă: exercitarea de către fiecare putere a hegemoniei în cadrul blocului propriu, distrugerea adversarului şi realizarea supremaţiei mondiale. Lupta angajată în acest scop de către protagoniştii celor
două blocuri opuse – comunist şi capitalist – se ducea pe viaţă şi pe moarte.
Întrucât însă, fiecare adversar participant la luptă acţiona nu numai în nume
propriu, ci şi în numele unui ideal în care credea – SUA în numele sistemului
capitalist, iar URSS în numele sistemului socialist – lupta dintre ei angaja, de
fapt, soarta celor două sisteme diametral opuse. De aceea, fiecare adversar
competitor, SUA şi URSS, dacă învingea, îşi asigura nu numai propria salvare,
ci implicit şi dominaţia în lume a lui şi a sistemului său. Evident, această perspectivă istorică avea un impact tulburător asupra suveranităţii statelor: ele
erau nevoite să renunţe la unele prerogative naţionale în favoarea blocului de
care aparţineau. La începutul războiului rece, nu era clar cine va câştiga. Fiecare adversar însă credea în steaua lui, trimiţând în lume, odată cu semnalele
progresului în domeniul economiei, ştiinţei şi înarmării şi mesaje ideologice pline de optimism istoric.
Mijloacele de luptă în războiul rece. Cele două blocuri angajate în luptă au folosit o
paletă largă de mijloace, generale şi specifice, în funcţie de puterea lor economicofinanciară şi abilitatea folosirii acesteia. Între aceste mijloace, credem că merită a fi reţinute:
a) constituirea unor forţe militare comune, instituţionalizate în organizaţiile militare
proprii – NATO, în cazul blocului capitalist şi Tratatul de la Varşovia, în cazul celui
comunist;
b) cursa „îndrăcită‖ a înarmărilor, tot mai amplă şi costisitoare şi bazată pe cele mai
noi descoperiri tehnico-ştiinţifice;
c) folosirea comerţului exterior ca armă de influenţare a dezvoltării şi coeziunii participanţilor la fiecare bloc, dublat de o amplă şi agresivă propagandă ideologică, organizată la scară internaţională, pentru manipularea opiniei publice din blocul
advers, dar şi pentru câştigarea de noi aliaţi, mai ales din rândul ţărilor nealiniate;
d) atacarea punctelor vulnerabile din viaţa social-economică şi politică a ţărilor din
blocul advers. De pildă, Uniunea Sovietică, acţionând în numele internaţionalismului muncitoresc, s-a folosit, în ofensiva ei anticapitalistă, de mişcările muncitoreşti
foarte active în primele decenii postbelice, conduse de partidele comuniste naţionale sprijinite consistent de Moscova. Şi SUA, împreună cu aliaţii săi europeni, au
speculat slăbiciunile economice ale ţărilor socialiste, atribuindu-le incapacităţii regimului dictatorial care omora din faşă libertatea individuală şi interesul personal.
O reţea largă de unităţi radio, ziare, reviste şi alte publicaţii inundau informaţional
ţările comuniste.

Războiul rece a cunoscut pe parcurs o amplificare continuă, marcată de
mai multe momente distincte, unele de ascensiune, altele de acalmie sau chiar
declin a luptei dintre adversari. Între acestea, un impact mondial au avut trei
evenimente: producerea bombei atomice şi de către sovietici, crearea rachetelor
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intercontinentale şi lansarea primului satelit în jurul Terrei cu om la bordul său,
Juri Gagarin (1956). Prezenţa bombei atomice în arsenalul de armament al
ambilor rivali făcea ca un război direct între ei să nu fie posibil fără să se distrugă
atât ei înşişi, în mod reciproc, cât şi zone întinse ale umanităţii. În urma acestei
severe autoconstrângeri reciproce a adversarilor, un conflict armat frontal între ei
nu mai era posibil, dar rămânea posibilitatea altor conflicte, duse la periferia
imperiilor. Războiul din Coreea (1950-1952), unde SUA participa direct la
conflict, ajutând pe cei din sud împotriva forţelor comuniste din nord, sprijiniţi de
ruşi şi chinezi şi favorizând astfel spargerea ţării în două state existente şi în
prezent; blocada Berlinului; sprijinirea separatismului Chinei insulare Taiwan;
războiul din Vietnam etc. se încadrează în această categorie de conflicte, zise
„indirecte‖ între cei doi rivali. Prin puterea ei de distrugere în masă, bomba
atomică i-a împins pe adversari să accepte trecerea la negocieri pentru limitarea
cursei înarmărilor şi menţinerea păcii, negocieri care continuă şi astăzi cu Rusia,
moştenitoarea URSS.
În ceea ce priveşte lansarea primului satelit din lume cu om la bord de
către sovietici, impactul său asupra războiului rece a fost de altă natură. În primul
rând, această lansare reuşită, prezentată în premieră de toate televiziunile din
lume, i-a surprins neplăcut pe americani. Trezindu-se depăşiţi de ruşi în cursa
pentru cucerirea cosmosului, ei şi-au văzut rănit grav orgoliul de cea mai mare
putere economică şi ştiinţifică a lumii. În al doilea rând, la rănirea acestui orgoliu
s-a adăugat receptarea, justificată, de către SUA a aceleiaşi reuşite sovietice ca
un mare pericol potenţial pentru securitatea lor naţională şi implicit a întregii lumi
capitaliste aflate sub controlul lor. Treziţi şi scoşi din amorţeală de către Gagarin,
americanii au pornit o cursă nebună a înarmărilor, altoită pe programele de mare
amploare pentru cucerirea spaţiului extraterestru. Şi n-a încetat această cursă
până când Rusia n-a fost îngenunchiată şi războiul rece câştigat de SUA!
 Al doilea moment: încheierea războiului rece şi redesenarea geopolitică
a suveranităţii naţionale a statelor. Premisele generale ale războiului
rece erau favorabile SUA şi defavorabile adversarului lor, Uniunea
Sovietică. Ele erau de natură genetică, decurgând în mod necesar din
caracterul regimurilor social-economice şi politice ale celor doi adversari
şi din modul în care ei se poziţionau faţă de istorie. Într-o expresie
sintetică, această poziţionare ar putea fi formulată astfel: dacă SUA a
fost creatoare de istorie, învăţând de la viitor la fel ca din trecut, Uniunea
Sovietică a fost doar consumatoare de istorie şi a învăţat numai de la
trecut. Iată şi câteva fapte mai semnificative din evoluţia postbelică a
celor două ţări rivale pe care ne sprijinim aserţiunea.
Cazul Statelor Unite ale Americii: producător de istorie
Imediat după încheierea celui de-al doilea război mondial, SUA prin
cunoscutul „Plan Marshall‖, adoptat în aprilie 1948, cu o finanţare de 41,3
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miliarde de dolari1, a ajutat ţările capitaliste europene să-şi refacă economiile
distruse de război şi să le aşeze pe făgaşul unei dezvoltări durabile. Acest sprijin
a cuprins şi ţările adversare şi învinse în război, Germania şi Japonia, care prin
hărnicie şi inteligenţă, prin ordine şi disciplină exemplară, au oferit adevărate
miracole economice: ele nu numai că şi-au refăcut economiile distruse de război,
dar au ajuns curând să ocupe locurile imediat următoare după SUA în ierarhia
marilor puteri economice ale lumii contemporane2. Acesta ar fi un prim moment.
Alt moment îl constituie sprijinul acordat financiar şi militar de SUA „micilor
tigri asiatici‖ – Taiwan, Hong-Kong, Singapore şi Coreea de Sud. Între altele,
SUA le-a transferat o parte din producţiile industriale, asigurându-le desfacerea
produselor pe piaţa americană. Numai în domeniul textilelor, din care populaţia
SUA consuma produse în valoare de 150 miliarde de dolari anual, transferul în
ţările satelite le-a asigurat exporturi pe piaţa americană de 75 miliarde de dolari
anual, acoperind astfel jumătate din întregul consum de asemenea produse.
Folosind acest demers, SUA împuşca doi iepuri dintr-o dată: unul strict economic
şi altul de natură politică.
Ţelul economic consta, pe de o parte, în profitul realizat de SUA din
diferenţa de cost al forţei de muncă (în SUA 10-12 dolari/oră faţă de 1-2 dolari în
ţările satelite), iar pe de altă parte, în sprijinirea dezvoltării economice a ţărilor
amintite.
Ţelul politic consta în acordarea de protecţie economică şi militară a ţărilor
aliate lor faţă de „invazia‖ comunismului.
Este clar că sprijinul pe care SUA l-a acordat „micilor tigri‖ asiatici, ca şi
altor ţări din blocul patronat de ele provine nu din sentimente umanitare, ci din
interese naţionale concrete, constând, pe de o parte, în bararea expansiunii
socialismului, iar pe de altă parte, în extinderea propriei influenţe asupra acestor
ţări. Câştigând războiul rece, SUA au motive să se felicite, pentru că au devenit
singura putere mondială nu numai economică şi culturală, ci şi militară; au
devenit o veritabilă sfidare mondială. Avuţia naţională şi forţa lor economică sunt
copleşitoare, avansul tehnologic este impresionant; capacitatea de difuziune a
modelului lor cultural traversează molipsitor lumea, devenind agasantă; forţa
militară şi cea politică sprijinită pe umerii ei sunt iritante dar se impun. În mod
incontestabil, „Statele Unite ocupă un loc aparte în concertul internaţional.
Jandarm al lumii, putere dominantă, America ne oferă un vizaj triumfal‖3. În
aceste condiţii, singura suveranitate naţională care se întăreşte este cea a
1

David C. Konten, op. cit., p.188.
În anul 2000, după statisticile Băncii Mondiale, ierarhia ţărilor, după ponderea lor în PNB
mondial (de 31315 miliarde dolari SUA), era următoarea: 1. SUA cu 30,7%; 2. Japonia cu
14,4%; 3. Germania cu 6,6% ; 4. Anglia cu 4,66% ; 5. Franţa cu 4,59% ; 6. Italia cu 3,7%;
7. China cu 3,4%.
3
Jean Dominique Giuliani (secretar general al Fundaţiei Robert Schuman), Introducere la
volumul: Le Défi Americain. Menace ou atou pour la construction européenne, Edition
Economica, Paris, 1998, p. 8.
2
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Statelor Unite. În rest, se manifestă un amplu proces de îngustare a ei, datorită
participării ţărilor fie la diferitele forme de integrare economică internaţională sau
la zone de liber schimb, fie la diferitele acorduri cu instituţiile financiare mondiale,
fie la tendinţele de globalizare.
Cazul Uniunii Sovietice: consumator de istorie.
De ce a început războiul rece?
Fiind principalul participant şi învingător în acest război, Uniunea Sovietică
şi-a dus puhoiul de armate până în inima Europei, în Germania, reuşind să
spargă în două nu numai această ţară prin crearea Republicii Democrate
Germane, ci şi Europa însăşi. Prin extinderea socialismului sovietic în ţările din
Estul şi Centrul Europei, în ţările balcanice, ca şi pe continentul asiatic în China,
Vietnam şi Coreea de Nord, apoi în Cuba, imperiul sovietic depăşise în mărime
pe cel al lui Gingis-Han, cel mai mare imperiu cunoscut anterior în istorie.
Totodată, numeroase ţări în curs de dezvoltare gravitau în zona sa de influenţă.
Totuşi, Rusia sovietică n-a fost în stare să păstreze unitatea imperiului
său. Semnalele acestei neputinţe au fost răscoalele antisovietice, precum şi
seria de dizidenţi ideologici faţă de Moscova. Amintim, în acest sens, răscoala
berlineză din 1953, cea maghiară din 1956 şi cea de la Praga din 1968 – toate
înecate în sânge de armatele sovietice şi ale aliaţilor săi (fără România în cadrul
Primăverii de la Praga). Între dizidenţe şi separări oficiale de Moscova, amintim:
cazul Iugoslaviei lui Tito din 1948, cazul Chinei şi Albaniei din 1960, cazul
României în 1964, cazul Poloniei cu mişcarea Solidarnosti, declanşată în 1980,
şirul acestor manifestări încheindu-se cu Revoluţiile din 1989 şi cu
dezmembrarea imperiului sovietic şi a regimului pe care s-a sprijinit.
De ce Uniunea Sovietică a pierdut lamentabil războiul rece?
Răspunsul la această întrebare dă ocazia multor discuţii şi speculaţii în
lumea occidentală. De cele mai multe ori, participanţii la dezbateri încearcă să
explice fenomenul invocând rolul hotărâtor al factorilor externi ai Uniunii
Sovietice. Ea ar fi fost îngenuncheată, înainte de toate, de amploarea crescândă
şi tot mai costisitoare a cursei înarmărilor, care, prin „războiul stelelor‖, iniţiat de
Ronald Reagan, atingea culmi zdrobitoare pentru resursele financiare ale URSS.
Este neîndoielnic că prezenţa acestui factor, tot mai greu de suportat de către
economia sovietică, a constituit clar un factor important care necesită a fi invocat.
Hotărâtori însă au fost factorii interni ai Uniunii Sovietice. Între aceştia amintim:
 natura totalitară a regimului sovietic care, din această cauză, era un regim fără perspectivă pe termen lung. Această soartă i-a fost prevăzută
încă din anii 1930, mai ales de către Ludwig von Mises şi Friedrich Von
Hayeki;
 imediat după război, până în 1960, URSS a cunoscut un boom economic
promiţător. De mare ajutor, probabil decisiv, i-au fost imensele despăgu-
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biri de război şi confiscările de utilaje industriale din Germania, dar şi din
Austria, Ungaria şi România. Ulterior, ritmul creşterii economice, de
10,2%, în anii 1950-1960, a coborât sistematic, până la sub o treime din
cel iniţial;
 industrializarea forţată şi tendinţa dezvoltării economice independente faţă de exterior. Urmând această orientare, URSS şi-a diversificat continuu
structura industriei constructoare de maşini, ajungând să producă, prin
1966-1970, peste 90% din sortimentul mondial al acestei ramuri. În condiţiile unei asemenea mari diversificări, a fost imposibil ca cercetarea ştiinţifică proprie să acopere modernizarea tehnologică permanentă a
tuturor produselor;
 economia sovietică, fiind izolată de marile centre economice dezvoltate
ale capitalismului, creatoare de noi tehnologii moderne, n-a putut accede
la acestea. Apelul la tehnologiile Cehoslovaciei şi RDG, ţări industrializate ale blocului, dar cu tehnologii din perioada interbelică, însemna aflux
de tehnologie de mâna a doua şi a treia, depăşite istoriceşte. Ca urmare,
URSS nu a putut să se modernizeze şi eficientizeze şi nici să creeze resurse financiare suficiente cerute de cursa înarmărilor. În plus, aceste
resurse insuficiente erau şi mai drastic scurtate de imensele cheltuieli de
propagandă în exterior pentru sprijinirea mişcărilor comuniste şi muncitoreşti din alte ţări;
 economia sovietică, spre deosebire de cea americană, n-a ştiut să profite de potenţialul de avantaje oferit de mărimea ei, respectiv de enorma
sa piaţă internă şi enormele sale resurse naturale.
Uniunea Sovietică, spre deosebire de SUA, n-a putut sau n-a ştiut să-şi
asigure unitatea blocului său, din cauza contradicţiei dintre interesele naţionale
ale ţărilor şi interesele URSS, prezentate de aceasta drept interese generale ale
blocului comunist. Ca urmare, contradicţia de interese se rezolva nu prin
armonizare, ci prin subordonare, ca în orice imperiu colonial. Era clar că un
model impus cu forţa şi menţinut prin măsuri represive nu putea avea altă soartă
finală decât eşecul. Înfrângerea ei în războiul rece, declanşat chiar de ea, era
cuprinsă în însăşi codul genetic al regimului său de natură totalitară. Tocmai
acest lucru explică declinul în evoluţia ei ca putere mondială după al doilea
război mondial. Aceştia ar fi principalii factori interni.
La pierderea războiului rece de către sovietici au contribuit şi o seamă de
factori externi, legaţi mai ales de tendinţa Moscovei de a realiza un fel de
globalizare în cadrul blocului. În acest scop, ea a elaborat o întreagă doctrină,
preponderent ideologică, anticapitalistă, al cărei ax central era integrarea economică, politică şi militară a ţărilor membre ale blocului comunist. Pentru realizarea
integrării au fost create organisme internaţionale proprii: Consiliul de Ajutor
Reciproc (CAER, 1949), Banca Internaţională de Cooperare Economică a CAER
(1964), Banca Internaţională de Investiţii (1974), Tratatul de la Varşovia etc.
Unele idei integratoare au fost puse în circulaţie încă de pe timpul lui Hrusciov
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care, reactivând CAER-ul din conul de umbră unde îl lăsase Stalin, a aruncat şi
câteva vorbe despre frontierele naţionale, acuzându-le de inflexibilitate.
Demersul integrator însă a continuat în forţă o dată cu Brejnev, autorul
doctrinei suveranităţii naţionale limitate a statelor. Consemnăm faptul, coincident
sau nu, că, în acelaşi timp şi de partea cealaltă a Atlanticului, în SUA, se lansase
în circulaţie de către Sohnenfeld aceeaşi doctrină de limitare a suveranităţii
naţionale. Doctrina Brejnev nu era însă o simplă idee de integrare economică a
ţărilor socialiste membre ale CAER-ului. Era mult mai mult decât atât, era o
veritabilă strategie de atac asupra tuturor valorilor şi entităţilor naţionale. Iată în
acest sens principalele teorii şi noţiuni care structurau această strategie:
 teoria caducităţii istorice a statului naţional şi a complexului economic
naţional care, la rândul său, era completată de teoria limitării suveranităţii
naţionale şi elasticizării frontierelor statale. Atacul asupra identităţilor naţionale se sprijinea pe teza conform căreia cadrul naţional nu mai poate
asigura dezvoltarea modernă contemporană. Critica se încheie cu cererea de a se crea noi complexe economice internaţionale, prin destrămarea pur şi simplu a celor naţionale constituite istoriceşte şi integrarea
părţilor rezultate din spargere a lor în alte complexe, mai mari (vestitul
„plan Valev‖ din 1964);
 teoria industrializării nu a fiecărei ţări, ci pe ansamblul sistemului de ţări
membre ale CAER. Respingerea tezei industrializării fiecărei ţări şi conceperea acesteia pe ansamblul blocului conducea la formarea a două
poluri economice distincte: nordul industrial, format din URSS, Polonia,
Cehoslovacia şi RDG şi sudul agricol, format din România, Bulgaria şi
Albania;
 teoria dezvoltării cu precădere a sectorului (I) al economiei naţionale,
producător de mijloace de producţie, faţă de sectorul (II) producător de
bunuri alimentare şi de consum nealimentare pe ansamblul sistemului
CAER, nu în fiecare ţară în parte;
 teoria planului unic de dezvoltare a întregului sistem de ţări membre ale
CAER, menit să contopească laolaltă toate economiile naţionale într-un
tot, cu o reproducţie şi proporţii economice proprii întregului.
Lecturând aceste teorii, observăm că, deşi cuvântul globalizare nu apăruse încă în circulaţia ideilor economice ale timpului, ele sunt toate cu o mare
încărcătură globalizantă în cadrul blocului patronat de sovietici. Pe atunci, în
afară de URSS, Cehoslovacia şi Bulgaria – ultima, de multe ori ţinea chiar locul
URSS în lansarea acestor idei –, celelalte ţări, dar mai ales România, erau categoric împotrivă, fiindcă vedeau în acest demers al Moscovei o nouă tentativă
de a adânci controlul asupra lor. Din cauza slăbiciunilor sale interne, Uniunea
Sovietică nu numai că nu şi-a sporit controlul asupra blocului patronat de ea,
dar, dimpotrivă, şi-a slăbit continuu controlul până la spargerea definitivă a imperiului său.
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Merită, credem, în încheierea acestei discuţii, să invocăm cele spuse de
Mihail Gorbaciov la o dezbatere internaţională din februarie 1995. „Cu ocazia
funerariilor lui Cernenko – mărturiseşte Mihail Gorbaciov – am discutat şi cu
preşedinţii statelor est-europene. Le-am spus tuturor: vreau să vă asigur că
principiile care până acum erau doar afirmate – egalitatea între state şi neamestecul în treburile interne – vor deveni de aici înainte adevărata noastră politică.
Prin urmare, răspunderea pentru politica internă a ţării voastre vă aparţine...
Alegerea e a voastră. Şi am adăugat – spunea Mihail Gorbaciov – acesta era
sfârşitul doctrinei Brejnev‖1. Nici că se putea o confirmare mai autorizată despre
ţelurile imperialiste urmărite până atunci de către URSS ca cea care ne vine
chiar de la fostul conducător sovietic.
Împrejurările interne şi externe ale URSS invocate mai sus, categoric nu
epuizează toţi factorii care au contribuit la înfrângerea acesteia în războiul rece
de către SUA. Ele sunt totuşi suficiente pentru a conclude că imperiul sovietic,
reproducându-l pe cel ţarist în altă haină, s-a comportat, ca multe alte imperii, în
mod parazitar: doar a luat de la supuşi, fără nici o altă contribuţie constructivă. A
luat teritorii, desfigurând entitatea teritorială naţională a ţărilor; a despărţit brutal
familii şi naţiuni; a practicat deportările în masă a populaţiei; a luat părţi
importante din avuţiile naţionale ale ţărilor, direct sau prin practicarea unor
schimburi economice neechivalente etc. Ţările deveneau conştiente că ceea ce
pierdeau individual în favoarea blocului nu era compensat de avantajele unităţii.
Toate acestea, şi altele, acumulându-se, au generat dezagregarea coeziunii
blocului şi părăsirea conducătorului său. Pe acest temei credem că suntem
îndreptăţiţi să afirmăm că Uniunea Sovietică a pierdut războiul rece şi a dispărut
de pe scena istoriei pentru că a fost doar consumatoare, nu şi producătoare de
istorie.
 Cauzele încheierii Războiului Rece în opinia marilor politicieni ai
timpului
Prin urmările sale istorice asupra viitorului omenirii, încheierea războiului
rece ocupă un loc aparte în marile dezbateri internaţionale actuale despre globalizare şi viitorul suveranităţii naţionale a popoarelor. Ţinând seama de acest
fapt, am considerat că este util ştiinţific să prezentăm în caseta nr. 3 principalele păreri despre cauzele încheierii Războiului Rece ale unor personalităţi politice de vârf ale timpului care, în plus, au fost şi principalii actori ai evenimentului.

1

Nathan Gardels, op.cit. p. 89.
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Caseta nr. 3
CAUZELE ÎNCHEIERII RĂZBOIULUI RECE ÎN OPINIA MARILOR
POLITICIENI AI TIMPULUI
Margaret Thatcher, fost preşedinte al guvernului englez
1. A existat un factor vital pentru încheierea războiului rece: decizia preşedintelui Ronald Reagan de a aplica Planul de Apărare Strategică (PAS), al cărui scop era să împiedice armele nucleare să-şi atingă ţinta.
2. Prin PAS se trecea la alt nivel de apărare, bazat covârşitor pe stăpânirea perfectă a computerelor, pentru care ştiau că în acel moment Uniunea Sovietică nu era pregătită. Acesta
a fost sfârşitul cursei înarmărilor.
Mihail Gorbaciov, fost prim-secretar al PCUS şi preşedinte al URSS
1. Nu cred că PAS a avut atâta importanţă. Cercetări de acest tip aveam şi noi.
2. Reformele sovietice nu erau urmarea lui PAS. Necesitatea lor era anterioară acestuia. Ele
au fost decisive.
3. Aceste reforme vizau:
3.1. Reconsiderarea critică a modelului sovietic impus cu forţa şi menţinut prin măsuri represive;
3.2. Modelul era ameninţat de progresul tehnologic, de nivelul educaţional şi cultural al
populaţiei, de îngrădirea dreptului la iniţiativă; el începuse să fie respins de popor,
mai ales de către intelectuali.
3.3. Uniunea Sovietică devenise o societate care nu mai putea suporta privarea de libertate, unde nimeni nu mai putea vorbi şi crede nestingherit;
3.4. Venise timpul reformelor şi trebuiau luate de sus în jos, căci altfel, pornite de jos în
sus ar fi declanşat explozia nemulţumirilor;
3.5. Acestea au fost factorul decisiv, nu PAS.
François Mitterand, fost preşedinte al Franţei
1. Cunoscând de la Ronald Reagan PAS, am fost împotriva lui, considerându-l un exces; de
atunci proiectul a fost abandonat.
2. Cel mai bun mijloc de a porni într-o nouă etapă în relaţiile cu URSS era dezarmarea nu
înarmarea, nu câştigarea războiului rece, ci evitarea lui.
3. Uniunea Sovietică a făcut reforme şi înainte de Gorbaciov, sub Hrusciov şi Brejnev, dar ele
urmăreau întărirea propriei lor puteri.
George Bush, fost preşedinte al SUA
1. Eu am fost de acord cu PAS.
2. Reagan însă era un idealist în domeniul armelor nucleare. El a oferit tehnologie tuturor.
3. La Reykjavik, Reagan şi Gorbaciov au scos ca din pământ un acord reciproc de eliminare
a armelor nucleare. Margaret era să leşine atunci, ca şi mulţi alţi politicieni din America.
4. Nu sunt de acord cu Margaret Thatcher privind gradul în care PAS a influenţat reformele în
URSS.
Margaret Thatcher
1. Eu regret sincer că PAS a fost abandonat.
2. În lumea de după războiul rece, materiale nucleare încap pe mâna multor state care finanţează terorismul. Or, PAS ar fi fost de mare folos pentru a înfrunta barajul de arme nucleare.
Sursa: Nathan Gardels, Schimbarea ordinii globale, Editura Antet, Bucureşti, p. 86-87.
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Războiul rece s-a încheiat. El este de domeniul trecutului. Consecinţele
sale însă sunt de domeniul viitorului, a cărui construcţii începe din prezent.
Consecinţele lui au valoarea unor adevărate mutaţii, cu efecte pe termen lung.
Prima mutaţie constă în transformarea puterii mondiale prin trecerea ei de
la o stare bipolară la una monopolară, reprezentată de SUA. Prin aceasta,
încheierea războiului rece produce un dublu efect. Pe de o parte, el pune capăt
vechii ordini internaţionale instaurată după războiul mondial şi deschide poarta
unei noi ordini internaţionale, cu alt conducător la timona ei. Pe de altă parte, el
deschide calea globalizării la scară planetară, prin includerea în acest proces a
ţărilor ex-socialiste, care reprezintă nu mai puţin de o treime din populaţia
globului.
În al doilea rând, încheierea războiului rece, monopolarizând puterea
mondială, atrage după sine crearea unei lumi asimetrice, dominată de SUA, care
devin, astfel, singura putere cu adevărat mondială. Celelalte mari puteri ale lumii
contemporane, Japonia, Rusia, Germania, China, rămân puteri de rang regional.
SUA îşi manifestă puterea mondială în mod absolut prin toate domeniile
caracteristice ale acesteia: economic, financiar, tehnologic, militar şi cultural.
În al treilea rând, predominanţa mondială a SUA inaugurează o nouă putere de tip imperial. Spre deosebire de cele clasice, bazate pe expansiune teritorială şi transformarea ţărilor cucerite în colonii, Statele Unite ale Americii îşi
bazează expansiunea şi dominaţia pe mecanismele puterii economicofinanciare şi puterea militară direct sau prin NATO. Ţările din imperiul SUA devin colonii de tip nou, numite colonii tehnologice, financiare şi militare.
În al patrulea rând, încheierea războiului rece pune capăt rivalităţilor dintre
URSS şi SUA şi dintre cele două blocuri – comunist şi capitalist –, conduse de
ele, ridică pe primul plan alte probleme complexe şi dificile: terorismul internaţional cu tentă antiamericană, antiisraeliană şi antirusă, sărăcia, subdezvoltarea,
imigraţia spre ţările bogate, drogurile şi conflictele regionale interetnice sau
teritoriale. Va rezolva oare noua ordine mondială cerută de globalizare aceste
probleme? Experienţa de până acum arată contrariul şi anume că aceste
probleme nu numai că nu se rezolvă, dar cunosc în plus o agravare continuă.
6.2.4. Unificarea Germaniei: europenizarea Germaniei sau germanizarea Europei?
Deziderat istoric naţional, care îşi aştepta realizarea de peste patru
decenii, unificarea Germaniei a devenit fapt împlinit în noiembrie 1989, o dată cu
căderea Zidului Berlinului. Totul a fost opera perseverentă a trecutului, operă pe
care naţiunea germană a început-o chiar din momentul divizării ei în cele două
state cu regimuri opuse: capitalist şi comunist1. Divizarea, tribut greu şi umilitor,
1

Conform hotărârilor Conferinţei de la Potsdam (1945), Germania a fost împărţită în patru
zone de ocupaţie: sovietică, americană, engleză şi franceză. În 1949 se creează cele do-
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reprezenta costul plătit de poporul german pentru nesăbuinţa lui de a-l fi urmat
pe Hitler în aroganta sa dorinţă de a cuceri Europa şi chiar lumea prin forţa
armelor. Pierzând războiul, Hitler şi-a pierdut nu numai viaţa, ci şi propria ţară,
ajunsă pradă în mâna inamicilor săi.
Ca urmare, întreaga istorie postbelică a Germaniei şi implicit a Europei
până în 1989 a fost o istorie spartă prin crearea celor două state germane. De
remarcat, nu fără o cuvenită admiraţie, că germanii s-au gândit tot timpul la
unificare chiar din momentul divizării lor (în 1945). Dezideratul unificării a fost
înscris în însăşi constituţia RFG. Şi în RDG s-a militat pentru unificare. Astfel,
încă din 1950 funcţiona Frontul Naţional al Germaniei Democrate, având ca scop
reunificarea paşnică a ţării; el a propus crearea unei confederaţii a celor două
state germane ca premisă a unificării ulterioare a întregii ţări. Este adevărat că
fiecare parte concepea unificarea din perspectiva atragerii la regimul său a
celeilalte. În final, s-a dovedit că atracţia părţii vestice a Germaniei, adică a RFG
a fost hotărâtoare, ea fiind modelul pentru care au optat şi esticii din cele cinci
landuri care compuneau RDG.
Germanii din ambele state şi-au dorit cu ardoare unificarea. Nu însă şi
marile puteri europene – Anglia, Franţa şi Uniunea Sovietică – semnatare,
împreună cu SUA, a tratatelor internaţionale cvadripartite de reglementare a
problemei germane după război. Este util să cunoaştem părerile oficialilor
acestor ţări şi motivaţia lor, pentru că ele explică şi unele atitudini postunificare
germană privind viitorul Uniunii Europene şi al statului-naţiune în cadrul acesteia,
ca şi în cadrul mai larg al globalizării. Iată, în sinteză, poziţia acestor ţări.
 Poziţia antiunificatoare a Angliei
Poziţia Angliei, cea mai radicală antiunificare, pornea de la premisa că
Uniunea Europeană este de natură imperialistă şi că, în cadrul ei puterea
dominantă este Germania care, prin unificare şi-ar fi sporit şi mai mult dominaţia.
Această concepţie, în gândirea chiar a premierului englez din acel moment se
concretizează în următoarele:
 „Spre deosebire de George Bush – spunea Margaret Thatcher într-o
dezbatere publică – eu m-am opus de la bun început unificării Germaniei, din motive lesne de înţeles. Unită, Germania ar fi devenit naţiunea
dominantă a comunităţii europene. Este puternică şi eficientă. Europa ar
fi devenit germană‖. „Dar, în realitate, unificarea s-a făcut fără consultări
prealabile cu restul Europei. Am fost uimiţi că s-a întâmplat aşa‖1.
 Temerile şi uimirile „Doamnei de Fier‖ a Marii Britanii aveau o dublă motivaţie: unele veneau din trecut şi erau bine cunoscute, iar altele veneau
uă state germane: RFG, în septembrie, pe teritoriul celor trei zone vestice (reunite în
prealabil din 1956) şi RDG, în octombrie, acelaşi an pe teritoriul zonei de ocupaţie sovietică.
1
Nathan Gardels, Op. cit., p. 91-92.

412
din viitor, fiind doar bănuite. Motivaţiile din trecut erau istorice: de la prima sa unificare, Germania, conştientă de puterea sa, a fost cuprinsă de
un neastâmpăr expansionist permanent, devenind, în perioada 18701939, autoarea a nu mai puţin de trei războaie distrugătoare, ultimele
două fiind mondiale, în dauna Franţei şi Angliei, ambele mari imperii coloniale pe atunci, râvnite şi de Germania. Cât priveşte temerile venite din
viitor, argumentele se sprijineau pe următoarele împrejurări: reunificată,
Germania devenea din nou foarte puternică şi, împreună cu Austria, factorul german în Europa căpăta o şi mai mare însemnătate.
 „Germania, aprecia Margaret Thatcher, îşi va folosi puterea. Va profita
de faptul că este cel mai mare contribuabil al Europei pentru a-şi impune
pretenţiile‖. În plus „ţările mici sunt de acord cu Germania, pentru că speră să obţină anumite subvenţii‖. Un exemplu ilustrativ invocat de Thatcher este poziţia Germaniei la adoptarea Tratatului de la Maastricht: nu la semnat până nu a fost asigurată că sediul viitoarei bănci centrale a UE
va fi în Germania1.
În amplul său rechizitoriu antiunificare, Margaret Thatcher nu scapă ocazia
unor reflexii cu tentă filosofică privind caracterul poporului german, ca purtător,
pe de o parte, de o elevată cultură şi civilizaţie, iar pe de altă parte, de un
sălbatic comportament antiuman atât în timpul războaielor, cât şi în timp de
pace.
 „Cred – se confesează Margaret Thatcher – că un mare număr de oameni mi-au împărtăşit temerea că în caracterul poporului german se ascunde ceva care duce la lucruri ce nu ar trebui să se întâmple. Nici până
astăzi nu am reuşit să înţeleg de ce germanii, acest popor atât de cultivat
– cu minunată capacitate ştiinţifică, cu o muzică superbă, cu un grad
înalt de eficienţă în industrie – i-au permis lui Hitler să facă ce a făcut‖. Şi
astăzi când văd „german demonstrând împotriva imigranţilor într-un mod
atât de înfricoşător, temerile mi se adună iar în suflet‖2.
 Evident, ne întrebăm şi noi: oare cine nu se pătrunde de asemenea temeri când vede cum hoarde de oameni cu privirile animalizate dau foc
locuinţelor de imigranţi, arzând de vii, şi maturi şi copii, numai pentru că
sunt străini?
 În orice caz, Germania este acum din nou foarte puternică. Caracterul
naţional este iarăşi preponderent. Alături de Germania, Austria face ca
factorul german în Europa să capete o şi mai mare importanţă... „Categoric toate acestea – spunea Thatcher – vin în contradicţie cu idealurile
mele. Unii spun că trebuie să legăm Germania de Europa pentru a împiedica reapariţia acelor trăsături nedorite. Ei bine, nu Germania a fost

1
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Op. cit., p. 96-97.
Op. cit., p. 96-97.
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legată de Europa, ci Europa de o Germanie dominantă. Iată ce numesc
eu o Europă germană‖1.
Ne punem întrebarea: oare numai Margaret Thatcher gândeşte aşa
despre germani şi unificarea lor? Nu credem că acest caz este unul izolat. Şi nu
credem pentru că el are în spate o istorie întreagă de învăţăminte, pe care
englezii nu pot s-o uite. Cum nu credem nici faptul că aceste păreri, cât timp sunt
vii, nu se reflectă şi asupra relaţiilor Angliei în cadrul Uniunii Europene, ca şi pe
plan mondial, în cadrul globalizării, unde prezenţa germană se întâlneşte la tot
pasul.
Poziţia Franţei, în final, de sprijinire a reunificării Germaniei
Mai elastică şi mai diplomatică, poziţia Franţei respiră mai degrabă un aer
prudenţial decât temător. Iată această poziţie în gândirea lui François Mitterand,
preşedintele Franţei în momentul unificării:
 Aflându-se în mijlocul evenimentelor, preşedintele Mitterand, încercând
să le evalueze, evidenţiază mai întâi „incapacitatea de a controla incredibila migraţie a oamenilor din RDG în Ungaria şi Cehoslovacia, iar mai
târziu în RFG‖2. Informaţiile timpului arătă că era vorba de un adevărat
exod al est-germanilor, de sute de mii de oameni, mai ales de tineri, care, folosindu-se de dreptul de intrare liberă în cele două ţări, doar cu viza
de frontieră, le-au folosit ca un pod de trecere spre Austria şi Germania.
A apărut, astfel, după cum apreciază preşedintele Mitterand, o criză în
care „conducătorii comunişti ai Germaniei continuau să fie conducători
comunişti, dar nu mai conduceau. A fost o adevărată revoluţie populară,
paşnică, împotriva căreia nu puteau face nimic3―.
 Ridicând problema „dacă unificarea era o certitudine sau putea fi evitată‖, preşedintele Mitterand, înainte să răspundă, ne dezvăluie câteva
elemente ale cadrului istoric ale gândirii sale despre eveniment. Astfel,
după analiza instructivă a istoriei formării naţiunii germane şi a statului
german de la prima unire în 1866 şi până în 1945 şi a celor trei războaie
pe care le-au generat în această perioadă, preşedintele Mitterand punctează următoarele concluzii:
 „Germanii au în spate un secol de amintiri sinistre ale distrugerilor provocate de fiecare dată când au încercat să se unească. Era posibil, prin
urmare, după al doilea război mondial, să visăm cu realism la o şi mai
adâncă divizare a Germaniei‖, Dar a fost împărţită doar în două părţi, în
Est şi Vest, nu în cinci părţi cum propunea Charles de Gaulles. Cele două părţi, organizate statal, RFG şi RDG, erau recunoscute internaţional
în frontierele lor naţionale;
1

Op. cit., p. 97.
Op. cit., p. 90.
3
Idem.
2
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 În ciuda divizării sale, când „zidul Berlinului‖ a căzut în 1989, naţiunea
germană exista şi „căutarea graniţelor nu se încheiase‖;
 „Deci, în 1989 şi 1990, chestiunea nu era dacă reunificarea Germaniei
convenea sau nu Franţei. Era, fireşte, mai sigur să te învecinezi cu o
Germanie de 60 milioane de suflete decât cu o naţiune de 80 de milioane. Două Germanii erau mai convenabile‖;
 „Dar nimeni nu putea face nimic. Nici o superputere. Nici armata estgermană. Nu a fost nici o lovitură de stat. Nu a fost nici o răscoală. Pur şi
simplu „zidul‖ a căzut. A fost o revoluţie populară: oamenii ieşiţi în stradă
şi-au impus voinţa în faţa lumii întregi‖;
 „Dacă Margaret şi cu mine resimţeam aceleaşi temeri istorice în privinţa
unei Germanii unite, asupra unui punct nu eram de acord. Eu susţineam
că unificarea era un fapt împlinit, ireversibil. În iulie 1989 spuneam că
dacă Germania vroia să se unifice în mod democratic, în urma unor alegeri generale şi paşnice, acest lucru era inevitabil. Ceea ce s-a şi întâmplat. Până la urmă goana după reunificare a încălcat toate tratatele‖1.
Poziţia Uniunii Sovietice2: trecerea de la opoziţie la sprijinirea reunificării
În întreaga perioadă postbelică, chestiunea Germaniei s-a aflat în centrul
politicii sovietice europene. Faptul era firesc. Pe de o parte, pentru că Uniunea
Sovietică era la originea divizării Germaniei şi creării RDG, participând astfel, în
calitate de coautoare principală, împreună cu SUA, Anglia şi Franţa, la noua
geografie politică a Europei şi implicit la noua ordine internaţională postbelică.
Pe de altă parte, pentru că cele două state germane – RDG, de la crearea ei şi
RFG mai târziu, după adoptarea Actului de la Helsinki în 1975 –, reprezentau
partenerii economici externi de mare utilitate tehnologică ai Uniunii Sovietice.
Acestea erau premisele iniţiale, valabile până în 1989, în funcţie de care
conducătorii sovietici îşi defineau poziţia în problema germană. Reflectând
aceste premise, poziţia URSS consta în esenţă, în aprecierea că „cele două
Germanii sunt o realitate istorică‖.
 Aprecierea, dominantă în întreaga perioadă postbelică, este preluată la
început şi de către reformatorul Mihail Gorbaciov, înscăunat la putere în
1985. Solicitat imediat după înscăunare de către preşedintele RFG Richard von Weiszecker să-şi spună părerea asupra viitorului Germaniei,
Gorbaciov i-a spus: „ca rezultate în urma războiului şi a sistemului creat
după război, două Germanii sunt o realitate istorică. Istoria îşi dăduse
verdictul. Poate că peste cinci, zece – sau o sută – de ani Germania se
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va unifica‖1. Aceasta era poziţia oficială a conducerii Uniunii Sovietice la
acea oră, adică în 1985.
 Convingerea lui Gorbaciov în problema viitorului Germaniei era întărită
de două noi evenimente istorice: primul îl reprezintă procesul Helsinki,
început în 1975, care „a consolidat realităţile postbelice, printre care şi
cea a Germaniei divizate‖; al doilea era faptul că, între timp, RFG îşi reglase diferendele de frontieră cu Polonia şi Cehoslovacia, prin semnarea
tratatelor corespunzătoare.
 Aceasta era poziţia de principiu a Uniunii Sovietice, exprimată oficial şi
de noul său conducător, Mihail Gorbaciov, imediat după înscăunarea sa
la conducerea imperiului. Numai că atunci el probabil nu ştia ce „clociseră‖ între timp nemţii în capul lor despre reunificarea teritorială şi naţională
a patriei lor, cum nici nemţii nu ştiau cum va reacţiona şi reformatorul
Gorbaciov la o eventuală încercare de a se uni peste capul politicienilor
şi a tratatelor în vigoare.
 În orice caz, populaţia germană nu uitase greul tribut de sânge pe care la plătit cu ocazia răscoalei sale antisovietice şi anticomuniste din 17 iunie 1953, tribut repetat apoi şi în cazul Ungariei din 1956 şi al Cehoslovaciei din 1968. Aceeaşi populaţie mai ştia că şi Gorbaciov a fost format
la şcoala războiului rece şi că precis nu uitase cât rău au făcut germanii
patriei sale în timpul războiului.
Lucrurile însă n-au rămas şi nu puteau să rămână încremenite în
schemele trecutului. Ele s-au schimbat profund, curgând în favoarea unificării
Germaniei. Au apărut, aşadar, noi premise care cereau regândirea problemei
germane. Aceste premise veneau convergent din trei surse diferite: din Uniunea
Sovietică, din Germania şi din relaţiile Est-Vest.
Deosebit de complexe, atât prin cauzele lor, cât şi prin implicaţiile
internaţionale pe termen lung, sunt noile premise venite din URSS. În primul
rând se cuvine să reliefăm moştenirea precară lăsată de Brejnev noului
conducător, Mihail Gorbaciov. Angajată într-un duel pe viaţă şi pe moarte cu
SUA timp de peste patru decenii şi silită la un efort tehnologic de vârf care
depăşea posibilităţile sale materiale, apoi împotmolită în războiul absurd din
Afganistan şi privată treptat de punctele sale de sprijin din lumea a treia, mai ales
în ţările sărace, Uniunea Sovietică a fost transformată, pe timpul lui Brejnev,
dintr-o superputere mondială, într-o modestă, deocamdată, putere regională sau
chiar subregională. În aceste condiţii, virajul gorbaciovian2 al economiei şi
societăţii sovietice era inevitabil.
În al doilea rând, se cuvine să menţionăm lansarea perestroikăi şi urmările sale benefice, naţionale şi internaţionale. După cum ne spune chiar autorul
1
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ei, „Lansarea Perestroikăi în Uniunea Sovietică a avut o importanţă decisivă,
afectând opinia publică din toate ţările central şi est-europene, în special Germania răsăriteană. Aceasta pe de o parte. Pe de altă parte, amintim hotărârea
Uniunii Sovietice de a nu mai interveni în treburile interne ale ţărilor socialiste.
Spre deosebire de predecesori, Mihail Gorbaciov şi-a respectat declaraţia privind neamestecul în treburile interne. „Câtă vreme am fost la putere – spunea
el – am aplicat politica pe care o anunţasem. Nu ne-am amestecat niciodată,
nici militar nici politic. Când Gustav Husak al Cehoslovaciei şi alţii au venit să
ne ceară ajutorul, le-am spus că îi vom ajuta cât vom putea, dar ţara voastră e
răspunderea voastră‖. Acestea au fost noile premise venite din partea Uniunii
Sovietice, de altfel hotărâtoare pentru formarea noului cadru istoric în care se
punea problema germană.
Alte premise veneau din partea Germaniei vestice. Ele constau în faptul că
ea acceptase valorile democraţiei şi aderarea, ca membru fondator, la
Comunitatea Europeană, şi-a recunoscut greşeala trecutului, cerându-şi totodată
şi scuzele de rigoare. În fine, prin tot ce realizase în perioada postbelică,
devenise un factor de pace, coeziune şi progres pe plan european şi mondial. Iar
unificarea la care năzuiau în mod firesc şi pe care o înscriseseră în constituţie,
vest-germanii doreau să o realizeze pe cale paşnică, evitând orice violenţă. Cât
priveşte germanii estici din RDG, dorinţa lor de unificare se radicalizase atât de
mult, încât au decis să pornească la acţiune peste capul politicienilor. Două
acţiuni au fost hotărâtoare în acest sens: prima consta în exodul masiv al
populaţiei spre Germania, folosindu-se de Ungaria şi Cehoslovacia ca ţări de
tranzit, care nu s-au opus acestui curent, deşi conducerea RDG le ceruseră
stoparea lui. Următoarea acţiune a constat în trecerea la fapte, începând cu
dărâmarea „zidului Berlinului‖ în noiembrie 1989 fără să ceară aprobare şi fără
frică de a fi împuşcaţi. Din acest moment, apele s-au amestecat, reunificarea
devenind fapt împlinit.
În fine, setul noilor premise şi condiţii este completat de noile raporturi
stabilite la Reuniunea de la Malta, din 2 decembrie 1989, între Uniunea
Sovietică, SUA şi celelalte ţări occidentale. „La Malta – spunea Mihail Gorbaciov
– George Bush şi cu mine promisesem că nu ne vom mai privi unii pe alţii cu
duşmănie‖. Tot aici, Mihail Gorbaciov i-a încredinţat pe participanţi că nonintervenţionismul va fi cuvânt de ordine în relaţiile Uniunii Sovietice cu ţările
socialiste europene şi că ţara sa „va fi de acord cu orice vor să realizeze
germanii‖.
Sintetizând noile premise interne şi internaţionale ale URSS, Mihail
Gorbaciov concludea astfel: „Încheiasem războiul rece... Ne-am străduit mult să
deschidem drumul spre libertate în URSS. Am dezintegrat sistemul totalitarist,
am lansat perestroika şi reformele în Europa de Est. Lumea întreagă a intrat întrun nou stadiu de dezvoltare‖1. Nu mergem mai departe fără să evidenţiem în
1
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mod special penultima frază a lui Gorbaciov: „am lansat perestroika şi reformele
în Europa de Est‖. Să înţelegem, cumva, de aici, că reformele în ţările socialiste
europene au fost opera Moscovei? Să fie aceasta o scăpare de expresie sau un
fapt real? Indiferent de răspuns, este clar că spre sfârşitul secolului XX au avut
loc schimbări profunde, creând astfel un nou cadru istoric deosebit de cel
inaugurat la finele războiului mondial. În aceste condiţii noi, reunificarea
Germaniei devenea iminentă, însă prin aceasta, ea nu era mai puţin dificilă
pentru toţi cei chemaţi să o rezolve.
 „Pentru noi, aprecia Mihail Gorbaciov în 1995, reunificarea Germaniei a
fost chestiunea cea mai dificilă. Pentru preşedintele Bush şi administraţia
Statelor Unite ale Americii, chestiunea esenţială era viitorul NATO... Preşedintele Franţei era preocupat de graniţe şi teritorii. Doamna Thatcher
avea preocupări geopolitice, urmărind să domine Europa. Toată lumea
avea probleme‖. Dar „aceste probleme nici nu pot fi comparate cu dificultăţile conducerii Uniunii Sovietice provocate de uriaşele sacrificii din timpul războiului‖1. Dar „oricât de greu ar fi fost, conducerea de la Moscova
nu putea să ia o altă decizie decât în conformitate cu această realitate‖ 2.
Acceptând posibilitatea reunificării, Gorbaciov ne dezvăluie cum concepea
realizarea ei.
 „Am crezut că procesul va fi de durată şi că va fi coordonat cu construcţia unor noi instituţii europene, nu sub oblăduirea americanilor, ci a europenilor. Ca şi cancelarul Kohl, am crezut că iniţial se va proceda la un fel
de asociere a statelor germane într-o confederaţie‖. „Apoi istoria a început să vorbească: masele au creat o nouă realitate mult mai rapid decât
eram noi pregătiţi. Dintr-o dată toate acestea au fost introduse într-un
nou cadru‖3.
 Vom încheia acest palpitant periplu de idei şi evenimente legate de unificarea Germaniei cu două concluzii:
a) dacă Mihail Gorbaciov ar fi vrut să întrebuinţeze forţa sa ca să taie
dorinţa populaţiei germane de unificare, ar fi putut s-o facă, pentru că
avea cu ce şi era zona de influenţă a Uniunii Sovietice. N-a făcut-o
însă, spre cinstea lui de reformator, pentru că era convins că un asemenea demers în noile condiţii ar fi fost, după propria-i apreciere, o
mare gafă istorică;
b) când e vorba de o revoluţie populară, paşnică şi dreaptă, împotriva ei
nimeni nu poate face nimic.

1

Greu de uitat că acest război a ucis 26 milioane de oameni, că fiecare familie avea o persoană ucisă în război etc.
2
Nathan Gardels, Op. cit., p. 96.
3
Op. cit., p. 95
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Poziţia SUA1: sprijinirea netă a cauzei germane
America era categoric pentru reunificarea Germaniei, sprijinindu-şi
această atitudine pe cel puţin trei argumente: că germanii, faţă de ceea ce au
realizat în perioada postbelică, merită să se reunească teritorial şi naţional; că
reunificarea era favorabilă Occidentului şi că înfăptuirea ei paşnică putea să se
producă în condiţiile nonintervenţionismului proclamat de Mihail Gorbaciov. Iată,
mai concret această poziţie expusă chiar de către George Bush, preşedintele
SUA în timpul evenimentelor, din care rezultă şi rolul jucat de el în desfăşurarea
acestora.
 „Noi – spunea George Bush – eram de mult în favoarea reunificării Germaniei şi simţeam că evenimentele curg în direcţia dorită‖.
 „Când a căzut «zidul Berlinului», credeam că elemente din interiorul Uniunii Sovietice îşi spun: gata cu gluma, doar n-o să lăsăm să ne scape
printre degete această bijuterie a coroanei şi oricum trupele noastre sunt
deja staţionate acolo‖. Aşa gândea conducerea SUA pe atunci şi avea
dreptate, gândindu-se la experienţele trecutului, când sovieticii n-au ezitat să calce sub şenilele tancurilor pe răsculaţii.
 Acuzat, de liderii opoziţiei din Congres, că nu merge „la faţa locului‖ să
se alăture „studenţilor pe ruinele „zidului‖ pentru a arăta lumii ce simt
americanii‖, George Bush preciza: „Eram şi eu emoţionat, dar nu credeam că trebuie să scoatem ochii lui Mihail Gorbaciov şi armatei sovietice‖. „Aşa că am vrut să nu facem vreo prostie, arătându-ne emoţia întrun mod care să determine anumite elemente din Uniunea Sovietică să
se revolte împotriva lui Gorbaciov‖. Nu este greu pentru cititorul acestor
rânduri să vadă câtă grijă şi condescendenţă a manifestat George Bush
faţă de Mihail Gorbaciov în timpul acelor evenimente fierbinţi ale Germaniei şi Europei. Probabil că era contramoneda americană la „nonintervenţionismul‖ proclamat de Gorbaciov în treburile interne ale ţărilor exsocialiste europene. Dacă cu Mihail Gorbaciov preşedintele Bush s-a înţeles, nu acelaşi lucru se poate spune despre Thatcher şi Mitterand, ambii din tabăra lui.
 „Ca să fiu sincer, se confesează George Bush – am avut destule neînţelegeri cu doamna Thatcher şi domnul François Mitterand. Probabil pentru
că nu împărtăşeam interesele lor cu rădăcini în istoria războaielor mondiale. Poate pentru că America este departe şi izolată. Însă aveam impresia că unificarea Germaniei ar fi în interesul fundamental al
Occidentului. Credeam că a sosit timpul să avem mai multă încredere în
germani, ţinând cont de ceea ce au făcut de la sfârşitul celui de-al doilea
război mondial‖.

1
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 „Eram de asemenea convins că Helmuth Kohl nu ar scoate Germania
unită din NATO. Eram sigur că ar fi optat pentru Occident şi nu pentru
neutralitate între NATO şi Pactul de la Varşovia, cum ar fi vrut domnul
Gorbaciov. Procesul s-a desfăşurat mult mai rapid decât s-ar fi aşteptat
oricare dintre noi, inclusiv cancelarul Kohl‖.
 Răspunzând criticilor că America ar fi fost interesată de unificarea Germaniei doar din perspectiva NATO, ex-preşedintele SUA preciza că
„NATO nu era singura noastră preocupare. Ne interesa şi pe noi chestiunea graniţelor estice, la care am lucrat personal împreună cu cancelarul
Kohl şi cu liderii polonezi. Polonezii vroiau un tratat pe care cancelarul
Kohl nu era pregătit să-l accepte înainte ca un congres unit al Bundestag-ului să-l voteze‖.
 „Kohl şi-a prezentat planul în zece puncte, pe 28 noiembrie, iar Dumneavoastră (adresându-se lui Gorbaciov) şi cu mine ne-am întâlnit pe 2 decembrie la Malta. Dacă nu mă înşel, mi-aţi spus atunci că URSS va fi de
acord cu orice vor să realizeze germanii – autodeterminarea. Asta ne-a
spulberat temerile în privinţa folosirii forţei‖. După cum vedem, la Malta,
George Bush s-a înţeles foarte bine cu Mihail Gorbaciov în problema
germană.
 „Singurele neînţelegeri în problema reunificării Germaniei, mărturisesc
bucuros, le-am avut cu Margaret‖. Greu de spus, care ar fi fost poziţia lui
Bush dacă şi ţara lui ar fi fost invadată, ocupată şi distrusă de armatele
germane cum a fost Uniunea Sovietică sau Franţa, sau bombardată cum
a fost Anglia.
Nu putem încheia relatarea despre unificarea Germaniei fără să ne referim
şi la demersurile făcute în acest scop de către conducătorii RFG, prin cancelarul
său Helmut Kohl. Mai întâi, reţinem faptul că, la început, Germania nu prea ştia
ce trebuie să facă. De pildă, „când cancelarul Kohl s-a prezentat în faţa Bundestag-ului, în noiembrie 1989 şi a propus cele zece puncte pentru depăşirea
situaţiei create, reunificarea nu era unul din ele. El se gândea atunci la o
confederaţie între Germania de Est şi cea de Vest‖1. Probabil că adoptarea
acestei poziţii se datora discuţiilor avute cu Mihail Gorbaciov care, şi el, credea
că „iniţial se va proceda la un fel de asociaţie a statelor germane într-o
confederaţie‖2. În această privinţă părerile celor doi conducători coincideau. Ele
însă nu mai coincideau cu privire la alianţele militare ale viitorului stat german:
Helmut Kohl voia ca Germania să rămână în NATO, pe când Gorbaciov voia fie
independenţă faţă de NATO şi de Tratatul de la Varşovia, fie participare la
ambele alianţe militare. Evenimentele s-au precipitat însă şi, cum se spune,
istoria a început să vorbească, depăşind gândirea şi acţiunea politicienilor.

1
2
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Încercând o sinteză a demersului de reunificare a Germaniei, am putea
spune că în faţa acestuia existau trei piedici mari:
a) problema graniţelor;
b) problema alianţelor militare;
c) problema puterii militare a viitoarei Germanii.
Desele discuţii pe care Helmut Kohl le-a avut cu Mihail Gorbaciov, apelând
la înţelepciunea compromisului şi la raţionalitate, au ajuns în final la rezolvarea
acestor piedici. Cum?
a) reunificare fără pretenţii teritoriale. Cele două state germane, RFG şi
RDG se unesc cu teritoriile pe care le aveau fiecare şi recunoscute de
acordurile internaţionale. Se evită astfel un eventual conflict cu Cehoslovacia şi Polonia;
b) reunificarea instituie suveranitatea naţională a noului stat german, fără
nici un fel de reminiscenţă a amestecului puterilor învingătoare în război.
Aceasta însemna implicit că statul german rezultat din unificare decide
singur, în mod suveran, apartenenţa sa la alianţele economice şi militare.
Decizia a fost rămânerea Germaniei în UE şi în NATO;
c) cu privire la viitoarea putere militară, Germania putea să dispună de un
corp militar de până la 350000 de persoane şi fără arme atomice pe teritoriul său.
Conducătorii sovietici ai momentului – Mihail Gorbaciov şi Eduard Şevarnadze –, renunţând la vechile garanţii rezultate din poziţia de ţară învingătoare,
prevăzută în tratatele internaţionale postbelice privind Germania şi acceptând în
final, condiţiile unificării, au dat dovadă de un înalt spirit concesiv, dar şi de
înţelepciune, aşezând relaţiile externe ale URSS pe principiul raţionalităţii.
Acelaşi spirit s-a manifestat şi în cealaltă tabără, occidentală.
 Alte poziţii în problema germană
a) Hotărârea Consiliului European de la Dublin (25-26 iunie 1990) de a
veni în sprijinul Uniunii Sovietice pentru susţinerea reformelor economice şi
politice anunţate. Conducătorii UE 12 au căzut de acord să elaboreze un plan
concret de acordare de credite pe termen scurt şi de sprijin în general pe termen
lung. Această decizie, pornind de la cunoaşterea faptului că reformele structurale
se realizează nu de la sine, ci cu mari costuri financiare şi sociale, reflectă
totodată şi hotărârea UE de a întinde o mână de ajutor sovieticilor în traversarea
acestei perioade de profunde transformări;
b) Conferinţa NATO la nivel înalt de la Londra din 5-6 iulie 1990, înscrie pe
ordinea sa de zi mersul reformelor din Uniunea Sovietică. În „Declaraţia‖
adoptată se apreciază că Uniunea Sovietică a păşit pe calea unei societăţi
libere, democratice, precizând totodată decizia Comitetului NATO de a se
apropia de ţările Europei Centrale şi de Est, foste adversare în timpul războiului
rece, „întinzându-le mâna prieteniei‖.
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c) Reuniunea Economică Mondială la nivel înalt de la Houston, SUA,
9-11 iulie 1990 se înscrie în aceeaşi linie. Sefii de state ale cunoscutului G7
adoptă, în Declaraţia finală, hotărârea de a sprijini reformele lui Mihail Gorbaciov.
În acest scop, au dispus efectuarea unui studiu rapid asupra economiei
sovietice, pentru a se stabili nevoile de ajutor. În acelaşi timp, Declaraţia lăsa
libertatea fiecărui stat de a hotărî acordarea prealabilă de credite financiare.
d) La Conferinţa de presă care a urmat reuniunii, Helmut Kohl a anunţat
public că RFG a hotărât deja să acorde un sprijin financiar dintr-un credit de 5
miliarde mărci germane, pus la dispoziţia Uniunii Sovietice de către băncile
germane. De asemenea, în acelaşi context, conducerea RFG, prin cancelarul
Helmut Kohl şi preşedintele Genscher, a adoptat o serie de „angajamente
operative‖ pentru a facilita acceptarea de către Uniunea Sovietică a unor
renunţări: la ideea asocierii celor două state într-o confederaţie, ideea prezenţei
lor în NATO şi în Tratatul de la Varşovia sau neparticiparea la nici o alianţă
militară etc.
În timp ce politicienii tot discutau şi iar discutau, când şi cum să se facă
reunificarea Germaniei, populaţia s-a hotărât să-i pună pe politicieni în faţa
faptului împlinit; a dărâmat zidul şi a înfăptuit, ceea ce în termeni politici, se
cheamă revoluţie populară: germanii din ambele părţi ale zidului dărâmat, pur şi
simplu, au hotărât în mod paşnic să se unească şi s-au unit, reconstituind
naţiunea, teritorialitatea şi suveranitatea naţională a Germaniei.
Am insistat asupra reunificării Germaniei, nu de dragul istorisirii ca atare a
evenimentului, ci pentru învăţămintele sale privind globalizarea şi dinamica
marilor procese economice şi politice care au loc în cadrul ei, şi care îi
structurează atât conţinutul său intern, cât şi forţele care o propulsează sau o
frânează. Întrucât globalizarea presupune integrarea ţărilor pe plan mondial,
permeabilizarea frontierelor şi transferul unor prerogative ale suveranităţii de pe
plan naţional la cel internaţional şi mondial, înfăptuirea ei, oricât de necesar în
mob obiectiv ar fi, nu se poate face fără acordul în cunoştinţă de cauză, nu
numai al conducerilor statale, ci şi al popoarelor.
6.2.5. Colapsul Uniunii Sovietice. Impactul său asupra suveranităţii
naţionale şi globalizării
URSS: a fost sau nu imperiu colonial?
Mai întâi, o întrebare absolut necesară îşi cere răspunsul cuvenit: Uniunea
Sovietică a fost sau nu un imperiu colonial? Există o dublă justificare a acestui
răspuns. Pe de o parte, este cerinţa stabilirii unui adevăr istoric: analizăm
colapsul unui simplu stat federativ sau al unei puteri imperiale? Este clar că
stabilirea acestui adevăr istoric devine o premisă indispensabilă credibilităţii
ştiinţifice a analizei care urmează. Pe de altă parte, recunoaşterea aceluiaşi
adevăr istoric ne ajută să clarificăm şi o altă problemă întunecată: relaţia dintre
ideologia regimului sovietic şi faptele sale reale. Cunoscând faptele, putem
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accede şi la cunoaşterea adevăratelor idei care le-au însufleţit, putând astfel a le
compara cu cele susţinute oficial de către scutierii ideologici ai regimului. Se ştie
că ideologia Uniunea Sovietică se întemeia oficial pe marxism, pe care însă l-a
sovietizat prin leninizare şi stalinizare, fiind considerat public o doctrină
antiimperialistă. În realitate însă, era vorba de o mare manipulare ideologică,
atâta vreme cât, în pofida acestei ideologii oficiale antiimperialiste, Uniunea
Sovietică a fost o mare putere imperială, având în stăpânire 14 ţări şi numeroase
teritorii şi etnii. De fapt, ea era moştenitoarea, de facto şi de jure, a imperiului
ţarist, căruia i-a schimbat doar haina. Acesta ar fi un prim adevăr istoric care
trebuie recunoscut de la început.
Tot un adevăr istoric îl constituie şi faptul că toate imperiile sunt, prin
natura lor, instabile şi, în final, se prăbuşesc cel mai des prin implozie. Imperiul
sovietic n-a făcut şi nici nu putea face excepţie de la această regulă. El s-a
prăbuşit nu prin tunuri trase din exterior, ci pur şi simplu prin prăbuşire internă, ca
orice putere care şi-a pierdut energia.
„Ajunsesem la concluzia – se confesează însuşi Mihail Gorbaciov, ultimul
conducător al imperiului sovietic (1985-1991) – că Uniunea Sovietică a fost o
ţară unică şi nu un imperiu clasic, cu o metropolă şi colonii. De aceea, am crezut
că destinul său nu va urma soarta celorlalte imperii‖1. Tocmai această credinţă la determinat pe Gorbaciov să iniţieze cunoscuta sa reformă, numită perestroika
(reconstrucţie) şi glasnosti (transparenţă), menită a-i salva imperiul, în fruntea
conducerii căruia ajunsese din 1985. Salvarea însă nu s-a produs şi nici nu
putea să se producă, pentru simplul fapt că Uniunea Sovietică era, nu „ţară
unică‖, ci un imperiu în toată puterea cuvântului.
În fond, ce fel de imperiu a fost Uniunea Sovietică şi ce anume l-a măcinat
din interior, provocându-i colapsul din 1991? Răspunsurile la întrebări prezintă
interes major nu pentru istoria trecutului, ci pentru istoria prezentă şi viitoare a
dinamicii suveranităţii naţionale a statelor, atât în cadrul relaţiilor internaţionale
europene, cât şi al celor mondiale.
Uniunea Sovietică a fost în realitate un nucleu de naţiuni slave –
velicorusă, belorusă şi ucraineană –, cu predominanţa celei ruse, având supuse
prin cuceriri multe alte naţiuni şi grupuri etnice neslave, euroasiatice şi
caucaziene; ele vorbeau peste 200 de limbi şi dialecte, se aflau pe trepte de
cultură şi civilizaţie diferite, cuprinse între forme tribale, feudalism şi capitalism
modern şi practicau religii diferite. Acest conglomerat babilonian de popoare şi
naţiuni se caracteriza, inevitabil, printr-un sistem de interese economice,
lingvistice şi religioase atât de contradictoriu, încât orice încercare de armonizare
şi de asimilare a lor de către naţiunea rusă dominantă pentru a forma „ţara
unică‖ devenea imposibilă.
Au existat cel puţin două impedimente mari în calea formării unei „ţări
unice‖ şi a unui stat unitar.
1
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Primul a constat în natura imperiului sovietic: el doar a cucerit şi a
exploatat teritoriile şi populaţiile cucerite. A fost aşadar doar consumator, nu şi
creator de istorie. El a moştenit acest profit de la ţarism şi l-a continuat cu mult
sârg şi în perioada sa. Reamintim că imperiul rus s-a dezvoltat concentric, prin
expansiune teritorială, cu ajutorul războaielor. Ultimele cuceriri le-a făcut odată în
cârdăşie cu Hitler şi apoi prin învingerea acestuia în război. Cârdăşia se cheamă
acordul Ribentrop-Molotov, cu anexele lui secrete, în virtutea căruia au fost
alipite ţările baltice, Polonia a fost împărţită între cele două puteri, partea estică
fiind alipită URSS, împreună cu partea răsăriteană a României, formată din
Bucovina de nord şi Moldova dintre Prut şi Nistru până la gurile Dunării. Iar după
război a mai ciupit nişte teritorii din sudul Poloniei, nordul României (ţinutul
Herţa), estul Cehoslovaciei şi nord-estul Ungariei, creând Ucraina subcarpatică,
un nou focar conflictual pe motive de frontiere. Expansiunea teritorială a Uniunii
Sovietice, continuând-o de altfel pe cea a imperiului ţarist, n-a fost dublată de o
expansiune şi în domeniul creaţiei economice proprie. Or, această creaţie era
necesară atât pentru asigurarea unui spate solid politicului, cât şi pentru a oferi
un model de civilizaţie şi cultură atrăgător pentru popoarele din imperiu.
Al doilea impediment l-a reprezentat raportul divergent dintre părţile
componente ale imperiului şi ansamblul său: diversele popoare, participând la
ansamblul imperial, îşi sacrificau o parte însemnată din suveranitate, fără însă ca
ceea ce pierdeau individual să le fie compensat prin avantaje, ca participant la
unitate. Pe acest temei, forţele divergente din cadrul ansamblului imperial fiind
mai puternice decât cele convergente, n-au putut fi „îmblânzite‖ de nici un fel de
motivaţii ideologice, ducând în final la colapsul imperiului prin implozia din 1991.
Încercând astfel să salveze Uniunea Sovietică, reformatorul Mihail Gorbaciov s-a
gândit să înfrunte chiar istoria: el a propus un set de reforme, numite generic
„perestroika‖ şi „glasnosti‖, în ideea de a da imperiului o faţă democratică şi
socialismului faţă umană. „În locul unui stat birocratic centralizat – spunea el –
m-am gândit să transformăm Uniunea într-o federaţie în toată puterea
cuvântului, aşa cum scrie în constituţie, redistribuind competenţele şi autoritatea
între membrii federaţiei. Crearea unei federaţii sprijinite de popor, aceasta era
logica mea‖1.
6.2.5.1. Destrămarea URSS. Formarea Comunităţii Statelor
Independente (CSI)
Realizarea acestui gând s-a concretizat în pregătirea unui tratat de
Uniune, pe care preşedinţii republicilor unionale erau pregătiţi să-l semneze la 20
august 1991. N-a ajuns să fie semnat pentru că, între timp, Elţân, preocupat
pentru a-l elimina pe Gorbaciov, a hotărât să scoată Rusia din Uniune, fiind
urmat imediat şi de ceilalţi conducători de republici slave. Este interesant să
1
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arătăm, în legătură cu acest moment, că Elţân, ca să-şi pună planul în aplicare,
înainte să-i spună lui Gorbaciov, preşedintele URSS, l-a informat pe preşedintele
Bush de intenţia sa de a dezmembra Uniunea Sovietică Nu fără amărăciune,
Gorbaciov arăta că Elţân „l-a informat pe preşedintele Bush asupra deciziei sale
de a dezmembra Uniunea Sovietică înainte să-mi spună mie. Aceasta, ca să
lămurim lucrurile‖.
Este firesc să ne întrebăm: de ce Elţân i-a telefonat lui Bush? A avut
nevoie, cumva, de blagoslovirea lui pentru a scoate Rusia din Uniune şi a
destrăma imperiul sovietic? Indiferent de răspuns şi de eventualele speculaţii în
jurul lui este fapt cert că imperiul sovietic, ca şi sistemul său de socialism, îşi
pierduseră energia proprie, intraseră într-o fundătură fără ieşire şi orice încercare
de salvare însemna să se acţioneze contra istoriei. Probabil că din motive
subiective, fiind preşedintele URSS, M. Gorbaciov nu a sesizat de la început
inevitabilitatea destrămării imperiului pe care-l conducea chiar el. Din această
cauză perestroika lui nu era decât o ventuză pe un trup mort.
Dezbaterea publică la care au participat cei patru actori ai evenimentelor
din 1989-1991 – M. Gorbaciov, Fr. Mitterand, G. Bush şi M. Tatcher – pune în
lumină şi alte aspecte cu importante implicaţii asupra vieţii internaţionale şi a
globalizării.
Problema ţărilor baltice
După Revoluţia din octombrie 1917, Guvernul Sovietic le-a recunoscut
independenţa, însă prin Tratatul secret Ribentrop-Molotov din 1939 ele au fost
anexate de URSS prin forţă armată, asimilându-le suveranitatea naţională. SUA
şi Franţa n-au recunoscut această anexare. În plus, spune Fr. Mitterand, „Franţa
şi Marea Britanie erau păstrătoarele tezaurelor ţărilor baltice, pe care le-au
restituit cu dobândă la câţiva ani după ce şi-au obţinut independenţa‖. Oare de
ce Uniunea Sovietică, iar din 1992 Federaţia Rusă, nu restituie României
tezaurul, pe care conducerea ţării din timpul primului război mondial i l-a
încredinţat spre păstrare, pentru a-l salva de ocupaţia germană? De ce nu
restituie şi celelalte tezaure pe care le-a capturat din ţările ocupate în timpul celui
de-al doilea război mondial? Rezolvarea acestei probleme se înscrie şi ea printre
factorii de normalizare a relaţiilor bilaterale şi de apropiere sinceră între ţări.
7.2.5.2. Viitorul suveranităţii naţionale în spaţiul ex-sovietic
Prin destrămarea URSS s-au format 15 noi state suverane, dintre care 12
au consimţit să se constituie într-o asociaţie numită Comunitatea Statelor
Independente (CSI). Cele trei ţări baltice au refuzat să participe la acest
Commonwealth ex-sovietic. Crearea acestei comunităţi a fost iniţiată de
Federaţia Rusă. Ştim însă, din întreaga ei istorie, de la Testamentul lui Petru cel
Mare încoace, că toate iniţiativele Rusiei ţariste şi sovietice au fost exclusiv
pentru expansiuni teritoriale şi promovarea dominaţiei şi nicidecum pentru a
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umple de fericire ţările coloniale din imperiul său. Avem motive să credem că şi
iniţierea formării CSI nu face excepţie. De altfel Rusia, autoarea CSI, imediat
după formarea comunităţii, a elaborat o veritabilă doctrină recuperatorie, în care
ecoul nostalgic al vechii măreţii imperiale îşi dau mâna cu o serie de măsuri şi
acţiuni menite să ducă la o formulă similară URSS. O primă mărturie în acest
sens ne-o oferă chiar statutul CSI, urmat de iniţiative pentru: organizarea unei
structuri armate comune; crearea de baze militare pe teritoriul tinerelor state
independente; formarea unei Uniuni Economice; monedă unică; politică externă
comună etc.
Urmărirea acestor obiective nu a fost deloc un gând ascuns al noilor
conducători ai Rusiei. Dimpotrivă, cu aerul unei vădite aroganţe, proprie
reprezentanţilor marilor puteri, aceste obiective au fost mărturisite public. Cum
se zice, cu voce tare, ca să audă toată lumea. Iată câteva din numeroasele
exemple existente în acest sens:
 vicepremierul rus din 1993, Aleksandr Sohin, aprecia că „Uniunea
Economică a ţărilor membre ale CSI trebuie formată în aşa fel încât să
fie avantajoasă pentru Rusia‖ şi că partea rusă „încearcă de pe acum să
explice tuturor statelor din CSI că Uniunea Economică presupune o
pierdere parţială a suveranităţii politice‖. Lecturând aceste idei nu ştim ce
să apreciem mai întâi: sinceritatea autorului sau tupeul solicitării sale ca
tinerele state independente să renunţe la o parte din suveranitatea lor
naţională în favoarea Rusiei?
 un alt mare demnitar, generalul Graciov, ministru al forţelor armate ale
Rusiei, aprecia, în aprilie 1994, că CSI, pentru a fi viabilă, nu poate fi
concepută fără o armată unică, fără graniţe unice şi fără monedă unică.
Exact acelaşi mesaj, de recuperare a fostei URSS;
 deşi spaţiul ex-sovietic s-a format din state suverane independente
naţional, conducătorii Rusiei n-au încetat nici o clipă să-l considere o
sferă de influenţă exclusiv rusă. Ideea, tipic imperialistă, a fost
promovată chiar şi de către un cunoscut erijist al orientării
prooccidentale, Andrei Kozârev, ministru de externe în acea perioadă.
„Rusia – declara el în ianuarie 1994 – trebuie să-şi păstreze prezenţa
militară în regiunile care timp de secole au fost în sfera sa de interes‖ 1.
Invocând această prezenţă, A. Kozârev avea cu siguranţă în vedere
existenţa a „nu mai puţin de douăzeci şi opt de baze militare pe teritoriul
noilor state independente‖ 2. Apelând la secolele de dominaţie drept
justificare pentru continuarea ei şi după autodeterminare naţională a
tinerelor state, politicianul rus demonstrează că nu se poate desprinde
de trecut, ceea ce explică şi lipsa de orice logică a argumentului său;
1
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 poate cea mai autorizată voce cu privire la viitorul CSI este cea a lui
Boris Elţân – cel care a scos Rusia din Uniune şi i-a devenit primul
preşedinte, l-a eliminat pe Mihail Gorbaciov de la preşedinţia URSS prin
desfiinţarea obiectului muncii sale, adică Uniunea Sovietică şi a iniţiat
formarea CSI. Un document prezidenţial din septembrie 1995, cu privire
la poziţia Rusiei faţă de CSI, codifică astfel obiectivele urmărite.
„Principalul obiectiv al politicii Rusiei faţă de CSI este crearea unei
asociaţii de state integrate politic şi economic, capabilă de a-şi revendica
locul cuvenit în comunitatea mondială şi, totodată, consolidarea Rusiei
ca forţă conducătoare în formarea unui nou sistem de relaţii economice
şi politice interstatale pe teritoriul spaţiului post-URSS‖1;
 crearea unei „asociaţii de state‖ este în fond, nemărturisit, tot o
expansiune teritorială pentru recuperarea spaţiului ex-sovietic. Cât
priveşte „revendicarea locului cuvenit în comunitatea mondială‖, apare
de neînţeles la Elţân de ce concepe realizarea acestei dorinţe – de fapt o
reminiscenţă imperială – prin „consolidarea forţei conducătoare a Rusiei
în spaţiul post-URSS‖, adică tot prin expansiunea dominaţiei teritoriale şi
nu prin preocuparea dezvoltării economice şi tehnologice, atât a ţării sale
în cadrul imensului său spaţiu, de 17.075 mii km 2 şi a enormelor sale
resurse naturale de care dispune deja, cât şi a celorlalte ţări, asociate;
 dar să mergem mai departe. „Transmiterea programelor şi televiziunii
ruse în străinătatea apropiată ar trebui garantată, difuzarea în regiune a
presei scrise ruse ar trebui sprijinită, iar Rusia ar trebui să pregătească
cadre naţionale pentru statele CSI‖. În fine, „refacerea poziţiei Rusiei de
principal centru educaţional pe teritoriul spaţiului postsovietic şi
necesitatea de a educa tânăra generaţie din statele CSI în spiritul
relaţiilor prieteneşti cu Rusia‖ completează gândirea lui Elţîn despre
viitorul CSI. Aceste ultime idei sunt elemente din arsenalul de
propagandă, în care Rusia ţaristă şi sovietică a dovedit o înaltă măiestrie
şi eficienţă;
 în fond, de ce vrea Elţân să monopolizeze pregătirea cadrelor naţionale
ale CSI la Moscova? De ce vrea prietenia tinerei generaţii din statele CSI
faţă de Rusia şi nu spune nimic şi de vice-versa? Răspunsul nu este
decât unul singur. Elţân visează refacerea vechii entităţi a Uniunii
Sovietice sub dominaţia Rusiei şi crearea unei severe dependinţe, nu
numai economice, ci şi culturale a membrilor CSI faţă de Moscova;
 merită să reliefăm că tendinţa de refacere, în fond, a Uniunii Sovietice,
este cel mai bine prezentată, direct şi fără echivoc, de însăşi Duma Rusiei
– parlamentul ei – care, la începutul anului 1996, a declarat dizolvarea
URSS ca nulă2;
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 în fine, să cunoaştem acum şi părerile autorului perestroikăi, Mihail
Gorbaciov, cu privire la viitorul tinerelor state membre ale CSI. În cadrul
dezbaterii amintite, Mihail Gorbaciov, analizând greutăţile enorme pe
care le întâmpină statele CSI după desprinderea din URSS şi referinduse la viitorul lor, spunea: „Eu cred că va urma un proces de reintegrare,
că oamenii vor să pună economiile în comun şi să se apere reciproc‖.
Observăm că, deşi a fost înlăturat umilitor din scaunul prezidenţial al
URSS de către Elţân, Mihail Gorbacivo nu ezită să-i împărtăşească
vederile când e vorba de viitorul Rusiei, viitor pe care şi el îl vede prin
recuperarea spaţiului ex-sovietic. George Bush senior, participant la
dezbateri, alt mare actor al evenimentelor din perioada amintită, n-a
scăpat ocazia unei replici, afirmând că „destrămarea Uniunii Sovietice a
fost un lucru bun. Nu te poţi opune unui popor care vrea
autodeterminarea. Nu cred că roata istoriei se mai poate întoarce‖1;
 hotărârea lui Gorbaciov de a salva de la pieire imperiul sovietic şi
propriul scaun prezidenţial poate fi observată şi în decizia lui de a
interveni cu forţa armată sau prin stârnirea secesiunii în republicile
unionale care hotărâseră să iasă din URSS. Aşa a fost cazul intervenţiei
în forţă în Vilnius şi Riga, secesiunea Transnistriei, produsă imediat după
ce Republica Moldova anunţase renunţarea la limba rusă şi trecerea la
limba română ca limbă de stat, intervenţia în Cecenia etc. Sunt intervenţii
care pun la îndoială declaraţiile sale de non-intervenţii în treburile
interne. Întrebat de Bush cum explică aceste intervenţii, reţinem
răspunsul oarecum hilar al lui Gorbaciov: „trimiterea trupelor în ţările
baltice nu-mi face cinste. Poate că în acele momente am fost un
preşedinte slab‖2. În învălmăşagul evenimentelor istorice ale acelor ani
era imposibil să nu se manifeste şi erori.
6.2.5.3. O nouă sinteză între identitatea naţională
şi globalizare
În concepţia lui Gorbaciov, „identitatea naţională este problema cea mai
acută a lumii contemporane. Problema are rădăcini adânci şi ea va continua să
fie o problemă. Pe de altă parte, asistăm – spune el – la globalizarea economiei. Dar globalizarea nu trebuie să fie ca un tăvălug care să creeze uniformitate
totală în lume fără să ţină seama de diversitatea culturilor!. De aceea, trebuie
să găsim, în cadrul ONU şi al sistemelor regionale, un mecanism politic care să
armonizeze cele două tendinţe. Aceasta este chestiunea numărul unu la ordinea zilei pretutindeni‖.
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Problema identităţii naţionale fiind de interes major în lumea
contemporană, marcată de integrări regionale, ca părţi din procesul istoric mai
amplu al globalizării, la analiza ei au participat, în cadrul dezbaterii la care ne-am
referit mai sus şi alte personalităţi. Reţinem în acest sens consideraţiile expreşedintelui Franţei, François Mitterand. „Eu cred – spunea el – că în secolul
următor trebuie să se ajungă la o nouă sinteză între cele două cerinţe subliniate
de dl. Gorbaciov, nevoia de integrare şi nevoia de afirmare a personalităţii
individuale, a suveranităţii şi a drepturilor în cele mai diverse domenii‖. Subliniind
că „aspiraţia la identitatea naţională este, de bună seamă, de înţeles după
prăbuşirea imperiilor‖, că „fiecare îşi alege drumul său vrând să profite de toate
avantajele suveranităţii, ceea ce merge împotriva celuilalt curent, globalizarea.
Aşadar avem nevoie de o sinteză‖1.
Şi, se întreabă cu multă îndreptăţire Mitterand: oare „vom avea vreodată
lideri politici capabili să conceapă un sistem de organizare a acestei lumi
imense, bazat pe câteva centre principale de coordonare care să funcţioneze
după legile elaborate de comunitatea internaţională şi, în acelaşi timp, să permită
fiecăruia să trăiască aşa cum îşi doreşte? Se naşte o nouă generaţie. Ea va
avea de răspuns la această întrebare‖2.
Analist fin al fenomenului naţional şi mondial contemporan, a cărui
raţionalitate percutantă este dublată de subtilitatea intuiţiei previzionale, François
Mitterand pune în discuţie un veritabil model de gândire al viitorului omenirii în
cadrul globalizării, a cărui acceptare pare tot atât de dificilă ca şi respingerea lui.
În orice caz, această lume imensă are nevoie de câteva centre coordonatoare, la
rândul lor coordonate de legile stabilite de comunitatea internaţională. Printre
aceste centre principale am aminti: SUA cu aproape 31% din venitul brut
mondial, UE15 cu 27%, Japonia cu 14,4%, împreună însumând peste 72% din
economia mondială. Îşi mai anunţă venirea în rândul acestor centre: China,
Rusia, Brazilia. Lor li se adaugă organizaţiile cu vocaţie mondială: FMI, BIRD,
OMC şi numeroase altele cu vocaţie regională sau continentală. Iar comunitatea
internaţională este reprezentată de ONU şi organismele sale. Este posibil ca
acest model susţinut în general de conducătorii francezi să fie cel de care
omenirea ar avea nevoie.
6.2.5.4. Implicaţiile internaţionale ale colapsului Uniunii Sovietice
Colapsul imperiului sovietic are multiple şi complicate implicaţii atât pe
plan naţional în cadrul zonei, cât şi pe plan internaţional în cadrul globalizării. În
cadrul zonei, impactul cel mai semnificativ s-a produs asupra ideii de
suveranitate naţională, trezită miraculos după o adormire de câteva sute de ani.
Simplul fapt că în locul Uniunii au apărut, prin desprindere din ea, nu mai puţin
de 15 noi state suverane, înseamnă trezirea la o viaţă naţională independentă
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statal a peste 300 milioane de oameni, care ocupă o imensă suprafaţă de
pământ, anume 22,4 milioane km2, reprezentând 16,7% din suprafaţa Terrei. Din
păcate, aceste state noi nu au liniştea necesară nici după cucerirea
independenţei.
Pe plan naţional, tinerele state suverane cunosc mari nelinişti şi dificultăţi, în special cu trei probleme mari:
a) frontierele naţionale;
b) relaţiile cu Rusia
c) formarea complexelor economice naţionale.
Noile state independente sunt puternic afectate de moştenirea unor
frontiere statale grav bulversate încă de pe timpul lui Stalin care, în dispreţ total
faţă de istorie, le-a modificat cum a vrut. Această moştenire este aceea care a
generat numeroasele conflicte de frontieră, unele adevărate războaie între ţările
afectate de această problemă naţională de importanţă istorică. Neliniştile sunt
mari şi complicate şi în legătură cu tendinţa Federaţiei Ruse de a reface imperiul
sub forma Comunităţii Statelor Independente (CSI), ameninţându-le însăşi
existenţa independenţei. Dau conţinut acestei ameninţări solicitările exprese ale
Moscovei pentru adoptarea în cadrul CSI a unei monede unice, a unei armate
comune, a unei politici externe comune etc., toate acestea reprezentând tot
atâtea tentative de limitare a suveranităţii naţionale a tinerelor state şi de transfer
al unor prerogative ale acestora asupra centrului, reprezentat de Rusia. Greutăţi
enorme întâmpină toate noile state suverane în formarea complexelor
economice naţionale, proces care are loc în condiţiile restructurării, atât a
proprietăţii, cât şi a producţiei naţionale ca atare, cerute de tranziţia la economia
de piaţă şi noile deschideri externe ale ţărilor.
Şi pe plan internaţional, colapsul Uniunii Sovietice se înscrie ca un
eveniment istoric deosebit, atât prin amploare cât şi prin profunzime. Distincţia io dă caracterul transformator al urmărilor, reprezentând adevărate mutaţii în
gândirea şi acţiunea umană contemporană. Prin caracterul lor, aceste mutaţii
favorizează puternic şi procesul globalizării, deoarece contribuie la extinderea
capitalismului la scară planetară, mondializându-l. Există cel puţin trei categorii
de urmări, toate de importanţă istorică ale acestei mondializări.
Prima urmare constă în victoria capitalismului asupra socialismului.
Victoria reprezintă rezultatul final al luptei, aproape seculare, dintre cele două
sisteme social-economice şi politice diametral opuse pentru supremaţia
mondială, având ca protagonişti principali SUA şi URSS. Declanşată în 1917, o
dată cu revoluţia socialistă rusă şi formarea Uniunii Sovietice şi încheiată în
1991, prin colapsul Uniunii, această luptă a angajat la o confruntare pe viaţă şi
pe moarte cele două sisteme, urmărindu-şi reciproc distrugerea. Câştigând
bătălia, capitalismul şi-a recuperat terenul pierdut anterior, în timpul primului
război mondial prin revoluţia socialistă din Rusia şi formarea URSS în 1917 şi
după al doilea război mondial prin extinderea socialismului sovietic în Europa,
Asia şi chiar America. Victoria capitalismului este atât de categorică şi totală
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încât, cum aprecia şi cunoscutul economist francez Alain Cotta, apare
indecentă1.
A doua urmare constă în transformarea binomului puterii mondiale,
reprezentat de SUA şi URSS, în monom, reprezentat de SUA. Prin colapsul
Uniunii Sovietice, Rusia a căzut sever din rândul puterilor mondiale de prim rang,
unde ea trona, alături de puternica SUA, în formarea ordinii economice şi politice
mondiale. Deşi căderea imperială i-a fost umilitoare, Rusia continua să rămână
una din marile ţări ale lumii: demografic, cu cei aproape 146 milioane de locuitori,
este a cincea din lume (după China, India, SUA şi Brazilia), iar teritorial, cu cei
17.075 milioane km2, este prima din lume şi tot prima sub aspectul zestrei de
resurse naturale utile economic. De aici şi atracţia ei deosebită pentru capitalul
internaţional care, călărind potenţele expansive ale globalizării, încearcă să
deschidă pretutindeni toate uşile care opresc accesul liber la resursele naturale
şi la pieţele naţionale. Aici se cuvine încă o precizare: Rusia, deşi şi-a pierdut
puterea imperială iar producţia naţională a cunoscut după colaps o cădere
dramatică, continuă să rămână o putere internaţională de prim rang în trei
domenii – resurse naturale utile, puterea militară şi potenţialul tehnico-ştiinţific.
Pe acest temei, ea continuă să aibă un cuvânt greu în dinamica relaţiilor
internaţionale şi, respectiv, în desfăşurarea marilor procese ale globalizării şi
reaşezării noii ordini economice şi politice mondiale. O expresie elocventă a
recunoaşterii acestei realităţi este atenţia deosebită pe care SUA şi celelalte
puteri occidentale o acordă Rusiei, căutând s-o transforme din fost inamic în
prieten. Aceasta explică, între altele şi invitarea ei să facă parte din Clubul celor
7 mari puteri, G-7, devenit acum G-8!
În fine, a treia urmare este restructurarea organizării economiei şi societăţii
Rusiei şi foştilor săi sateliţi pe baza principiilor economiei de piaţă şi reorientarea
deschiderii lor externe spre Uniunea Europeană şi economia mondială. Colapsul
Uniunii Sovietice n-a reprezentat doar dezmembrarea imperiului şi atât.
Dimpotrivă, el a fost urmat şi de schimbarea sistemului social-economic şi politic
socialist prin trecerea la sistemul economiei de piaţă capitalist. Schimbarea este
radicală şi cuprinde nu numai economia, prin reaşezarea ei pe proprietatea
privată şi pe mecanismele şi forţele pieţei, ci şi organizarea politică a societăţii
prin trecerea de la totalitarismul unipartidist la democraţia pluripartidistă şi
separarea puterilor în stat. Tranziţia nu s-a încheiat încă, însă progresele pe
calea ei sunt semnificative, mai ales în Rusia, nucleul dur al întregii zone a CSI.
O dată cu tranziţia la economia de piaţă s-a operat, cum era şi firesc, o
schimbare radicală şi a deschiderii lor economice şi politice externe spre
Uniunea Europeană şi economia mondială. Şi această schimbare, ca şi
precedenta, implicată de înlocuirea sistemului, nu este deloc simplă, pentru că
există încă puternice forţe inerţiale, dar ea se produce efectiv. Ilustrativ în acest
sens sunt nu numai extinderile continue ale comerţului exterior al Rusiei şi
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celorlalte state din CSI cu lumea occidentală, dar şi pătrunderile capitalului
occidental, mai ales american, pe piaţa ţărilor din CSI, prin participarea la
privatizări sau cu investiţii directe la unele exploatări petroliere din Azerbaidjan şi
Kazahstan. La fel şi capitalul rusesc, aflat în perioada acumulării primitive, îşi
face simţită prezenţa şi în lumea exterioară CSI-ului, inclusiv în ţările capitaliste
dezvoltate.
6.2.5.5. Colapsul Uniunii Sovietice – prima fază a decolonizării. Colapsul
Federaţiei Ruse – a doua fază?
Să rememorăm două scurte momente istorice: primo – Uniunea Sovietică
a intrat în istorie la începutul secolului al XX-lea, în 1922, şi a ieşit din istorie la
sfârşitul aceluiaşi secol, în 1990-1991; secundo – dacă intrarea i-a fost triumfală,
cu capul sus, aureolată de marile victorii în Revoluţia Socialistă din Octombrie
1917 şi în războiul civil care i-a urmat, în schimb, părăsirea scenei i-a fost
umilitoare, cu capul plecat şi cu orgoliul de mare putere rănit de o dublă
neputinţă: pe de o parte, de neputinţa de a învinge capitalismul, al cărui gropar
se anunţase zgomotos a fi, pe de altă parte de neputinţa de a duce mai departe
ştafeta propriului său steag social şi a-şi menţine astfel entitatea.
Greu de spus după ce legi ale istoriei s-a ghidat acest secol, atât de
frământat şi răscolit de transformări radicale, din moment ce, încă neîncheiat, în
1989-1991 şi-a repudiat propria-i creaţie din debutul său: Uniunea Sovietică. Nu
puţini, în epocă, chiar din elita intelectuală a omenirii, mai ales din Europa i-au
apreciat apariţia drept o cotitură în istorie, un fel de piatră de hotar spre o nouă
lume, cu altă orientare privind soarta omului în societate. N-au lipsit însă şi voci,
chiar puternice, care au apreciat că această piatră de hotar a fost pusă strâmb şi
că în câteva decenii totul se va prăbuşi. Şi au avut dreptate: colapsul Uniunii
Sovietice s-a produs, este adevărat nu în circa patru decenii cum prevăzuseră
proorocii săi, ci după şapte decenii, confirmând, altfel, previziunile.
Eveniment istoric de anvergură mondială, colapsul Uniunii Sovietice se
impune atât prezentului cât şi viitorului relaţiilor internaţionale printr-o
semnificaţie multidimensională. Trei dintre aceste dimensiuni reţin atenţia în mod
deosebit:
a) formarea de noi state, 15 la număr;
b) căderea regimului totalitar de tip socialist-sovietic şi trecerea la sistemul
economiei de piaţă capitaliste;
c) căderea dramatică a economiei şi societăţii atât în Rusia, cât şi în celelalte state din zona ex-sovietică.
Întrucât primele două aspecte au fost deja analizate, aici ne vom limita la
ultimul aspect. Iată, în graiul datelor statistice, principalele caracteristici ale
prăbuşirii economice a ţării în anii 1990-2000.
 În primul rând, reţinem căderea generală, de mare amploare, a
producţiei naţionale.
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Produsul intern brut (PIB), calculat în termenii raportului de schimb dintre
rublă şi dolarul SUA, şi-a redus volumul de 1,62 ori, anume de la 385 miliarde de
dolari SUA în 1990 la 241 miliarde de dolari în 2000. Pe locuitor, diminuarea PIB
este de la aproape 2.650 $ la 1.660 $ în aceeaşi perioadă. Coborând la 62,5%
din nivelul său din 1990, PIB al Federaţiei Ruse, de 241 miliarde $, cu cei 146
milioane de locuitori ai săi, este mai mic decât PIB al Belgiei, de 251,6 miliarde $,
o ţară doar cu 10 milioane de locuitori. După volumul total al PIB, Rusia ocupă
locul 19 în lume, iar după PIB/locuitor, locul 1141. Toate acestea, în pofida
faptului că Rusia, după zestrea sa de resurse naturale ocupă locul prim în lume!
Producţia industrială, principala componentă a economiei naţionale, şi-a
micşorat volumul de 2,1 ori, căzând la 47,77%, în anul 2000, faţă de nivelul său
din 1990. În ierarhia puterilor industriale, Rusia ocupa, înainte de colaps, locul 2
în lume, după SUA, iar în 2000 ea a coborât pe locul 402. Menţionăm că în
timpul celui de-al doilea război mondial, producţia industrială scăzuse doar cu
23% faţă de 52,3% cât reprezintă scăderea ei în perioada 1990-2000!
Producţia agricolă, precară dintotdeauna după colectivizare, şi-a adăugat
o nouă înrăutăţire după colaps, coborând în anul 2000 la 66% din nivelul său din
1990. Şi mai gravă a fost căderea producţiei animale, anume la 52,6%. În
termenii ritmului mediu anual, căderea producţiei agricole a cunoscut o rată de
4,2% în cazul producţiei vegetale şi de 6,6% în cazul celei animale. Poate
nivelurile acestei căderi n-ar fi fost atât de grave dacă ele n-ar fi avut loc pe
fondul unei agriculturi în general slab dezvoltate. O mărturie în acest sens este
nivelul extrem de scăzut al productivităţii agriculturii. De pildă, valoarea
adăugată/lucrător agricol a fost în 2000 de numai 2.249 $ SUA, faţă de circa
3.400 $ în 1990. Menţionăm că, prin prisma aceluiaşi indicator, productivitatea
agriculturii ţărilor dezvoltate europene reprezintă în 2000, mărimi între minimum
7.235 $ în cazul Portugaliei şi maximum 55.874 $ în cazul Belgiei. Între aceste
limite, productivitatea muncii agricole era de 54.090 $ în Danemarca, 53.819 $ în
Olanda, 53.780 $ în Franţa, 34.938 $ în Marea Britanie etc3. Faţă de Franţa, de
pildă, puterea agrară cea mai mare pe plan european, productivitatea muncii
agricole a Rusiei este de 23,4 ori mai mică, ceea ce explică nu numai lipsa de
competitivitate internaţională a produselor acestei ramuri, ci şi puternica
dependenţă a Rusiei de exterior în ceea ce priveşte securitatea alimentară a
populaţiei: în 2000, importul agroalimentar a reprezentat 17% din totalul
importurilor faţă de 4% în totalul exporturilor. În cifre absolute este vorba de
7.735 milioane $ la importuri şi doar 4.208 milioane $ la exporturi. Soldul negativ
al comerţului exterior agroalimentar al Rusiei de 3.527 milioane $ din 2000 s-a
menţinut mare în toată perioada de tranziţie.

1

The World Bank, 2002: World Development Indicators, p.18-19 şi 204-205.
Nathan Gardels, Op. cit., p. 112.
3
The World Bank, Op. cit., p. 142-144.
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În urma colapsului imperiului său, Rusia este lipsită nu numai de
importante resurse naturale, mai ales petroliere, aflate pe teritoriul fostelor
republici unionale, astăzi state independente, dar şi de imense resurse
financiare, prin eliminarea obligativităţii transferării fără echivalent a unei părţi
consistente din venitul întreprinderilor din colonii în favoarea Moscovei. De pildă,
o fabrică din orice republică unională şi autonomă era obligată să-şi repartizeze
veniturile astfel:
a) 52% se vărsa în bugetul Moscovei;
b) 30% către bugetul republicii;
c) 11% către autorităţile locale;
d) 5% rămânea la dispoziţia unităţii1.
 În al doilea rând are loc escaladarea agresivă a sărăciei.
Extinderea şi adâncirea sunt principalele atribute definitorii ale evoluţiei
sale după 1990. Analiza nivelului şi dinamicii coeficientului decil (raportul dintre
venitul mediu pe locuitor al celor 10%, cei mai bogaţi şi cele ale celor 10%, cei
mai săraci) ne dă o imagine convingătoare asupra sărăciei. Apreciată prin acest
indicator, sărăcia dintr-o ţară devine problematică, adică un factor destabilizator,
începând de la un raport de 10%. În Rusia contemporană, acest coeficient
reprezintă 30/1 (1995), faţă de 4/1 în regimul anterior, până în 1990.
Comparaţiile internaţionale ne ajută să apreciem mai bine evoluţia fenomenului
sărăciei în Rusia. Astfel, în ţările capitaliste dezvoltate, coeficientul decil avea
următoarele valori: 6,5/1 în Germania, 7/1 în Franţa, 7,5/1 în Anglia şi 9,6/1 în
SUA. Este evident că, în Rusia, în perioada de tranziţie, populaţia s-a polarizat
considerabil în bogaţi şi săraci, sărăcia devenind dramatică şi, implicit, un
puternic factor de instabilitate economică şi socială a ţării.
 În al treilea rând, coeziunea statală a Rusiei este puternic ameninţată
de noi fracturări.
Cauzele acestora vin mai ales din activarea mişcărilor naţionale de
autodeterminare a comunităţilor etnice neruse integrate în Federaţie. Aici este
cazul să precizăm că structura imperială a Rusiei a existat nu numai la nivelul
Uniunii Sovietice, prin colonizarea celor 14 ţări numite republici unionale, ci şi la
nivelul Rusiei Federale. Această structură imperială există şi acum: Rusia, ca
stat federativ are în subordonare, tot colonială, mai multe zeci de popoare şi
naţiuni, neruse. Conform datelor statistice, în Federaţia Rusă trăiesc peste 60 de
alte naţionalităţi, unele organizate social-administrativ sub formă de regiuni
autonome. Câteva zeci din aceste naţionalităţi traversează o perioadă de trezire
a conştiinţei naţionale şi, pe fondul stimulativ al destrămării imperiului, doresc şi
chiar se manifestă cu forţă crescândă pentru eliberare de sub tutela rusă şi
autodeterminare statală. Este vorba, mai ales de următoarele naţionalităţi:
başkiră, bureată, ceceno-inguşe, ciuvaşă, koreakă, tătară, iakuţă şi mordvină. Nar fi exclus ca dezintegrarea Uniunii Sovietice să fie urmată şi de dezintegrarea
1

Ryszard Kapuscinski, Agonia Imperiului, Editura Nemira, 1996, p. 252.,
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Federaţiei Ruse, astfel încât procesul de eliberare naţional-colonială din cadrul
imperiului să cunoască două faze: colapsul Uniunii Sovietice – prima fază şi
dezintegrarea Federaţiei Ruse – a doua fază. Este clar că într-o asemenea
situaţie rolul regional şi internaţional al Rusiei se va schimba considerabil.
Deocamdată însă totul este subpoziţie.
Nu-i însă deloc subpoziţie un alt fapt major: este vorba de confruntarea
populaţiei Rusiei cu înrăutăţirea continuă şi tot mai severă a situaţiei sale
economice şi sociale; faptual cuprinde în sine o adevărată bombă socială, a
cărei explozie, posibilă dacă lucrurile nu se îndreaptă, poate influenţa viitorul
Rusiei şi inclusiv locul şi rolul ei pe plan internaţional. Confruntarea populaţiei pe
planul agravării lipsurilor materiale se reflectă inevitabil şi pe planul conştiinţei
sale, domeniu în care ea trăieşte o adevărată răvăşire. Două sunt împrejurările
care contribuie la această stare.
Prima constă în urmările nefaste asupra populaţiei induse de şirul de
victorii istorice obţinute de Rusia în secolul al XX-lea. Este vorba de victoriile în
Revoluţia din Octombrie 1917, Războiul civil din 1918-1920, al doilea război
mondial, când armatele ruse au ajuns până în inima Europei şi în lupta contra
totalitarismului stalinisto-brejnevist. Cu ce s-au ales popoarele sovietice din
aceste victorii? Este adevărat că ele au fost şi sunt prilej de mângâiere a
mândriei şi orgoliului populaţiei ruse, dar, în acelaşi timp, aceasta nu poate să
înţeleagă de ce de fiecare dată sacrificiile sale imense care au asigurat aceste
victorii au fost „răsplătite‖ cu înrăutăţirea situaţiei sale materiale şi sociale?
A doua împrejurare tulbură conştiinţa populaţiei din alt unghi de vedere.
Este vorba de faptul că timp de peste şapte decenii, în şcoală şi în afara ei,
populaţia a fost îmbibată ideologic cu ideea că duşmanul numărul 1 al ei şi al
omenirii este capitalismul exploatator al oamenilor muncii şi că menirea revoluţiei
socialiste mondiale, cu care se identifica Rusia Sovietică, este să-l îngroape în
istorie. Or, să vii acum şi să-i propui aceleiaşi populaţii o tranziţie a economiei şi
societăţii tocmai spre acest capitalism pare efectiv ceva de neînţeles. În plus,
neînţelegerea acestui fapt este confirmată şi întărită de mulţimea neajunsurilor
care însoţesc tranziţia nu numai în Rusia, ci şi în celelalte ţări angajate pe
acelaşi drum.
În faţa acestor împrejurări paradoxale, populaţia rusă şi nu numai ea,
comparând actualele stări de lucruri ale ţării şi ale sale cu cele din propriul trecut,
dar şi cu stările înfloritoare din ţările capitaliste dezvoltate, devine tot mai critică
şi neîncrezătoare atât faţă de tranziţia ca atare, cât şi faţă de lumea capitalistă.
Creşterea nemulţumirilor majorităţii populaţiei pregăteşte terenul alunecării spre
stânga. De altfel, comuniştii ruşi, prin conducătorii lor şcoliţi politico-ideologic, nu
scapă ocazia să denunţe neajunsurile tot mai mari şi mai umilitoare ale tranziţiei
la economia de piaţă capitalistă. Încercând să răspundă la întrebarea: cine e de
vină pentru toate aceste deteriorări ale economiei şi vieţii oamenilor?, ei răspund
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categoric: vinovat este „capitalul străin, la fel ca în trecut‖1. Şi, referindu-se la
pierderea republicilor unionale şi la cei 25 de milioane de ruşi care trăiesc risipiţi
în fostele republici sovietice, devenite state independente după 1991, Anatol
Lukianov, fruntaş al partidului comunist făcea următoarea apreciere: „pentru
prima oară în istoria Rusiei, poporul rus era sfâşiat. Noi vom lipi bucăţile la loc‖2.
Nu ştim dacă asemenea declaraţii ale comuniştilor ruşi provoacă fiori în
Occident, dar ştim că ei tânjesc să restaureze nu numai socialismul, poate cu
anumite corectări a ceea ce a fost, dar chiar şi imperiul sovietic.
Deşi lovită crunt atât prin umilitoarea dezmembrare a imperiului, cât şi prin
căderea dramatică a economiei naţionale, Rusia nu este la pământ. Din
atributele care definesc o mare putere internaţională – puterea economică,
militară şi culturală – Rusia continuă să deţină calitatea de mare putere militară şi
domeniul tehnico-ştiinţific aferent acesteia. Mai precis, este vorba de tehnologia
producerii armelor de distrugere în masă (nucleare, chimice şi biologice), a
rachetelor intercontinentale, a navelor spaţiale şi exploatarea cosmosului, a
telecomunicaţiilor şi altele.
Reţinem, în acest sens, că SUA, preocupate de eliminarea armelor de
distrugere în masă, acordă Rusiei un important ajutor în vederea reducerii
arsenalului său imens de asemenea arme. De pildă, prin programele convenite
în acest scop, SUA a alocat Moscovei 873 de milioane $ în 2001 şi 7.773
milioane $ în 2002. Aceste fonduri imense, SUA le acordă Moscovei nu numai
ca să o ajute în lupta contra proliferării armelor nucleare, chimice şi biologice, ci
şi pentru „retribuirea corespunzătoare a savanţilor ruşi care lucrează în domeniul
nuclear. SUA se teme că aceştia din urmă ar putea fi tentaţi, din punct de vedere
financiar, să lucreze pentru ţări care sprijină terorismul‖3. În acest ajutor al SUA
sunt incluşi şi savanţii ruşi, pentru că în primii ani după colapsul Uniunii
Sovietice, Rusia a fost confruntată cu un masiv exod al „creierelor ştiinţifice‖ din
domeniul nuclear, mai ales spre Coreea de Nord, China şi Iran. Numai China ar
fi racolat peste o mie de cercetători ştiinţifici ruşi din domeniul energiei nucleare.
Aceste ţări au fost dispuse să-i racoleze pe savanţii ruşi şi să-i plătească la
niveluri atât de tentante, încât aceştia să poată lăsa de o parte sentimentele
patriotice şi să adopte principiul ubi bene ibi patria (unde-i bine acolo e patria).
Ce legătură au toate aceste fenomene ruseşti cu globalizarea? Ele au
legătură şi încă foarte strânsă. Privită din această perspectivă, Rusia nu este
scoasă în afara regulilor de joc ale noii ordini mondiale şi ale globalizării
implicate de această ordine. Dimpotrivă, ea continuă să fie unul din jucători,
contând atât prin puterea ei tehnico-ştiinţifică şi militară, cât mai ales prin imensul
1
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său rezervor de resurse naturale, mai ales energetice, cu care este înzestrat
imensul ei teritoriu. În tendinţa sa de a-şi liberaliza accesul la resursele naturale
şi pieţele naţionale ale ţărilor, capitalul internaţional priveşte nu cu un ochi, ci cu
ambii ochi spre bogăţiile naturale fabuloase ale Rusiei şi spre piaţa sa naţională,
formată din aproape 150 milioane de consumatori. De altfel, acest capital a şi
început să se instaleze, mai ales în industria petrolului şi gazelor naturale. Am
putea încheia acest capitol cu următoarea apreciere: nici globalizarea nu poate fi
concepută fără Rusia şi nici Rusia nu poate rămâne în afara globalizării.

7. CĂDEREA EUROPEI DE EST ŞI REFLEXUL EI
EUROPEAN ŞI MONDIAL
Căderea ţărilor ex-socialiste central-est europene, ca de altfel şi celelalte
transformări mutante care au însoţit prăbuşirea blocului comunist sovietic, oferă
prilejul unor ample analize şi dezbateri internaţionale, în care demersul pragmatic
urcă deseori până la preceptele doctrinare. Sunt puse în discuţie atât doctrina
marxistă stalinizată, care a călăuzit construcţia socialismului de tip sovietic şi în
ţările central-est europene, cât şi doctrina liberală, mai ales în forma ei neoliberală
care călăuzeşte economia de piaţă capitalistă, către care se îndreaptă şi ţările
europene amintite. Confruntările de idei sunt dominate de cel puţin două întrebări
majore: dacă socialismul oblăduit de sovietici a fost sau nu o abatere de la istorie
şi dacă prăbuşirea lui s-a produs de la sine, din interior, ca urmare a epuizării
energiei proprii, sau a fost provocată din exterior, de către forţele capitalului
internaţional. Acesta era interesat în mod vital să-şi lichideze duşmanul de moarte,
socialismul, care se considera chemat de istorie, cum deseori declarau public
conducătorii sovietici să fie groparul capitalismului.
Vorbind de căderea regimurilor comuniste central-est europene nu putem
să nu ne gândim la unele evenimente care au premers această cădere şi care,
după o logică elementară, par a avea legătură cauzală cu producerea ei. Avem în
vedere:
a) întâlnirea de la Malta dintre reprezentanţii lumii capitaliste dezvoltate, în
frunte cu George Bush, preşedintele de atunci al SUA, pe de o parte şi reprezentantul cel mai înalt al blocului comunist sovietic, Mihail Gorbaciov,
preşedintele de atunci al URSS, pe de altă parte. Hotărârile de la Malta se
pare că au anulat pe cele de la Yalta din 1945 când conducătorii marilor puteri occidentale îi ofereau lui Stalin ca zonă de influenţă ţările central-est europene;
b) producerea, ca la comandă, aproape simultan, a revoluţiilor antisocialiste şi
antisovietice din ţările central-est europene din anul 1989, pe cuprinsul intervalului de timp dintre mai şi decembrie;
c) neintervenţia Uniunii Sovietice în zăgăzuirea revoluţiilor antisocialiste din ţările de pe parcela europeană a zonei sale de influenţă, neintervenţie care
contravine flagrant cu ceea ce a făcut ea anterior când apăreau asemenea
ameninţări;
d) hotărârea lui Boris Elţân, din 1991, să scoată Rusia din Uniunea Sovietică,
numai după ce în prealabil l-a informat pe preşedintele SUA, George Bush
asupra deciziei sale de a dezmembra Uniunea Sovietică. Această informare
prealabilă n-a fost adresată şi lui Mihail Gorbaciov, preşedintele în funcţiune
a URSS de atunci1.

1
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Oare ce s-a hotărât în culise la Malta? De ce revoluţiile antisocialiste s-au
produs la rând, ca la carte, toate între mai şi decembrie 1989? De ce URSS nu a
intervenit să-şi salveze creaţia – blocul sovietic? Şi de ce Boris Elţân, înainte să
scoată Rusia din Uniunea Sovietică şi să o dezmembreze pe aceasta – creată în
1917 chiar de Rusia! – a cerut sfatul sau avizul lui George Bush?
Nu cunoaştem direct răspunsurile la aceste întrebări. Faptul însă nu ne
împiedică să credem că au legătură cu declanşarea revoluţiilor antisocialiste din
ţările central-est europene, ca de altfel şi cu reunificarea Germaniei. Credinţa
noastră nu este deloc o speculaţie logică; dimpotrivă, ea se sprijină pe unele fapte
care au transpirat cu diferite prilejuri. Un asemenea prilej l-a constituit întâlnirea
dintre eroii politici care au patronat evenimentele din 1989 şi care, într-o întâlnire
din California, şi-au rememorat rolurile jucate de ei atunci.
Readuc în pagină una din mărturisirile lui Mihail Gorbaciov: „Cu ocazia
funerariilor lui Cernenko, când am stat de vorbă cu dl. George Bush (pe atunci
vicepreşedinte) şi d-na Margaret Thatcher, am discutat şi cu preşedinţii statelor
est-europene. Le-am spus tuturor: «Vreau să vă asigur că principiile care până
acum erau doar afirmate – egalitatea între state şi neamestecul în treburile interne
– vor deveni de aici înainte adevărata noastră politică. Prin urmare, răspunderea
pentru politica internă a ţării voastre vă aparţine. Noi avem nevoie de perestroika şi
o vom face. Alegerea e a voastră». Şi, am adăugat – spune Gorbaciov – că acesta
era sfârşitul doctrinei Brejnev‖1.
Trebuie să recunoaştem că prin această hotărâre, Uniunea Sovietică a
marcat o schimbare de 180 de grade în relaţiile sale cu ţările socialiste europene.
Şi înainte de Gorbaciov, conducătorii sovietici declarau public adeziunea la
principiile respectării suveranităţii naţionale a statelor şi neamestecului în treburile
interne, dar în realitate au intervenit brutal de fiecare dată când a fost cazul ca să
înnăbuşe tendinţele antisocialiste şi antisovietice din ţările amintite. Interveneau,
chipurile, ca să salveze socialismul de ameninţarea capitalistă. La nivel mental,
aceste intervenţii se justificau prin faptul că, asemenea lui Lenin şi Stalin,
conducătorii sovietici antegorbaciovieni se considerau meniţi să guverneze în
numele comunismului mondial şi să-şi asume, în numele lui, conducerea luptei
contra capitalismului şi de apărare a socialismului oriunde ar fi fost ameninţat. Este
semnificativă, în acest sens, reacţia iniţial admonestativă şi, în final, punitivă a lui
Brejnev faţă de Al. Dubcek şi echipa lui care încercaseră să reformeze socialismul
în Cehoslovacia. „V-aţi închipuit – le spunea Brejnev – că, dacă aveţi puterea,
puteţi face ce vă taie capul. Dar asta este o greşeală enormă!‖2. Şi greşeala a fost
pedepsită dur cu intervenţie armată şi atrocităţile comise de tancurile sovietice şi
ale aliaţilor Tratatului de la Varşovia (fără România) la Praga în 1968, pentru a
salva socialismul. Este, de fapt, unul din cazurile tipice, manifeste şi astăzi, când o
mare putere, concepându-şi interesele naţionale drept interese generale ale
blocului pe care-l conduce, intervine cu forţa pentru a şi le apăra de orice
ameninţare, reală sau închipuită.
1
2

Nathan Gardels, Op. cit., p. 89.
Ryszard Kapuscinski, Agonia imperiului, Editura Nemira, Bucureşti, 1996, p. 91.
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Deşi reprezentant prezidenţial al unei asemenea puteri, M. Gorbaciov are
meritul de a fi schimbat acest comportament de stăpân feudal al Uniunii Sovietice,
punând de acord faptele cu declaraţiile publice despre nonintervenţie în treburile
interne ale altor state. Cât timp a fost la putere, Gorbaciov a aplicat politica pe care
o declarase, la înscăunarea sa, ca preşedinte al URSS, conducătorilor din ţările
socialiste europene participanţi la acest eveniment. Şi, într-adevăr, revoluţiile
antisocialiste din 1989 înfăptuite în ţările din centrul şi estul Europei confirmă
nonintervenţia sovietică. În această lumină, el avea dreptate să spună, mai târziu,
prin 1995: „Nu ne-am amestecat nici o dată, nici militar şi nici măcar politic. Când
Gustav Husak al Cehoslovaciei şi alţii au venit să-mi ceară ajutorul, le-am spus că
îi vom ajuta cum vom putea dar ţara voastră este răspunderea voastră‖1. Politica
lui Gorbaciov de nonintervenţie în relaţiile cu ţările socialiste, opusă celei practicate
de predecesorii săi, pornea, în mod firesc, din însăşi natura reformelor iniţiate de el
în cadrul programului numit perestroika şi glasnosti (reconstrucţie şi transparenţă),
reforme care aduceau un plus considerabil de libertate şi democraţie. Totodată,
politica sa era în concordanţă şi cu tendinţele moderne manifestate pe plan
internaţional sub egida aceleiaşi libertăţi şi democraţii. De aceea, o eventuală
intervenţie în treburile ţărilor socialiste europene ar fi reprezentat, cum însuşi
Gorbaciov o apreciază, o mare gafă istorică.
Lăsate libere să-şi decidă singure soarta, ţările socialiste europene au
înfăptuit revoluţiile cunoscute, din 1989, au înlăturat regimul totalitar şi organizarea
socialistă a economiei şi societăţii, demarând astfel tranziţia la democraţia
multipartidistă şi la economia de piaţă capitalistă. De regulă, s-a optat pentru
modelul economiei sociale de piaţă promovat de Uniunea Europeană.
Ce importanţă au aceste ţări şi transformările lor din economie şi societate
din perspectiva noii ordini mondiale şi a globalizării? Într-o sinteză scurtă, această
importanţă poate fi definită prin cel puţin trei aspecte.
În primul rând, transformările din aceste ţări, antisocialiste, confirmă
viabilitatea valorilor proprietăţii private, a democraţiei şi economiei de piaţă.
Pierdute în urma celui de-al doilea război mondial, capitalismul le-a recuperat după
1989, aşezându-le dezvoltarea pe baza principiilor sale.
În al doilea rând, aceste ţări au devenit membri asociaţi ai UE din perioada
1992-1995, acum pregătindu-se să devină membri cu drepturi şi obligaţii depline.
Întrucât integrarea europeană reprezintă manifestarea globalizării pe plan
continental, asocierea şi aderarea la UE reprezintă implicit participarea lor şi la
globalizare. Este însă adevărat că această participare nu constituie deloc un drum
gata pietruit. Dimpotrivă, drumul urmează a fi pavat, fiind deocamdată – greu de
spus cât poate dura acest deocamdată – plin de greutăţi şi nu lipsit uneori, chiar
de capcane.
Unele din aceste greutăţi vin din partea ţărilor exsocialiste candidate la
integrare europeană şi mondială, având două surse fundamentale: decalajele în
domeniul dezvoltării economice şi natura tranziţiei. Sub primul aspect, semnificativ,
în formă sintetică, este nivelul comparativ al PIB/locuitor: faţă de 22.400 $/locuitor,
1

Nathan Gardels, Op. cit., p. 89
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în medie pe UE, în anul 2000, în ţările în discuţie indicatorul respectiv se înşiră
între 1.120 $ în Albania şi 10.050 $ în Slovenia. Republica Cehă avea 5.250 $,
Ungaria 4.700 $, Polonia 4.190 $, Bulgaria 1.520 $, România – 1.670 $. Indicatorul
mediu pe UE este superior între 2,2 – 20,0 ori celui din ţările exsocialiste centralest europene. A doua sursă, tranziţia ca atare, ne arată că toate ţările sunt
angajate în marele proces istoric de transformare a vechiului sistem social
economic şi politic într-unul nou, diametral opus. Or, întotdeauna în istorie,
asemenea transformări au fost însoţite de mari dificultăţi, numite crize de tranziţie;
ele au durat cât timp a durat şi restructurarea totală a vechiului sistem.
Ţările ex-socialiste angajate pe acest drum n-au făcut şi nu puteau face
excepţie de la această regulă. O conformare semnificativă în acest sens o aduce
cu sine faptul că imediat după ce a fost declanşată restructurarea vechiului sistem
au apărut, în toate ţările, deşi neegal între ele, şi dificultăţile specifice tranziţiei:
căderea masivă a producţiei naţionale, însoţită de pierderea de locuri de muncă şi
apariţia şomajului, de inflaţie şi devalorizare a monedelor naţionale, crima
organizată, creşterea corupţiei pe fondul acumulării primitive de capital, adâncirea
inegalităţilor social-economice şi a sărăciei etc. Este de presupus că, o dată cu
încheierea restructurării vechiului sistem, stările de lucruri negative se vor atenua
sau vor dispărea, făcând loc dezvoltării aşezate pe făgaşul ei firesc.
Alte greutăţi vin din partea sistemului internaţional ca atare, dominat de ţările
dezvoltate, în frunte cu SUA. Ocupând poziţii avansate pe frontul dezvoltării
economice, inclusiv pe cel al comerţului mondial şi al fluxurilor internaţionale de
capital, mai ales al celor numite investiţii străine directe, aceste ţări caută să-şi
promoveze cooperarea cu alte ţări nu slăbindu-şi, ci întărindu-şi poziţiile ocupate.
Este vorba, în final, de conflictul de interese dintre ţări, prezent nu numai între cele
dezvoltate şi mai slab dezvoltate, ci chiar şi între cele mai dezvoltate între ele.
Uniunea Europeană, progresul ei continuu demonstrează că, prin negocieri şi
concesii reciproce, conflictele de interese interstatale pot fi rezolvate. Iar în ceea
ce priveşte ţările mai slab dezvoltate, candidate la integrare, se bucură nu numai
de avantajele negocierilor răbdătoare şi armonizările reciproc avantajoase, ci şi de
importante fonduri de asistenţă gratuită pentru sprijinirea dezvoltării.
În al treilea rând, amintim că ţările exsocialiste europene, înfăptuind tranziţia la economia de piaţă şi deschiderea externă spre Europa şi economia lumii se înscriu în noua
ordine mondială ca un factor de stabilitate şi progres în această parte a Europei.
Amestecul masiv de etnii, tendinţele spre autodeterminare şi marea încurcătură în domeniul frontierelor naţionale au făcut din Estul Europei, până nu demult, una din zonele
Terrei cu cel mai înalt potenţial exploziv. Deseori au fost numite butoiul cu praf de puşcă al Europei. Este de presupus că integrarea euroatlantică a acestor ţări va pune capăt conflictelor istorice şi va pacifica întreaga zonă.
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INTRODUCERE

Existenţa unui cadru juridic de reglementare este vitală pentru orice
activitate economică. El oferă setul de reguli pe baza căruia se desfăşoară jocul
economic, stabilind drepturile şi obligaţiile entităţilor economice implicate,
delimitând graniţa dintre ceea ce este admisibil şi inadmisibil în comportamentul
acestora, precum şi modul de rezolvare a situaţiilor de încălcare a regulilor, sau
a diferendelor iscate între protagonişti.
Nici o activitate economică nu se poate desfăşura şi dezvolta în lipsa
unui cadru juridic şi instituţional adecvat. Pe de altă parte, inadecvarea sau
excesul de reglementări pot avea un efect similar. Este esenţial, ca atare,
ca autoritatea de reglementare a unui domeniu să poată stabili un echilibru
între libertatea de mişcare şi constrângerile impuse actorilor scenei economice, precum şi între nivelul de stimulare şi de inhibare a diferitelor evoluţii,
de acest echilibru depinzând în cele din urmă amploarea pe care o capătă
şi consecinţele pe care le generează domeniul respectiv în economie.
Comerţul electronic este un domeniu nou de activitate, care valorifică
progresele recente din sfera tehnologiilor informatice şi de telecomunicaţii
şi care, prin potenţialul său fără precedent de a învinge distanţele, timpul,
barierele culturale şi lingvistice, creează premisele intensificării schimburilor
internaţionale şi avansului spre un tip de societate mai performantă, societatea informaţională.
Toate ţările lumii aspiră spre beneficiile pe care le promite acest nou
tip de societate şi de aceea multe dintre ele se preocupă intens de crearea
cadrului de reglementare care să favorizeze dezvoltarea acesteia. Aceste
eforturi se leagă pe de o parte de dereglementarea şi liberalizarea telecomunicaţiilor, iar, pe de altă parte, de stabilirea unor noi seturi de reguli la
nivel naţional, regional şi global, care să constituie un cadru juridic stimulativ, eficient şi sigur pentru tranzacţiile electronice ale viitorului şi avansul
către noua economie.
La nivel internaţional, par deja a se fi cristalizat principalele cerinţe şi
principii pe care este recomandabil să le respecte reglementările, astfel încât
să poată contribui în mod optim la dezvoltarea comerţului electronic. Astfel, se
consideră că:
 Reglementarea în comerţul electronic trebuie să fie justificată, transparentă, coerentă şi predictibilă.
 Ea trebuie să asigure protecţia consumatorilor şi a vieţii lor private.
 Trebuie să asigure recunoaşterea validităţii contractelor digitale, a semnăturilor şi plăţilor electronice.
 Trebuie să încurajeze inovaţia şi flexibilitatea.
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România are importante tradiţii ştiinţifice şi tehnologice în domeniul tehnologiilor informatice şi deţine o poziţie de frunte în această sferă prin calitatea
deosebită a personalului de specialitate şi prin reuşitele profesionale ale acestei elite de specialişti. De aceea, obiectivele sale vizând acoperirea decalajelor
de dezvoltare şi apropierea economică de ţările prospere ale lumii, în primul
rând de ţările membre ale UE, se leagă în mod firesc de valorificarea acestui
potenţial prin crearea condiţiilor propice dezvoltării societăţii informaţionale şi
comerţului electronic. O etapă esenţială a acestui demers o constituie, desigur,
crearea cadrului juridic şi instituţional adecvat, în concordanţă cu cel conturat
în ultimii ani la nivelul Uniunii Europene.

1. Cadrul juridic şi de reglementare pentru gestionarea comerţului electronic la nivel comunitar
Prin Cartea Verde, publicată în 1987, Comisia Europeană a pus bazele
liberalizării sectorului de telecomunicaţii în ţările Uniunii Europene. Prevederile
acestui document au fost ulterior completate cu o serie de Directive şi Regulamente care au dus la liberalizarea deplină a pieţelor europene de telecomunicaţii
începând cu 1 Ianuarie 1998. Au făcut excepţie Luxemburg – unde termenul
limită pentru liberalizarea deplină a telecomunicaţiilor a fost amânat până în anul
2000 – şi Portugalia, Irlanda, Grecia şi Spania, unde acest termen a fost extins
până în 2003.
Procesul de liberalizare a telecomunicaţiilor în UE s-a derulat în trei planuri
paralele:
 Liberalizarea pieţelor pentru echipamente de telecomunicaţii, servicii şi
reţele, prin spargerea monopolurilor şi a barierelor la intrarea pe piaţă;
 Armonizarea între statele membre, a regulilor referitoare la accesul liber
pe piaţă şi la utilizarea reţelelor publice de telecomunicaţii, astfel încât să
se creeze premisele unei lupte concurenţiale corecte, pe baze egale, între operatori;
 Prevenirea tendinţelor spre comportamente noncompetitive ale operatorilor deja existenţi pe piaţă prin aplicarea regulilor europene privind protecţia concurenţei (art. 81 şi 82 din Tratatul UE).
Sub primul aspect, cel al liberalizării, Comisia Europeană a adoptat mai
multe directive urmărind să anihileze drepturile speciale sau exclusive de care se
bucurau operatorii de telecomunicaţii pe pieţele lor naţionale.
Printre acestea:
 Directiva privind echipamentele terminale (88/301/EEC, 16 mai 1988)
prin care sunt abolite drepturile exclusive pe piaţa echipamentelor terminale.
 Directiva serviciilor (90/388/EEC, 28 iunie 1990) prin care se liberalizau
serviciile cu valoare adăugată, transportul de date pe reţeaua cu fir şi
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serviciile de voce şi de date furnizate de reţelele din interiorul unor firme
sau grupuri închise de firme, cu excepţia telefoniei vocale.
 Directiva privind concurenţa deplină (96/19/EC, 13 martie 1996) prin care
se liberalizau infrastructurile alternative (de pildă cele ce însoţesc reţelele de cale ferată sau de distribuţie a energiei electrice), telefonia publică
vocală şi reţelele publice de telecomunicaţii.
 Directiva privind proprietatea asupra cablurilor (1999/64/EC, 23 iunie
1999) care impunea operatorilor de telecomunicaţii să nu opereze cabluri
TV prin aceeaşi entitate legală ca şi în cazul reţelei publice de telecomunicaţii, dacă aceasta era controlată de stat, sau deţinea drepturi speciale
pe o cotă substanţială a pieţei comune. Această directivă urmărea să
creeze prin utilizarea cablurilor TV o concurenţă sporită la bucla locală
sau aşa-numita „ultimă milă‖ a reţelei de telefonie, care ajunge la consumatorul final.
 Regulamentul privind bucla locală (2887/2000, 18 decembrie 2000) a
avut în vedere desfiinţarea monopolului operatorilor deja existenţi pe piaţă asupra „ultimei mile‖ a reţelei de telefonie, oferind patru opţiuni pentru
degruparea buclei locale, diferite prin gradul de control pe care îl acordau firmelor nou-intrate pe piaţă în ceea ce priveşte portofoliul de servicii
acordat consumatorilor, dar asemănătoare prin obligativitatea asigurării
accesului nou-venitului la bucla locală, sau cel puţin în apropierea acesteia. Regulamentul privind degruparea buclei locale cere operatorilor cu
putere semnificativă de piaţă (cotă de piaţă de minimum 25%) să publice
şi să reactualizeze în mod constant o ofertă care să permită un volum
suficient de acces la bucla locală, în condiţii de transparenţă, nediscriminatorii şi întemeiate pe costuri.
În cel de al doilea plan, al armonizării, reglementările au urmărit crearea
unui mediu european al telecomunicaţiilor care să permită accesul liber oricărei
noi firme intrate pe piaţă, astfel încât acesta să poată oferi servicii beneficiind de
aceleaşi condiţii ca şi operatorii deja existenţi. În acest sens, reglementările au
vizat asigurarea accesului liber la reţelele publice de telecomunicaţii din ţările
membre şi stabilirea unor condiţii comerciale echivalente în toate aceste state.
Cel mai important set de reglementări adoptat de Consiliul European în
direcţia armonizării sunt cele ce se referă la asigurarea reţelelor deschise
(ONP/Open Network Provision):
 Directiva cadru privind reţelele deschise (90/38/EEC, 28 iunie 1990,
amendată prin Directiva 97/51/EC, 6 octombrie 1997) include prevederi
privind independenţa autorităţilor naţionale de reglementare şi principiile
de bază privind stabilirea tarifelor şi a celorlalte condiţii de acces la reţelele naţionale ale statelor membre. Tarifele trebuie să fie detaliate, transparente, nediscriminatorii şi să se bazeze pe costuri „până când
concurenţa devine suficient de intensă pentru a împiedica creşterea pre-
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ţurilor‖ şi până când autoritatea de reglementare apreciază că nu mai
există nici un operator cu „putere semnificativă pe piaţa relevantă‖.
 Directiva privind liniile închiriate (92/94/EC, 5 iunie 1992, amendată prin
Directiva 97/51/EC, 6 octombrie 1997) aplică prevederile referitoare la
reţelele deschise operatorilor cu putere semnificativă de piaţă, respectiv
celor cu o cotă de piaţă de minimum 25%. Autoritatea naţională din oricare stat membru poate, totuşi, aplica aceste prevederi şi în cazul unor
operatori cu cote de piaţă mai mici, dacă apreciază că aceştia au putere
semnificativă de piaţă. De asemenea, în cazul în care nici un operator de
pe o anumită piaţă nu întruneşte criteriile privind puterea semnificativă,
aceştia sunt totuşi subiectul obligaţiilor impuse de Directivă.
 Directiva privind interconectarea (97/33/EC, 30 iunie 1997) stipulează
obligaţia tuturor operatorilor de reţele de a negocia acorduri de interconectare atât cu alţi furnizori de reţele, cât şi cu furnizori de servicii, răspunzând prin acesta cerinţei esenţiale de a se asigura ofertanţilor de noi
servicii accesul la bucla locală. Prin această Directivă, se solicită statelor
membre crearea unui mecanism de soluţionare a disputelor, gestionat de
autoritatea naţională de reglementare. Aceasta dispune de puteri considerabile în ceea ce priveşte controlul interconectărilor şi disputele iscate
pe această temă, inclusiv – în cazuri excepţionale – poate impune modificarea condiţiilor negociate sau chiar interconectarea obligatorie.
 Directiva privind acordarea licenţelor (97/13/EC, 10 aprilie 1997) interzice limitarea numărului de nou-intraţi pe piaţă (cu excepţia limitărilor impuse de spectrul de numere), stipulează utilizarea prioritară a
autorizărilor generale în locul celor individuale şi prevede proceduri şi
condiţii de licenţiere armonizate.
Pe lângă reglementările menţionate mai sus, cadrul de reglementare a
telecomunicaţiilor la nivelul UE mai cuprinde şi alte Directive, Decizii şi Regulamente cu referire la comunicaţiile prin sateliţi (94/46/EC, 13 octombrie 1994),
televiziunea prin cablu (95/51/EC, 18 octombrie 1995), telefonia mobilă
(96/2/EC, 16 ianuarie 1995), protecţia datelor (97/66/EC, 15 decembrie 1997),
telefonia vocală (98/10/EC, 26 februarie 1998), care include şi reglementarea
serviciului universal, telefonia UMTS (128/1999/EC, 14 octombrie 1999),
constituind, pe ansamblu, 28 de surse diferite de reglementare.
În Cartea Verde pe probleme de convergenţă (decembrie, 1997) şi în
Raportul „Către un nou cadru privind infrastructura de comunicaţii electronice şi
serviciile asociate‖ publicat de Comisia Europeană, în noiembrie 1999, se
propune o modificare fundamentală a cadrului de reglementare a telecomunicaţiilor, astfel încât acest sector să răspundă mai bine cerinţelor legate de
adaptarea la progresele tehnologice şi la evoluţia pieţelor, în viitor.
Acest nou cadru de reglementare a fost aprobat în formă finală de către
Consiliul European în 14 februarie 2002 urmând a fi implementat de statele
membre în decursul următoarelor 15 luni de la data publicării sale.
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Răspunzând principiului de a limita activitatea de reglementare la strictul
necesar, noul cadru realizează consolidarea legislaţiei existente, de la 28 de
surse juridice diferite, la numai 8. Acestea acoperă problemele legate de
convergenţă prin faptul că se aplică tuturor reţelelor şi serviciilor de comunicaţii
electronice, indiferent de tipul lor.
Pe măsură ce pieţele devin mai concurenţiale, noul cadru de reglementare
permite înlocuirea progresivă a reglementărilor specifice sectorului, cu cele
generale de protecţie a concurenţei. În acest sens, noul pachet de reglementări
înlocuieşte vechiul criteriu de definire a puterii semnificative de piaţă (cotă de
piaţă mai mare de 25%) cu conceptul – mai flexibil şi mai potrivit specificului
sectorului de telecomunicaţii – de dominanţă, definit prin prisma regulilor
europene de protecţie a concurenţei.
În fine, noul cadru de reglementare, alocă responsabilităţi sporite autorităţilor naţionale de profil. Acestea răspund de aplicarea cadrului de reglementare
pe pieţele de comunicaţii electronice, fiind abilitate să definească pieţele
relevante în spaţiul geografic aflat în jurisdicţia lor, cu respectarea principiilor
europene privind concurenţa. De asemenea, ele evaluează împreună cu
autorităţile naţionale din domeniul concurenţei, nivelul concurenţei existente pe
aceste pieţe.
Tot acest cadru de reglementare care a permis liberalizarea telecomunicaţiilor la nivelul UE, vizează întreţinerea unei concurenţe cât mai intense şi
armonizarea legislaţiei naţionale a ţărilor membre în acest domeniu, are o
incidenţă esenţială asupra dezvoltării comerţului electronic şi construcţiei
societăţii informaţionale, întrucât el tinde să creeze un mediu deschis şi
competitiv şi condiţii egale de participare operatorilor activi pe această piaţă.
Efortul de a demonta drepturile exclusive şi de a deschide infrastructura
de telecomunicaţii către competiţie, inclusiv pe bucla locală, creează condiţii
favorabile dezvoltării autostrăzilor informaţionale şi serviciilor cu valoare
adăugată oferite mediului de afaceri, propulsând în consecinţă comerţul
electronic, care prin natura sa transfrontalieră depinde de un asemenea mediu
deschis.
În plus, acestui corp substanţial de legislaţie a telecomunicaţiilor cu
incidenţă majoră asupra comerţului electronic, i se adaugă o serie de
reglementări specifice domeniului:
 Directiva UE 2000/31/CE, privind comerţul electronic.
 Directiva UE 99/93/CE, privind condiţiile cadru pentru semnături electronice.
 Directiva UE 95/46/CE, privind protecţia persoanelor fizice cu ocazia prelucrării datelor lor personale.
 Directiva UE 97/7/CE, privind protecţia consumatorului la încheierea contractelor la distanţă.
 Directiva UE 97/66/CE, privind prelucrarea datelor cu caracter personal
şi protecţia vieţii private în sectorul telecomunicaţiilor (OJ 1995 L281/31).

452
 Directiva Consiliului 91/250, privind protecţia legală a programelor de
calculator (OJ 1991 L122/42).
 Directiva Consiliului 96/9, privind protecţia legală a bazelor de date (OJ
1996 L77/20).
Întrucât acest corp de legislaţie europeană a fost în mare măsură preluat
de legislaţia românească în materie, constituind substanţa cadrului juridic creat
în vederea dezvoltării comerţului electronic în România, prezentarea
principalelor prevederi cuprinse în aceste directive se va face în subcapitolul
următor, cu ocazia analizării cadrului de reglementare românesc.

2. Cadrul de reglementare a comerţului electronic
şi a societăţii informaţionale în România
Recunoscând importanţa dezvoltării societăţii informaţionale în România
drept componentă esenţială a strategiei dezvoltării şi a apropierii economice de
ţările membre UE, guvernul român a elaborat un cuprinzător program de reformă
a sferei telecomunicaţiilor şi informaticii. Susţinut printr-un împrumut garantat de
stat de la Banca Mondială, acest program cuprinde două categorii de măsuri:
 pe de o parte este vorba despre proiecte concepute spre a fi derulate în
intervalul 2001-2004 în vederea facilităţii unui acces cât mai larg la Internet, înlesnirii accesului la educaţie şi pregătire continuă, stimularea comerţului electronic, e-guvernării şi furnizării prin mijloace electronice a
unor servicii publice;
 pe de altă parte, sunt avute în vedere acţiuni legate de promovarea legislaţiei adecvate creării unei pieţe pentru serviciile specifice societăţii informaţionale.
Referindu-ne la cea de a doua categorie de preocupări, se poate spune că
într-un interval de timp relativ scurt s-au făcut progrese însemnate, constituindu-se în mare măsură un cadru de reglementare care acoperă în mod
satisfăcător problematica complexă a dezvoltării comerţului electronic şi a
societăţii informaţionale în România, în deplină concordanţă cu progresele
obţinute sub aspect legislativ la nivel european.
Întreg acest cadru legal, creat sub imperativul preluării acquis-ului
comunitar şi al armonizării cu reglementările Uniunii Europene, este menit să
înlesnească atingerea unei serii de obiective strategice prioritare privind
dezvoltarea României pe coordonatele societăţii informaţionale, conectarea ei la
fluxurile informaţionale mondiale şi mai buna sa integrare regională şi globală.
Obiectivele strategice prioritare identificate la nivelul MCTI ar fi:
 Trecerea la societatea informaţională.
 Informatizarea administraţiilor publice şi interconectarea acestora cu
administraţiile publice din ţările membre UE şi candidate la aderare.
 Asigurarea securităţii reţelelor informaţionale şi a aplicaţiilor software.
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În vederea realizării acestor obiective, România este angrenată sau
urmează să adere la o serie de programe şi planuri de acţiune conturate la
nivelul Uniunii Europene.
 Astfel, atingerea primului obiectiv strategic, trecerea la societatea informaţională va fi înlesnită prin participarea la Planul de acţiune eEurope +
şi la Programele comunitare eContent şi Information Society Technologies (IST).
1. Planul de acţiune eEurope + a fost lansat la 15 iunie 2001, cu prilejul
Conferinţei ministeriale de la Göteborg şi este destinat ţărilor candidate la
integrare. El urmăreşte:
 Accelerarea implementării structurilor de bază ale societăţii informaţionale prin transpunerea şi implementarea acquis-ului comunitar relevant şi
accelerarea furnizării de servicii accesibile de telecomunicaţii tuturor cetăţenilor.
 Internet ieftin, sigur şi rapid.
 Investiţii în resurse umane şi competenţe profesionale.
 Stimularea utilizării Internetului pentru dezvoltarea comerţului electronic,
guvernarea on-line, sisteme inteligente de transport, servicii publice online, conţinut informaţional european pentru reţele globale.
2. Programul comunitar eContent este orientat pe trei coordonate
principale:
 Îmbunătăţirea şi dezvoltarea utilizării informaţiilor din sectorul public.
 Stimularea producţiei de conţinut informaţional într-un mediu multicultural
şi multilingv.
 Dezvoltarea mai dinamică a pieţei de conţinut digital.
Proiectele dezvoltate pe aceste linii directoare vor urmări să creeze o
cultură a informaţiei stocate şi vehiculate cu ajutorul tehnologiilor societăţii
informaţionale, în acest sens preconizându-se conectarea bibliotecilor, muzeelor
şi teatrelor la reţeaua Internet, crearea de biblioteci virtuale şi de librării.
3. Programul comunitar Information Society Technologies (IST) îşi
propune să impulsioneze inovaţia şi competitivitatea în industria şi comerţul
european, promovând economia bazată pe cunoaştere. El identifică patru arii de
prioritate:
 Dezvoltarea unor tehnologii specifice societăţii informaţionale apte să
răspundă unor provocări sociale şi economice majore, inclusiv pe linia
siguranţei şi încrederii.
 Dezvoltarea unor infrastructuri de comunicaţie şi de informaţii caracterizate prin mobilitate, interconectivitate lesnicioasă şi uşurinţă în exploatare, care să permită aplicaţii şi servicii diversificate.
 Incorporarea de inteligenţă în obiectele uzuale prin utilizarea de materiale şi dispozitive miniaturizate.
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 Dezvoltarea tehnologiei cunoaşterii şi a interfeţelor inteligente cu clientul, care permit interacţiunea personalizată cu conţinutul digital.
 În al doilea rând, în vederea informatizării administraţiilor publice şi
asigurării interconectării acestora cu instituţiile omoloage din ţările membre sau candidate la aderare, în România este promovată e-guvernarea
prin oferirea de acces on-line la servicii publice, plata electronică a taxelor şi impozitelor, expedierea on-line a rapoartelor economice despre
companii către instituţiile statului (de ex. bilanţuri contabile), căutarea
prin Internet a unui loc de muncă, completarea şi expedierea electronică
a cererilor şi formularelor tip către diverse instituţii publice. Metodele de
guvernare on-line vor facilita înfiinţarea de noi firme şi vor constitui cadrul
promovării semnăturii electronice.
Pe de altă parte, România va participa la Programul Comunitar
Interchange of Data Between Administrations (IDA), desfăşurând pe
termen mediu acţiuni vizând asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice existente şi servicii de bună calitate. MCTI a lansat deja câteva
proiecte care se încadrează în direcţiile de acţiune vizate de IDA: eprocurement (achiziţii publice prin licitaţii on-line); e-referendum; sistem
informatic pentru supravegherea furnizorilor de servicii de certificare.
 În fine, întrucât asigurarea securităţii reţelelor şi a tranzacţiilor efectuate
prin aceste reţele este esenţială pentru construirea încrederii în comerţul
electronic şi pentru avansul către societatea informaţională, proiectele
subsumate acestor programe care au în vedere introducerea tehnologiilor de securizare şi criptare, promovarea cartelelor inteligente „smart
card‖ pentru securizarea accesului, utilizarea cartelelor magnetice etc.,
sunt considerate prioritare.
Ca şi în cazul celorlalte ţări europene, şi în România reforma în sfera
telecomunicaţiilor a constituit primul pas spre crearea premiselor dezvoltării
societăţii informaţionale şi implicit a comerţului electronic. Privatizarea,
liberalizarea şi redefinirea cadrului legislativ şi instituţional astfel încât operatorul
naţional public să îşi piardă privilegiile asociate poziţiei de monopol, statul să se
implice cât mai puţin în operaţiuni specifice pe piaţă, iar accesul să fie deschis
cât mai multor competitori în condiţiile unei concurenţe libere şi loiale, au
constituit principalele coordonate pe care a evoluat reforma românească în sfera
telecomunicaţiilor. În acelaşi timp, aceste procese s-au derulat în ideea unei
armonizări cât mai depline a legislaţiei româneşti cu cea din Uniunea Europeană.
Deşi privatizarea Romtelecom se află încă sub numeroase semne de
întrebare în ceea ce priveşte justeţea opţiunii pentru „investitorul strategic‖,
corectitudinea derulării şi avantajele pe care le-a adus economiei româneşti şi
statului român aflat în poziţia proprietar-vânzător, ea este o realitate.
Romtelecom este în prezent controlat în proporţie de 54% de OTEROM Ltd. din
Cipru. Iar dacă după momentul privatizării din 1998, era evident că nu se
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înlocuiesc decât un monopol cu un altul, liberalizarea completă a pieţei
româneşti a telecomunicaţiilor, după 1 ianuarie 2003, a pus capăt monopolului
Romtelecom până pe ultimul segment de piaţă controlat de acesta, cel al
telefoniei fixe. Practic, de la 1.01.2003, orice operator care dispune de
infrastructura necesară sau de acces la aceasta va putea oferi servicii de
telefonie fixă, concurând Romtelecom.
Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei (MCTI) a fost şi rămâne
preocupat de crearea unui cadru propice dezvoltării comunicaţiilor în care nu
există bariere administrative la intrarea de piaţă, interesul statului fiind acela de a
nu impune nici un fel de obstacole în calea operatorilor care doresc să intre în
competiţie şi de a evita reflectarea costurilor de intrare în facturile clienţilor.
Pe de altă parte, oricine doreşte să opereze pe piaţă trebuie să respecte
regulile jocului şi standardele de calitate, o poziţie dominantă urmând a fi
urmărită cu atenţie, astfel încât să fie împiedicate orice forme de abuz de putere
de piaţă în relaţia cu consumatorii, sau cu operatorii concurenţi.
Cu ocazia summit-ului economic Forum Invest, din aprilie 2003, domnul
Dan Nica, ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiilor aprecia că:
„Procesul de liberalizare completă a pieţei comunicaţiilor din România este unul
dintre cele mai rapide din Europa, datorită, în primul rând legislaţiei – care
permite o intrare facilă pe piaţă, pe baza unei notificări, precum şi datorită
reglementării stricte a activităţii operatorilor cu putere semnificativă de piaţă şi a
stabilirii prompte a tarifelor de interconectare, favorabile noilor operatori”.
Într-adevăr, încă înainte de 1 ianuarie 2003, au fost puse la punct o serie
de aspecte instituţionale şi de reglementare care să pregătească piaţa pentru
liberalizarea sa completă.
Astfel, în a doua parte a anului 2002 a devenit operaţională Autoritatea
Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii (ANRC), o entitate autonomă
şi independentă însărcinată cu reglementarea şi supravegherea activităţii operatorilor de pe piaţa de profil. Atât statutul cât şi atribuţiile acesteia stipulate în
OUG nr. 79/2002, corespund pe deplin exigenţelor directivelor UE în această
materie, principalele sale competenţe în conformitate cu noul acquis comunitar
constând în:
 stabilirea politicii sectorului comunicaţiilor electronice;
 licenţierea şi autorizarea;
 asigurarea serviciului universal;
 promovarea concurenţei;
 administrarea frecvenţelor radio;
 reglementarea numerotării;
 reglementarea dreptului de trecere;
 determinarea cazurilor de dominantă a pieţei şi a organizaţiilor care o
exercită şi stabilirea obligaţiilor acestora;
 revizuirea acordurilor de interconectare;
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 controlul tarifelor;
 monitorizarea sectorului şi punerea în executare a condiţiilor anexate autorizaţiilor şi/sau licenţelor;
 soluţionarea disputelor;
 colaborarea cu Consiliul Concurenţei în materie de concurenţă.
ANRC nu percepe nici un tarif pentru autorizarea companiilor care
urmează a activa în domeniul telecomunicaţiilor, nici la depunerea notificaţiilor,
nici la emiterea certificatului-tip care confirmă autorizarea şi nici pentru
acordarea licenţelor de utilizare a resurselor de numerotaţie, iar pentru
monitorizare percepe un tarif unic, urmărind prin aceste înlesniri să stimuleze
intrarea pe piaţă a noilor operatori, să încurajeze concurenţa şi să susţină
dezvoltarea domeniului TIC în condiţiile unei oferte de servicii accesibile,
diversificate şi de bună calitate.
În România, baza legală a activităţii în sfera telecomunicaţiilor o constituie
Legea nr. 74/1996 (Legea telecomunicaţiilor) şi Legea nr. 83/1996 (Legea
serviciilor poştale), dar cadrul legal pentru dezvoltarea şi funcţionarea eficientă a
sectorului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor este completat de o serie de
alte legi, regulamente, hotărâri, ordine şi ordonanţe guvernamentale, printre
care:
 Legea nr. 8/1996, referitoare la copyright şi drepturi de autor;
 Legea nr. 455/2001, privind semnătura electronică;
 Legea nr. 676/2001, privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi
protecţia vieţii private în domeniul telecomunicaţiilor;
 Legea nr. 677/2001, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
 Legea nr. 365/2002, privind comerţul electronic;
 O.G. nr. 130/2000, privind regimul juridic al contractelor la distanţă;
 O.G. nr. 20/2002, privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice;
 O.G. nr. 24/2002, privind încasarea prin mijloace electronice a taxelor locale;
 O.G. nr. 34/2002, privind interconectarea;
 O.U.G. nr. 124/2000, cu privire la Registrul Programelor pentru Calculator;
 O.U.G. nr. 79/2002, privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor şi înfiinţarea Autorităţii Naţionale de Reglementare a Comunicaţiilor
(ANRC);
 H.G. nr. 271/2001, privind înfiinţarea Grupului pentru Promovarea Tehnologiei Informaţiei (GPTI) cu rol de integrator şi coordonator al soluţiilor
trans-sectoriale din domeniul tehnologiei informaţiilor;
 Regulamentul BNR nr. 4/2002, privind tranzacţiile prin intermediul instrumentelor de plată electronică;
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 Ordinul Ministrului nr. 345/2001, privind autorizarea furnizării de servicii
de comunicaţii liberalizate;
 Ordinul nr. 315/2001, referitor la calitatea prestaţiei reţelelor de cablu TV
şi a semnalelor de radiodifuziune;
 Ordinul nr. 318/2001, referitor la procedura de aprobare a constituirii şi
autorizarea funcţionării reţelelor de cablu TV şi programelor radio;
 Ordinul nr. 463/2001, privind modificarea Planului Naţional de numerotare pentru telefonie, în vederea liberalizării pieţei telefoniei fixe la
01.01.2003.
Este important de precizat că întreg demersul legislativ strict legat de
crearea cadrului juridic necesar dezvoltării comerţului electronic în România a
fost întemeiat pe prevederile unor acte normative europene care au reuşit deja
să contribuie într-o manieră semnificativă la dinamizarea comerţului virtual în
zona Uniunii Europene. Este vorba în special despre Directiva UE 2000/31
privind comerţul electronic, Directiva UE 99/93 privind condiţiile cadru pentru
semnături electronice, Directiva UE 97/66 privind prelucrarea datelor cu caracter
personal şi protecţia vieţii private, Directiva UE 97/7 privind protecţia
consumatorului la încheierea contractelor la distanţă şi Directiva 95/46 privind
protecţia persoanelor fizice cu ocazia prelucrării datelor lor personale.
Câteva dintre cele mai semnificative reglementări menite să pregătească
liberalizarea completă a telecomunicaţiilor, de la 1.01.2003, sunt cuprinse în
Ordinul Ministrului nr. 345/2001 şi în Ordonanţa nr. 34/2002.
 Ordinul Ministrului nr. 345/2001, simplifică extrem de mult accesul pe
piaţă prin faptul că introduce un sistem de autorizare generală, o procedură care presupune doar notificarea ANRC de către furnizor în legătură
cu începerea activităţii sale. Această procedură este în deplin acord cu
prevederile Directivei 97/13/CE, din 10 aprilie 1997, referitoare la stabilirea unui cadru comun pentru autorizare şi acordare de licenţe individuale
în domeniul serviciilor de telecomunicaţii.
Un al doilea element important al acestui Ordin constă în introducerea
unei singure autorizări, generale, pentru orice furnizor, indiferent de numărul de
servicii pe care le va oferi acesta. Prin această prevedere, legislaţia românească
se aliniază practicilor internaţionale în acest domeniu, susţinând totodată
transpunerea în practică a prevederilor Legii nr. 74/1996, referitoare la serviciile
de telecomunicaţii.
Ordinul nr. 345/2001 mai preia, pe de altă parte, şi anumite prevederi din
Directiva 95/51/CE referitoare la abolirea unor restricţii în ceea ce priveşte
utilizarea reţelelor de cablu TV pentru furnizarea de servicii de telecomunicaţii.
Prin toate acestea, Ordinul nr. 345/2001 susţine deschiderea pieţei
româneşti a telecomunicaţiilor, accesul cât mai facil pe această piaţă pentru
operatorii interesaţi şi crearea unui benefic mediu concurenţial.
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 Ordonanţa de Guvern nr. 34/2002 are ca scop stabilirea cadrului de reglementare a relaţiilor dintre operatorii de reţele şi furnizorii de servicii, în
privinţa accesului la reţelele de comunicaţii electronice şi a interconectării acestora, precum şi în privinţa accesului la infrastructura asociată. Ea
stabileşte drepturile şi obligaţiile operatorilor şi ale persoanelor care solicită interconectarea sau accesul la reţelele instalate, operate sau puse la
dispoziţie de către aceştia, sau la infrastructura asociată acestor reţele.
În concordanţă cu prevederile Directivei 97/33/EC, această Ordonanţă
stipulează dreptul oricărui operator de a negocia un acord de interconectare cu
orice alt operator al unei reţele publice de comunicaţii, în vederea furnizării de
servicii de comunicaţie pentru public. De asemenea, prevede obligaţia de a
negocia acorduri de interconectare la solicitarea unor terţi care intenţionează să
furnizeze servicii de telecomunicaţii electronice destinate publicului. Negocierea
acordurilor de acces sau interconectare trebuie să respecte principiul nondiscriminării.
Evident, această Ordonanţă este menită să înlesnească intrarea pe piaţă
şi accesul la reţele până inclusiv la bucla locală, ceea ce contribuie la
promovarea concurenţei, asigurarea interoperabilităţii serviciilor de comunicaţii
electronice şi protejarea intereselor consumatorilor. Aceştia pot beneficia de
servicii mai diverse, mai ieftine şi de mai bună calitate, precum şi de libertatea de
a alege.
Ne vom referi în continuare la câteva dintre actele normative cele mai
importante pentru comerţul electronic românesc.
 Legea nr. 365/2002 – Legea comerţului electronic, este concepută pornind de la prevederile Directivei nr. 200/31/CE din 8 iunie 2000 privind
anumite aspecte legale ale serviciilor societăţii informaţionale, în special
ale comerţului electronic. Această lege se aplică oricărui tip de informaţie
prezentată sub forma unui mesaj electronic (vezi Anexa nr. 1) folosit în
activităţi comerciale, cu excepţia instrumentelor de plată, titlurilor de valoare şi actelor autentice.
Comerţ electronic este orice act sau faptă de comerţ realizată prin
intermediul unei reţele informatice. În forma B-B este necesară în primul rând
legiferarea regimului documentelor comerciale cu valoare contractuală, în timp
ce în forma B-C este necesară legiferarea cu precădere a elementelor necesare
funcţionării magazinului virtual. Ambele forme se bazează însă pe semnătura
electronică şi pe acceptarea unor standarde privind securitatea stocării şi
transmisiei de date. De asemenea, un element important pentru comerţul
electronic în oricare dintre formele sale îl constituie domeniul, adică acea zonă
care conţine paginile de web prin intermediul cărora se realizează schimbul de
informaţii (vezi anexa). Este de remarcat faptul că, în scopul stimulării comerţului
electronic, Legea nr. 365/2000 acordă facilităţi fiscale importante proprietarilor de
domenii româneşti.
Obiectul de reglementare al acestei legi constă în:
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 Stabilirea condiţiilor în care urmează a fi furnizate serviciile societăţii informaţionale (vezi anexa).
 Stabilirea regimului juridic al contractelor încheiate prin mijloace electronice.
 Stabilirea regimului juridic al răspunderii furnizorilor de servicii (vezi anexa).
 Supravegherea şi controlul modului de respectare a legii.
 Regimul contravenţional şi penal în legătură cu furnizarea serviciilor specifice societăţii informaţionale.
Legea comerţului electronic este un instrument juridic care protejează
consumatorii on-line în raporturile cu orice comerciant din spaţiul virtual, punând
un accent special pe relaţia B-C (la fel ca şi în cazul Ordonanţei Guvernului
130/2000 privind regimul contractelor la distanţă), dar conţinând şi prevederi
care se referă în mod explicit la raporturile B-B. Această caracteristică este
strâns legată de necesitatea asigurării încrederii în spaţiul virtual, care prezintă,
datorită particularităţilor sale, riscul de a periclita schimbul de date şi valori,
creând vulnerabilităţi mai ales la nivelul consumatorilor, lipsiţi de regulă de
cunoştinţe şi mijloace tehnice de protecţie adecvate. Ocrotind destinatarii de
servicii prin Internet, legea se prezintă ca o reglementare menită să creeze şi să
consolideze încrederea în domeniul afacerilor on-line. Consumatorul se bucură
potrivit legii de un regim de favoare în legătură cu problematica încheierii
contractelor prin mijloace electronice, fiind mai bine protejat decât alte categorii
de destinatari.
În al doilea rând, Legea nr. 365/2002 răspunde exigenţei de a asigura
libera circulaţie a serviciilor societăţii informaţionale oferite de furnizori stabiliţi
într-un stat membru al UE, stipulând însă şi situaţiile de excepţie în care
autorităţile publice pot interveni pentru a restrânge această libertate.
În al treilea rând, această lege exclude barierele de ordin formal în furnizarea serviciilor, precizând că nici o persoană fizică sau juridică furnizoare de
servicii ale societăţii informaţionale nu va fi supusă vreunei proceduri de autorizare prealabilă, urmând a-şi desfăşura activitatea în conformitate cu principiile
concurenţei libere şi loiale şi în condiţiile respectării reglementărilor în vigoare.
În fine, legea comerţului electronic susţine principiul autoreglementării,
încurajând elaborarea de coduri de conduită de către entităţi interesate în
problematica juridică a acestui tip de comerţ (asociaţii şi organizaţii neguvernamentale cu caracter profesional, comercial sau constituite în scopul protecţiei
consumatorului, copilului sau a persoanelor cu handicap), cu menţiunea că acest
demers se desfăşoară sub supravegherea Autorităţii de Reglementare în
Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (ANRC) şi a Ministerului Justiţiei.
Legea comerţului electronic oferă un cadru coerent de reglementare a
activităţilor acestei noi forme de comerţ, aliniat legislaţiei europene în această
materie. Ea aduce un aport esenţial la eliminarea incertitudinilor legislative şi prin
aceasta la sporirea încrederii în dezvoltarea formelor de tranzacţionare on-line,
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creând şi în România premisele extinderii ofertei de servicii ale societăţii
informaţionale compatibile sub aspect juridic cu cele aflate în oferta curentă pe
piaţa internă a Uniunii Europene.
 Legea nr. 455/2001 cu privire la semnătura electronică a fost concepută
pe baza prevederilor Directivei 1999/93/CE referitoare la crearea unui
cadru juridic comunitar pentru semnătura electronică.
Adoptarea acestei legi a constituit o prioritate guvernamentală având în
vedere dependenţa directă strânsă între gradul de dezvoltare a comerţului
electronic şi nivelul securităţii asigurate într-o ţară în privinţa transferului de
informaţii şi al plăţilor on-line. Ori, cerinţele legate de securizarea tranzacţiilor
electronice sunt în bună măsură satisfăcute prin posibilitatea de a utiliza
semnătura electronică, aceasta putând garanta, datorită sistemului de codificare
aplicat mesajului, atât pentru autenticitatea şi integritatea mesajului, cât şi pentru
identitatea semnatarului.
Posibilitatea de a utiliza semnătura electronică într-o varietate de aplicaţii
va înlesni relaţiile bilaterale uzuale dintre mediul de afaceri, autorităţile publice şi
populaţie, va economisi bani şi timp care vor putea căpăta alte destinaţii, va
permite dezvoltarea a noi tipuri de servicii, inclusiv cele legate de crearea şi
verificarea semnăturilor electronice.
Legea nr. 455/2001 stabileşte regimul juridic al semnăturii electronice şi al
înscrisurilor în formă electronică (vezi anexa), precum şi condiţiile furnizării de
servicii de certificare a semnăturilor electronice. Această lege introduce două
tipuri de semnături:
1. Semnătura electronică reprezintă date în formă electronică între care
există relaţii logice, care sunt ataşate sau logic asociate cu alte date în formă
electronică şi care servesc ca metodă de identificare.
2. Semnătura electronică extinsă este acea semnătură care
îndeplineşte în mod cumulativ mai multe condiţii:
 este legată în mod unic de semnatar;
 asigură identificarea semnatarului;
 este creată prin mijloace controlate exclusiv de semnatar;
 este legată de date în formă electronică la care se raportează în aşa
fel încât orice modificare ulterioară a acestora este identificabilă.
Primul concept înglobează, practic, orice procedeu utilizat de semnatarul
unui mesaj pentru a indica faptul că mesajul îi aparţine. Cel de al doilea, care
presupune satisfacerea cumulativă a celor patru condiţii enumerate mai sus,
foloseşte procedee de criptare asimetrică (sistemul cheie privată-cheie publică)
având un regim juridic diferit faţă de primul, în sensul că numai semnătura
electronică extinsă bazată pe un certificat calificat (vezi anexa) şi generată cu
ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii este asimilată, în privinţa
condiţiilor şi efectelor sale, cu semnătura manuscrisă.
Atât dispozitivele de creare cât şi cele de verificare a semnăturii
electronice reprezintă, în fapt, software şi/sau hardware configurate, utilizate
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pentru a implementa datele de creare şi respectiv de verificare a semnăturii
electronice. În cazul creării de semnături electronice dispozitivul trebuie să fie
securizat, adică să îndeplinească în mod cumulativ cinci condiţii stipulate în lege,
pentru a putea conferi semnăturii digitale efecte egale cu cele proprii semnăturii
olografe. În cazul verificării semnăturii electronice de către un furnizor de servicii
de certificare, se eliberează un certificat care trebuie să aibă atributul de certificat
calificat, adică să îndeplinească o serie de condiţii obligatorii stipulate în Legea
nr. 455 la art. 18. Verificarea semnăturii electronice şi validarea sa prin emiterea
unui certificat calificat sunt obligatorii pentru a-i conferi acesteia valoarea unei
semnături manuscrise.
Autoritatea de Reglementare în Comunicaţii este entitatea responsabilă cu
supravegherea serviciilor de creare şi verificare a semnăturilor electronice,
precum şi cu elaborarea, adaptarea şi implementarea reglementărilor tehnice
legate de acreditarea furnizorilor de servicii de certificare a acestor semnături.
Apariţia legii semnăturii electronice şi a legii comerţului electronic a dat un
impuls remarcabil afacerilor derulate pe cale electronică în România. Potrivit
declaraţiilor ministrului MCTI, până în octombrie 2003 au fost deja emise 8347
de certificate calificate, cărora li se adaugă 117 certificate de server pentru
utilizarea semnăturii electronice, ceea ce atestă că mai bine de 8000 de firme din
România îşi derulează sau urmează să-şi deruleze afacerile pe cale electronică.
Gradul de dezvoltare a comerţului electronic şi a altor activităţi asociate
spaţiului virtual depinde, de asemenea, şi de încrederea pe care o au cetăţenii
că viaţa lor privată nu va fi afectată de utilizarea noilor tehnologii informatice din
sfera comunicaţiilor. Ca atare, protejarea datelor private capătă o importanţă
majoră, devenind una dintre premisele dezvoltării societăţii informaţionale.
În această idee, MCTI a iniţiat împreună cu Ministerul de Justiţie două legi
speciale:
 Legea nr. 676/2001, referitoare la procesarea datelor private şi la protecţia vieţii private în sfera telecomunicaţiilor, preia prevederile Directivei
97/66/ CE, care garantează confidenţialitatea comunicaţiilor derulate prin
reţelele publice de telecomunicaţii.
Ascultarea, înregistrarea stocarea sau orice formă de interceptare sau
supraveghere a comunicaţiilor sunt potrivit acestei legi interzise terţilor, dar
permise celor implicaţi, cu condiţia ca ei să fie în cunoştinţă de cauză şi să-şi dea
acordul în acest sens. Astfel, Legea stipulează obligaţia celui care foloseşte
echipament ce permite ascultarea, înregistrarea sau stocarea unei conversaţii la
care ia parte, de a-l informa pe celălalt utilizator în legătură cu acest fapt.
De asemenea, sunt stipulate obligaţii stricte şi sancţiuni severe pentru
operatorii de servicii de telecomunicaţii în legătură cu asigurarea sub aspect
tehnic şi organizatoric a tuturor măsurilor necesare pentru garantarea securităţii
reţelei. Sunt prevăzute obligaţii extrem de stricte mai ales în domeniul traficului
de date, al emiterii de facturi detaliate şi al serviciilor de identificare a numerelor
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apelate sau de la care s-au operat apeluri telefonice, precum şi în privinţa
redirecţionării automate a apelurilor sau a apelurilor comerciale nesolicitate.
 Legea nr. 677/2001 referitoare la protecţia persoanelor în legătură cu
procesarea şi libera circulaţie a datelor personale, preia în întregime prevederile Directivei UE 95/46/CE, din octombrie 1995.
Această lege cuprinde prevederi cu referire la caracteristicile datelor
private aflate în curs de prelucrare, stipulează condiţiile în care pot fi prelucrate
datele personale, inclusiv cele sensibile, stipulează drepturile persoanelor fizice
legate de prelucrarea datelor lor personale, dreptul la informare, dreptul de
acces la date, de intervenţie asupra acestora inclusiv ştergere, corectare,
actualizare şi transformare a lor în date anonime, dreptul de a acţiona în justiţie
etc.
În acord cu prevederile Directivei 95/46/CE, au fost incluse în lege reguli
stricte legate de confidenţialitatea şi securitatea prelucrării datelor private sau a
transferului lor în străinătate. Legea stipulează responsabilităţile şi statutul autorităţii publice care supervizează activităţile privind prelucrarea datelor personale în
România, ANRC, care dispune de capacitate de acţiune în patru planuri:
 ANRC este împuternicită să facă investigaţii din oficiu sau ca urmare
a unor plângeri, pentru a constata dacă se produc violări ale drepturilor şi
libertăţilor persoanelor şi dacă cei implicaţi în prelucrarea datelor cu caracter personal îşi respectă obligaţiile legale.
 ANRC este împuternicită să intervină. Ea primeşte şi analizează notificări de la organizaţiile care prelucrează date personale şi stabileşte care dintre autorităţile respective prezintă un risc potenţial pentru drepturile
şi libertăţile personale. Dacă se consideră necesar, ANRC poate dispune
un control preliminar, luând decizii în consecinţă. De asemenea, ANRC
primeşte şi rezolvă plângeri de la persoane fizice sau juridice şi, dacă în
urma investigaţiilor reiese că s-a produs o violare a prevederilor legale,
poate dispune suspendarea temporară sau totală a prelucrării de date,
sau chiar ştergerea parţială sau totală a datelor prelucrate.
 ANRC este împuternicită să informeze organele de urmărire penală şi
să intenteze procese civile, dacă identifică încălcarea prevederilor legale.
 ANRC dispune şi de putere consultativă, fiind consultată ori de câte
ori se concep reglementări care au ca obiect protecţia drepturilor şi libertăţilor legate de prelucrarea datelor personale.
Întrucât în România, până în prezent, dreptul la viaţă privată nu a
beneficiat de un regim legal de protecţie, această lege răspunde cu certitudine
unei necesităţi atât în prezent cât şi, mai ales, în perspectiva utilizării pe scară
largă a stocării, transferului şi prelucrării datelor personale prin mijloace
electronice.
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3. Premise legislative şi instituţionale
ale constituirii încrederii
În ultimii ani, în România, se constată o creştere substanţială a activităţii
în spaţiul virtual, inclusiv a activităţilor subsumate comerţului electronic. Acest
fapt se datorează promovării incisive a programelor MCTI privind construirea
societăţii informaţionale în România şi demersurilor sale consistente pe tărâmul construcţiei cadrului legislativ adecvat. Este suficient să enumerăm numai
câteva dintre aspectele acestei evoluţii, pentru a recunoaşte că în acest domeniu lucrurile se mişcă într-un ritm mai alert în direcţia cea bună. Astfel:
a) În anul 2003 în România navighează zilnic pe Internet circa 2,2 milioane
de persoane, numărul utilizatorilor pe Internet fiind astfel cu 1,8 milioane mai
mare decât în urmă cu cinci ani. Ei reprezintă, cu alte cuvinte 10% din populaţia
ţării (surse MCTI), dar potrivit evaluărilor unor firme private, cota ar putea fi chiar
de 14%. Specialiştii MCTI estimează că în următorii doi ani numărul utilizatorilor
români de Internet se va dubla (Adevărul economic, 5.08.2003).
Din totalul de utilizatori de Internet, 4% fac comerţ electronic. Numărul
acestora a crescut rapid odată cu adoptarea Legii nr. 455/2001 privind
semnătura electronică şi a Legii nr. 365/2002 referitoare la comerţul electronic.
Specialiştii cred că, în scurt timp, comerţul electronic va deveni una dintre cele
mai practicate forme de comerţ în România.
b) Până în octombrie 2003, în România s-au emis 8347 de certificate
calificate şi 117 certificate de server pentru utilizarea semnăturii electronice,
ceea ce indică existenţa a peste 8000 de firme preocupate de tranzacţiile on-line
(Adevărul, 8.10.2003).
c) Instituţiile publice din România sunt informatizate în proporţie de 40%
majoritatea fiind conectate şi la Internet. Acest fapt susţine programele de
guvernare electronică promovate de guvern prin intermediul MCTI, privind:
 licitaţii on-line pentru achiziţii publice (reglementate prin OG nr.
20/2002)
 plata on-line a impozitelor şi taxelor locale (potrivit Legii nr. 291/2002
privind aprobarea OG nr. 24/2002), precum şi achitarea amenzilor,
penalizărilor, dobânzilor şi a altor obligaţii de plată către instituţii publice.
 Plata on-line a serviciilor de utilitate publică, precum şi a mărfurilor şi
serviciilor comercializate de companiile cu cifră de afaceri anuală de
peste 100.000 euro, care sunt obligate prin OUG nr. 193/2002 să accepte plata cu card de la persoanele fizice. Acestea au libertatea de a
plăti cu carduri de debit sau de credit, apelând fie la aparatul de citit
carduri (POS = Point of Service), fie la ghişeul automat de bancă
(ATM = Automatic Teller Machines), fie prin instrumente de plată cu
acces la distanţă de tip Internet-banking sau home-banking (reglementate prin Regulamentul BNR 4/2002).
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Plăţile on-line tind să se dezvolte în ritm accelerat şi în România. La
sfârşitul anului 2002 un român din 15 era posesor de card, iar ritmul de creştere
a utilizării cardurilor era considerat de Visa International ca fiind impresionant:
valoarea cheltuielilor (retragerii de numerar şi tranzacţii la comercianţi) a fost
numai pe carduri Visa cu 142% mai mare în 2002 faţă de 2001, însumând 860
de milioane de dolari, din care 24 milioane dolari tranzacţii (mai mult decât dublul
nivelului din 2001), (Adevărul, 20.12.2002).
 Procurarea, completarea şi expedierea pe cale electronică a formularelor
folosite de instituţii în relaţia cu mediul de afaceri şi cu cetăţenii. În septembrie 2003, guvernul a adoptat o hotărâre care obligă un număr de
465 de instituţii (ministere, o parte dintre instituţiile subordonate acestora, prefecturi, consilii locale municipale şi orăşeneşti etc.) să publice pe
Internet formularele cu care lucrează în relaţia cu firmele şi cetăţenii, astfel încât să se poată trece la un sistem de comunicaţii electronice, mai
ieftin şi mai eficient. Totodată firmele vor putea să-şi depună bilanţurile
contabile, rapoartele şi alte documente solicitate de instituţiile publice pe
cale electronică, iar cetăţenii îşi vor putea înainta cererile pentru preschimbarea unor acte (carnete de conducere, buletine etc.) tot folosind
un calculator conectat la Internet.
Pe de altă parte, instituţiile publice vor putea oferi servicii de informare şi
consiliere prin birouri virtuale şi vor putea să se consulte cu cetăţenii şi cu mediul
de afaceri asupra unor proiecte, inclusiv proiecte de legi, proiecte de investiţii,
e-referendum.
 Alte servicii publice furnizate pe cale electronică precum repartiţia elevilor în licee, desemnarea aleatorie a completelor de judecată, alocarea
computerizată a licenţelor de transport, informatizarea serviciului vamal,
declararea pierderii sau furtului unor acte şi multe altele asemenea completează o largă paletă de mijloace prin care se poate uşura viaţa cetăţenilor, se poate dinamiza şi debirocratiza administraţia publică şi se
poate reduce substanţial corupţia şi, în general, riscul de a se încălca legea.
d) Toate cele 1500 de licee din România şi un număr de 6400 de şcoli vor
dispune până în 2005 de laboratoare informatizate, cu conexiune la Internet.
Absolvenţii lor vor fi pregătiţi să folosească computerul şi Internetul atât în
activitatea profesională, cât şi în desfăşurarea activităţilor particulare cotidiene,
costituind generaţia celor care vor crea societatea informaţională pe temeliile
aşezate de cei care sunt activi astăzi.
Societatea informaţională se bazează pe crearea, prelucrarea şi
vehicularea informaţiei. Unul dintre atuurile sale cele mai importante este
schimbul intens şi liber de informaţii. Dar dacă o faţă a monedei ne arată
beneficiile unei informări libere, cealaltă ne pune în gardă în legătură cu
vulnerabilităţile şi riscurile care se pot naşte dacă accesul la anumite informaţii
nu este, totuşi, restricţionat.
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Evoluţiile succint prezentate mai sus ne relevă o multitudine de zone în
care informaţia este sensibilă şi trebuie protejată. Datele personale, informaţiile
de afaceri, bazele de date din numeroase instituţii, sunt numai câteva dintre
acestea.
Pe măsură ce lumea evoluează către societatea informaţională, pierderea
de informaţii devine cea mai mare ameninţare la adresa organizaţiilor. La o scară
mai mică dar nu mai lipsită de însemnătate, acest risc ne ameninţă pe fiecare
dintre noi. Conştientizarea acestui risc creează neîncredere şi reţinere în
adoptarea noilor tehnologii ale comunicării, inhibând structurarea noii societăţi.
Ca parte a sa, comerţul electronic este el însuşi inhibat în lipsa unor sisteme de
securizare şi protejare a informaţiei.
Potrivit unui studiu recent realizat de Price-Waterhouse Coopers Europa,
criminalitatea economică e în continuă creştere şi cunoaşte forme din ce în ce
mai sofisticate. Numai în anii 2000 şi 2001, aproape jumătate dintre companiile
mari din Europa au fost victimele fraudei economice, pagubele fiind estimate la
3,6 mld. euro. Din acest total, circa 6% o reprezintă criminalitatea cibernetică
(Adevărul economic, 25.06.2002).
Un raport întocmit de Comisia Federală pentru Comerţ din SUA (FTC –
Federal Trade Commission) evalua la aproape 50 de miliarde de dolari pierderile
suportate în anul 2002 de către sectorul corporatist şi de către populaţie, ca
urmare a furtului de identitate. Fiecare al optulea cetăţean american a fost în
ultimii cinci ani victima unei astfel de infracţiuni (Adevărul economic, 16.09.2003).
FTC apreciază că numărul cazurilor de furt de identitate s-a dublat în
ultimii doi-trei ani, dar ritmul se încetineşte, iar valoarea pierderilor tinde să
scadă. Această tendinţă este rezultatul cumulat al măsurilor luate de instituţiile
bancare, de consumatori şi mai ales de sectorul corporatist care este din ce în
ce mai prudent în legătură cu confidenţialitatea informaţiilor furnizate de clienţi şi
se preocupă să securizeze bazele de date şi transferul electronic de informaţii.
Criminalitatea cibernetică determină sectorul corporatist să investească
sume tot mai importante în tehnologii de securizare. Potrivit firmei IDC, specializată în studiul pieţei tehnologiilor informatice, cheltuielile pentru sisteme de
securi-zare în sectorul TIC urmează a se dubla până în anul 2005 atingând 37
miliarde de dolari, faţă de circa 17 miliarde dolari, cât însumează în prezent
(Financial Times, 12.03.2003).
În raportul anual al IFCE (Internet Fraud Complaint Center) publicat la
începutul anului 2003, se arată că România se plasează pe locul cinci în
clasamentul ţărilor care au produs în 2002 cele mai multe fraude prin intermediul
Internetului, cu 1,7% din totalul acestui tip de infracţiuni înregistrat la nivel
mondial. Ea urmează Statelor Unite (76,7%), Nigeriei (5,1%), Canadei (3,5%) şi
Africii de Sud (2%) (Adevărul economic, 29.04.2003).
România se remarcă, de asemenea, şi printr-un nivel ridicat al pirateriei
software, de 75% în 2001, aflat, potrivit BSA (Business Software Alliance) care
citează un studiu al IPR (International Planning and Research Institute) în
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scădere cu 18% în ultimii şase ani. Cu toate că eforturile depuse de autorităţi şi
de BSA au impus acest trend, pirateria software în România încă reprezintă o
problemă alarmantă, generând pierderi anuale evaluate la peste 19 milioane
dolari pentru principalii producători de aplicaţii. La acestea se adaugă pierderile
statului român reprezentate de taxe şi impozite neîncasate, precum şi pierderile
în locuri de muncă din industria de profil şi din activităţile conexe. Potrivit unui
studiu Data Monitor pierderile totale înregistrate de România în anul 2000
datorită pirateriei software însumează aproximativ 150 de milioane de dolari
(Adevărul economic, 25.06.2002).
Date fiind toate cele de mai sus, este evident că în România, ca şi în
celelalte ţări ale lumii, se pune cu maximă acuitate problema securizării echipamentelor, reţelelor şi programelor, a protejării bazelor de date, a informaţiilor de
afaceri sau a celor cu caracter privat, precum şi a protecţiei consumatorului de
servicii ale societăţii informaţionale, în ceea ce priveşte viaţa sa privată.
În lupta împotriva criminalităţii cibernetice în prima linie se află reglementările – care constituie cadrul legal de mişcare pentru toţi cei implicaţi în
activităţile specifice spaţiului virtual – şi instituţiile abilitate să monitorizeze
respectarea legilor. În al doilea plan acţionează instituţiile care analizează
cazurile de încălcare a legii, decid aplicarea sancţiunilor legale şi duc la
îndeplinire aceste decizii. Buna funcţionare a ambelor mecanisme este esenţială
pentru construirea încrederii pe mai multe paliere:
I. Protecţia dreptului de proprietate intelectuală
al creatorilor de software şi hardware
Difuzarea largă a tehnologiilor digitale afectează în primul rând drepturile
de autor şi copyright, în special în domeniul software. Reglementările elaborate
în sfera protecţiei dreptului de proprietate intelectuală au de stabilit un echilibru
fin între libertatea accesului la informaţie şi dorinţa justificată a autorilor de a
beneficia de rezultatul muncii lor. Excesul într-o direcţie sau alta are consecinţe
negative importante, întârziind difuziunea tehnologiilor deja create, naşterea
altora şi, în final, progresul.
În România, drepturile de autor sunt reglementate prin Legea nr. 8/1996,
completată de OUG nr. 124/2000, cu privire la Registrul Programelor de Calculator. După cum arătam anterior, acest cadru de reglementare a avut deja un
impact pozitiv în ceea ce priveşte reducerea pirateriei software în ţara noastră.
Cum însă rezultatele nu sunt încă satisfăcătoare, guvernul a adoptat o strategie
naţională de protecţie a proprietăţii intelectuale pentru perioada 2003-2007, care
cuprinde numeroase măsuri pe linia monitorizării modului de respectare a legii în
această materie, precum şi al controlului şi sancţionării drastice a infracţiunilor.
S-a decis crearea de baze de date cu cazurile de piraterie la nivelul
parchetelor teritoriale şi înfiinţarea unor complete de judecată specializate în
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domeniu. De asemenea, s-a decis înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru
Valorificarea Proprietăţii Intelectuale, menită să promoveze relaţiile de piaţă în
acest domeniu. În acest sens, se prefigurează şi apariţia unor noi specializări
profesionale, ca de pildă cea de broker de tehnologii.
II. Protecţia bazelor de date, a informaţiilor private sau cu caracter comercial şi a utilizatorilor acestora faţă de riscul accesării de către un terţ,
al furtului şi utilizării frauduloase, al modificării sau distrugerii acestor
informaţii
Aceasta presupune:
 asigurarea protecţiei sub aspect legal, realizată prin crearea cadrului
juridic de reglementare a activităţilor din spaţiul virtual în spiritul protecţiei
consumatorului. În România, reglementările esenţiale în această direcţie
se regăsesc în Legile nr. 676/2001, 677/2001, 365/2002 şi 455/2001
prezentate anterior. Ele sunt conforme cu reglementările UE şi, implicit,
cu cele mai actuale soluţii de reglementare în această materie elaborate
la nivel mondial.
 sub aspect tehnic aplicarea prevederilor acestor legi presupune în primul
rând măsuri de securizare a reţelelor de calculatoare, vizând atât integritatea lor fizică, cât şi scurgerea informaţiilor în afara cercului de utilizatori
prestabilit. Cum datele stocate sunt vulnerabile în orice punct al reţelei,
fiind supuse riscului de atac pe tot traseul lor, prin liniile de comunicaţii,
sunt necesare măsuri de control al accesului pe bază de parole, scheme
de protecţie în sistemele de operare etc.
Cerinţele privind modul concret de securizare a reţelelor sunt identificate
pe baza analizei vulnerabilităţilor şi a evaluării ameninţărilor şi riscurilor cărora le
este supusă fiecare reţea în parte în funcţie de activităţile pe care le presupune
(audit). Astfel, de pildă, o reţea din sistemul financiar-bancar sau militar va
reclama sisteme de securizare diferite faţă de cele destinate unei reţele de librării
sau a unui lanţ de hoteluri.
În al doilea rând, este necesară asigurarea securităţii sistemelor de telecomunicaţii, astfel încât acestea să poată garanta disponibilitatea, confidenţialitatea
şi păstrarea integrităţii datelor.
Utilizarea cvasigeneralizată a Internetului în toate domeniile determină o
creştere a riscului constând în furtul sau compromiterea informaţiilor şi reducerea
calităţii serviciilor oferite. De aceea, elaborarea unor soluţii viabile privind
securizarea comunicaţiilor şi schimbul de date în mediul Internet se cere a fi
întemeiată pe câteva componente esenţiale:
 securitatea conexiunii reţelei VPN (Virtual Private Nerwork) la reţeaua
Internet prin criptare şi tunelare;
 securizarea perimetrului prin firewall-uri;
 securizarea monitorizării prin detecţia intruşilor, scanare;
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 identificarea prin autentificare şi certificare digitală;
 managementul securităţii, prin elaborarea de politici eficiente de securitate.
III. Protecţia participanţilor la tranzacţii electronice faţă de riscurile potenţiale ale încheierii de contracte prin Internet se întemeiază pe semnătura
electronică şi pe serviciile de certificare a autenticităţii acesteia
Acestea sunt până în prezent cele mai bune soluţii găsite la nivel internaţional pentru a verifica autenticitatea semnăturii digitale şi identitatea partenerului
cu care se încheie un contract în spaţiul virtual.
Sistemul de criptare a semnăturii electronice şi de verificare a valabilităţii
ei se bazează pe coduri digitale cu caracter de unicitate, considerate suficient de
sigure pentru a conferi documentelor elaborate şi semnate în formă digitală
valabilitatea echivalentă cu a celor scrise şi semnate olograf. Este vorba despre
perechi de coduri cheie publică/cheie privată în care:
 prin cheie privată se înţelege un cod digital cu caracter de unicitate pe
care şi-l creează utilizatorul cu ajutorul unui dispozitiv hardware şi/sau
software specializat (care poate fi o cartelă inteligentă/smart card) şi pe
care îl cunoaşte numai el.
 prin cheie publică se înţelege codul digital pereche, care este necesar
pentru verificarea semnăturii, fără ca el să poată fi folosit pentru a deduce cheia privată cu care e asociat.
Dispozitivul pentru crearea cheii private se primeşte contra cost de la
furnizorul de servicii de certificare. După ce se conectează la calculator,
dispozitivul este accesat printr-un cod PIN stabilit şi cunoscut numai de utilizator
şi este folosit pentru crearea cheii private. Apoi se completează un formular
digital de pe site-ul furnizorului de servicii de certificare, în baza căruia acesta din
urmă eliberează certificatul digital care atestă dreptul de semnătură electronică.
El conţine datele personale ale utilizatorului şi cheia sa publică.
Spre deosebire de cheia privată, pe care o ştie numai utilizatorul, cheia
publică poate fi aflată de toţi cei care primesc mesaje de la utilizator, dacă
accesează site-ul furnizorului de servicii de certificare. Tot pe acest site ei pot
găsi şi certificatul digital al utilizatorului şi pot verifica datele sale personale.
Fără să intrăm în amănuntele mecanismului de creare şi verificare a
semnăturii electronice, încheiem prin a arăta că el este astfel conceput încât
ansamblul „utilizator –cheie publică – cheie privată‖, garantează nonrepudierea,
adică semnatarul documentului nu poate să respingă faptul că acel document a
fost semnat electronic de el însuşi.
În România, activitatea furnizorilor de servicii de certificare este monitorizată de Autoritatea de Reglementare şi Supraveghere a Activităţii Furnizorilor de
Servicii de Certificare. Aceasta deţine evidenţa furnizorilor acreditaţi de servicii
de certificare în domeniul semnăturii electronice.
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România are o serie de colaborări internaţionale importante pe linia creării
de sisteme de securizare a informaţiilor vehiculate prin reţele informatizate, a
protejării datelor, reţelelor şi consumatorilor, a reducerii criminalităţii cibernetice
şi întăririi încrederii în TIC. Astfel:
 La nivel paneuropean funcţionează EuroPKI, o organizaţie nonprofit
creată în vederea constituirii şi dezvoltării unei infrastructuri
paneuropene pentru chei publice (PKI = Public Key Infrastructure). Este
condusă de Grupul pentru Securitate din cadrul Departamentului
Automatică-Informatică al Politehnicii din Torino. EuroPKI emite
certificate şi chei publice pentru indivizi şi organizaţii private sau publice.
În Universitatea Politehnică din Bucureşti funcţionează cu aceeaşi
misiune EuRoCa, adică autoritatea de certificare EuroPKI pentru
România, celelalte „noduri‖ ale reţelei EuroPKI fiind Austria, Irlanda,
Italia, Norvegia, Polonia, Slovenia şi Marea Britanie.
 În urma semnării unui acord între MCTI şi Microsoft, din octombrie 2003,
România are acces la codul sursă al acestei companii. Acesta permite
accesul la cele mai intime şi secrete detalii ale softului, face posibilă verificarea calităţii şi securităţii programelor Microsoft şi o securizare superioară a
tranzacţiilor de tip Internet Banking, dă posibilitatea unui control mai eficient
al viruşilor şi, în general, permite limitarea criminalităţii informatice.
 De asemenea, România a aderat şi la Safer Internet Action Plan, un
program comunitar în cadrul căruia cooperează cu ţările membre UE,
pentru elaborarea unor politici de criptare comune.
În completarea cadrului de reglementare necesar întăririi încrederii în
tehnologiile informatice de comunicare, MCTI, MJ şi MI au elaborat proiectul unei
legi cu privire la prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice, inclusă în
pachetul de măsuri anticorupţie avansat de Guvern Parlamentului, spre adoptare.
Aceasta conţine reglementări ce completează cadrul legislativ românesc în
materie (Codul Penal, Legea Comerţului Electronic şi Legea Semnăturii
Electronice) realizând totodată armonizarea legislaţiei interne cu cea europeană.
Acest proiect de lege reglementează infracţiuni precum: accesul fără drept la un
sistem informatic; interceptarea fără drept a unei transmisii de date informatice;
modificarea, ştergerea, deteriorarea unor asemenea date; transferul neautorizat
de date informatice; perturbarea gravă a funcţionării unui sistem informatic;
cauzarea unui prejudiciu material prin introducerea, modificarea, ştergerea de date
informatice etc., având practic acelaşi obiect cu un proiect de directivă-cadru
elaborat la nivelul UE cu privire la atacurile asupra sistemelor informatice.
Pe lângă această directivă, se mai află în stare de proiect şi o
reglementare care propune crearea unei Agenţii Europene pentru Securitatea
Informaţiei şi Reţelelor, aflată în subordinea Comisiei Europene, care să
funcţioneze ca un centru de expertiză în materie, reunind cei mai buni specialişti
din ţările membre cu misiunea de a ajunge la o abordare comună a chestiunilor
legate de securitatea informaţiei şi reţelelor.
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Definirea unor termeni uzuali în limbajul legat
de societatea informaţională şi comerţul electronic
Sistem informatic este un sistem utilizat pentru generarea, trimiterea,
primirea, stocarea sau orice altă procesare similară a mesajului electronic. Sistemul informatic autorizat este un sistem informatic ce corespunde unui standard de securitate privind schimbul electronic şi stocarea de
date, autorizat în acest sens de către Agenţia de reglementare.
Mesaj electronic este orice informaţie generată, trimisă, recepţionată sau
stocată prin mijloace electronice, optice sau prin altele similare, incluzând dar nelimitându-se la schimbul electronic de date, poştă electronică, telegramă, telex sau fax.
Reţeaua reprezintă un grup de sisteme informatice între care poate avea
loc un schimb electronic de date. Un server este un sistem informatic localizabil fizic, aflat în proprietatea unei persoane fizice sau juridice, sau a
unui grup de persoane fizice sau juridice, care face parte dintr-o reţea.
Domeniul este zona dintr-un server, deţinută de o persoană juridică sau
fizică sau de un grup de persoane juridice sau fizice în scopul stocării
şi/sau al transferului de informaţie. Domeniul este identificabil în mod
unic atât prin identificatorul său într-o reţea, cât şi prin serverul din care
face parte.
Schimb electronic de date este un transfer electronic de informaţie de la
un sistem de calcul la altul, utilizând un standard convenit pentru a structura şi transmite informaţii.
Emitentul unui mesaj electronic este o persoană care a trimis sau în numele căreia a fost trimis sau generat mesajul electronic, excluzând persoana care acţionează ca intermediar în legătură cu mesajul respectiv.
Intermediarul este o persoană care trimite, primeşte, stochează un mesaj
electronic, sau asigură alte servicii privind acel mesaj electronic, în numele unei alte persoane.
Destinatarul unui mesaj electronic este persoana căreia emitentul îi trimite mesajul, excluzând persoana care acţionează ca intermediar în legătură cu mesajul respectiv.
Clientul este din punct de vedere informatic un echipament clasic constând într-un calculator personal conectat direct sau indirect la Internet.
Acesta este folosit de proprietarul său pentru a naviga şi a face cumpărături pe Internet.
Comerciantul este un sistem informatic situat, de regulă, la sediul comerciantului – producător, care găzduieşte şi actualizează catalogul electronic de produse disponibile pentru a fi comandate on-line.
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 Sistemul tranzacţional este constituit dintr-un sistem informatic (hardware
şi software) responsabil cu procesarea comenzilor, iniţierea plăţilor, evidenţa înregistrărilor şi a altor aspecte ale procesului de tranzacţionare.
 Dispecerul de plăţi (payment gateway) este un sistem informatic responsabil cu procesarea instrucţiunilor de plată în interiorul reţelelor financiarbancare, cu verificarea cărţilor de credit şi autorizarea plăţilor. Acest sistem joacă rolul unei „porţi‖ care face legătura între reţeaua globală Internet şi subreţeaua financiar-bancară (supusă unor cerinţe de securitate
sporite) prin care accesul este controlat de un „portar‖ (gate keeper).
Pe baza informaţiilor de pe card acesta redirecţionează informaţia către un
centru de carduri, ca server certificat cu acest rol şi agreat de banca emitentă,
unde este identificată banca emitentă a cardului, iar instrucţiunile de plată sunt
trimise mai departe către serverul acestei bănci, conectat în reţeaua
interbancară. Când informaţiile ajung în reţeaua băncii cu care lucrează
cumpărătorul, sunt efectuate automat o serie de verificări privind autenticitatea şi
soldul disponibil. În funcţie de rezultatul acestei verificări decizia de confirmare
sau refuz al plăţii este transmisă cumpărătorului, în timp real, parcurgând acest
lanţ de servere în sens invers, către client.
 Serviciu al societăţii informaţionale este orice activitate de prestări de
servicii sau care presupune constituirea, modificarea, transferul ori atingerea unui drept real asupra unui bun corporal sau necorporal, atunci
când este desfăşurată prin mijloace electronice şi prezintă următoarele
caracteristici:
 este efectuată considerând un folos patrimonial procurat ofertantului
de către destinatar;
 nu este necesar ca părţile să fie fizic prezente în acelaşi loc;
 este efectuată prin transmiterea informaţiei la cererea individuală a
destinatarului.
Asemenea servicii includ, în consecinţă:
 comunicări comerciale on-line;
 servicii de furnizare a instrumentelor privind căutarea, accesul, recuperarea de date;
 servicii de transmitere de informaţii prin reţele de telecomunicaţii;
 servicii de facilitare a accesului la o reţea de comunicaţii;
 servicii de găzduire a informaţiilor furnizate de un destinatar al serviciului;
 servicii transmise în sistem punct cu punct (video la cerere, comunicări comerciale prin poşta electronică etc.).
 Furnizor de servicii ale societăţii informaţionale este orice persoană fizică
sau juridică ce pune la dispoziţie unui număr determinat sau nedeterminat de persoane un serviciu al societăţii informaţionale cu ajutorul unor
mijloace electronice adecvate (echipamente electronice şi reţele de ca-
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blu, fibră optică, radio, sateliţi etc.) utilizate pentru prelucrarea, stocarea
sau transmiterea informaţiei.
Furnizorii de servicii sunt supuşi de regulă legii statului unde îşi au sediul
şi nu legii statului unde se găseşte beneficiarul serviciului.
 Înscris în formă electronică este o colecţie de date în formă electronică
între care există relaţii logice şi funcţionale şi care redau litere, cifre sau
orice alte caractere cu semnificaţie inteligibilă, destinate a fi citite prin intermediul unui program informatic sau al altui procedeu similar.
 Semnatar este o persoană care deţine un dispozitiv de creare a semnăturii electronice şi care acţionează fie în nume propriu, fie ca reprezentant al unui terţ.
 Date de creare a semnăturii electronice sunt orice date în formă electronică cu caracter de unicitate, cum ar fi coduri sau chei criptografice private, care sunt folosite de semnatar pentru crearea unei semnături
electronice.
 Dispozitiv de creare a semnăturii electronice este software şi/sau hardware configurate, utilizat pentru a implementa datele de creare a semnăturii electronice.
 Dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice este acel dispozitiv de creare a semnăturii electronice care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) datele de creare a semnăturii să poată apărea numai o singură dată şi
confidenţialitatea acestora să poată fi asigurată;
b) datele de creare a semnăturii să nu poată fi deduse;
c) semnătura să fie protejată împotriva falsificării prin mijloacele tehnice
disponibile la momentul generării acesteia;
d) datele de creare a semnăturii să poată fi protejate efectiv de către semnatar împotriva utilizării acestora de către persoane neautorizate;
e) să nu modifice datele în formă electronică, care trebuie să fie semnate,
şi nici să nu împiedice ca acestea să fie prezentate semnatarului înainte
de finalizarea procesului de semnare.
 Certificat calificat este o colecţie de date în formă electronică ce atestă
legătura dintre datele de verificare a semnăturii electronice şi o persoană, confirmând identitatea acesteia. El satisface o serie de condiţii legale
(prevăzute în Legea nr. 455/2001, art. 18), fiind eliberat de un furnizor de
servicii de certificare ce satisface la rândul său anumite condiţii legale
(prevăzute în Legea nr. 455/2001, art. 20).
 Instrument de plată electronică este un instrument care permite titularului
său să efectueze următoarele tipuri de operaţiuni:
a) transferul de fonduri, altele decât cele ordonate şi executate de către
instituţii financiare;
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b) retrageri de numerar, precum şi încărcarea şi descărcarea unui instrument de monedă electronică.
 Instrument de monedă electronică este un instrument de plată reîncărcabil, altul decât instrumentul de plată la distanţă, pe care unităţile de valoare sunt stocate electronic şi care permite titularului său să efectueze
tipurile de operaţiuni menţionate anterior (la definirea instrumentului de
plată electronică).
Sursa: legislaţia românească în domeniu, în special Legea nr. 455/2001 şi Legea nr. 365/
2002; rubricile axate pe legislaţie din Tribuna economică, colecţia 2001-2003.
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CAPITOLUL 1
POLITICI CULTURALE. STRATEGII
CULTURALE – PRECIZĂRI CONCEPTUALE.
DEZIDERATUL ARMONIZĂRII

Politica culturală reprezintă setul de orientări generale şi coerente cu
privire la dezvoltarea sectorului cultural. Ea este întotdeauna un sistem de
referinţă pentru acţiunea culturală. În contextul societăţii democratice, politica
culturală este rezultatul unui proces de structurare a opţiunilor şi a obiectivelor
colective referitoare la dimensiunea culturală a ansamblului social.
Politica culturală este o componentă a politicilor publice.

Principii generale
I. Tipul de politică culturală depinde de concepţiile asupra culturii.
Într-o accepţiune unanimă, cultura reprezintă „… întregul complex de
elemente distinctive spirituale, materiale, intelectuale şi emoţionale ce caracterizează o societate sau un grup social. Cultura include nu numai artele şi
literatura, ci şi moduri de viaţă, drepturile fundamentale ale omului, sistemele de
valori, tradiţii şi credinţe.‖1
În elaborarea politicii şi a strategiilor culturale se impune o viziune nouă,
pluralistă, asupra culturii:
 cultura este un factor de dezvoltare socială şi comunitară; în contextul
dezvoltării durabile, cultura are multiple funcţiuni şi implicaţii;
 cultura este un factor al calităţii vieţii; orice evaluare a standardelor de
calitate a vieţii individului, a colectivităţii şi a societăţilor trebuie să ia
în considerare acest indicator;
 cultura trebuie să fie privită ca mod de viaţă atât al individului cât şi al
societăţilor – un element prin care acestea se diferenţiază;
 cultura este expresia identităţii (individuale, de grup, regionale, naţionale etc.) şi miză a diversităţii şi diferenţei, valori esenţiale care
trebuie să fie asumate şi susţinute prin demersuri şi programe proactive.
 cultura contribuie la structurarea societăţii şi a personalităţii umane;

1

În: Raportul Conferinţei mondiale privind politicile culturale, organizată, în 1982, de
UNESCO la Mexico City.
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 cultura are un rol important în realizarea integrării sociale şi în respingerea oricărei forme de excluziune şi marginalizare. Cultura este o
forţă de coeziune socială.
II. Cultura trebuie abordată în viziune sistemică, atât la nivel macro cât şi
la nivelul instituţiilor şi al organizaţiilor.
Cultura este o componentă a sistemului social, influenţându-le pe toate
celelalte componente (economică, demografică, politică, psihosocială etc.) şi
fiind influenţată, la rândul său, de acestea.
Cultura – ca sistem – facilitează evaluarea faptelor şi a acţiunilor culturale
în termeni de input, output şi feedback şi implicit, determinarea eficacităţii acţiunii
culturale.
Strategia culturală constă în proiectarea unui sistem de acţiuni care să
asigure realizarea obiectivelor pe termen mediu şi lung. Eficienţa strategiei
depinde de concordanţa dintre obiective şi resursele existente. În acest sens,
strategia culturală presupune o mai bună repartizare a responsabilităţilor între
indivizi, colectivităţi, grupuri asociative şi structurile autorităţilor publice. Algoritmul oricărei strategii culturale presupune răspunsuri la următoarele întrebări:
 Ce este de făcut?
 Ce se poate face?
 Cum se poate face?
 Care sunt priorităţile?
Elaborarea strategiei va ţine seama de modul cum se poziţionează
sectorul culturii în diversele contexte economice şi sociale specifice fiecărei ţări.

1.1. Cultura în contextul geopolitic, economic şi social actual
Cultura a devenit cea mai dinamică componentă a civilizaţiei noastre.
Acest dinamism, această căutare de noi forme şi modalităţi de exprimare, este în
acelaşi timp şi rezultatul şi motorul „societăţii informaţionale‖, a „societăţii bazate
pe cunoaştere‖.
Orice demers analitic al politicilor şi strategiilor culturale ale unei ţări
europene trebuie să pornească de la recunoaşterea şi evaluarea schimbărilor în
plan politic, social şi economic pe care le-a adus sfârşitul mileniului II:
globalizarea şi procesul de integrare europeană.
Globalizarea, acest sistem complex şi în rapidă dezvoltare de pieţe
integrate, comerţ internaţional, investiţii internaţionale, corporaţii multinaţionale,
convergenţă a tehnologiilor, oferă nebănuite oportunităţi pentru domeniul culturii.
Dar există şi numeroase puncte de vedere potrivit cărora ea reprezintă un factor
de risc pentru culturile şi identităţile naţionale şi locale/comunitare.
Impactul pe care îl are globalizarea asupra culturii poate fi analizat prin
prisma unor teorii contemporane promovate în diverse medii ştiinţifice şi
dezbătute în organizaţiile interguvernamentale.
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 Globalizarea ca heterogenizare culturală (creşterea varietăţii şi diversităţii produselor culturale: „consumatorul este rege‖ etc.).
 Globalizarea ca omogenizare culturală (ameninţarea culturilor locale
de către modelele vestice/americane: fenomenul McDonald-izării).
 Globalizarea ca hibridizare culturală (amestecul de culturi ce are ca
rezultat un mélange global).
Aceste teorii nu se exclud una pe cealaltă, ci se completează. Globalizarea
reprezintă atât o oportunitate de dezvoltare, îmbogăţire şi diversificare a vieţii
culturale, cât şi o ameninţare la adresa identităţilor culturale naţionale sau
comunitare. Pe de o parte, globalizarea determină un anume grad de omogenizare şi armonizare a legislaţiei, a structurilor administrative şi instituţionale, a
ideilor, idealurilor, moralei şi practicilor sociale. Pe de altă parte, globalizarea are
ca efect apariţia unor forme „hibride‖ de practici creative şi expresii culturale. În
acelaşi timp, însă, globalizarea poate încuraja eterogenitatea, diversitatea
culturală, specificitatea, întrucât succesul în competiţia globală este condiţionat,
printre altele, de „distrugerea creatoare‖1, de diversificarea ofertei şi de specificitatea acesteia. Acest apetit pentru nou a determinat redescoperirea importanţei
civilizaţiilor şi culturilor tradiţionale, a valorilor comunitare, a multiculturalităţii.
Procesul de integrare europeană ridică, la rândul său, o serie de
probleme. Apartenenţa la spaţiul cultural european şi construirea a ceea ce
numim identitatea culturală europeană impune o abordare intersectorială, care
să armonizeze obiectivele economice, comerciale, sociale cu cele culturale. În
spaţiul paneuropean, astfel configurat, diversitatea de practici şi tradiţii culturale
a ţărilor europene trebuie să fie percepută ca bogăţie, şi nu ca sursă de divizare
şi conflicte.2
Procesul de integrare europeană presupune un echilibru între valorile şi
principiile acceptate în comun, pe de o parte, şi specificitatea naţională şi locală,
pe de altă parte.3 În acest sens, politicile culturale naţionale trebuie să găsească
mijloacele pentru a rămâne deschise la schimbul de valori în contextul pieţei
europene integrate şi, în acelaşi timp, pentru a susţine bogăţia, vitalitatea şi
diversitatea culturilor proprii.
În noul context, România trebuie să-şi definească propriile răspunsuri la
toate aceste probleme, să-şi formuleze propriile opţiuni şi, în consecinţă, propriile
politici culturale.

1

Teoria „distrugerii creatoare” îi aparţine lui Joseph Schumpeter, care o dezvoltă în lucrarea
sa: Capitalism, socialism şi democraţie.
2
„Raportul Ruffolo”: Unity of Diversities. Cultural Co-operation in the European Union, 2001.
3
În sesiunea din 26 noiembrie 2001, Consiliul European a adoptat Rezoluţia cu privire la
rolul culturii în Uniunea Europeană, care preia multe din punctele cuprinse în „Raportul
Ruffolo” şi invită statele membre „să considere cultura ca un element esenţial al integrării
europene, mai ales în contextul extinderii Uniunii.”
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1.2. Drepturile culturale – drepturi fundamentale ale omului
Aşa după cum cultura, în sensul său larg, influenţează toate aspectele
vieţii sociale, drepturile culturale ilustrează indivizibilitatea, interdependenţa şi
interrelaţionarea drepturilor fundamentale. Un consens cu privire la o definiţie
universal acceptată a drepturilor culturale s-a dovedit imposibil de realizat,
datorită, pe de o parte, diferitelor percepţii şi definiţii ale „culturii‖ şi, pe de altă
parte, complexităţii interrelaţiilor dintre drepturile culturale şi celelalte drepturi
fundamentale. Acesta este şi motivul pentru care Comisia Mondială pentru
Cultură şi Dezvoltare a propus, în Agenda internaţională, realizarea unui inventar
al drepturilor culturale care nu au fost încă expres recunoscute.
Din coroborarea prevederilor cuprinse în instrumentele juridice internaţionale1 în materie, reiese că orice analiză a drepturilor culturale trebuie să
pornească de la drepturile de bază, care sunt în acelaşi timp drepturi individuale
şi drepturi colective:
 dreptul de acces la informaţie şi cultură;
 dreptul de participare la viaţa culturală.
Diferite instrumente politice şi juridice adoptate în cadrul organizaţiilor
interguvernamentale au permis conturarea teoretică a sferei de cuprindere a
drepturilor culturale care, în afara celor două drepturi de bază sus-menţionate, ar
trebui să cuprindă:
 dreptul la respectul identităţii culturale;
 dreptul fiecărei persoane de a se identifica cu o comunitate culturală;
 dreptul de acces la patrimoniul cultural;
 dreptul la protecţia activităţilor creatoare;
 dreptul la protecţia proprietăţii intelectuale;
 dreptul la educaţie, inclusiv la educaţia artistică şi la educarea pentru
artă;
 dreptul de a desfăşura în mod liber activităţi culturale, inclusiv dreptul
la mobilitate a creatorilor, artiştilor şi a creaţiilor lor.
Apare evident faptul că drepturile culturale recunosc şi protejează nu
numai identitatea culturală, ci şi diversitatea culturală şi, în acelaşi timp,
recunosc legătura indisolubilă a acestora cu dezvoltarea economică şi socială.
Drepturile culturale sunt nu numai drepturi fundamentale de sine stătătoare, ci şi parte indivizibilă a drepturilor civile, politice, sociale şi economice.
Din această perspectivă, pe plan internaţional au fost formulate numeroase
principii, care trebuie să se regăsească în politicile culturale ale fiecărei ţări:
 fiecare individ trebuie să-şi poată satisface drepturile culturale;

1

Declaraţia universală a drepturilor omului; Pactul internaţional privind drepturile economice, sociale şi culturale; Convenţia europeană privind protecţia drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale; Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene etc.
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 satisfacerea drepturilor culturale este indispensabilă demnităţii şi dezvoltării persoanei;
 fiecare individ are dreptul de a participa la viaţa culturală a comunităţii;
 recunoaşterea şi protejarea diversităţii culturale şi lingvistice este o
obligaţie a fiecărui stat.
Astfel, statul, prin politicile sale publice, are obligaţia de a recunoaşte,
proteja şi promova drepturile culturale şi de a asigura condiţiile pentru ca fiecare
persoană să-şi poată exercita liber şi nestânjenit aceste drepturi.

1.3. Principii şi obiective generale ale politicilor
şi strategiilor culturale
În formularea politicii şi a strategiilor sale culturale fiecare ţară trebuie să
găsească răspunsuri la următoarele întrebări esenţiale:
 Care sunt obiectivele principale în contextul schimbărilor politice,
economice şi sociale determinate de globalizare şi de integrarea europeană?
 Care sunt strategiile pentru participarea culturii naţionale la schimbul
mondial de bunuri şi servicii culturale, la „societatea informaţională‖?
 Care sunt cele mai potrivite strategii pentru evitarea „fracturii digitale‖?
 Care este locul măsurilor proactive în protejarea şi promovarea diversităţii şi a pluralismului cultural?
 Cum se poate realiza echilibrul între tendinţele generate de mutaţiile
intervenite la nivel mondial şi european?
 Cum se poate realiza deschiderea către influxul fără precedent de noi
informaţii, idei, idealuri, forme de exprimare asigurându-se, în acelaşi
timp, un climat favorabil pentru prezervarea, dezvoltarea şi susţinerea
specificităţii, a tradiţiilor şi valorilor culturale, sociale şi morale proprii?
 Cum poate deveni cultura un factor esenţial de coeziune socială, contribuind la soluţionarea conflictelor şi la diminuarea excluziunii sociale?
 Cum se poate realiza un climat cultural care să promoveze comunicarea între colectivităţi, acceptarea şi susţinerea diferenţelor şi a diversităţii de practici şi expresii culturale?
 Care sunt strategiile care repoziţionează cultura, aducând-o de la periferie în centrul politicilor publice, ca element esenţial al dezvoltării
durabile?
Ca politică publică, politica culturală trebuie să se axeze pe crearea
condiţiilor pentru exerciţiul liber şi nestânjenit al celor două drepturi culturale de
bază: dreptul de acces la cultură şi dreptul de participare la viaţa culturală.
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Accesul la practicile şi experienţele culturale pentru toţi cetăţenii,
indiferent de naţionalitate, rasă, sex, vârstă etc., îmbogăţeşte identitatea culturală
şi conferă sentimentul de apartenenţă la un grup, la o comunitate, al fiecărui
individ sau colectivităţi, susţinând în acest fel şi integrarea şi incluziunea socială.
Participarea la cultură înseamnă garantarea unor condiţii concrete pentru
exprimare liberă, pentru desfăşurarea de activităţi creatoare într-o multitudine de
forme şi de modalităţi, atât la nivel individual cât şi comunitar. Dreptul de
participare trebuie să fie înţeles şi ca dreptul de a participa la conceperea şi
implementarea politicilor culturale. Dimensiunea participativă a drepturilor culturale
este o parte esenţială a exerciţiului drepturilor fundamentale în ansamblul lor.
Diversitatea culturală este un element central al politicii şi strategiilor
culturale. Conceptul de diversitate culturală are mai multe sensuri, pe care trebuie
să le luăm în considerare: diversitate etnorasială (diversitatea comunităţilor şi
minorităţilor naţionale), diversitate lingvistică, diversitate generaţională, diversitatea
unor „comunităţi de interese‖ etc. Pe lângă elementele comune, fiecare dintre
aceste grupuri şi comunităţi are propria sa identitate culturală.
Cele două concepte – identitate şi diversitate culturală – se regăsesc atât la
nivel naţional (multiculturalitate şi interculturalitate), cât şi la nivel internaţional.
Respectul şi garantarea acestora sunt esenţiale nu numai din perspectiva
coeziunii sociale, ci şi ca mijloc de luptă împotriva excluziunii şi, ca atare,
reprezintă un element important al întregului proces de democratizare a
societăţii.

1.4. Cultura – serviciu public
În regimurile totalitare statul se implică în cultură şi încearcă să şi-o
subordoneze pentru că astfel are acces la unul din cele mai puternice
instrumente de modelare a opiniei publice. În societăţile democratice, implicarea
statului în cultură porneşte de la cu totul alte principii şi are alte dimensiuni.
Bunurile şi serviciile culturale, fie că sunt sau nu bunuri publice, au o
dimensiune socială, care le face să nu fie „la fel cu alte tipuri de mărfuri‖.1 Ele
contribuie în mod esenţial la o clasă de produse ce ar putea fi denumite bunuri
sociale, care au o caracteristică deosebită: valoarea lor creşte cu cât numărul de
persoane care le consumă este mai mare. Din această clasă fac parte, printre
altele, identitatea culturală, diversitatea culturală, coeziunea socială. Bunurile
sociale au valoare la nivelul agregat al societăţii. Ele sunt rezultante ale
produselor culturale, în absenţa cărora nu se pot constitui.
Dimensiunea socială a produselor culturale este independentă de natura
lor publică sau privată iar cultura, în ansamblul său, este o componentă esenţială
a serviciilor sociale pe care orice stat democratic are datoria de a le oferi
cetăţenilor săi.
1

Recomandarea 3.12 adoptată cu prilejul Conferinţei interguvernamentale privind politicile
culturale pentru dezvoltare, organizată de UNESCO la Stockholm în 1998.
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Implicarea statului în oferirea acestui serviciu social poate îmbrăca
multiple forme şi este configurată de factori ineluctabili, precum: orientări şi
programe politice, nivel economic, sistem instituţional, tradiţii şi mentalităţi
socioculturale.
Complexitatea factorilor care concură la configurarea climatului favorabil
dezvoltării culturale impune o nouă concepţie asupra modului în care politicile
culturale sunt formulate şi o nouă abordare a procesului de elaborare a politicilor,
strategiilor şi programelor în domeniu.
Politicile culturale, ca şi celelalte politici publice, au o importantă dimensiune intersectorială, care necesită colaborarea, consultarea şi participarea unui
evantai larg de autorităţi, instituţii şi grupuri de interese.
Prin urmare, viabilitatea politicilor culturale este determinată în mod
esenţial de o abordare holistică, intersectorială, în care politicile specific culturale
se împletesc cu politicile economice, financiar-fiscale, educative şi sociale,
realizându-se astfel politici de dezvoltare integrate şi coerente.

1.5. Principiile şi obiectivele politicii culturale din România.
Rolul Ministerului Culturii şi Cultelor
În elaborarea politicii sale culturale, România trebuie să-şi armonizeze
principiile şi obiectivele cu cele asumate la nivel internaţional1:
 politica culturală trebuie considerată ca o componentă-cheie a strategiei de dezvoltare durabilă;
 politicile culturale trebuie să promoveze creativitatea şi participarea la
viaţa culturală;
 politicile culturale trebuie să întărească măsurile pentru prezervarea
patrimoniului cultural şi să promoveze industriile culturale;
 politicile culturale trebuie să promoveze diversitatea culturală şi lingvistică în societatea informaţională;
 politicile culturale trebuie să asigure creşterea resurselor umane şi financiare pentru dezvoltarea culturii.
Obiectivele esenţiale ale politicii culturale din România sunt stabilirea
direcţiilor strategice, crearea structurilor şi asigurarea resurselor şi a condiţiilor
care să permită dezvoltarea umană şi satisfacerea cerinţelor culturale ale
individului şi ale comunităţilor.
În acelaşi timp, ele trebuie să aibă în vedere toate elementele care
configurează viaţa culturală – creaţia contemporană, patrimoniul cultural şi
diseminarea culturii – să le echilibreze şi să le facă compatibile cu principiile şi
obiectivele identificate pe plan internaţional, dar şi cu cerinţele şi tradiţiile
naţionale.
1

Aceste cinci obiective au fost identificate în Planul de acţiune adoptate la Conferinţa interguvernamentală privind politicile culturale pentru dezvoltare, Stockholm, 1998.
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Politica culturală din România se bazează pe şase principii fundamentale,
stipulate în HG nr. 28/2001, modificată:
 principiul protejării patrimoniului cultural naţional, potrivit căruia valorile şi bunurile care aparţin moştenirii culturale au calitatea de surse
fundamentale ale cunoaşterii trecutului şi ale devenirii noastre spirituale;
 principiul libertăţii de creaţie, potrivit căruia libertatea de exprimare artistică şi de comunicare publică a operelor şi prestaţiilor artistice reprezintă nu numai un drept fundamental, ci şi un element esenţial al
progresului uman;
 principiul autonomiei instituţiilor de cultură, potrivit căruia iniţierea şi
desfăşurarea programelor şi a proiectelor culturale nu pot fi restrânse
ori cenzurate pe criterii etnice, religioase, politice ori pentru satisfacerea unor interese de grup;
 principiul primordialităţii valorii, potrivit căruia se asigură crearea condiţiilor materiale şi morale, se susţin şi se promovează criteriile specifice de evaluare şi selecţie, afirmarea creativităţii şi talentelor;
 principiul şansei egale la cultură, potrivit căruia prin armonizarea strategiilor culturale la nivel naţional cu cele de la nivel local se asigură
accesul şi participarea tuturor cetăţenilor la cultură, precum şi dezvoltarea vieţii spirituale a colectivităţilor, în toata diversitatea acestora;
 principiul identităţii culturale în circuitul mondial de valori, potrivit
căruia se asigură protejarea şi punerea în valoare a moştenirii culturale, se susţine şi se promovează introducerea în circuitul cultural
naţional şi internaţional a valorilor spiritualităţii naţionale şi se
înlesneşte circulaţia valorilor culturii universale în toate regiunile şi
zonele ţării.
Aplicarea acestor principii este de natură să asigure realizarea unor
strategii culturale care au ca obiective fundamentale:
 stimularea creativităţii contemporane;
 protecţia şi punerea în valoare a patrimoniului cultural tangibil;
 protecţia şi punerea în valoare a patrimoniului intangibil;
 susţinerea şi promovarea circulaţiei creatorilor şi a bunurilor culturale.
Ministerul Culturii şi Cultelor este organul de specialitate al administraţiei
publice centrale având, ca atare, următoarele funcţii:
 de reglementare;
 de reprezentare;
 de organizare;
 de coordonare;
 de control.
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Pentru îndeplinirea funcţiilor şi a competenţelor sale, Ministerul Culturii şi
Cultelor şi-a creat servicii desconcentrate la nivelul fiecărui judeţ.
În perspectiva anilor 2004–2007, Ministerul Culturii şi Cultelor îşi propune
următoarele direcţii de acţiune:
 susţinerea, protejarea, promovarea actului creator;
 protejarea identităţii culturale a minorităţilor naţionale;
 promovarea tradiţiilor şi a creaţiei populare;
 protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional;
 dezvoltarea relaţiilor culturale în scopul promovării identităţii culturale
a comunităţilor româneşti din afara graniţelor;
 dezvoltarea relaţiilor culturale cu alte ţări, cu organisme europene şi
internaţionale.
Aceste direcţii de acţiune trebuie abordate în mod coerent şi armonizat şi
asumate de toţi partenerii sociali, pentru a asigura satisfacerea deplină a
drepturilor culturale ale cetăţenilor.

1.6. Tinerii – segment social prioritar al politicilor culturale
Un obiectiv strategic important este asigurarea adresabilităţii ofertei în
funcţie de cerinţele culturale şi caracteristicile psihosociale ale diverselor
segmente de piaţă.
Tinerii reprezintă un asemenea segment. Cercetările ştiinţifice au
demonstrat că tinerii au nu numai trebuinţe specifice, ci şi motivaţii, aşteptări,
exigenţe care îi particularizează în raport cu ceilalţi consumatori de cultură. În
acest sens, obiectivele strategiei publice privind dezvoltarea culturii pornesc de
la cunoaşterea statutului economic şi social al tinerilor.
Reprezentând o parte importantă din populaţia României, tinerii trebuie să
participe semnificativ la dezvoltarea regională.
Evoluţiile din ultimul deceniu demonstrează că multe din problemele cu
care se confruntă tinerii sunt specifice întregii populaţii, astfel:
 rata de ocupare a tinerilor este în jurul valorii medii a ratei de ocupare
pe ţară;
 participarea tinerilor la activitatea economică se caracterizează prin
vulnerabilitate şi marginalizare (majoritatea lor sunt salariaţi sau
lucrători în propriile familii);
 peste 70% din populaţia tânără ocupată se regăseşte în ramuri
economice precum agricultură, industrie prelucrătoare şi comerţ şi mult
mai puţin în ramuri bine plătite (sistem bancar, telecomunicaţii etc.);
 implicarea tinerilor în afaceri este nesemnificativă, cca 1% dintre ei sunt
patroni, ceilalţi neavând acces la decizie şi la funcţii manageriale.
Spre deosebire de celelalte categorii sociale, tinerii se disting prin
următoarele caracteristici:
 deţin ponderea cea mai importantă în migraţia creierelor;
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 se confruntă cu probleme de locuire şi mobilitate foarte acute;
 în ultimul deceniu, gradul de cuprindere a tinerilor în învăţământ s-a
diminuat, îndeosebi în învăţământul post-gimnazial; de asemenea,
cuprinderea tinerilor în învăţământul superior a înregistrat o creştere
fără precedent, deşi aceasta este sub nivelul ţărilor europene;
 tinerii absolvenţi de învăţământ superior întâmpină mari dificultăţi de
integrare profesională, datorită necorelării structurii de specialităţi oferite de învăţământ şi cerinţele de pe piaţa muncii;
 tinerii se confruntă mai mult decât alte categorii sociale cu lipsa structurilor informaţionale şi de consultanţă privind cariera.
Ministerul Culturii şi Cultelor consideră că multe din problemele economice
şi de integrare a tinerilor în parametrii societăţii moderne se pot rezolva printr-o
ofertă dinamică şi complexă de informaţii şi cunoştinţe culturale.
A avea ca reper tinerii în procesul de creaţie şi difuzare a culturii înseamnă
însă nu numai a lucra pentru tineri (a le da informaţii, a le dezvolta capacitatea, a
răspunde opţiunilor de consum cultural etc.), ci şi a lucra cu tinerii, adică a le
stimula creativitatea şi comportamentul participativ, a le garanta exprimarea
liberă a opiniilor, aptitudinilor şi talentelor.
Aptitudinile pentru creaţie ale tinerilor sunt o certitudine. Depinde însă de
managementul social în general şi de oferta instituţiilor culturale şi de învăţământ
ca potenţialul lor creativ să se afirme în continuare sau, dimpotrivă, să
înregistreze refluxul propriu mediocrizării şi scepticismului
Deşi se cunoaşte faptul că tinerii sunt principalii consumatori ai unor bunuri
culturale purtătoare de noi expresii creatoare (filme, muzică, modă, produse TIC
ş.a.), practic nu există domeniu de creaţie şi acţiune culturală care să nu
dobândească un plus de valoare prin participarea tinerilor.
Aceasta presupune ca strategiile culturale sectoriale să considere tinerii un
grup-ţintă în funcţie de care să fie modelată oferta culturală.

1.7. Multiculturalitate şi dialog social
Strategia Ministerului Culturii şi Cultelor în domeniul minorităţilor naţionale
şi a promovării multiculturalităţii continuă preocupările şi activităţile menite să
garanteze exercitarea drepturilor fundamentale, individuale şi colective.
Prin sprijin logistic şi asistenţă de specialitate, Ministerul Culturii şi Cultelor
asigură păstrarea, conservarea şi punerea în valoare a creaţiei minorităţilor,
dezvoltarea şi exprimarea liberă a identităţii etnice culturale, lingvistice şi
religioase a minorităţilor naţionale.

Programul „Proetnocultura” are o dimensiune interdisciplinară, de
natură să confere coeziune subprogramelor şi proiectelor care îl compun.
Accentul este pus pe cercetarea istorică şi etnologică, pe studiul
trăsăturilor etnografice ale culturii minorităţilor, pe susţinerea, dezvol-

491



tarea şi punerea în valoare a tradiţiilor populare ale diverselor minorităţi, pe conservarea şi dezvoltarea identităţii culturale şi lingvistice,
pe protejarea şi punerea în valoare a bunurilor culturale mobile şi
imobile, pe cooperarea interculturală externă.
Programul „RRomii 2002 – Împreună pentru Europa”, iniţiat în
scopul educaţiei interculturale şi valorizării patrimoniului cultural al
acestei etnii, urmăreşte dezvoltarea capacităţii de organizare partenerială a asociaţiilor rrome şi, nu în ultimul rând, constituirea unui centru
cultural rrom, care să prezinte aspecte din istoria şi cultura rromilor,
prin intermediul unor expoziţii şi publicaţii.

1.8. Conceptul de dezvoltare regională şi implicaţiile lui la nivelul
strategiei sectorului cultural
Conceptul naţional al dezvoltării regionale, aşa cum este definit în Planul
naţional de dezvoltare 2002–2005, vizează reducerea disparităţilor existente
între regiuni prin stimularea dezvoltării echilibrate şi accelerarea redresării
zonelor rămase în urmă, precum şi prevenirea apariţiei unor noi disparităţi şi
dezechilibre regionale. Aceasta presupune corelarea politicilor sectoriale ale
guvernului cu iniţiativele şi resursele locale şi regionale.
Obiectivul principal al politici naţionale de dezvoltare regională este acela
de a ajuta regiunile, judeţele şi localităţile să dobândească mijloacele prin care
să-şi dezvolte o structură economică, socială şi culturală satisfăcătoare. În
această perspectivă, cele opt regiuni de dezvoltare ale României au de
soluţionat o serie de probleme fundamentale precum:
 restructurarea propriilor economii şi crearea de structuri economice
funcţionale;
 dezvoltarea infrastructurii edilitare urbane şi a reţelelor de utilităţi publice, a infrastructurii de transport, a infrastructurii turistice, precum şi
a infrastructurii culturale;
 stimularea utilizării eficiente a potenţialului endogen al regiunilor (resurse naturale şi de materii prime);
 formarea şi utilizarea resurselor umane prin dezvoltarea învăţământului tehnic şi profesional, calificarea şi reconversia profesională a
persoanelor disponibilizate şi stabilizarea forţei de muncă, precum şi
prin programele specifice instituţiilor de cultură din sistemul de educaţie permanentă;
 protejarea mediului natural şi construit, prin modernizarea sistemului
de monitorizare a poluării şi dezvoltarea de industrii nepoluante,
printre care şi industriile culturale;
 dezvoltarea zonelor rurale prin crearea de IMM, menite să valorifice
resursele locale, meşteşugurile, artizanatul şi tradiţiile culturale;
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 crearea şi dezvoltarea unei infrastructuri instituţionale proprii fiecărei
regiuni, a unei reţele de instituţii care să contribuie la comunicarea şi
cooperarea interregională şi să furnizeze serviciile cerute de comunităţi, inclusiv servicii culturale.
Obiectivele cuprinse în conceptul naţional al dezvoltării regionale
reprezintă repere importante şi pentru politica publică în domeniul culturii. În
acest sens, se impun:
 corelarea politicii guvernamentale în materie de cultură cu politicile
regionale şi locale (iniţiativele şi resursele de care dispun aceste regiuni);
 cooperarea interregională în promovarea unor programe şi proiecte
de interes comun, realizarea de schimburi culturale şi facilitarea circulaţiei creatorilor şi artiştilor, păstrarea identităţii culturale a regiunilor
etc.;
 crearea condiţiilor pentru dezvoltarea capacităţii novatoare a comunităţilor teritoriale – iniţiativa şi antreprenoriatul fiind premise ale dezvoltării durabile;
 stimularea capacităţii competitive a indivizilor şi a colectivităţilor, pentru revigorarea economică, socială şi culturală;
 dezvoltarea activităţilor culturale şi a infrastructurilor necesare, mai
ales în zonele defavorizate, ca soluţie de diminuare a excluziunii sociale şi de capacitare a disponibilităţilor locale pentru solidaritate
umană şi coeziune socială;
 protejarea şi punerea în valoare a resurselor locale ale patrimoniului
cultural naţional, mobil şi imobil, cu finalitate economică şi identitară şi
cu potenţial de amplificare a sinergiilor locale;
 dezvoltarea de programe şi proiecte transregionale care să favorizeze
dezvoltarea turismului cultural, care să valorifice potenţialul cultural –
material şi imaterial – al regiunilor istorice, regiuni care au o configuraţie spirituală dincolo de graniţele administrative.
Strategiile de dezvoltare regională în plan cultural, ca şi strategia naţională
de dezvoltare a culturii sunt concepute pentru a potenţa creativitatea, energiile şi
resursele locale şi a le articula în sprijinul procesului de dezvoltare durabilă a
regiunilor.

CAPITOLUL 2
CADRUL NORMATIV DE ELABORARE ŞI
IMPLEMENTARE
A POLITICILOR ŞI STRATEGIILOR CULTURALE

2.1. Principiile guvernării democratice
În România, ca în orice societate democratică, politicile publice şi
conţinutul acestora se subsumează imperativului respectării principiilor
guvernării democratice: principiul subsidiarităţii şi principiul proporţionalităţii.
În acelaşi timp, procesul de elaborare a politicilor şi strategiilor trebuie să
respecte principiile europene transpuse cu responsabilitate în cadrul normativ
intern: transparenţa, informarea, consultarea şi participarea tuturor grupurilor
care au un interes legitim în ceea ce priveşte domeniul respectiv.
Subsidiaritate şi proporţionalitate
În aplicarea principiului subsidiarităţii, responsabilităţile şi deciziile nu
trebuie să fie localizate la un nivel mai înalt decât este necesar. Ca atare,
acţiunile şi deciziile luate la un nivel superior de decizie sunt justificate în măsura
în care satisfac cele două criterii esenţiale:
 criteriul necesităţii (obiectivele propuse nu pot fi realizate în mod
corespunzător la un nivel de decizie inferior);
 criteriul eficienţei (obiectivele pot fi realizate mai bine, în mod mai
eficient, la un nivel superior).
În acelaşi timp, în momentul în care legitimitatea unei acţiuni este decisă
prin raportare la principiul subsidiarităţii, evaluarea direcţiilor de acţiune propuse
trebuie să se bazeze pe principiul proporţionalităţii, respectiv pe analiza
modului în care sunt îndeplinite cele trei criterii esenţiale ale acestuia:
 criteriul adecvării (alegerea măsurii celei mai adecvate);
 criteriul necesităţii (măsura este necesară pentru atingerea obiectivului);
 criteriul echilibrului (efectele negative sunt contrabalansate şi depăşite
de efectele pozitive).
Ca atare, în elaborarea şi implementarea politicilor şi strategiilor culturale
ale României, autorităţile publice implicate au obligaţia de a ţine seama de cele
două principii esenţiale – al subsidiarităţii şi al proporţionalităţii.
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Transparenţă, informare şi comunicare
Aplicarea principiului transparenţei şi deschiderii trebuie să devină o
realitate de zi cu zi, de natură să permită accesul cetăţenilor şi al tuturor
grupurilor interesate la informaţiile publice şi, în egală măsură, să asigure o
comunicare continuă din partea autorităţilor publice a principalelor elemente ale
politicilor culturale şi a conţinutului actelor normative aflate în diferite faze de
elaborare.
Aplicarea acestui principiu nu este numai esenţială pentru exerciţiul democratic, ci reprezintă – în acelaşi timp – o condiţie sine qua non pentru înţelegerea, acceptarea şi aplicarea strategiilor culturale şi ale reglementărilor în
materie.
Consultare şi participare
Principiul consultării şi participării este expresia unei modificări
calitative a funcţiei de informare a autorităţilor publice, prin transformarea
monologului în dialog şi a dialogului în participare activă şi efectivă a cetăţenilor
şi a comunităţilor/grupurilor de interese la actul guvernării.
Dacă aceste principii ale unei guvernări democratice trebuie să fie aplicate
în toate domeniile politicilor publice, ele sunt cu atât mai importante în domeniul
culturii, având în vedere implicaţiile acesteia în sfera coeziunii sociale, a
identităţii naţionale şi a diversităţii culturale.
În acest context, Forumul cultural naţional, precum şi Forumurile culturale
zonale desfăşurate în cursul anului 2002 la Iaşi, Cluj, Constanţa, Craiova şi
Timişoara, reprezintă un pas deosebit de important pe calea stabilirii şi permanentizării dialogului între guvernanţi şi guvernaţi şi a participării active a acestora
din urmă la actul complex al guvernării şi al formulării strategiilor culturale.
Trebuie să menţionăm, în acelaşi sens, şi Consfătuirile naţionale pe
probleme de patrimoniu, organizate anual de către Ministerul Culturii şi Cultelor,
începând din anul 2001.

2.2. Reglementări generale şi reglementări specifice cu incidenţă
majoră asupra politicilor şi strategiilor culturale
Politicile şi strategiile culturale sunt transpuse în practică, între altele, şi
prin reglementări specifice sau prin prevederi specifice cuprinse în cadrul
general de reglementare. Astfel, elaborarea de reglementări (primare şi
secundare) reprezintă o componentă extrem de importantă a politicilor culturale.
Subliniem faptul că politicile publice din orice domeniu nu trebuie să se limiteze
doar la formularea de iniţiative legislative, ci ele trebuie, în aplicarea principiilor
subsidiarităţii şi proporţionalităţii, să evalueze necesitatea, urgenţa şi eficienţa
fiecărei propuneri de reglementare, în raport cu eficienţa şi adecvarea altor
instrumente de implementare.
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În general, sunt identificate următoarele surse pentru reglementarea
sectorului culturii:
 instrumente juridice internaţionale obligatorii (tratate, pacte, convenţii,
acorduri etc.) la care România este parte;
 instrumente politice sau juridice fără putere obligatorie (declaraţii,
recomandări, charte etc.);
 instrumente fără putere obligatorie elaborate de organizaţii internaţionale neguvernamentale de specialitate (norme, linii directoare, coduri
de conduită etc.);
 politicile culturale naţionale;
 tradiţiile juridice şi culturale naţionale şi constituţiile naţionale;
 reglementările adoptate în alte ţări, considerate ca exemple de bună
practică.
O privire generală asupra instrumentelor existente la nivel internaţional
ilustrează contextul în care principiile privind cultura şi activităţile culturale sunt
tratate şi dezvoltate.
Configurarea politicilor culturale şi, mai ales, a cadrului naţional de
reglementare a culturii depinde, în mod esenţial, de modul în care principiile,
recomandările şi liniile directoare cuprinse în instrumentele internaţionale sunt
incorporate în legislaţia naţională şi, mai ales, de modul în care acestea sunt
articulate cu ansamblul reglementărilor pentru a forma un cadru coerent,
implementabil şi suficient.
În anul 2000, Reţeaua Internaţională pentru Diversitate Culturală,
compusă din miniştrii culturii din diferite ţări, a elaborat un catalog al principiilor
internaţionale cu privire la cultură, care se regăsesc exprimate în diferite
instrumente politice sau juridice, clasificate în următoarele zece categorii:
1. drepturi culturale;
2. prezervarea moştenirii culturale;
3. protejarea dreptului de autor;
4. circulaţia bunurilor şi a serviciilor culturale;
5. cultura ca o componentă a dezvoltării;
6. dialogul dintre culturi şi cooperarea culturală internaţională;
7. coproducţia şi diseminarea culturii;
8. politicile culturale;
9. artiştii şi creatorii (statut şi mobilitate);
10. promovarea diversităţii lingvistice.
Instrumente juridice internaţionale obligatorii
Aceste instrumente pot fi clasate în trei mari grupe:
 protejarea şi promovarea creatorului şi a creativităţii (reglementările
privind dreptul de autor şi drepturile conexe);
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 protejarea moştenirii culturale, ca expresie a creativităţii generaţiilor
trecute;
 diseminarea şi circulaţia bunurilor şi serviciilor culturale.
Aceste trei mari grupe reflectă abordarea fundamentală a politicilor
culturale, structurată pe cele trei obiective esenţiale – creativitate, moştenire,
circulaţie – răspunzând astfel obligaţiei de satisfacere a drepturilor culturale de
bază: dreptul de acces la cultură şi dreptul de participare la viaţa culturală.
La aceste instrumente urmează să fie adăugate cele prin care se
realizează o abordare generală asupra culturii: Convenţia culturală europeană şi
Tratatul UE – articolul 151.
Instrumente politice şi juridice internaţionale neobligatorii
Aspecte specifice ale dezvoltării sectorului cultural sunt evidenţiate şi
abordate într-o sumă de instrumente elaborate în cadrul UNESCO, al Consiliului
Europei şi al Uniunii Europene. O analiză a acestora demonstrează consensul
atins la nivel internaţional sau regional cu privire la principiile ce trebuie să
guverneze politicile culturale.
Coduri şi linii directoare elaborate de organizaţii neguvernamentale
internaţionale
Instrumentele elaborate de organizaţiile internaţionale neguvernamentale
au o deosebită importanţă practică, ele fiind rezultatul experienţei acumulate de
specialiştii din domeniu din diferite ţări. Ca atare, ele devin instrumente de
referinţă în elaborarea politicilor şi a reglementărilor culturale. Aceste instrumente au o importanţă deosebită mai ales în domeniul protejării patrimoniului
cultural.
Un aspect deosebit de important şi care necesită o dezbatere aprofundată
este cel legat de „legislaţia sectorială‖, cu alte cuvinte, obiectul normei juridice. În
multe ocazii se constată dorinţa şi chiar presiunea grupurilor interesate, de a
include într-un singur act normativ prevederi care să soluţioneze întreaga
problematică a unui sector cultural (prevederi de natură organizaţională,
prevederi privind reglementarea de substanţă a activităţii dintr-un domeniu,
prevederi de natură financiară, fiscală, de protecţia muncii etc.). O asemenea
abordare este în contradicţie cu întreaga filosofie şi teorie a dreptului. Dacă în
planul strategiilor culturale o abordare integrativă, intersectorială, este absolut
necesară, în ceea ce priveşte cadrul normativ, acesta trebuie configurat
pornindu-se de la domeniile de legiferare, iar în cadrul acestora, urmează să se
introducă acele prevederi specifice şi necesare pentru o funcţionarea
armonioasă a sectorului culturii.
În orice situaţie, reglementările trebuie să fie elaborate în respectul
principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, configurându-se un sistem care să
răspundă cerinţelor de coerenţă, securitate şi egalitate legală.
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Eficienţa politicilor şi a reglementărilor propuse şi/sau adoptate trebuie
evaluată prin metode şi instrumente ştiinţifice, ca evaluarea de impact şi
evaluarea de contingent. De asemenea, trebuie să fie identificate trendurile
consumului de cultură, ale cerinţelor, aşteptărilor şi a satisfacerii acestora.
Pentru perioada 2004-2007, Ministerul Culturii şi Cultelor are în vedere
iniţierea unor proiecte de acte normative, precum şi modificarea şi completarea
cadrului normativ existent, în funcţie de mutaţiile şi fenomenele noi apărute în
domeniul activităţilor culturale.
Aceste proiecte legislative vizează în principal reorganizarea şi restructurarea instituţiilor publice de cultură, reorganizarea sistemului de depozit legal
pentru tipărituri şi alte documente, susţinerea şi multiplicarea parteneriatelor public-privat şi central-local, stimularea dezvoltării industriilor culturale, protecţia
dreptului de autor şi a drepturilor conexe, protejarea şi promovarea tradiţiilor şi a
creaţiilor populare, precum şi funcţionarea cultelor şi asigurarea libertăţii
religioase.

CAPITOLUL 3
REFORMA SISTEMULUI INSTITUŢIONAL

3.1. Starea de fapt
Instituţiile publice de cultură se află încă în faza de „tranziţie‖. Chiar dacă
la nivelul unor componente ale sistemului instituţional au avut loc restructurări
(CAPPC), reorganizări (ANF, centre culturale), privatizări (edituri), modificări de
competenţe (CIMEC), înfiinţarea de noi structuri instituţionale etc., reforma
instituţiilor publice de cultură se continuă pe mai multe planuri. Pe de o parte,
este vorba de asumarea conştientă a unor noi funcţii şi roluri în raport cu
cerinţele comunităţii, pe de altă parte, de acceptarea faptului că nu mai deţin
monopolul ofertei culturale.
O primă consecinţă a acestei stări de lucruri este faptul că instituţiile
publice se găsesc în situaţia de a se concura – atât între ele, cât şi cu alte
organizaţii şi structuri – pentru:
 atragerea şi menţinerea interesului publicului;
 recunoaşterea valorii şi a importanţei serviciilor oferite, în special a
celor cu valoare socială;
 accesul la fondurile publice;
 accesul la alte surse de finanţare.
Dimensiunea finanţării este determinată, din ce în ce mai mult, de modul
în care oferta culturală a acestor instituţii reuşeşte să satisfacă cerinţele
publicului lor şi cu precădere ale comunităţii în care sunt localizate.
În acest sens, instituţiile publice trebuie să promoveze o politică orientată
către satisfacerea cererii şi să justifice solicitările de finanţare în termeni de
beneficii aduse consumatorilor/utilizatorilor.
Chiar dacă în momentul de faţă finanţarea din fonduri publice a acestor
instituţii se face mai curând în funcţie de nevoile exprimate decât în funcţie de
beneficiile sociale ale activităţii lor, situaţia aceasta nu va putea fi perpetuată la
infinit întrucât, pe de o parte, resursele publice alocate sunt inferioare cererii, iar
pe de altă parte, introducerea conceptului de finanţare competitivă pe bază de
programe şi proiecte deschide posibilitatea concurenţei în condiţii de
transparenţă şi de egalitate de şanse.
Evaluarea detaliată a stării de fapt, care să ducă la identificarea celor mai
eficiente soluţii de reorganizare şi restructurare instituţională, trebuie să se
bazeze pe cercetare directă – studii de caz, anchete sociologice, focus-grupuri,
community forum ş.a.
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3.2. Opţiuni de reformă a sistemului instituţiilor publice de cultură
Transformările şi evoluţiile economice şi sociale din toate ţările europene
au evidenţiat, ca principale coordonate ale reformei, procesul de descentralizare
şi procesul de privatizare. Aceste procese cunosc diferenţieri şi configuraţii
specifice fiecărei ţări, în funcţie de sistemul lor constituţional şi administrativ şi de
tradiţiile/mentalităţile socioculturale.
3.2.1. Descentralizarea
Descentralizarea nu este un scop în sine. Descentralizarea este un
răspuns la nevoia de reconfigurare structurală şi instituţională cerută de
aplicarea principiului subsidiarităţii.
Într-o economie care este încă fragilă, descentralizarea poate duce la
blocaje financiare de natură să închidă porţile unor spaţii publice de cultură,
după cum, într-un context social în tranziţie, ea poate duce la fenomene de
injustiţie socială şi chiar la favorizarea nelegitimă a unor grupuri de interese.
Astfel, descentralizarea nu poate fi ridicată la rang de principiu imperativ,
ci trebuie gândită ca o rezultantă a implementării unor politici de parteneriat între
autoritatea centrală (ministerul culturii şi cultelor) şi autorităţile locale.
Ca atare, descentralizarea administrativă în domeniul culturii trebuie însoţită de o
„descentralizare‖ a resurselor financiare, care poate îmbrăca multiple forme:
 asumarea integrală a responsabilităţilor de către autoritatea locală;
 parteneriatul central-local cu delimitarea sferei de competenţă a fiecărui partener;
 transferul integral-parţial al competenţelor către autoritatea locală cu
stabilirea concomitentă a unui sistem „mixt‖ de finanţare – de la bugetul central şi de la bugetele locale.
Soluţiile ce urmează a fi adoptate trebuie să fie bazate pe analize şi studii
de caz individualizate, întrucât o soluţie viabilă într-un anume context se poate
dovedi nerealistă în altul.
3.2.2. Privatizarea
S-ar putea spune că privatizarea în cultură este un nonsens, în măsura în
care produsele culturale au valenţe de bunuri sociale sau sunt bunuri publice
pentru a căror producţie, în mai toate ţările, economia de piaţă nu s-a dovedit a fi
destul de eficientă.
Dar în afara formelor consacrate în mod tradiţional, privatizarea, ca şi
descentralizarea, îmbracă multiple alte forme.
În primul rând este vorba de o componentă deseori neglijată a „privatizării‖, şi anume privatizarea managementului. Aceasta înseamnă, în fapt,
transferul competenţelor, al drepturilor şi al obligaţiilor manageriale către o
entitate de drept privat, în baza unui contract specific. Această entitate preia,
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aşadar, managementul unei instituţii publice, al cărei patrimoniu rămâne proprietate publică, fiind concesionat cu titlu gratuit respectivei entităţi, menţinându-se
obligaţiile de finanţare publică pentru susţinerea serviciului public oferit de
instituţie. Obligaţiile cerute noului management sunt stipulate în contract.
Scopul unui asemenea demers este acela de a feri instituţiile publice de
cultură de imixtiunea politicului, prin desfiinţarea raporturilor de subordonare
ierarhică caracteristice sistemului administraţiei publice.
O altă formă a privatizării poate fi privatizarea activităţii (în special în
domeniul artelor spectacolului, prin reorganizarea colectivelor artistice sub forma
de companii private). Noua entitate de drept privat poate utiliza spaţii publice
pentru desfăşurarea activităţii specifice pe bază de contract şi poate avea acces
la resurse publice, prin finanţarea pe bază de programe şi proiecte.
De asemenea, soluţia rezultată prin efectul externalizării unor servicii
poate fi considerată o nouă variantă de „privatizare‖.
Aceste noi abordări vor face obiectul unor investigaţii directe (focusgrupuri, studii de caz) în diverse spaţii socioculturale din România.

CAPITOLUL 4
DIMENSIUNEA ECONOMICĂ
A DOMENIULUI CULTURII

4.1. Aspecte economice ale creaţiei, producţiei şi difuzării
de bunuri şi servicii culturale
Produsele culturale (bunuri şi servicii) au, pe lângă valoare simbolică
(semnificaţie), şi o valoare economică. Producerea lor presupune anumite
costuri/cheltuieli pentru materii prime, materiale, echipamente, forţă de muncă şi,
nu în ultimul rând, pentru achiziţionarea drepturilor de proprietate intelectuală.
Cheltuielile pentru realizarea operelor de creaţie intelectuală includ, la rândul lor:
preţul materialelor utilizate (orice creaţie presupune folosirea de idei
preexistente, nimeni nu creează ex nihilo), preţul de acces la informaţie, preţul
timpului investit de creator, preţul valorii sale sociale, al notorietăţii lui în
comunitatea intelectuală, la care se adaugă alte cheltuieli generale.
Pe lângă costurile menţionate mai sus, produsele culturale au şi un preţ de
vânzare, preţul plătit de consumatori. Diferenţa dintre costul producerii şi difuzării
operelor de creaţie intelectuală şi preţul de piaţă la care acestea sunt
comercializate reprezintă profitul. Obţinerea de profituri ar trebui să fie un
element de atracţie pentru investiţiile în sectorul culturii.
Prin urmare, producţia de bunuri culturale este nu numai generatoare de
locuri de muncă, ci şi de venituri, inclusiv pentru bugetul public.
Dar datorită dimensiunii sociale şi specificităţii lor simbolice, produsele
culturale sunt în acelaşi timp generatoare de venituri şi de satisfacţii noncomerciale. Această dublă valenţă este elementul esenţial care trebuie luat în
considerare în configurarea ofertei culturale.
Abordarea economică a procesului de producere şi valorificare a bunurilor
simbolice permite folosirea unor metode de analiză extrem de utile pentru
cunoaşterea consecinţelor economice ale activităţilor din sectorul culturii, ca de
exemplu: metoda rentabilităţii financiare directe a investiţiilor, analiza impactului
cunoscută şi sub denumirea de „metoda efectelor‖, evaluarea riscurilor
determinate de anumite decizii, analiza în termeni de cerere şi ofertă etc.
În afara bunurilor şi serviciilor culturale susceptibile de a aduce profit şi
care sunt produse, în general, în regim de piaţă liberă, există o clasă de produse
culturale care au toate însuşirile bunurilor publice. De regulă, producţia lor nu
este compatibilă cu mecanismele pieţei astfel încât intervenţia statului apare ca o
soluţie viabilă.
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Această intervenţie se materializează prin politici publice care presupun,
printre altele, un cadru de reglementare flexibil şi adecvat, strategii de finanţare
diversificate, parteneriate public-privat şi central-local.
În egală măsură, politicile publice trebuie să vizeze asigurarea unui cadru
general care să favorizeze dezvoltarea iniţiativei private – industriile creative –
ceea ce conduce la diversificarea modalităţilor de consum cultural, inclusiv la
democratizarea culturii.
Cu toate oportunităţile de exploatare economică a produselor simbolice,
se constată încă o reticenţă a deţinătorilor de capital de a investi în acest sector
de activitate, de a demara afaceri în zona producţiei şi distribuţiei de bunuri şi
servicii culturale.
De asemenea, datorită rezistenţei tradiţionale faţă de tendinţele de
globalizare a economiei, se constată apariţia unor noi câmpuri de tensiune între
domeniul economic şi cel cultural.
Această situaţie are şi alte implicaţii. Astfel, abţinerea de a investi în
cultură şi de a dezvolta industrii culturale care să utilizeze potenţialul creator
autohton duce la consumul pasiv de produse create în alte spaţii socioculturale.
Ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, căruia îi revine
responsabilitatea elaborării strategiilor culturale, Ministerul Culturii şi Cultelor se
raportează constructiv la problematica economică a culturii, reuşind să identifice
instrumente de susţinere a producţiei de bunuri simbolice şi de satisfacere a
dreptului de acces la cultură.

4.2. Susţinerea financiară a culturii
În ultimii ani se constată o diversificare a surselor de finanţare a sectorului
cultural care, pe lângă bugetul de stat şi bugetele locale, beneficiază de surse
extrabugetare, precum veniturile proprii ale instituţiilor publice şi ale organizaţiilor
neguvernamentale, sponsorizări şi alte liberalităţi. În acelaşi timp, o parte destul
de importantă din finanţarea programelor şi proiectelor culturale se realizează
din surse externe, fie sub formă de credite, fie sub formă de fonduri
nerambursabile. Cu toate acestea, finanţarea culturii din bugetul public deţine în
continuare ponderea cea mai însemnată. Din acest motiv, sectorul culturii
resimte tensiunea generată de competiţia cu celelalte sectoare publice care au
acces la aceleaşi surse bugetare – educaţie, sănătate, asistenţă socială -, fiind
plasată uneori sub nivelul de prioritate normal.
La nivel central, prin bugetul aprobat pentru Ministerul Culturii şi Cultelor,
sunt finanţate:
 instituţii de cultură reprezentative, aflate în subordinea administrativă
a ministerului;
 programe şi proiecte culturale de anvergură naţională.
Susţinerea de programe şi proiecte din bugetul Ministerului Culturii şi
Cultelor se realizează în baza cadrului legal general privind finanţele publice şi a
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reglementărilor specifice pentru domeniul culturii: Ordonanţa Guvernului cu
nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi
proiectelor culturale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 245/2001 şi HG nr. 49
din 2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind stabilirea criteriilor de
acordare a unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate
juridică, precum şi altor organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ, care
iniţiază şi organizează programe şi proiecte culturale.
Criteriile de acordare a fondurilor pentru programe şi proiecte ale
organizaţiilor neguvernamentale sunt:
 capacitatea iniţiatorilor de a atinge obiectivul/obiectivele urmărite
(demonstrată prin prezentarea succintă a modului de derulare a programelor şi proiectelor propuse);
 noutatea programelor şi a proiectelor culturale pentru care se solicită
finanţare, în raport cu obligaţiile ori programele minimale care urmează să fie aprobate anual, de ordonatorii principali de credite, pentru activităţile proprii şi pentru cele organizate de instituţiile din
subordine;
 coerenţa programului sau a proiectului cultural cu necesităţile, priorităţile şi strategia structurilor administraţiei publice centrale sau locale
care acordă subvenţia;
 capacitatea organizatorică şi funcţională a organizaţiei neguvernamentale fără scop lucrativ – asociaţie, fundaţie etc. -, dovedită prin:
 experienţa în domeniul administrării programelor şi a proiectelor
culturale;
 căile şi modalităţile de identificare a beneficiarilor;
 calitatea serviciilor culturale acordate sau a activităţilor culturale
organizate;
 capacitatea resurselor umane de a asigura desfăşurarea
programului sau proiectului cultural la nivelul propus;
 experienţă de colaborare, parteneriat cu autorităţile publice, cu alte
organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi din
străinătate, după caz.
Organizaţiile neguvernamentale, participante la o cercetare aplicată1
asupra accesului la fondurile publice a ONG din România, consideră ca fiind
semnificative pentru decidenţi următoarele criterii:
 importanţa proiectului pentru comunitatea vizată;
 vechimea organizaţiei solicitante şi experienţa legată de alte proiecte
culturale;
 cuantumul fondurilor solicitate;
1

Derulată în cadrul ARCULT – program al Asociaţiei Culturale Ecumest, în colaborare cu
Institutul pentru Politici Publice.
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calitatea serviciilor oferite;
valoarea contribuţiei proprii a organizaţiei solicitante;
originalitatea proiectului;
modul în care proiectul promovează identitatea culturală, valorile
creaţiei contemporane etc.
Accesul organizaţiilor neguvernamentale la fonduri publice răspunde
dezideratelor de stimulare a participării la viaţa culturală şi consolidează
parteneriatul public-privat. Prin aplicarea acestor criterii, fondurile publice
acordate organizaţiilor neguvernamentale capătă o utilizare mai eficientă,
maximizând efectele şi eliminând o serie de cheltuieli nerentabile. În prezent se
constată că există o diferenţiere tipologică a ONG, din perspectiva modului în
care acestea relaţionează cu structurile publice în materie de finanţare, de la
cele pentru care fondurile publice sunt decisive în derularea activităţilor proprii
până la organizaţiile care nu apelează niciodată la subvenţii. În viitor însă
accesul organizaţiilor neguvernamentale la aceste surse publice se va extinde,
ceea ce presupune:
 o mai bună informare asupra facilităţilor şi oportunităţilor existente;
 transparenţă mai mare în selecţia proiectelor;
 receptivitate sporită a autorităţilor publice faţă de proiectele propuse;
 îmbunătăţirea sistemului de acordare a resurselor, pe bază de criterii
riguroase şi de licitaţie de proiecte;
 condiţionarea finanţării din fonduri publice de îndeplinirea obiectivelor
şi atingerea rezultatelor stabilite prin proiect.
Pentru perioada 2004-2007, Ministerul Culturii şi Cultelor are în vedere
generalizarea sistemului de finanţare pe programe şi proiecte la nivelul tuturor
instituţiilor publice de cultură din subordinea sa. În felul acesta, se va renunţa la
finanţarea nediferenţiată, respectiv includerea în aceeaşi subvenţie a cheltuielilor
aferente programelor şi proiectelor şi a celor de funcţionare curentă a instituţiei.
Acest mod de finanţare decurge, de altfel, din aplicarea corectă a contractelor de
management, care, în esenţă, vizează obiectivele culturale şi programele
importante ale instituţiilor.
În aceeaşi perspectivă, Ministerul Culturii şi Cultelor va continua să
finanţeze programele şi proiectele proprii, de importanţă naţională, prefigurate
pentru perioada 2004-2007. Aceste programe şi proiecte, asumate de Ministerul
Culturii şi Cultelor, sunt prezentate succint în alte secţiuni ale strategiei.
Astfel, Ministerul Culturii şi Cultelor va continua experienţa pozitivă de
susţinere din fonduri publice a accesului la cultură.
În privinţa accesului la cultura scrisă, strategia promovată de minister se
axează pe următoarele direcţii:
 susţinerea programelor editoriale importante, prin acoperirea diferenţei dintre cheltuielile de editare-imprimare şi veniturile realizate prin
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difuzarea lor, la un preţ suportabil de către segmente largi de populaţie;
 susţinerea programelor de achiziţie de carte pentru biblioteci, într-un
număr de exemplare care să satisfacă în mai mare măsură cererea
de lectură publică;
 susţinerea programului de informatizare a bibliotecilor publice şi, implicit, valorificarea potenţialului lor de asigurare a serviciului comunitar
universal;
În aceeaşi logică, se urmăreşte asigurarea accesului larg la oferta
culturală a instituţiilor publice, prin subvenţionarea parţială a tarifelor plătite de
publicul consumator.
Alte direcţii de acţiune ale strategiei Ministerului Culturii şi Cultelor vizează
susţinerea diversificării ofertei culturale, care să favorizeze satisfacerea nevoilor
şi aşteptărilor publicului.
În acest sens, Ministerul Culturii şi Cultelor sprijină iniţiativele instituţiilor
publice şi ale sectorului privat, care contribuie la o mai bună structurare a ofertei.
Constituirea Fondului cultural naţional şi a Fondului cinematografic se
înscrie în această strategie. Pentru fiecare din aceste instrumente sunt configurate zonele de competenţă, priorităţile de finanţare, măsurile care stimulează
diversificarea ofertei de programe şi proiecte culturale.
Cele două instrumente de susţinere au un rol esenţial în încurajarea
iniţiativei private şi a producţiei de bunuri şi servicii care valorifică potenţialul
creativ autohton. În acelaşi timp, ele au un rol important nu numai în dezvoltarea
şi promovarea valorilor culturale contemporane, ci şi în ceea ce priveşte
protejarea şi punerea în valoare a moştenirii culturale.
Fondul cultural naţional, destinat să sprijine financiar programe şi
proiecte ce vizează protejarea şi punerea în valoare a moştenirii culturale şi
dezvoltarea creaţiei contemporane, este constituit din resurse extrabugetare,
reprezentând cote din încasările realizate de agenţii economici care desfăşoară
activităţi de natură culturală precum:
 vânzarea reproducerilor, copiilor sau mulajelor realizate, în condiţiile
legii, după bunuri culturale mobile proprietate publică ori după monumente sau componente ale monumentelor istorice proprietate publică;
 vânzarea, prin licitaţie publică, a bunurilor culturale mobile;
 vânzarea imobilelor monumente istorice;
 vânzarea sau închirierea discurilor, compact-discurilor audio şi video,
casetelor audio înregistrate, cărţilor poştale sonore şi a altor asemenea produse cu destinaţie culturală;
 vânzarea calendarelor şi a cărţilor poştale ilustrate, a afişelor, posterelor, imaginilor autocolante sau a tipăriturilor mixte;
 comercializarea bunurilor culturale provenite din import;
 vânzarea produselor de artă populară;
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 activităţile desfăşurate în spaţiul de protecţie a monumentelor istorice
proprietate publică;
 organizarea de distracţii de tip luna-park;
 activitatea de impresariat artistic;
 din devizul general al investiţiilor autorizate a se realiza de către
agenţii economici pentru construcţiile amplasate în spaţiile de protecţie a monumentelor istorice proprietate publică.
Potrivit legii, sumele colectate în Fond se pot utiliza pentru:
 crearea, păstrarea şi promovarea în ţară şi în străinătate a valorilor
culturale naţionale şi universale;
 sprijinirea iniţierii şi derulării unor programe şi proiecte culturale, în ţară şi în străinătate;
 dezvoltarea relaţiilor culturale internaţionale ale României;
 stimularea şi susţinerea unor proiecte şi programe culturale performante, propuse de persoane fizice ori juridice de drept public sau privat.
Prin modul său de organizare şi funcţionare, Fondul cultural naţional
răspunde unei cerinţe importante a guvernării democratice, prin asocierea la
actul de decizie a structurilor societăţii civile – asociaţii de creatori profesionişti şi
organizaţii profesionale din domeniul creaţiei populare, ANUC, fundaţii şi
asociaţii profilate pe activităţi din domeniul culturii. Astfel, Consiliul Fondului
Cultural Naţional stabileşte priorităţile de finanţare şi decide, în urma evaluării,
asupra proiectelor ce vor beneficia de finanţare şi asupra cuantumului creditelor
rambursabile sau nerambursabile acordate.
În finanţarea programelor şi proiectelor culturale, Consiliul se orientează
după următoarele criterii principale:
 dimensiunea naţională sau internaţională a proiectului;
 capacitatea solicitantului de a atrage şi alte resurse financiare;
 valoarea cultural-artistică a proiectului;
 impactul asupra comunităţilor locale;
 capacitatea de a determina participarea altor actori sociali.
La nivel local, instituţiile publice de cultură sunt susţinute financiar de
bugetele autorităţilor publice locale. Cheltuielile pentru întreţinerea, repararea şi
consolidarea fondului construit aflat în proprietatea unităţilor administrativ
teritoriale, intră, în mod firesc, în sarcina lor ceea ce înseamnă că ele nu ar trebui
să greveze sumele alocate pentru programele şi proiectele instituţiilor culturale
locale.
Pentru rezolvarea problemelor legate de susţinerea financiară corespunzătoare a activităţii culturale locale, soluţia viabilă, pe termen mediu, este aceea
a cofinanţării din bugetele judeţene şi municipale, evitându-se astfel practica
negativă a segmentării artificiale a responsabilităţilor în detrimentul instituţiilor şi
a activităţilor culturale.
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În acelaşi timp, o sursă extrem de importantă de completare a resurselor
bugetare locale este contribuţia comunităţilor umane, potrivit modelului de
parteneriat public-privat. Această contribuţie nu se rezumă la cheltuielile
consumatorilor de cultură pentru accesul la oferta instituţiilor locale, ci constă
într-o diversitate de forme şi modalităţi practice. Realizarea parteneriatelor public-privat, pe lângă susţinerea efectivă a finanţării culturii, reprezintă şi o
oportunitate de participare la viaţa culturală comunitară.
În susţinerea financiară a activităţilor culturale se mizează şi pe sponsorizări. Legislaţia privind sponsorizarea şi mecenatul, modalităţi de finanţare mult
mai uzitate în alte spaţii culturale, a cunoscut mai multe modificări, ceea ce a
indus o anume derută în rândul potenţialilor sponsori. Palierul de deductibilitate
de 5% stipulat în prezent este considerat nestimulativ şi, implicit, ineficient, în
condiţiile în care se raportează la profitul impozabil şi nu la cifra de afaceri.
Şi în această privinţă, sectorul culturii este defavorizat în competiţie cu
celelalte domenii care pot beneficia de sponsorizare, (de exemplu sportul). În
lipsa altor repere de atractivitate, sponsorii potenţiali preferă domeniile care au o
mai mare vizibilitate şi, în acest mod, le asigură o mediatizare/promovare mai
extinsă.
Cu toate aceste impedimente, nivelul sponsorizărilor în cultură poate să
crească, în condiţiile în care managerii culturali vor stăpâni şi utiliza tehnicile de
marketing, inducând în comunităţile de afaceri interesul pentru programele şi
proiectele culturale propuse, motivându-le implicit să participe la realizarea lor.

CAPITOLUL 5
STRATEGII PENTRU DOMENII CULTURALE SPECIFICE

5.1. Strategii de dezvoltare a ofertei specifice instituţiilor
publice de cultură
Instituţiile publice de cultură de la nivel naţional, regional şi local – instituţii
de spectacole, instituţii muzeale, centre culturale, biblioteci, cămine culturale şi
alte aşezăminte – produc o bună parte a ofertei culturale şi, prin urmare
modelează în mod semnificativ cererea de cultură.
Principalele obiective strategice ale instituţiilor publice de cultură sunt:
 cunoaşterea nevoilor, preferinţelor, aşteptărilor şi a practicilor de consum specifice diverselor segmente ale populaţiei;
 proiectarea ofertei culturale în funcţie de aceşti indicatori de consum;
 identificarea celor mai adecvate şi eficiente căi de difuzare a bunurilor
şi serviciilor culturale;
 promovarea creativităţii indivizilor şi a grupurilor sociale;
 stimularea comunicării dintre creatori şi publicul consumator;
 realizarea unor programe şi proiecte care au un impact direct în spaţiile regionale;
 identificarea elementelor importante şi utilizarea reţelelor sociale în
vederea diseminării complexe a bunurilor şi serviciilor în toate zonele
de interes, apropierea actului cultural de comunităţile umane.

5.2. Strategia în domeniul patrimoniului cultural
Conceptele-cheie ale strategiei în acest domeniu sunt:
 evidenţă;
 protejare – conservare/restaurare;
 animare culturală;
 punere în valoare, revitalizare etc.
Patrimoniul cultural trebuie conceput ca un ecosistem, care implică
demersuri de informare a pieţei de natură:
 juridică – pentru prevenirea oricăror degradări sau distrugeri;
 financiară – cu accent pe diminuarea costurilor de acces a publicului
la bunurile şi serviciile oferite.
Ca urmare, patrimoniul cultural naţional trebuie abordat în funcţie de:
 natura bunurilor care îl compun;
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 diversitatea deţinătorilor şi a segmentelor sociale interesate de aceste
bunuri;
 pluralitatea modelelor de utilizare şi a efectelor spirituale şi economice
ale consumului.
Patrimoniul cultural naţional (PCN) are un specific care-l deosebeşte de
alte bunuri culturale şi de care trebuie să se ţină seama: oferta este constituită în
principal din suport – obiecte, bunuri – iar cererea este esenţialmente o cerere
de servicii – începând cu amenajarea suportului şi continuând cu servicii care
satisfac diverse trebuinţe umane: cognitive, estetice, artistice, economice etc.
Bunul de patrimoniu are valenţe de bun public, indiferent de regimul său de proprietate.
Pârghiile strategiei

protejarea, conservarea, restaurarea bunurilor din PCN, ceea ce
implică:
 prevenirea degradării ireversibile;
 catalizarea capacităţilor informaţionale;
 reactualizarea sistematică a procesului de formare a resurselor umane în meserii legate de PCN;
 extinderea operatorilor culturali şi economici ce pot fi implicaţi
în realizarea strategiei;

asigurarea resurselor financiare care să permită solvabilizarea
cererii formulate de către cele mai diverse segmente sociale,
precum şi asigurarea oportunităţilor necesare protejării PCN;

crearea şi implementarea unui cadru juridic care să permită
intervenţia efectivă în ecosistemul PCN a tuturor entităţilor ce pot fi
cointeresate sau care au iniţiative în acest domeniu;

configurarea unui sistem instituţional flexibil şi eficace, care să
promoveze parteneriatele central-local şi public-privat.
PCN însuşi are un potenţial economic care trebuie să fie conştientizat şi
exploatat în consecinţă, în sensul că:

este producător de venituri;

creează locuri de muncă atât pentru exploatarea directă a
obiectivului cât şi în spaţiul socioeconomic adiacent;

creează pieţe pentru artizanii locali;

determină exploatarea resurselor naturale locale;

impulsionează crearea de entităţi productive de materiale şi
componente specifice;

determină dezvoltarea de industrii şi servicii precum: industria
ospitalieră, industria turistică, industria de construcţii civile,
transporturi de persoane şi mărfuri etc.;
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contribuie la dezvoltarea capacităţii de export atât la nivel naţional,
cât şi regional şi local.
Ţinându-se seama de aceste aspecte, se pot identifica şi resurse
investiţionale altele decât bugetul public.
În acest sens, ecosistemul PCN este un pivot al dezvoltării durabile, în
jurul căruia se pot articula politicile publice regionale.
Din această perspectivă derivă necesitatea responsabilizării puterii publice
locale şi a comunităţii în ansamblul ei, mai ales a unor componente ca: liderii de
grup, ONG, agenţii economici, tineretul etc.
Miza strategiei în domeniu este stimularea capacităţilor inovative a deţinătorilor de bunuri din PCN şi a altor agenţi implicaţi, precum şi a utilizatorilor,
inclusiv prin stimularea de parteneriate în elaborarea şi susţinerea de proiecte
specifice.
Demersurile strategice în domeniul PCN nu se pot lipsi de analiza
economică a proiectelor şi a deciziilor, precum analiza de tip cost-beneficiu,
cost-eficacitate, analiza de sistem, evaluarea de contingent, metoda costurilor de
călătorie şi metoda evaluărilor hedonice precum şi analiza în termeni de cerere-ofertă, evaluarea realizării obiectivelor.
Analiza realizării obiectivelor se bazează pe patru matrice.
1. Matricea valorilor presupune o analiză calitativă în termeni de
obiective culturale şi alte obiective de intervenţie publică, precum
democratizarea culturii, protecţia mediului, conservarea valorii artistice etc.
2. Matricea financiară care presupune evidenţierea efectelor unor
decizii în funcţie de repere financiare ca: preţul terenului, costul locuirii, capacităţile de cazare existente şi preţul lor etc.
3. Matricea grupurilor-ţintă care vizează efectele strategiei în raport
cu grupurile vizate.
4. Matricea finanţelor publice este semnificativă pentru efectele
strategiei în raport cu starea finanţelor publice, mai ales a celor locale (împrumuturi, impozite, sponsorizări etc.).
Perspectiva economică îmbogăţeşte orizontul de soluţii necesare
salvgardării PCN cu argumente complementare celor istorice, estetice, artistice,
sociale, ştiinţifice etc.
Aceste perspective trebuie să fie susţinute în egală măsură de cercetarea
sociologică a ecosistemului PCN, pentru clarificarea unor teme esenţiale cum ar
fi:

cunoaşterea utilizatorilor/consumatorilor reali şi potenţiali ai bunurilor şi ai serviciilor din domeniu;

motivaţia intereselor lor (de cunoaştere, de instruire, de trăire
estetică, de informare etc.);

intensitatea cu care se manifestă cererea;
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cunoaşterea factorilor care influenţează piaţa de consum a bunurilor din PCN;

metodele de formare a gusturilor, preferinţelor, percepţiilor,
aşteptărilor populaţiei de la oferta de bunuri şi servicii din domeniu.
Acest tip de cunoaştere este indispensabil procesului decizional privind
investiţiile în domeniu.
Cererea de bunuri de PCN este mai curând o cerere colectivă decât una
individuală. În acest sens este necesară studierea trebuinţelor şi aşteptărilor
specifice grupurilor mici şi comunităţilor umane largi.
În raportul final al „Strategiei culturale‖, elaborate în cadrul Programului
Phare în anul 2000, se subliniază importanţa stabilirii de priorităţi, bazate pe
criterii ca: ―utilizarea monumentelor restaurate, viabilitatea utilizării lor, durabilitatea supravieţuirii lor, avantajul competitiv faţă de alte monumente, potenţialul de cercetare, potenţialul sinergetic, serviciile oferite, autofinanţarea etc.
Efectul indirect al unor astfel de criterii va fi întărirea cooperării dintre cultură şi
turism, ca şi dintre cultură şi dezvoltarea regională. În acelaşi timp, piaţa
culturală se va dezvolta şi va atrage resurse umane specializate pentru produse
şi servicii.‖ În contextul acţiunilor multidisciplinare, asistenţa tehnică a
Programului sugerează nevoia de proiecte care să sprijine priorităţile privind
monumentele istorice şi patrimoniul mobil, valorizarea lor în cadrul unor reţele,
trasee culturale şi al cooperării transnaţionale.
Ministerul Culturii şi Cultelor, prin programele prioritare pentru perioada
2004–2007, urmăreşte transpunerea în fapte a dezideratelor strategice enunţate
mai sus.
O primă preocupare este legată de reforma instituţională, de la asigurarea
infrastructurii adecvate şi dezvoltarea reţelei de instituţii muzeale şi de protejare
a patrimoniului, până la regândirea şi reproiectarea funcţiilor şi managementului
acestor structuri.
5.2.1. Dezvoltarea infrastructurii
Potrivit Legii muzeelor şi a colecţiilor publice, nr. 311/2003, care reglementează sistemul juridic general, clasificarea şi principiile organizării şi funcţionării
muzeelor şi colecţiilor publice, precum şi a colecţiilor private deschise accesului
publicului, instituţiile muzeale se clasifică în muzee şi colecţii publice de
importanţă naţională, regională, judeţeană şi locală.
Muzeele şi colecţiile publice, indiferent de modul de constituire şi de forma
de proprietate şi administrare a patrimoniului de care dispun, funcţionează
potrivit normelor metodologice în domeniu, elaborate de Ministerul Culturii şi
Cultelor cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.
Definită ca instituţie publică de cultură aflată în serviciul comunităţii, care
colecţionează, conservă, cercetează, restaurează, comunică şi expune, în
scopul cunoaşterii, educării şi recreării, mărturii materiale şi spirituale ale
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existenţei şi evoluţiei comunităţilor umane, precum şi ale mediului înconjurător,
instituţia muzeală ocupă o poziţie privilegiată în contextul ofertei culturale.
Strategia în domeniu prevede ca, pe lângă funcţionarea eficientă a
sistemului de instituţii existente, să se creeze muzee noi cum sunt: Muzeul
Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi, Muzeul Arhitecturii, Muzeul de Fotografie,
Muzeul Icoanelor, Muzeul Diplomaţiei, Muzeul Serviciilor Secrete Româneşti,
parcuri muzeale şi rezervaţii tehnice ş.a.
Crearea unor asemenea structuri implică şi reamenajarea unor edificii care
să capete funcţionalităţile necesare noilor destinaţii.
Ministerul Culturii şi Cultelor are în vedere, de asemenea, amenajarea/înfiinţarea unor spaţii polivalente pentru expunerea de proiecte de
dezvoltare, sistematizare şi amenajare a teritoriului în 15 centre de judeţ, prin
parteneriat cu autorităţile locale.
În aceeaşi idee de descentralizare instituţională şi de desconcentrare a
ofertei muzeale, Ministerul Culturii şi Cultelor îşi propune stimularea comunităţilor
regionale şi locale să înfiinţeze muzee care să pună în valoare zestrea spirituală
a fiecărei zone, să conserve bogăţia spirituală a grupurilor sociale şi identitatea
lor culturală, să contribuie la cunoaşterea principalelor momente din istoria
localităţilor şi la educaţia axiologică, civică şi estetică a locuitorilor. În acest sens,
se poate valorifica concepţia gustiană care pune un accent deosebit pe
„produsele naturale ale locului‖, produse care au „pecetea sufletului românesc‖,
care reprezintă „icoana vieţii din toate vremurile‖. Asemenea unităţi muzeale
devin interesante pentru public, nu numai prin expunerea de vestigii ale
trecutului îndepărtat, obiecte descoperite în diverse comunităţi – de la tablouri,
stampe, tipărituri vechi, până la icoane, costume populare ş.a. – ci şi de
„documente‖ ale istoriei recente. Aceste iniţiative vor avea finalitatea dorită prin
implicarea şi participarea specialiştilor, aşa cum se stipulează şi în Legea
muzeelor şi a colecţiilor publice. Pe lângă rolul de conservare a istoriei şi a
tradiţiilor culturale, muzeele locale au şi calitatea de reprezentare a comunităţilor
respective, sunt o imagine a lor pentru toate categoriile de public care le
vizitează. Accesul publicului la această ofertă specifică poate fi potenţat prin
includerea unităţilor muzeale în rute de turism cultural, naţional şi regional.
5.2.2. Reforma funcţiilor şi a managementului instituţiilor
Pentru instituţiile muzeale, următoarea etapă presupune regândirea
strategiei de comunicare şi a relaţiei cu utilizatorii pe următoarele coordonate:

acces;

ofertă;

participare.
Oferta trebuie să fie concepută ca suport pentru fluxul de servicii cerute de
utilizatori, servicii constituite în pachete care să pună în valoare dimensiunea
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cognitivă, estetică, emoţională şi ştiinţifică a bunurilor considerate, fără a neglija
latura de destindere şi divertisment.
În esenţă, valoarea patrimoniului este configurată nu numai prin raportare
pasivă la trecut, ci şi în raport cu timpul prezent şi viitor. Numai o astfel de
abordare va permite instituţiilor muzeale atragerea consumatorilor tineri alături
de grupurile tradiţionale de utilizatori. Animarea, gândită într-o multitudine de
forme şi modalităţi, va susţine etalarea profesionistă a bunurilor din colecţiile
muzeale.
O altă direcţie prioritară a reformei în acest domeniu o constituie
asumarea concepţiei de marketing în activitatea instituţiilor din sistem, atât la
nivelul structurilor manageriale, cât şi al celorlalte resurse umane implicate în
diverse proiecte.
În acest sens, Ministerul Culturii şi Cultelor îşi propune, în perioada
2004–2007, înfiinţarea a cinci departamente–pilot de marketing cultural pe lângă
muzeele naţionale.
Punerea în valoare a PCN presupune utilizarea unor metode şi mijloace
de promovare eficientă a bunurilor mobile şi imobile. O primă cerinţă, în acest
sens, se referă la coerenţa demersurilor promoţionale şi la fundamentarea lor
ştiinţifică.
În această direcţie, un obiectiv strategic important este promovarea
patrimoniului muzeal prin public relations. Aceasta presupune crearea de relaţii
„privilegiate‖ cu diverse segmente de public prin:

crearea de evenimente (prilejuite de aniversări, activităţi speciale,
achiziţii de bunuri culturale, descoperiri arheologice etc.) care să
stimuleze dialogul, accesul şi participarea publicului la actul
cultural;

participarea la evenimente culturale şi/sau ştiinţifice organizate de
entităţi locale sau din alte zone – prilej de promovare a propriei
oferte;

prezenţa sistematică în media atât a instituţiei cât şi a managerilor
şi specialiştilor ei, în calitatea lor de persoane publice şi de
producători de cultură.
Aşadar, prin public relations se dezvoltă diverse parteneriate la nivel
regional şi local cu efecte complementare altor demersuri, aducând o „valoare
adăugată‖ instituţiei muzeale însăşi.
Pe lângă crearea de instituţii noi, Ministerul Culturii şi Cultelor îşi propune
continuarea acţiunilor de restructurare şi reprofilare a muzeelor judeţene şi
municipale, concomitent cu reabilitarea unor muzee arheologice din zone
arheologice consacrate, precum Adamclisi, Sarmizegetusa, Grădiştea
Muncelului, Cucuteni, Capidava etc.
Un alt obiectiv îl reprezintă reorganizarea reţelei de laboratoare şi ateliere
de restaurare pentru patrimoniul mobil, ca şi dotarea lor cu aparatură tehnică de
ultimă generaţie.
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Desigur, realitatea va impune regândirea sistematică şi continuă a
sistemului de instituţii şi a funcţiilor acestora, pentru a se realiza compatibilitatea
şi coerenţa necesară. Acest proces continuu presupune cu necesitate mentalităţi
şi conduite flexibile, renunţarea la formalism, rigidităţi şi prejudecăţi. Ca urmare,
începând cu managerii şi continuând cu specialiştii din ecosistemul PCN,
strategia de formare şi pregătire profesională trebuie regândită în aceeaşi
perspectivă dinamică.
Dezvoltarea capacităţii instituţionale şi eficacitatea sistemului de instituţii
de patrimoniu necesită ca, în perioada 2004-2007, cadrul de reglementare al
domeniului să fie ameliorat şi completat, atât la nivelul actelor normative primare,
cât şi a celor secundare. În acest sens, Ministerul Culturii şi Cultelor a elaborat
un program legislativ de perspectivă, cu accent pe reglementarea unor aspecte
specifice, precum cele privind monumentele de for public, pictura murală
bisericească, măsuri de protecţie specifică pentru obiectivele din Lista
patrimoniului mondial etc.
Strategia în domeniul PCN impune existenţa unui sistem informaţional
complex şi coerent, care să asigure evidenţa bunurilor clasate, gestiunea şi
monitorizarea eficace a programelor şi proiectelor din domeniu.
Evidenţa informatizată a PCN trebuie să fie asigurată atât la nivel naţional,
cât şi la nivel regional şi local. Bazele de date existente vor fi actualizate
permanent, pentru a deveni instrumente eficiente de activitate managerială.
Aceste baze de date trebuie să cuprindă, în acelaşi timp, şi informaţii privind
patrimoniul românesc din afara graniţelor. Funcţionalitatea bazelor de date
depinde însă de asigurarea infrastructurii tehnologice şi a resurselor umane
specializate în constituirea şi exploatarea lor. În acelaşi timp, eficienţa sistemului
informaţional este condiţionată de crearea unei reţele, la care să fie racordate
toate instituţiile din domeniu. În acest scop, Ministerul Culturii şi Cultelor a
elaborat programul „Formarea şi informatizarea bazelor de date‖ care în
domeniul PCN, prevede, pe lângă proiectarea acestora, realizarea unui fond
naţional de documentare, informatizarea fişei de evidenţă a monumentelor
istorice, specializarea personalului din reţeaua naţională.
O modalitate importantă de promovare a patrimoniului cultural o reprezintă
organizarea de manifestări ştiinţifice la nivel naţional sau regional, precum şi
participarea la manifestări internaţionale, unde specialiştii din domeniu pot
realiza o comunicare directă a rezultatelor cercetării ştiinţifice româneşti.
Programul „Logopat‖ al Ministerului Culturii şi Cultelor vizează manifestări anuale
şi bienale în spaţiul naţional şi internaţional, unde sunt consacrate sesiuni de
tipul „Drumul înaintaşilor – aniversări ale unor personalităţi din domeniu‖,
„Culturile europene ale lemnului‖, „Atelier internaţional de arheologie industrială‖,
„Arhitectura bizantină şi postbizantină‖ etc.
Pe baza experienţei acumulate, se preconizează promovarea PCN prin
iniţiative editoriale, cum sunt cele cuprinse în programul „Thesaurus‖. Obiectivele
acestui program sunt complexe şi presupun un parteneriat eficace al ministerului

515
culturii şi cultelor cu structurile regionale. Pe lângă editarea publicaţiilor de
tradiţie ale Comisiei Naţionale a Monumentelor istorice, precum „Revista
monumentelor istorice‖ şi „Buletinul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice‖,
se va realiza editarea pe suport electronic a unor lucrări despre Mânăstirea
Probota, bisericile fortificate din Transilvania ş.a. şi o serie de albume tematice –
Patrimoniul interetnic şi interreligios, Patrimoniul arheologic, Monumente istorice
din România înscrise în Lista patrimoniului mondial etc.
Pe lângă iniţiativele unităţilor muzeale de promovare prin media a PCN,
Ministerul Culturii şi Cultelor va derula programul „Mediapat‖, care cuprinde:
activităţi promoţionale în ţară şi în alte ţări, respectiv mediatizarea unor valori şi a
unor realizări din domeniu, prin intermediul revistelor de specialitate, a altor
publicaţii şi mijloace audiovizuale.
Se va continua, de asemenea, organizarea de expoziţii temporare şi/sau
itinerante, ceea ce s-a dovedit a fi o practică agreată de publicul consumator. În
acest sens, Ministerul Culturii şi Cultelor a iniţiat programul „Expopat‖, care
prevede organizarea de expoziţii tematice la nivelul exigenţelor ştiinţifice
internaţionale. Printre tematicile abordate în acest program se menţionează:
monumente înscrise în Lista patrimoniului mondial, pictură murală, arheologie,
arheologie industrială etc.
Demersurile promoţionale expuse mai sus sunt completate cu programe şi
proiecte speciale, dedicate aniversării şi comemorării unor personalităţi istorice şi
a unor evenimente semnificative legate de PCN.
Însă cea mai eficientă cale de promovare pentru publicul larg a PCN, dar
şi de protejare a acestuia, este dezvoltarea unor programe intersectoriale de
turism cultural, în special prin crearea de itinerarii noi, cu tematici ingenios
concepute şi care să fie susţinute logistic de agenţii economici şi culturali din
regiunile respective. Asemenea programe vor atrage noi segmente de consumatori, vor fideliza publicul interesat de PCN şi, mai ales, vor introduce într-un
circuit economic obiective culturale neexploatate din acest punct de vedere.
Ministerul Culturii şi Cultelor îşi propune, pentru perioada 2004-2007, realizarea
de parteneriate pentru dezvoltarea unor astfel de proiecte-pilot, cu autorităţile
centrale din turism precum şi cu autorităţile locale din regiunile vizate.
În ceea ce priveşte protejarea monumentelor istorice, Ministerul Culturii şi Cultelor derulează programe complexe şi coerente precum:
 Programul naţional de restaurare, program care subsumează o serie de proiecte ce vizează diverse tipuri de monumente: biserici de
lemn, palate, conace, castele, monumente religioase inclusiv cele ale
minorităţilor naţionale etc.;
 Programul „LOGOPAT”, program care cuprinde manifestări ştiinţifice şi evenimente dedicate unor aniversări, comemorări etc., conferinţe, acordarea de premii anuale pentru patrimoniul cultural naţional
etc.;
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 Programul „EXPOPAT” urmăreşte organizarea de expoziţii tematice
itinerante, pentru promovarea monumentelor din România în spaţiul
internaţional;
 Programul „THESAURUS” al cărui principal obiectiv este publicarea
de albume, monografii, studii tematice, lucrări ştiinţifice, reviste de
specialitate, editate în limba română şi în limbi de circulaţie internaţională;
 Programul „MEDIAPAT”, conceput ca un demers complex pentru
mediatizarea acţiunilor şi proiectelor din domeniul monumentelor istorice;
 Programul de achiziţii publice, a cărui finalitate este achiziţia de
imobile, de cărţi şi documente, documentaţii şi publicaţii de specialitate etc., din România şi din alte ţări;
 Programul de formare, perfecţionare şi atestare a specialiştilor şi
experţilor evidenţiază preocuparea pentru calitatea resurselor umane
implicate în acest tip de activităţi.
Un set consistent de programe se referă la bunurile culturale mobile
clasate în patrimoniu. Cele mai importante programe derulate de Ministerul
Culturii şi Cultelor şi preconizate a fi continuate în perioada 2004–2007 sunt:
 Programul „Protecţia patrimoniului cultural mobil”, având ca obiectiv protejarea durabilă a bunurilor clasate în această categorie;
 Programul naţional de susţinere şi dezvoltare a patrimoniului
cultural mobil, având ca principale proiecte îmbogăţirea patrimoniului mobil prin noi achiziţii şi punerea în valoare a patrimoniului muzeal;
 Programul „Stimularea expresiei naţionale şi promovarea valorilor”, axat pe promovarea capodoperelor, a operelor de valoare, ca şi
a unor personalităţi reprezentative şi concretizat prin proiecte care
urmăresc participarea la evenimente internaţionale de anvergură, organizarea unor evenimente de interes naţional, ca şi organizarea de
sesiuni ştiinţifice naţionale şi de conferinţe ale specialiştilor din domeniu;
 Programul „Reorganizare muzeală pavilionară şi în aer liber”,
program care subsumează proiecte ambiţioase, cu rezonanţă în spaţiul public;
 Programul „Muzeologia de urgenţă”, care susţine restaurarea monumentelor etnografice existente în muzeele organizate în aer liber;
 Programul naţional de turism cultural, program cu dimensiuni intersectoriale şi cu obiective complexe, precum: promovarea muzeelor,
a parcurilor muzeale, a siturilor arheologice, istorice şi naturale; organizarea de evenimente social–culturale în reţelele de turism cultural.
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În domeniul arheologiei un obiectiv prioritar se referă la finanţarea
cercetărilor arheologice, incluse în „Planul naţional de cercetare arheologică”:
 Programul „Repertoriul arheologic naţional” îşi propune actualizarea bazei de date referitoare la siturile arheologice, preconizându-se, ca finalităţi, monitorizarea permanentă a siturilor arheologice,
informatizarea evidenţei a procesului de selecţie calitativă a siturilor,
creşterea calitativă a actului ştiinţific şi decizional;
 Programul „Cooperare arheologică europeană” urmăreşte, pe de o
parte, cofinanţarea unor cercetări arheologice realizate împreună cu
parteneri europeni, dar şi stimularea intercomunicării, implicit cunoaşterea rezultatelor cercetărilor specialiştilor români.

5.3. Protejarea culturii tradiţionale şi a patrimoniului intangibil
Strategia Ministerului Culturii şi Cultelor în acest domeniu are următoarele
obiective:
 prezervarea şi conservarea tradiţiilor şi a obiceiurilor populare, ca expresie a identităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase;
 constituirea şi dezvoltarea colecţiilor de bunuri care ilustrează civilizaţia tradiţională;
 stimularea creaţiei populare, punerea ei în valoare prin târguri, expoziţii, festivaluri de artă tradiţională, organizate în România şi în alte
ţări;
 realizarea şi actualizarea sistematică a bazelor de date din domeniu;
 susţinerea cercetării etnologice, comunicarea rezultatelor prin manifestări ştiinţifice şi publicaţii de specialitate;
 susţinerea financiară şi logistică a programelor şi proiectelor propuse
de instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale cu activitate în
acest domeniu;
 promovarea patrimoniului tradiţional prin programe şi proiecte de turism cultural;
 protejarea proprietăţii intelectuale asupra produselor realizate de artizani şi creatori populari, îndeosebi a celor consacrate ca semne de
identitate comunitară;
 protejarea şi susţinerea logistică a comunităţilor locale de artizani şi
meşteri;
 revitalizarea ocupaţiilor şi a meşteşugurilor tradiţionale;
 stimularea şi dezvoltarea meşteşugurilor tradiţionale din domeniul patrimoniului construit.
Păstrarea tradiţiilor face obiectul unui program specific susţinut de
Ministerul Culturii şi Cultelor şi anume „Revitalizarea şi revigorarea tradiţiilor
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populare‖, un program cu caracter permanent, de iniţiere şi educare a tinerilor, a
celorlalţi participanţi la viaţa culturală comunitară, în spiritul valorilor tradiţionale.
Instrumentele utilizate în procesul de realizare a programelor de acest gen
se caracterizează prin diversitate şi notorietate, ştiindu-se că festivalurile,
târgurile meşteşugarilor şi concursurile folclorice se bucură de o largă audienţă.
Toate proiectele referitoare la protejarea culturii tradiţionale şi a
patrimoniului intangibil se pot realiza la parametrii prefiguraţi numai dacă sunt
întrunite următoarele condiţii:

diversificarea modalităţilor de acţiune şi a formelor organizatorice
prin care patrimoniul cultural tradiţional, atât cel fizic cât şi cel
intangibil, este prezervat, conservat şi promovat;

realizarea de parteneriate cu toţi factorii de la nivel local şi regional
care au responsabilităţi şi interese legate de patrimoniul cultural
tradiţional. În acest sens, meşteşugurile tradiţionale pot fi mai bine
promovate în parteneriate cu agenţii economici capabili să
investească şi să sprijine dezvoltarea acestui sector economic;

valorificarea oportunităţilor oferite de organisme internaţionale cu
experienţă în activităţi privind conservarea, revitalizarea şi punerea
în valoare a meşteşugurilor şi artelor tradiţionale din diverse ţări.
Atingerea acestor obiective presupune două demersuri esenţiale:

realizarea unui cadru normativ care, pe de o parte, să asigure
protejarea artizanilor şi meşteşugarilor, ca liber-profesionişti sau ca
membri ai unor structuri asociative de producţie şi, pe de altă
parte, să determine recunoaşterea şi protejarea originalităţii şi
autenticului în creaţia tradiţională;

dezvoltarea şi modernizarea sistemului de instituţii publice care au
competenţe în acest domeniu.
Ministerul Culturii şi Cultelor a iniţiat proiectul Legii privind organizarea şi
funcţionarea aşezămintelor culturale, aprobat de Parlament sub nr. 292 din 27
iunie 2003. Această lege conţine prevederi referitoare la organizarea şi
funcţionarea instituţiilor publice de cultură, între care unele au ca misiune
principală conservarea şi promovarea culturii tradiţionale.
Astfel, centrele culturale, ca instituţii de interes naţional sau local, au ca
atribuţii cunoaşterea şi afirmarea valorilor culturii şi civilizaţiei româneşti,
îmbogăţirea patrimoniului prin achiziţii, stimularea donaţiilor etc.
Un rol-cheie în acest sistem revine Centrului Naţional pentru Conservarea
şi Promovarea Culturii Tradiţionale care, prin efectul acestei legi, trece în
subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor, având următoarele atribuţii:

efectuarea de studii şi cercetări privind obiceiurile, tradiţiile
populare şi meşteşugurile tradiţionale;

iniţierea unor programe pentru conservarea şi protejarea tradiţiilor
populare şi a folclorului;
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identificarea şi propunerea zonelor de obiceiuri şi tradiţii care să
beneficieze de protecţie;

asigurarea asistenţei ştiinţifice pentru celelalte instituţii publice şi
organizaţii neguvernamentale care au preocupări în domeniu.
Centrele judeţene pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale au,
potrivit legii, următoarele responsabilităţi:

coordonarea şi îndrumarea metodologică a aşezămintelor care
desfăşoară activităţi circumscrise domeniului;

sprijinirea programelor şi a proiectelor ai căror iniţiatori îşi propun
să conserve şi să pună în valoare cultura tradiţională;

efectuarea unor studii şi cercetări privind obiceiurile, tradiţiile
populare şi meşteşugurile tradiţionale din regiunile şi zonele în
care se află;

iniţierea şi realizarea de programe pentru conservarea şi protejarea tradiţiilor populare şi meşteşugurilor tradiţionale.
Şcolile populare de arte şi meserii, organizate în fiecare judeţ şi în
municipiul Bucureşti, desfăşoară programe de învăţământ artistic, de formare a
deprinderilor şi abilităţilor necesare exercitării meseriilor din zona artizanatului şi
a meşteşugurilor tradiţionale, programe care presupun colaborarea între sistemul
culturii şi cel al învăţământului.
Universităţile populare din mediul rural, şi îndeosebi cele care funcţionează ca un compartiment distinct al căminului cultural, participă, de asemenea,
alături de celelalte aşezăminte comunitare, la dezvoltarea meşteşugurilor, la
punerea în valoare a obiceiurilor şi a tradiţiilor regionale şi locale.
Căminele culturale organizează, de asemenea cercuri tehnice, de artă
populară şi de gospodărire ţărănească.
Un rol deosebit în strategia privind protejarea, conservarea şi mai ales
punerea în valoare a culturii tradiţionale îl au formaţiile şi ansamblurile artistice,
atât cele profesioniste, cât şi cele de amatori. Majoritatea formaţiilor artistice de
amatori sunt organizate şi susţinute de căminele culturale, care iniţiază
concursuri şi festivaluri folclorice şi sprijină participarea formaţiilor proprii la
manifestările culturale interzonale şi interregionale.
Indiferent de modul cum sunt partajate funcţiile şi competenţele diverselor
aşezăminte culturale, problema esenţială este de a articula toate aceste structuri
şi activităţi într-un sistem coerent şi eficace. Viabilitatea demersurilor subiacente
depinde de modul în care colectivităţile locale se implică în susţinerea şi
dezvoltarea de programe şi proiecte specifice fiecărei regiuni şi/sau zone.
Patrimoniul cultural intangibil este constituit din tradiţii orale, cutume, datini,
credinţe, ceremoniale, iscusinţe artizanale, din diverse forme de exprimare literară, muzicală, artistică.
Acoperind o realitate complexă, abstractă şi subtilă, noţiunea de
patrimoniu cultural intangibil este dificil de definit în termeni clasici. De aceea se
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preferă metoda enumerării domeniilor, a elementelor sale componente, fără ca
această enumerare să fie limitativă.
Umanitatea este tot mai conştientă de valoarea patrimoniului intangibil
universal, de rolul său în stimularea dialogului direct între culturi şi civilizaţii, şi
caută cele mai eficace soluţii pentru a-l proteja. De asemenea, fiecare ţară
trebuie să-şi elaboreze – sau să-şi adapteze – instrumente specifice de protecţie
a patrimoniului propriu, a bunurilor culturale intangibile care exprimă identitatea
sa spirituală şi care asigură coeziunea şi continuitatea culturală a generaţiilor.
Datorită trăsăturilor sale specifice – oralitatea şi imaterialitatea –
patrimoniul cultural intangibil rămâne fragil şi vulnerabil în faţa practicilor ilicite.
De aceea, obligaţia de a-l proteja, a-l face cunoscut şi a-l transmite generaţiilor
următoare trebuie asumată de fiecare comunitate umană, de toate structurile
care gestionează programe privind bunurile culturale.
Continuând demersurile sale de reglementare, Ministerul Culturii şi
Cultelor îşi propune, pentru perioada 2004–2007, iniţierea de acte normative
care să completeze cadrul actual în domeniul certificatelor de origine şi a
mărcilor colective, de natură să asigure o protecţie eficace artizanatului şi
produselor meşteşugăreşti autentice, patrimoniului cultural intangibil.

5.4. Accesul la cultura scrisă şi stimularea lecturii publice
Ministerul Culturii şi Cultelor îşi propune, ca obiectiv strategic, extinderea
sistematică a accesului la informaţie şi cultură a tuturor categoriilor de populaţie,
din toate zonele şi mediile sociale.
Aceasta presupune, pe de o parte, stimularea editării de carte şi publicaţii
iar, pe de altă parte, realizarea unei politici eficiente şi echilibrate de distribuţie în
teritoriu a culturii scrise. În egală măsură, se vor diversifica şi multiplica
instrumentele de acces al consumatorilor la oferta editorială şi la servicii de
bibliotecă eficiente şi adecvate trebuinţelor lor.
Stimularea lecturii, ca practică fundamentală de acces la cultură,
presupune dezvoltarea atitudinii participative a utilizatorilor, concomitent cu
abordări pro-active şi practici interactive ale serviciilor de bibliotecă.
Pentru perioada 2004–2007, Ministerul Culturii şi Cultelor promovează
cinci programe naţionale care urmează să răspundă acestor deziderate.
I. Un prim program, experimentat în ultimii ani, şi apreciat de toţi agenţii
implicaţi (autori, edituri, biblioteci, cititori) este „Programul de sprijin financiar cu
titlu de comandă de stat pentru proiectele editoriale şi publicaţiile periodice
culturale‖. Acest Program contribuie la dezvoltarea culturii scrise şi la stimularea
lecturii prin acoperirea parţială a diferenţei dintre cheltuielile reale de editare şi
preţul de achiziţie suportabil de către cititori. Potrivit Legii nr. 186/2003, privind
promovarea culturii scrise, subvenţia acordată de autorităţile publice centrale şi
locale, singure sau în colaborare, poate acoperi costurile de producţie şi
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drepturile de autor, într-un cuantum de la 20% până la integral. Programul
contribuie la promovarea operelor de valoare editate pe orice tip de suport şi la
protejarea creatorilor. În acest sens, pe lângă susţinerea editării unor lucrări
ştiinţifice, tehnice, filosofice, literare etc., Ministerul Culturii şi Cultelor, împreună
cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi cu alte ministere, acordă, pe bază de
proiecte, burse de documentare în ţară şi în străinătate. Susţinerea logistică şi
financiară a activităţilor de creaţie şi de producţie editorială asigură, de asemenea, continuitatea editării unor publicaţii culturale de prestigiu, continuitatea
unor colecţii de bibliotecă, diversificarea ofertei de publicaţii şi difuzarea lor în
toate regiunile şi localităţile urbane şi rurale.
Programul de susţinere a proiectelor editoriale şi a publicaţiilor periodice
culturale urmăreşte să satisfacă cerinţele culturale ale societăţii. Viabilitatea şi
succesul programului depind de corelarea lui cu celelalte programe din domeniu,
cu o serie de demersuri intersectoriale, ale căror efecte pot fi evaluate pe termen
mediu şi lung.
II. Un alt program de promovare a culturii scrise este „Programul naţional
de achiziţii de carte şi abonamente la reviste culturale pentru bibliotecile publice‖,
care sprijină achiziţionarea anuală de publicaţii, asigurând completarea şi
actualizarea colecţiilor, dezvoltarea lor echilibrată la nivelul întregii reţele de
instituţii publice.
Studiile realizate în diverse zone şi localităţi au evidenţiat necesitatea
îmbunătăţirii structurii, conţinutului şi calităţii informaţionale a colecţiilor de
bibliotecă, demers ineluctabil pentru stimularea lecturii la nivelul tuturor
colectivităţilor deservite de biblioteci şi, mai ales, la creşterea indicelui de
satisfacţie a utilizatorilor specifici.
III. Întrucât accesul la carte nu este asigurat numai prin dotarea
corespunzătoare a bibliotecilor publice, ci şi prin organizarea ştiinţifică a ofertei
culturale, Ministerul Culturii şi Cultelor va dezvolta, în perioada 2004–2007, un
„Program naţional de automatizare a serviciilor de bibliotecă‖, destinat informatizării activităţilor şi a serviciilor bibliotecare, cu finanţare de la bugetul de stat şi
din resurse extrabugetare.
Un proiect important din „Programul naţional de automatizare‖ este
„Catalogul naţional partajat‖, elaborat, potrivit Legii nr. 334/2002, de către
Comisia Naţională a Bibliotecarilor în sprijinul activităţii de prelucrare a
documentelor de bibliotecă (catalogare, clasificare, indexare) pentru obţinerea
uniformităţii şi compatibilităţii descrierilor bibliografice realizate în toate unităţile
bibliotecare, ca şi economisirii resurselor materiale, financiare, umane şi de timp
implicate în această activitate. În acelaşi timp, „Catalogul naţional partajat‖
facilitează accesul utilizatorilor la instrumentele informaţionale din biblioteci şi
reduce semnificativ intervalul de timp destinat regăsirii documentelor.
Responsabilitatea ofertanţilor de informaţii bibliografice implică asistenţă
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metodologică şi control de specialitate din partea Bibliotecii Naţionale, precum şi
a structurilor ştiinţifice din domeniu, ceea ce presupune formarea şi instruirea
continuă a resurselor umane din biblioteci.
Eficienţa şi operaţionalitatea „Catalogului naţional partajat‖ vor fi potenţate
numai dacă se iniţiază un parteneriat real între sistemul bibliotecilor publice şi
celelalte tipuri de biblioteci. În acest sens, Ministerul Culturii şi Cultelor îşi
propune să organizeze dezbateri regionale care să se finalizeze, în perioada
2004–2007, cu realizarea unei strategii intersectoriale, gestionate de Ministerul
Culturii şi Cultelor, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, de alte ministere şi de
autorităţile publice locale.
Un alt proiect subsumat „Programului naţional de automatizare‖ vizează
crearea, la nivel naţional, a unei biblioteci virtuale, care să asigure simultaneitatea accesului la distanţă pentru mai mulţi utilizatori la lucrările fundamentale
ale literaturii române, clasice şi contemporane. Rezultatele estimate ale acestui
proiect privesc, de asemenea, modernizarea şi diversificarea serviciilor de
bibliotecă, sprijinirea cercetării ştiinţifice, protejarea, prin digitizare, a unor
documente de patrimoniu existente în colecţiile bibliotecilor din România.
Realizarea acestui proiect presupune, însă, identificarea resurselor financiare
care să acopere remuneraţiile datorate autorilor pentru acest nou tip de
împrumut public, în concordanţă cu legislaţia privind dreptul de autor şi cu
reglementările europene în materie.
IV. „Promovarea culturii scrise româneşti în afara graniţelor‖ este
programul de anvergură naţională, iniţiat de Ministerul Culturii şi Cultelor care
asigură asistenţă logistică şi financiară pentru participarea României la târguri,
festivaluri şi saloane internaţionale de carte, presă şi multimedia, cât şi pentru
traducerea şi editarea în străinătate a unor opere reprezentative pentru cultura
română. Programul subsumează două proiecte, unul vizând la participarea la
manifestări promoţionale şi celălalt – traducerea şi/sau editarea de cărţi şi reviste
culturale, a căror realizare presupune parteneriate cu structuri ale societăţii civile
din domeniu, precum: Asociaţia Editorilor din România, edituri de prestigiu,
uniunile şi asociaţiile de creatori. În acelaşi timp, realizarea acestui program
presupune promovarea unei politici intersectoriale integrative cu Ministerul
Afacerilor Externe şi cu centrele culturale ale României în alte ţări. Acest tip de
parteneriate contribuie nu numai la promovarea creatorilor români, ci şi la
diversificarea şi „densificarea‖ relaţiilor culturale, a dialogului şi a schimburilor cu
alte ţări.
V. Programul naţional de susţinere a organizării de manifestări culturale,
cu caracter naţional şi internaţional, destinat promovării creaţiei şi creatorilor din
domeniul culturii scrise îşi propune un obiectiv important şi anume crearea
condiţiilor care să stimuleze colaborarea şi cooperarea între instituţii, uniuni şi
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asociaţii de creatori şi diverse organizaţii culturale pentru dinamizarea vieţii
artistice şi spirituale din toate comunităţile şi regiunile ţării.

5.5. Artele spectacolului
Strategia Ministerului Culturii şi Cultelor în domeniul artelor spectacolului
are ca premisă locul de excepţie pe care arta interpretativă românească îl deţine
în contextul culturii româneşti şi în percepţia consumatorilor de cultură din alte
ţări.
Datorită acestui fapt, artele spectacolului se poziţionează în mod exemplar
în mentalitatea principalelor segmente de public. Premiile obţinute de artiştii şi
interpreţii români reprezintă argumentul de necontestat pentru direcţionarea
strategiei în sensul susţinerii acestui gen de exprimare artistică şi recunoaşterii
statutului social al artistului şi creatorului.
În acest sens, strategia promovată de Ministerul Culturii şi Cultelor
urmăreşte următoarele obiective principale:
 crearea condiţiilor de exprimare artistică a artiştilor şi interpreţilor individuali, precum şi a colectivelor şi grupurilor artistice;
 stimularea diversităţi de forme, modalităţi şi expresii artistice care
constituie oferta în domeniu şi promovarea formelor experimentale şi
a spaţiilor neconvenţionale, în toate comunităţile şi la nivelul tuturor
regiunilor şi zonelor;
 îmbogăţirea ofertei din domeniu prin recuperarea formelor tradiţionale
de artă interpretativă şi exprimare artistică;
 extinderea sistematică a accesului publicului la toate tipurile de expresie artistică prin spectacol;
 stimularea participării publicului larg la realizarea de spectacole prin
care să-şi poată valorifica înclinaţiile, aptitudinile, vocaţiile artistice;
 stimularea participării, prin recunoaşterea talentelor şi valorilor artistice şi prin acordarea de distincţii şi premii;
 încurajarea iniţiativelor comunitare care pot contribui la înnoirea ofertei artistice, responsabilizarea autorităţilor de la nivel regional şi local
în susţinerea financiară şi logistică a artei;
 diversificarea structurilor instituţionale şi identificarea de noi formule
organizaţionale, adecvate condiţiilor locale, care să satisfacă nevoile
culturale ale colectivităţilor umane;
 promovarea artiştilor şi a spectacolelor, prin instrumente promoţionale
specifice, precum şi prin organizarea de turnee, microstagiuni, concursuri şi festivaluri;
 susţinerea proiectelor artistice, tradiţionale şi alternative, propuse
şi/sau realizate de organizaţii neguvernamentale;
 crearea unui cadru normativ de natură să asigure recunoaşterea statutului social şi economic al artistului;
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 promovarea pe plan internaţional a creaţiei interpretative româneşti şi
susţinerea mobilităţii artiştilor executanţi şi interpreţi.
Pentru susţinerea artelor spectacolului, Ministerul Culturii şi Cultelor a
elaborat o serie de programe de anvergură naţională, ţinând cont, în egală
măsură, de mizele festive ale artei, de capacitatea ei de a sensibiliza publicul
larg, animând comunităţile umane şi satisfăcând aşteptările culturale ale
consumatorilor, precum şi de implicaţiile multifuncţionale ale spectacolului, care
antrenează şi stimulează celelalte modalităţi de exprimare artistică, precum arte
plastice, design, arhitectură etc.
I. Programul IMAGO – artele spectacolului – îşi propune, printre altele,
iniţierea de concursuri şi susţinerea participării artiştilor la festivaluri de prestigiu,
organizarea de turnee precum şi realizarea Anuarului Teatrului Românesc.
Finalitatea programului vizează creşterea nivelului artistic al ofertei din domeniu,
stimularea concurenţei şi satisfacerea exigenţelor estetice ale publicului
consumator. În acelaşi timp, programul are şi o dimensiune educaţională,
contribuind la modelarea gustului spectatorului, capacitându-l cu instrumentele
de percepţie a actului artistic.
În perioada 2004-2007, Ministerul Culturii şi Cultelor îşi propune să
dezvolte programul şi în plan regional, apelând la oportunităţile organizatorice şi
financiare ale autorităţilor locale şi ale comunităţilor. În felul acesta, manifestările
din cadrul programului vor susţine procesul de animaţie culturală din toate
zonele – premisă a participării şi accesului tot mai larg la arta interpretativă al
tuturor segmentelor de populaţie.
II. Programul ARTIS MUNDI – arta românească în lume – continuă ideea
promovării artei româneşti prin festivaluri, concursuri şi turnee, transpunând-o în
contextul schimburilor culturale internaţionale. Prezenţa artiştilor români în
spaţiul concurenţial al manifestărilor internaţionale are o dublă finalitate: pe de o
parte, promovează forţa creaţiei interpretative româneşti pe alte meridiane, iar pe
de alta, le îmbogăţeşte experienţa artistică cu noi modele şi formule de
exprimare artistică interpretativă.
În perioada 2004–2007, participările româneşti vor creşte, ca urmare a
dezvoltării de parteneriate cu autorităţile regionale şi locale, prin colaborarea cu
centrele culturale ale României din alte ţări precum şi cu structurile asociative ale
artiştilor.
III. Programul JUVENTUTE – arta interpretativă a tinerei generaţii – este
un program ce se adresează în mod expres acestei categorii sociale care trebuie
încurajată prin activarea potenţialului creativ de care dispune. Programul
promovează modalităţi specifice de implicare a tinerilor în viaţa artistică, prin
organizarea de gale, festivaluri şi concursuri, prin ateliere de creaţie,
simpozioane etc.

525
IV. Programul ONG – iniţiativa particulară în artă – este un program
extrem de generos prin care este stimulată iniţiativa privată în acest sector şi
implicit, ridicarea nivelului calitativ al manifestării artistice, diversificarea formelor
de exprimare creatoare.
V. Programul „OPUS” – program de stimulare a creaţiei contemporane
româneşti – are prevăzut şi un sistem de indicatori de evaluare a calităţii şi
eficienţei producţiei artistice.
Pentru perioada 2004-2007, Ministerul Culturii şi Cultelor îşi propune o
reconsiderare a modului de abordare a sectorului artelor interpretative, şi cu
precădere a artei teatrale, întrucât în viaţa artistică din România se prefigurează
mutaţii importante la nivel de mentalităţi şi practici manageriale şi de ocupare a
resurselor umane. Astfel, se observă cu uşurinţă tendinţa unor artişti de a opta
pentru statutul de liber-profesionist şi de a se grupa în colective artistice
modulare, ad-hoc, în funcţie de cerinţele unor proiecte şi oportunităţi. Această
nouă realitate de pe piaţa muncii artistice trebuie să fie studiată şi gestionată în
aşa fel încât să se prevină disfuncţiile, să se asigure protecţia socială a artistului
liber-profesionist şi să se protejeze statutul social şi economic al acestuia.
Pe de altă parte, toate aceste iniţiative vor ţine seama şi de principalul
obiectiv al politicii publice în acest domeniu, şi anume satisfacerea aşteptărilor
consumatorilor de cultură.

5.6. Artele vizuale
Pornind de la ideea că, în lumea modernă, obiectul artistic este un
important şi complex mijloc de comunicare, strategia în domeniul artelor vizuale
are ca scop esenţial realizarea de programe care să le consacre un loc central în
viaţa culturală a comunităţilor.
În acest sens, strategia urmăreşte:
 stimularea creativităţii în domeniu, prin iniţiative organizatorice diversificate şi prin sancţiuni premiale;
 înlesnirea accesului la creaţia artistică contemporană a tuturor categoriilor de consumatori culturali, inserţia artei plastice în viaţa cotidiană şi în spaţiul comunitar;
 susţinerea financiară şi logistică a creaţiei artistice şi a creatorilor;
 stimularea comenzii sociale pentru monumentele de for public;
 susţinerea unei politici coerente de achiziţii publice şi stimularea în
acest sens a autorităţilor de la nivel regional şi local;
 facilitarea accesului la creaţia artistică prin organizarea Muzeului de
Artă Contemporană şi prin stimularea creării de secţii specializate la
instituţiile muzeale de nivel regional şi local;
 stimularea structurării şi dezvoltării pieţei de artă;
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 promovarea şi susţinerea diversităţii formelor de exprimare şi a experimentului artistic;
 promovarea creaţiei artistice contemporane prin instrumente promoţionale, precum albume, cataloage, pliante etc., inclusiv publicaţii de
profil, precum şi prin organizarea de expoziţii;
 promovarea pe plan internaţional a creaţiei plastice contemporane şi
facilitarea comunicării creatorilor români cu artişti din alte ţări.
Pentru realizarea acestor deziderate, Ministerul Culturii şi Cultelor a iniţiat
şi dezvoltă în continuare o serie de programe şi proiecte de anvergură naţională,
precum:
I. Programul naţional de achiziţii de artă plastică contemporană este
un program complex, care se realizează prin parteneriat cu structurile societăţii
civile – prin constituirea de comisii de specialişti în vederea evaluării, achiziţionării şi recepţiei ofertelor din domeniu. Programul are ca finalitate facilitarea
accesului la creaţia plastică a tuturor categoriilor socioprofesionale, prin
diseminarea sistematică şi expunerea publică a operelor achiziţionate. Pentru
perioada 2004-2007, Ministerul Culturii şi Cultelor îşi propune să continue şi să
dezvolte acest program, dar va pune accentul pe instituţionalizarea parteneriatului cu autorităţile de nivel regional şi local, astfel încât achiziţiile operelor
de artă plastică să poată fi accesibile comunităţilor locale.
II. Programul naţional pentru monumentele de for public porneşte de
la principiul că inserţia formelor de exprimare artistică în spaţiul public şi în viaţa
cotidiană, contribuind la îmbogăţirea estetică a mediului ambiant şi la educaţia
estetică a individului, este de natură să contribuie la ridicarea calităţii vieţii. În
cadrul acestui program, în perioada 2004-2007, Ministerul Culturii şi Cultelor va
susţine amplasarea de monumente în zonele marilor artere de circulaţie precum
şi a unui număr de 30 de monumente şi instalaţii moderne în spaţii publice
reprezentative pentru comunităţile locale.
III. Programul naţional de expunere publică vizează organizarea de
expoziţii temporare şi itinerante, precum şi susţinerea financiară şi logistică a
participării creatorilor şi a operelor de artă plastică la expoziţii şi alte manifestări,
anuale, bienale etc. din România şi din alte ţări. Participarea artiştilor români la
concursuri şi festivaluri este o altă prioritate a programului.
În perioada 2004-2007, Ministerul Culturii şi Cultelor are în vedere
diversificarea căilor şi a instrumentelor de acţiune, pentru o mai completă
abordare a problematicii strategice din domeniul artelor plastice.
Pornind de la faptul că percepţia creaţiei plastice de către publicul
consumator este condiţionată de formarea gustului şi a deprinderilor de consum
cultural, Ministerul Culturii şi Cultelor îşi propune realizarea de parteneriate cu
autorităţile competente din sectorul educaţional şi cu structurile asociative ale
creatorilor, cu alte instanţe educative ale societăţii civile, care să conducă la
configurarea unui Program naţional de educaţie pentru artă. Programul astfel
conceput are valenţe intersectoriale, adresându-se în egală măsură populaţiei
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şcolare şi adulţilor, inclusiv categoriilor sociale defavorizate. Programul se va
particulariza în funcţie de cerinţele specifice identificate la nivel regional şi local
şi asumate în parteneriat cu autorităţile locale. Acest program este conceput ca
un complement al ofertei educaţionale tradiţionale şi vizează dezvoltarea
creativităţii native a fiecărui individ, pregătindu-l astfel pentru decodificarea,
înţelegerea, asumarea şi consumul ofertei artistice.
Pe lângă acţiunile de educaţie formală şi sistematică, o contribuţie
importantă la educaţia pentru artă a indivizilor este deţinută de imaginea de
ansamblu a spaţiului public, în care estetica străzii şi amenajarea urbană sunt
esenţiale pentru modelarea capacităţii perceptive a frumosului din natură şi artă.
Această premisă stă la baza iniţierii unui Program naţional de estetică a
spaţiului public, pe care Ministerul Culturii şi Cultelor îşi propune să-l demareze
în parteneriat cu Ministerul Lucrărilor Publice, cu municipalităţile şi alte autorităţi
publice locale, cu structurile asociative ale arhitecţilor şi a celorlalţi creatori,
precum şi cu agenţii economici din zonă.
Pentru finalizarea obiectivelor strategice care vizează accesul şi participarea publicului la creaţia plastică, asigurarea dimensiunii estetice a spaţiului
public şi susţinerea creatorilor din domeniul artei plastice, se impune instituţionalizarea „practicii de 1%‖, care înseamnă alocarea valorii de 1% din devizul
fiecărei construcţii publice pentru achiziţionarea de opere de artă plastică menite
să decoreze respectivele edificii şi spaţii publice nou construite.

5.7. Sistemul educaţiei permanente
Conceptul de educaţie permanentă promovează concepţia potrivit
căreia procesul educativ se realizează pe întreaga durată a dezvoltării personalităţii umane, că educaţia începe din faza premergătoare frecventării şcolii, se
completează cu informaţii, cunoştinţe şi metodologii formative însuşite prin sistemul de învăţământ şi se extinde dincolo de cadrul şcolar. Educaţia permanentă
cuprinde întreaga arie a activităţilor umane, atât cele legate de activitatea
profesională cât şi cele incluse în „loisir‖.
Sistemul educaţiei permanente din ţara noastră cuprinde structuri
instituţionale (biblioteci publice, cămine culturale, case de cultură, universităţi
populare, centre culturale, instituţii muzeale, şcoli populare de arte şi meserii
ş.a.) cât şi structuri asociative. Pentru toate aceste structuri, cultura reprezintă
sistemul de referinţă care îi ajută pe toţi indivizii cuprinşi în procesul educaţiei
permanente să dobândească instrumentele necesare integrării sociale şi
profesionale, îi învaţă să înveţe continuu îmbogăţindu-şi orizontul de cunoaştere
şi experienţa de viaţă şi de relaţionare cu semenii. Unele proiecte din domeniul
educaţiei permanente sunt gestionate de structuri din sistemul instituţional al
culturii, altele presupun demersuri intersectoriale, colaborări sistematice cu
instituţiile de învăţământ, cu cele din sistemul protecţiei muncii şi ocrotirii sociale
şi cu cele din sectorul activităţilor circumscrise tineretului.
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Un subdomeniu de bază al educaţiei permanente este reprezentat de
educaţia adulţilor, care vizează continuarea pregătirii în meserie şi reconversia
profesională dar, mai ales, capacitarea persoanelor incluse în acest proces cu
informaţii şi abilităţi necesare formării competenţelor personale şi a
competenţelor sociale.
Potrivit Legii nr. 292/2003 privind organizarea şi funcţionarea aşezămintelor culturale, universităţile populare au ca ţinte strategice realizarea unor
programe care să contribuie la formarea, perfecţionarea şi reconversia
profesională în vederea integrării active pe piaţa muncii, la îmbogăţirea nivelului
de cunoştinţe al publicului, care să asigure şanse egale pentru integrarea în
societate. De asemenea, aceste aşezăminte îşi propun implicarea în educaţia
civică, economică şi morală a indivizilor.
Atribuţii similare au şi căminele culturale, care organizează şi desfăşoară
cursuri de formare profesională continuă şi de educaţie civică.
Participarea la viaţa comunitară şi integrarea profesională presupun
dezvoltarea aptitudinilor mentale şi a deprinderilor profesionale, capacitatea de a
rezolva probleme şi de a gestiona relaţiile interumane, inclusiv conflictele
psihosociale, după cum presupune dezvoltarea aptitudinilor de a comunica şi de
a colabora cu ceilalţi, de a-şi asuma responsabilităţi la locul de muncă, în mediul
social şi cultural în care evoluează fiecare individ.
Având în vedere disfuncţiile înregistrate în ultimul deceniu la nivelul
educaţiei de bază, fundamentală pentru formarea profesională, culturală şi civică
a personalităţii umane, sistemului de educaţie permanentă îi revin sarcini sporite,
ceea ce impune iniţierea şi derularea de programe şi proiecte coerente.
Asemenea programe se pot realiza numai dacă structurile din domeniul
educaţiei permanente vor dispune de echipamente şi metodologii moderne, de
resurse umane specializate în servicii educaţionale de acest gen.
În demersurile întreprinse, instituţiile din domeniul educaţiei permanente
beneficiază de tradiţiile societăţii româneşti în acest domeniu, de principii şi
experienţe validate în timp şi recunoscute de specialişti. Potrivit acestor tradiţii,
activitatea din domeniul educaţiei permanente are în vedere toate laturile vieţii
personale şi comunitare, cultura personală şi cultura colectivităţilor umane,
ansamblul manifestărilor care se dezvoltă la nivelul acestor comunităţi.
Preluând teza lui Dimitrie Gusti despre rolul căminului cultural în
reformarea lumii rurale, putem afirma că instituţiile din sistemul educaţiei
permanente pot contribui la „acţiunea de civilizare a păturii rurale‖ şi implicit la
realizarea reformei spaţiului rural, incluzându-l astfel în procesul general de dezvoltare durabilă, democratizare socială şi modernizare ambientală şi economică.
Strategia Ministerului Culturii şi Cultelor în domeniul educaţiei permanente
are ca punct de pornire ideea culturii comunitare în următoarele dimensiuni de
bază:
 dreptul la identitate culturală, la diferenţă şi diversitate;
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 realizarea de activităţi culturale a căror finalitate este socializarea individului prin efortul concertat al tuturor factorilor culturali: şcoală, aşezăminte de cultură, organizaţii neguvernamentale etc.;
 dezvoltarea culturii regionale, identificarea şi punerea în valoare a patrimoniului, experienţei şi creativităţii umane;
 formarea liderilor comunitari, factori-cheie în configurarea vieţii spirituale
a comunităţilor.
Strategia în acest domeniu se adresează în egală măsură tuturor categoriilor socioprofesionale. În funcţie de prioritatea acordată unor proiecte, accentele
se pun atât pe ridicarea nivelului de informare şi cunoaştere a populaţiei adulte,
cât şi pe educaţia şi instruirea tinerilor. De asemenea, obiectivele strategice trebuie
să urmărească revitalizarea vieţii culturale în toate comunităţile umane prin
antrenarea unor instituţii specifice din mediul urban şi rural.
Obiectivele strategice ale politicii publice în domeniu sunt:
 promovarea unei noi concepţii despre orizontul cultural al omului modern, care trebuie corelată cu dezvoltările comunicaţionale şi tehnologice
ale societăţii bazate pe cunoaştere;
 ridicarea nivelului de cunoaştere şi modelarea comportamentelor culturale a tuturor categoriilor socioprofesionale;
 sprijinirea procesului de formare continuă şi de reconversie profesională;
 educaţia pentru valori, deziderat care trebuie să se regăsească în toate
programele educaţionale;
 educaţia tinerilor şi adulţilor în respectul pentru păstrarea identităţii, pentru acceptarea şi celebrarea diferenţei şi diversităţii;
 formarea mentalităţii şi a conduitei civice, cerinţă esenţială pentru democratizarea societăţii.
Pentru realizarea acestor obiective, este necesar ca instituţiile din sistemul
educaţiei permanente să funcţioneze coerent, transparent şi eficace, evitând
paralelismele şi fructificând efectele sinergice ale cooperării.
Prin specificul programelor sale de activitate, biblioteca publică are o
contribuţie semnificativă la procesul de educaţie permanentă, contribuţie stipulată
în mod expres în Legea bibliotecilor nr. 334/2002: „Bibliotecile publice asigură
egalitatea accesului la informaţii şi la documentele necesare informării, educaţiei
permanente şi dezvoltării personalităţii utilizatorilor, fără deosebire de statut social
sau economic, vârstă, sex, apartenenţă politică, religie şi naţionalitate.‖
Demersurile lor merg paralel şi continuă activitatea instructivă şi formativă a
şcolii. Cartea este un mijloc cultural important în activitatea de educaţie
permanentă, experienţa românească demonstrând că întreaga activitate
desfăşurată de aşezămintele culturale, instituţiile ştiinţifice, asociaţiile profesionale
şi societăţile culturale se bazează pe cunoştinţele şi informaţiile cuprinse în
colecţiile de bibliotecă. Mai mult, cercetările socioculturale au evidenţiat că în
comunităţile lipsite de bibliotecă publică se produce o sărăcire dramatică a vieţii
spirituale şi sociale.
Căminele culturale sunt instituţii publice tradiţionale investite cu rolul de a
cataliza viaţa culturală a comunităţilor rurale. În deceniile în care aceste instituţii şi-
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au demonstrat valenţele multifuncţionale, continuând ceea ce realizaseră ateneele
populare, şcolile pentru adulţi, cercurile culturale din diverse localităţi, căminele au
promovat cultura comunităţii şi au mobilizat resursele ei spirituale, coordonând,
implicit, potenţialul de creativitate şi patrimoniul intangibil din zonă.
Potrivit Legii nr. 292/2003 privind organizarea şi funcţionarea aşezămintelor
culturale, principalele atribuţii ale căminelor culturale sunt:
 organizarea şi desfăşurarea de activităţi cultural-artistice şi de educaţie
permanentă;
 conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţilor locale, ale patrimoniului naţional şi universal;
 organizarea şi/sau susţinerea formaţiilor artistice de amatori, de concursuri şi festivaluri folclorice, inclusiv a participării formaţiilor la manifestări
culturale intercomunale şi interjudeţene;
 organizarea sau susţinerea activităţii de documentare, a expoziţiilor temporare sau permanente, elaborarea de monografii şi lucrări de prezentare turistică;
 difuzarea de filme artistice şi documentare;
 organizarea unor cercuri ştiinţifice şi tehnice, de artă populară şi de gospodărire ţărănească;
 organizarea şi desfăşurarea altor activităţi de interes comunitar.
Responsabilitatea ce revine căminului cultural în procesul de ridicare a
nivelului de pregătire generală, de educaţie economică şi de stimulare a
comunicării interumane, impune regândirea statutului, a rolului şi funcţiilor acestei
instituţii în ansamblul instituţiilor publice. În acest sens, comunităţile trebuie să
participe la efortul de revitalizare, prin dotare materială şi cu echipamente de
practică culturală, prin participare la programe şi proiecte culturale, regionale şi
interregionale, care să le asigure funcţionalitatea firească şi anume păstrarea
tradiţiilor locale şi modernizarea spaţiului rural.
Eficacitatea acestor demersuri depinde de gradul în care oferta de
programe a căminului cultural răspunde nevoilor specifice ale comunităţii şi de
măsura în care căminul colaborează cu celelalte structuri educaţionale,
informaţionale şi culturale.
Concepute a contribui la completarea educaţiei primite în şcoală şi la
formarea profesională continuă, universităţile populare trebuie să utilizeze
metodologii complexe şi moderne, experienţe consacrate şi formule noi de
abordare a domeniului. Acest tip de structuri funcţionează cu programe specifice,
atât în mediul urban cât şi în comunităţile rurale. La nivelul zonelor urbane, ele vor
pune accentul pe procesul de formare continuă, pe educaţia civică şi estetică a
cursanţilor, pe modelarea competenţelor comunicaţionale şi formarea abilităţilor de
utilizare a tehnicilor informaţionale moderne. Universităţile existente în mediul rural
beneficiază de potenţialul intelectual existent la nivelul fiecărei comunităţi şi
derulează programe de pregătire culturală şi profesională, mai ales în domeniul
serviciilor, contribuind, totodată, la prezervarea tradiţiilor şi a identităţii comunitare.
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În acest sens, Ministerul Culturii şi Cultelor a iniţiat şi va dezvolta în perioada
2004-2007 Programul „Satul românesc contemporan‖, care subsumează proiecte
de genul „Salvaţi căminul cultural‖ şi alte proiecte care urmăresc:
 stimularea participării tinerilor la viaţa comunităţilor;
 promovarea turismului cultural şi a agroturismului, ca factori de dezvoltare durabilă a localităţilor rurale;
 organizarea de centre de consultanţă.
În cadrul acestor proiecte se preconizează o multitudine de activităţi,
precum: conferinţe şi seminarii pe teme de interes major pentru comunităţile
respective, organizarea de expoziţii şi târguri, promovarea meşteşugurilor
tradiţionale, cursuri ale universităţilor populare etc.
Un alt program propus de Ministerul Culturii şi Cultelor vizează „Centrele
culturale – depozitare de patrimoniu cultural naţional‖, program ale cărui obiective
sunt:
 îmbogăţirea şi diversificarea patrimoniului artistic;
 descoperirea de noi talente;
 motivarea tinerilor de a prezerva şi dezvolta în continuare tradiţiile;
 o mai bună comunicare cu publicul consumator.
În cadrul programului se promovează o serie de proiecte precum tabere de
creaţie, organizare de expoziţii, de simpozioane etc., prin care se urmăreşte
comunicarea de informaţii şi cunoştinţe legate de instituţiile culturale şi funcţiile lor,
stimularea de donaţii care să îmbogăţească patrimoniul cultural naţional şi/sau
regional.
Pentru a răspunde exigenţelor impuse de procesul educaţiei permanente în
contextul societăţii bazate pe cunoaştere, Ministerul Culturii şi Cultelor
promovează un Program naţional de pregătire a personalului din instituţiile de
educaţie permanentă. Acest program de anvergură naţională se corelează cu
iniţiativele Guvernului în domeniul politicilor şi strategiilor de formare profesională a
adulţilor, cu accent pe managementul instituţional şi pe managementul de proiect.
Realizarea acestor deziderate presupune: accesul resurselor umane din instituţiile
vizate la cunoştinţele şi metodele didacticii moderne, capacitarea lor pentru
utilizarea tehnologiilor moderne de comunicare, motivarea pentru formare continuă
şi pentru o mai mare implicare în acest tip de activităţi. Totodată, programul
preconizează particularizarea tehnicilor moderne de management la specificul
structurilor instituţionale din sistem – şcoli populare de artă, case de cultură,
cămine culturale, universităţi populare etc.
Colaborarea cu structuri specializate din alte ţări, unde educaţia adulţilor a
devenit o componentă importantă a dezvoltării durabile, va asigura o eficacitate
sporită a programelor naţionale iniţiate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi asumate
de autorităţile publice de la nivel regional şi local. În acest mod, centrele zonale
pentru educaţia adulţilor din ţara noastră vor avea la dispoziţie resurse
documentare şi instrumente pentru potenţarea resurselor sociale şi culturale ale
comunităţilor.
Misiunea instituţiilor culturale de la nivel local, complexă prin însăşi raţiunea
existenţei lor, presupune regândirea raporturilor dintre ele şi comunitatea locală,
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inclusiv a funcţiilor lor tradiţionale. Aceste funcţii se vor diversifica şi vor dobândi
noi dimensiuni, articulându-se în jurul conceptului european de „puncte de acces
universal comunitar‖.
Această nouă dimensiune a ofertei instituţiilor publice de cultură locale se
articulează cu cerinţele reformei administraţiei publice locale, aşa cum sunt
acestea prevăzute în „Strategia de reformă a administraţiei publice‖ şi în „Strategia
de informatizare a administraţiei publice‖, aprobate de Guvern încă din 2001.
Traducerea în fapt a cerinţelor subsumate acestor strategii obligă autorităţile
publice locale să identifice structurile cele mai adecvate pentru îndeplinirea acestor
noi funcţii. În această perspectivă, instituţiile publice de cultură, şi cu precădere
cele incluse în sistemul educaţiei permanente, reprezintă structurile care oferă
contextul cel mai potrivit pentru facilitarea accesului tuturor membrilor comunităţii
la informaţia oportună. Ignorarea acestei cerinţe şi lipsa echipamentelor de
comunicare informaţională din dotarea instituţiilor respective generează ceea ce
se numeşte „fractura digitală‖ cu efecte negative pe termen mediu şi lung asupra
dezvoltării durabile.
Trebuie subliniat faptul că eficacitatea oricărui demers strategic în aceste
domenii este condiţionată de nivelul de implicare, de iniţiativă şi de responsabilizare a autorităţilor de la nivel local şi regional. Programele promovate de
Ministerul Culturii şi Cultelor constituie un cadru general şi un instrument orientativ
pentru autorităţile publice regionale şi locale, cărora le revine responsabilitatea
iniţierii de proiecte adecvate nevoilor exprimate de colectivităţile pe care le
administrează. În acest sens, esenţiale sunt parteneriatele ce trebuie dezvoltate la
nivel local, între autorităţile şi instituţiile publice şi structurile societăţii civile.

5.8. Cultele religioase
Având în vedere rolul instituţiilor de cult în viaţa spirituală a comunităţilor
umane, Ministerul Culturii şi Cultelor propune o serie de obiective, demersuri şi
studii care să contribuie la revitalizarea vieţii religioase ca model de convieţuire în
colectivitate şi ca spaţiu educaţional cu puternice capacităţi de promovare a
valorilor morale. Demersul este favorizat de faptul că în ultimii ani se înregistrează
o revenire a populaţiei la religie, la credinţă şi la principiile pe care cultele le
promovează în comunităţile umane.
Cercetarea fenomenului religios a demonstrat că tradiţiile comunitare s-au
împletit, de regulă, cu elemente de cultură religioasă, situând biserica între
principalele instituţii care structurează viaţa morală, culturală şi socială a
colectivităţilor.
În această perspectivă, strategia Ministerului Culturii şi Cultelor îşi propune:
 să încurajeze educaţia în spiritul valorilor religioase;
 să pună în valoare patrimoniul eclezial;
 să asigure dezvoltarea construcţiei de noi lăcaşurilor de cult şi reabilitarea celor existente;
 să antreneze cultele în derularea unor programe culturale importante,
atât naţionale cât şi cu dimensiune internaţională.

533
Programele elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor pentru perioada
2004–2007 au o largă adresabilitate şi capacitate de a stimula valorile şi resursele
existente în comunităţile locale.
Unele programe sunt destinate patrimoniului eclezial mobil şi imobil şi
protejării lăcaşurilor de cult, a colecţiilor şi muzeelor religioase din România.
Proiectele subsumate acestor programe urmăresc crearea şi actualizarea
permanentă a bazelor de date privind bunurile din patrimoniul cultural existente în
lăcaşurile de cult şi în proprietatea cultelor religioase.
Protejarea şi conservarea acestor valori presupune formarea de
specialişti – restauratori, muzeografi, conservatori, ghizi etc. – care să asigure
gestionarea şi punerea lor în valoare în aşa fel încât să le protejeze, dar să le şi
facă mai bine cunoscute marelui public. Acest demers implică şi înfiinţarea de noi
muzee şi reorganizarea şi revitalizarea unităţilor existente. Ca urmare, Ministerul
Culturii şi Cultelor promovează Programul „Reamenajarea de muzee ecleziastice‖
(Mânăstirea Dealu, Mânăstirea Neamţ şi Mânăstirea Sinaia).
În paralel cu organizarea de muzee ecleziastice, un program special al
Ministerul Culturii şi Cultelor are în vedere organizarea de expoziţii permanente şi
temporare în diverse regiuni, inclusiv includerea valorilor de patrimoniu specifice în
turismul cultural şi religios.
Protejarea patrimoniului eclezial presupune lucrări de restaurare şi
conservare şi, ca atare, un program distinct al Ministerului Culturii şi Cultelor este
„Restaurarea icoanelor, a cărţilor şi manuscriselor din muzeul spiritualităţii
româneşti‖, Sf. Gheorghe.
Pe lângă aceste programe specializate, Ministerul Culturii şi Cultelor îşi
propune inventarierea, cercetarea ştiinţifică şi evidenţa informatizată a bunurilor
culturale cu importanţă istorică, documentară, artistică şi religioasă aflate în
proprietatea cultelor. În acest sens, o categorie importantă de programe de
anvergură naţională susţine iniţierea de studii ştiinţifice asupra fenomenului
religios, pe o tematică de stringentă actualitate: „Noile mişcări religioase în lume‖,
„Realizarea transparenţei în activitatea cultelor‖, precum şi cercetări privind valorile
morale, activitatea asociaţiilor din domeniu, relaţiile dintre organizaţiile religioase,
percepţia publică asupra libertăţii religioase. Aceste programe includ diverse
proiecte care constau în studii sintetice şi sociologice, în dezbateri publice şi
manifestări ştiinţifice, organizate la nivel naţional şi regional.
Un alt program cu impact incontestabil asupra relaţiilor interumane din
colectivităţile locale abordează problematica „Pluralismului religios‖ . Acest
program, împreună cu cel privind „Fenomenul religios în perspectivă psihosocială‖, va încerca să promoveze dimensiunea psiho-sociologică a toleranţei şi
nediscriminării, aşa cum se configurează ea la începutul acestui nou mileniu.
În esenţă, strategia în domeniul cultelor urmăreşte promovarea dialogului
inter-confesional, asigurarea unui cadru de reglementare, logistic şi financiar de
natură să garanteze exercitarea efectivă a dreptului la libertatea de exprimare, de
opinie şi de conştiinţă, a libertăţilor religioase şi combaterea prozelitismului şi
extremismului religios.
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Experienţa ultimului deceniu, legată de dimensiunea socială a cultelor, va fi
dezvoltată şi susţinută prin toate mijloacele, cu scopul diminuării conflictelor
sociale, a fenomenelor de infracţionalitate şi de excluziune, pentru crearea
climatului de comunicare în spiritul înţelegerii, toleranţei şi respectului pentru fiinţa
umană, pentru libertatea religioasă.
Pe linia tradiţiilor bisericii, Ministerul Culturii şi Cultelor a iniţiat programul
„Acordarea asistenţei de specialitate cultelor religioase în derularea activităţilor
caritativ-filantropice‖, care având la bază studii asupra activităţii de asistenţă
socială desfăşurată de biserică şi de diverse asociaţii şi fundaţii religioase, urmăreşte revigorarea acestui tip de acţiune socială, în sprijinul tuturor categoriilor
defavorizate.
În memoria colectivă a colectivităţilor umane, activitatea cultelor s-a împletit
cu viaţa culturală şi artistică, slujitorii bisericii fiind adesea liderii culturali ai
comunităţilor. În acest sens, revigorarea vieţii culturale din diverse zone şi
colectivităţi presupune participarea cultelor alături de celelalte instituţii publice şi de
organizaţiile neguvernamentale. Realizarea acestui deziderat, ca şi a celorlalte
proiecte menţionate, presupune sprijinirea învăţământului teologic, formarea de
resurse umane pregătite în domeniul ocrotirii patrimoniului, asistenţei sociale,
acţiunii culturale, a comunicării şi a managementului şi marketingului.
În esenţă, obiectivele strategice în domeniul cultelor pun accentul pe:
 promovarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
 promovarea toleranţei şi lupta împotriva oricăror forme de discriminare,
intoleranţă şi extremism;
 protejarea categoriilor defavorizate şi promovarea solidarităţii sociale,
combaterea excluziunii sociale;
 implicarea în programele de protecţie şi asistenţă socială;
 participarea la viaţa culturală a colectivităţilor;
 protejarea şi promovarea patrimoniului eclezial, parte a patrimoniului cultural naţional;
 protejarea şi promovarea valorilor perene ale civilizaţiei tradiţionale şi renaşterea morală a comunităţilor umane.

CAPITOLUL 6
STRATEGII INTERSECTORIALE

6.1. Consideraţii generale
Unele obiective strategice în domeniul culturii impun cooperarea intersectorială, de la faza de concepţie până la finalizarea programelor şi proiectelor elaborate.
Unele direcţii de acţiune în domeniul culturii ţin, preponderent şi prin tradiţie, de competenţa autorităţilor publice culturale, aşa cum a reieşit din consideraţiile privind artele vizuale, artele spectacolului etc. Pentru alte genuri de
produse şi servicii culturale, obiectivele strategice trebuie gândite şi dezvoltate
într-o viziune holistică, care potenţează sinergiile specifice din diverse sectoare.
Astfel, pentru asigurarea resurselor materiale necesare dezvoltării sectorului culturii, strategia în domeniu trebuie corelată cu obiectivele strategice ale
unor sectoare cum sunt: sectorul lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, sectorul industriei bunurilor materiale, sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii etc.
Pentru asigurarea resurselor financiare necesare sectorului culturii strategia de dezvoltare pentru anii 2004–2007 se va articula cu strategiile proprii
autorităţilor cu competenţe în gestiunea finanţelor publice, îndeosebi locale, ale
structurilor societăţii civile, precum organizaţii neguvernamentale, agenţi
economici etc.
Strategia de formare a resurselor umane pentru sectorul cultural trebuie
proiectată în interdependenţă cu direcţiile strategice ale sectorului educaţional,
ale sectorului care răspunde de ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială
la nivel naţional, regional şi local.
Strategia de protejare şi punere în valoare a patrimoniului cultural naţional se conjugă, firesc, cu cea privind dezvoltarea turismului, cu strategia de
dezvoltare economică regională şi cu obiectivele generale ale sectorului educaţional.
Dezvoltarea creativităţii, premisă a realizării obiectivelor de dezvoltare
durabilă, necesită, de asemenea, o abordare intersectorială şi plurisectorială.
În acest sens, accesul publicului la produsele nou create se asigură atât prin
oferta instituţiilor şi serviciilor publice de cultură, cât şi prin sectorul privat. Astfel, industriile culturale constituie un sistem de stimulare, utilizare şi punere în
valoare a creativităţii.
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6.2. Industriile culturale
Industriile culturale presupun producerea, reproducerea şi distribuirea pe
scară largă, conform unei strategii bazate pe considerente economice, a unor
bunuri şi servicii culturale.
Sectorul comercial al bunurilor culturale reproductibile se situează la
joncţiunea a două lumi: lumea activităţilor creatoare şi lumea mijloacelor şi a
activităţilor de reproducere a creaţiilor, în scopul valorificării lor pe piaţă.
Astfel, creativitatea devine „materia primă‖ a unui sector extrem de larg
şi diversificat de activităţi economice, desemnate sub numele generic de „industrii creative‖. Bunurile şi serviciile realizate de acest sector al economiei,
denumite produse culturale, sunt consumate în toată lumea, depăşind graniţele
ţării de origine şi reprezentând, astfel, unul dintre cele mai importante elemente
ale comerţului internaţional.
În dezbaterile contemporane, se utilizează termenul de industrii creative
– un concept mai complex, care incorporează, pe lângă industriile culturale
clasice (industria cărţii, industria fonogramelor, industria filmului, serviciile audiovizuale) şi industrii recente, precum publicitatea, programele pentru calculator, arhitectura, creaţiile multimedia, designul etc.
În procesul de producţie şi reproducţie a bunurilor culturale, ponderea
elementelor intelectuale, teoretice şi tehnice este mare, ceea ce conferă particularitatea acestui tip de industrie. În zilele noastre, însăşi munca creatorului
se bazează deseori pe utilizarea de echipamente şi tehnologii industriale
Spre deosebire de celelalte ramuri industriale, industriile culturale sunt
industrii cu un grad foarte mare de risc, datorită faptului că fiecare produs cultural este un prototip. De aceea, costurile pentru cercetare – dezvoltare sunt
foarte mari şi cresc substanţial costurile generale de producţie.
Dezvoltarea sectorului comercial presupune reconsiderarea locului acestor industrii în cadrul economiei naţionale, ele având o contribuţie importantă la
creşterea economică, la creşterea produsului intern brut, la dezvoltarea pieţei
muncii, la dezvoltarea afacerilor, la ridicarea valorii reale a proprietăţii imobiliare, la revitalizarea unor regiuni şi localităţi.
În acest sens, strategia în acest domeniu este o componentă a politicilor
publice în plan social, economic şi cultural, în toate ţările unde este sesizat potenţialul uriaş de dezvoltare al acestui tip de activitate economică şi care îşi
construiesc strategia de dezvoltare durabilă ţinând seama de aceste coordonate.
Industriile culturale generează apariţia de noi profesii şi specializări,
permit reconversia profesională iar prin utilizarea noilor tehnologii, ele permit
stabilizarea forţei de muncă. Noile tehnologii permit delocalizarea producţiei, cu
implicaţii economice benefice mai ales asupra dezvoltării regionale, putându-se
rezolva astfel probleme dificile ale zonelor defavorizate.
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Piaţa industriilor culturale depinde şi de gradul de dezvoltare a acestor
industrii, de calitatea ofertei lor, de apropierea consumatorului de acest tip de
ofertă. Pieţele din ţările în tranziţie, spre deosebire de ţările în care aceste industrii au avut o evoluţie firească în timp, se disting prin câteva particularităţi şi
anume:
 dezvoltare asimetrică şi fluctuantă;
 deschidere şi o receptivitate mai mare faţă de oferta internaţională;
 dezechilibre între oferta autohtonă de produse şi cerere.
O altă caracteristică, generală, a pieţei produselor culturale, este volatilitatea generată de faptul că ea depinde în întregime de gust şi percepţii estetice, care au o accentuată notă subiectivă, cu efecte imprevizibile în planul
cererii.
Materia primă a acestui sector este creativitatea umană.
Industriile culturale stimulează însă nu numai dezvoltarea creativităţii,
componentă esenţială şi uneori subestimată a avuţiei naţionale, ci stopează
sau cel puţin reduc exodul de talente şi de capacităţi creative, fenomen caracteristic ţărilor în curs de dezvoltare.
Prin absorbţia potenţialului creativ şi valorificarea lui, industriile culturale
evită pierderea identităţii culturale a comunităţilor umane şi implicit transformarea lor doar în consumatori pasivi de cultură exogenă, absente de pe piaţa
mondială de bunuri şi servicii culturale.
Industriile culturale sunt considerate, la nivelul Uniunii Europene, ca o
parte vitală a identităţii europene şi ca o sursă de creativitate care trebuie să
configureze dezvoltările viitoare ale integrării europene.
Sectorul comercial al bunurilor culturale reproductibile are implicaţii profunde asupra dezvoltării umane, întrucât facilitează libertatea de exprimare,
accesul la cultură, participarea la viaţa culturală, într-un cuvânt, satisfacerea
drepturilor fundamentale ale persoanei.
Strategia de dezvoltare a industriilor culturale se înscrie în mod natural
într-o strategie intersectorială, întrucât articularea soluţiilor legislative, a mecanismelor economice, financiare şi fiscale, este indispensabilă.
Spre deosebire de alte ţări, unde dezvoltarea industriilor culturale a dus
la concentrarea acestora şi la crearea de trusturi multinaţionale, în România
industriile culturale se structurează sub forma unui sector mobil şi flexibil de
întreprinderi mici şi mijlocii.
Deşi inegal dezvoltate, IMM din acest domeniu constituie un factor important de absorbţie a resurselor umane înalt pregătite, dar şi a unei părţi din
forţa de muncă disponibilizată. Pentru unele regiuni şi comunităţi locale, ele se
manifestă ca un instrument de creştere şi de relansare economică.
Prin intermediul IMM din sectorul culturii se promovează alternative
economice şi sociale eficace şi se modelează comportamentul economic al
consumatorului. Mai mult decât atât, la nivelul industriilor creative, IMM pot
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avea o contribuţie semnificativă şi în domeniul exportului şi, în egală măsură,
în reducerea importurilor.
Analiza evoluţiei macroeconomice şi a mediului de afaceri din ţara
noastră a evidenţiat faptul că dezvoltarea IMM, inclusiv a celor din sectorul cultural, a întâmpinat o serie de bariere, precum incoerenţa şi inconsecvenţa cadrului normativ, mai ales a celui financiar-fiscal, accesul redus la credite, lipsa
de experienţă şi de cultură antreprenorială a întreprinzătorilor.
Depăşirea acestor bariere necesită o abordare orizontală, prin dezvoltarea de instrumente de sprijin şi a unui cadru de reglementare care să le permită să-şi dezvolte iniţiativele, să-şi exploateze ideile şi să construiască afaceri
pe baza oportunităţilor existente. Acest cadru trebuie să asigure accesul real al
IMM-urilor la tehnologie, finanţări, cercetare şi dezvoltare şi la celelalte condiţii
ale unui mediu competitiv.
Obiectivele Guvernului României privind întreprinderile mici şi mijlocii
din sectorul productiv se referă implicit şi la industriile culturale. Măsurile preconizate pentru perioada 2004–2007 includ:
 sprijin investiţional care să compenseze insuficienţa capitalului propriu;
 sprijin pentru pătrunderea pe piaţa de capital;
 oferirea de garanţii pentru obţinerea de credite şi oferirea de credite
subvenţionate;
 granturi pentru susţinerea IMM industriale în zone defavorizate din
punct de vedere economic;
 finanţarea de centre interregionale pentru calificarea resurselor umane;
 asigurarea de consultanţă pentru demararea afacerilor;
 sprijin pentru îmbunătăţirea managementului IMM.
6.2.1. Industria cărţii
Strategia în domeniul industriei cărţii trebuie să se adreseze celor trei
segmente care constituie „lanţul‖ cărţii, respectiv: imprimerie, editare şi difuzare. Aceste segmente au cunoscut cele mai radicale restructurări care, însă,
trebuie continuate începând cu iniţiative legislative şi continuând cu adoptarea
de instrumente financiare şi fiscale adecvate domeniului.
Toate programele şi acţiunile iniţiate în industria cărţii au două obiective
principale:
 facilitarea accesului la informaţie şi cultură;
 promovarea creaţiei şi a creatorilor români.
 Premisele dezvoltării acestei industrii sunt:
 ridicarea nivelului de pregătire a populaţiei prin sistemul de învăţământ şi educaţie permanentă care a extins categoriile de public capabile să consume bunuri simbolice;
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 progresul tehnologic şi dezvoltarea echipamentelor performante de
culegere şi imprimare;
 dezvoltarea căilor de comunicaţie şi creşterea accesibilităţii lor, care a
permis extinderea şi structurarea sistemelor de difuzare.
Ca şi în celelalte ţări în tranziţie, industria cărţii din ţara noastră a înregistrat o serie de particularităţi:
 dezvoltare explozivă, la începutul anilor ‗90, numărul editurilor crescând de la 22 la peste 2.000;
 creşterea exponenţială a agenţilor economici din sistemul de difuzare,
în paralel cu fragmentarea şi disoluţia sistemului de difuzare de stat;
 schimbarea radicală a portofoliului de lucrări tipărite, cu reorientarea
către cărţi interzise în perioada comunistă şi către traduceri;
 creşterea exponenţială a tirajelor medii, urmată la scurt timp, de o reducere la fel de masivă, ca urmare a reculului pe care l-a înregistrat
lectura în contextul diversificării ofertei de produse culturale;
 sistem informaţional deficitar cu privire la cerinţele pieţei de carte.
După mai mult de un deceniu de activitate editorială în sistem de piaţă,
se constată:
 scăderea producţiei editoriale cu cca 80% faţă de anii 1990-1991, în
condiţiile în care costurile pentru apariţia unei cărţi au crescut continuu;
 scăderea spectaculoasă a tirajului mediu, de la cca 12.000 la începutul anilor 90, la cca 2.500 exemplare în anul 2.000;
 scăderea cu cca 90% a numărului de edituri active, nu prin fuziune şi
comasare, ci prin dizolvare.
Mutaţii semnificative se înregistrează şi la nivelul domeniilor de editare.
În ultimul deceniu se constată o scădere sensibilă a cărţilor pentru copii şi tineret, care la nivelul anului 2000 reprezintă doar 5,48% din totalul titlurilor editate.
O situaţie similară se înregistrează şi în privinţa cărţii de artă care, pe lângă
numărul modest de titluri, are şi tiraje din ce în ce mai reduse. Datorită scăderii
lecturii în domeniul beletristicii, titlurile editate în anul 2000 reprezintă doar 11%
din totalul titlurile publicate. Răspunzând intereselor de lectură ale publicului,
editorii îşi configurează proiectele editoriale axându-se pe literatura ştiinţifică,
tehnică şi profesională (care reprezintă cca 31% din totalul titlurilor editate) şi
pe cea din domeniul ştiinţelor sociale şi umane (cca 13% din total).
În privinţa distribuţiei de carte, se constată o serie de disfuncţionalităţi,
care se reflectă în întreaga industrie a cărţii. În primul rând, costurile comercializării au crescut continuu, ceea ce a făcut ca o bună parte a riscurilor acestei
comercializări să fie preluate de către editori. Ca alternativă la această situaţie,
marile edituri şi-au creat propriul sistem de distribuţie şi propriul lanţ de librării
care, însă, nu acoperă semnificativ piaţa de carte.
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Noile tehnologii ale informaţiei au un impact important în industria cărţii
care se reconfigurează. Se consideră, de către mulţi specialişti, că prin intermediul noilor tehnologii se poate ajunge nu numai la reconfigurarea meseriilor tradiţionale din industria cărţii, ci şi la scăderea costurilor de editare şi
difuzare şi, implicit, a preţului de acces la cultura scrisă, la creşterea vitezei de
distribuţie şi chiar la modularea ofertei pentru nişele de piaţă.
Ca şi celelalte industrii culturale clasice, industria cărţii are caracteristicile modului de producţie capitalist şi anume: producţie în serie şi cantităţi relativ mari de produse, diviziunea accentuată a muncii şi specializarea pe
verticală, segmentarea etapelor de producţie. Pe lângă aceste caracteristici,
industria cărţii se mai distinge prin caracteristici specifice industriilor culturale,
precum: producerea de prototipuri, care implică costuri foarte mari pentru dezvoltarea fiecărui produs, grad ridicat de risc asociat dinamicii gusturilor şi preferinţelor publicului, active materiale modeste dar, în acelaşi timp, active
imateriale (e.g. cesiuni de drepturi de autor) importante.
Obiectivele strategice ale Ministerului Culturii şi Cultelor pentru dezvoltarea industriei cărţii se axează pe:
 facilitarea accesului la cultură şi carte a tuturor segmentelor de populaţie;
 promovarea şi protejarea creatorilor şi operelor lor;
 susţinerea accesului larg la lucrări de referinţă, enciclopedii, dicţionare, ediţii critice, traduceri din alte spaţii culturale, prin sprijin acordat
publicării.
În acest sens, Ministerul Culturii şi Cultelor, în urma consultării cu IMM
din industria cărţii şi cu asociaţiile profesionale din domeniu, îşi propune, pentru perioada 2004–2007, modificarea şi completarea cadrului normativ actual,
în consonanţă cu practicile europene în domeniu, cu precădere în următoarele
direcţii:
 reducerea TVA la cota zero, atât pentru activitatea editorială, cât şi
pentru drepturile de autor achiziţionate din ţară sau din străinătate;
 îmbunătăţirea sistemului de impunere, în sensul obligării la plata impozitului pe profit la data încasării contravalorii produselor vândute;
 scutirea de la impunere a veniturilor provenite din subvenţii şi sponsorizări, destinate editării şi tipăririi de carte;
 stabilirea unei cote de perisabilitate a cărţilor de peste 5%;
 reducerea taxelor poştale pentru expediţia de carte şi publicaţii culturale.
În acelaşi timp, Ministerul Culturii şi Cultelor îşi propune să analizeze
oportunitatea şi viabilitatea demarării unui program de susţinere a industriei
cărţii prin sprijinirea accesului difuzorilor de carte la credite cu dobânzi subvenţionate, în condiţiile în care aceştia au contracte ferme cu editorii şi achită la
facturare contravaloarea tirajelor preluate.
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6.2.2. Industria fonogramelor
Ca şi în cazul celorlalte industrii culturale, industria fonogramelor presupune producţia şi distribuţia bunurilor specifice (discuri, casete audio,
CD-ROM, minidisc etc.) pe scară largă şi după o strategie bazată pe considerente economice. Practica mondială a demonstrat că, în timp ce publicul manifestărilor muzicale a crescut într-un ritm lent, cu toate procedeele de marketing
utilizate, evident cu cheltuieli considerabile, consumul produselor tradiţionale
(incorporate într-un suport fizic) ale industriei fonogramelor s-a dublat în
aproape toate segmentele populaţiei.
Ca urmare, această industrie a avut un efect puternic în stimularea gustului şi a intereselor muzicale, dezvoltând totodată şi dimensiunea participativă
a publicului.
Prezentarea „clasică‖ a operei muzicale, în concerte live, a devenit una
din cele mai eficiente metode de promovare a produselor industriei fonogramelor. Ca rezultat al acestor practici, contactul dintre public şi creatori/interpreţi a
crescut de sute şi mii de ori.
Industria fonogramelor reprezintă, astfel, calea de ieşire din impas a
creaţiei şi interpretării muzicale, în condiţiile în care instituţiile publice din domeniu (filarmonici, opere, orchestre muzicale, ansambluri şi formaţii de diferite
genuri etc.) întâmpină numeroase dificultăţi materiale şi funcţionale în prezentarea ofertei specifice.
Astfel, creaţia şi interpretarea incorporate în acest produse culturale pot
fi produse, reproduse, stocate şi difuzate în mod repetat, ajungând la un număr
nelimitat de segmente de consumatori.
Satisfacerea cererii locale în domeniu nu mai trebuie astfel rezolvată
doar prin creşterea numărului de instituţii culturale şi colective locale, ci prin
dezvoltarea căilor de acces a comunităţilor umane la produsele acestei industrii culturale.
Industria fonogramelor generează o diversificare a tipurilor de structuri,
profesii şi îndeletniciri, ca de pildă: întreprinderi producătoare de echipamente
sonore şi de reproducere, întreprinderi producătoare şi editoare de fonograme,
întreprinderi de difuzare şi comercializare prin diverse sisteme, structuri de
marketing şi publicitate, etc. De la ideea care stă la baza creaţiei şi până la reproducerea operei în tiraje comerciale se dezvoltă o întreagă „industrie intelectuală‖ ce reuneşte profesii, meserii şi îndeletniciri dintre cele mai diverse:
textier, armonist, aranjor, orchestrator, advertiser, marketer etc.
Dezvoltarea industriei fonogramelor permite o nouă abordare a relaţiilor
culturale şi a schimburilor artistice între comunităţi, regiuni şi arii culturale. În
acest sens, schimburile artistice, bazate pe contacte directe între public şi
creatori/interpreţi, sunt complinite cu importul/exportul şi circulaţia liberă a produselor respective. De asemenea, industria fonogramelor face posibilă o nouă
abordare a statutului creatorului şi artistului executant şi interpret care, pe
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lângă recompensa psihologică oferită prin contactul nemijlocit cu publicul, are
şi multe alte recompense de ordin moral şi material. Astăzi, faima lor traversează frontiere, având acces potenţial la o piaţă echivalentă cu întreaga lume.
Şi în acest domeniu, modelul industrial de producere şi difuzare a operelor şi a prestaţiilor artistice contribuie la democratizarea actului cultural, la
promovarea identităţii comunităţilor şi la celebrarea diversităţii.
Strategia Ministerului Culturii şi Cultelor în acest domeniu susţine producţia şi comercializarea eficientă a ofertei specifice, astfel încât să satisfacă şi
cererea, dar să vină şi în sprijinul autorilor, interpreţilor şi al producătorilor.
Măsurile preconizate în domeniu trebuie să pornească de la aplicarea
eficientă a cadrului normativ privind protejarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe, potrivit obligaţiilor internaţionale asumate de România.
Aceste măsuri vizează cu prioritate sancţionarea încălcărilor dreptului de
autor, cunoscute în genere sub denumirea de piraterie. Combaterea acţiunilor
ilicite în acest domeniu impune Oficiului Român pentru Drepturile de Autor să
colaboreze cu structurile şi autorităţile publice care au competenţe în domeniu.
Combaterea pirateriei din domeniul fonogramelor este de natură să asigure protejarea drepturilor de proprietate intelectuală şi să diminueze evaziunea fiscală.
Strategia în acest domeniu prevede articularea instrumentelor sancţionatorii/punitive cu instrumentele nonregulatorii: informare, educare şi conştientizare.
Acest demers priveşte în egală măsură consumatorul de produse pirat şi
autorităţile însărcinate cu respectarea cadrului normativ specific, cu atât mai
mult, cu cât industria fonogramelor a cunoscut în ultimii ani o dezvoltare de excepţie în România.
În acelaşi timp, această strategie, plecând de la dezvoltarea noilor servicii de comunicare, trebuie să vizeze nu numai mediul tradiţional, fizic, analog,
ci şi noul mediu cultural şi informaţional, cu toate oportunităţile şi efectele pe
care acesta le presupune. Astfel, pirateria şi utilizările neautorizate de opere şi
prestaţii în mediul digital on-line trebuie să fie combătute cu noi reglementări şi
metode de intervenţie.
Printre problemele care trebuie să fie în atenţia decidenţilor se numără şi
cele legate de accesul categoriilor largi de populaţie la creaţiile muzicale puse
în circulaţie numai în mediul virtual, ceea ce ridică problema accesului la echipamentele necesare.
O altă problemă, aflată pe agenda internaţională a decidenţilor şi specialiştilor, este cea a depozitului legal pentru produsele culturale difuzate pe Internet, off-line şi on-line.
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6.2.3. Industria filmului
Cinematografia românească are, alături de industria editorială, o tradiţie
remarcabilă, care a pus cel mai bine în valoare creativitatea românească, introducând creaţiile autohtone în circuitul mondial de valori.
Pornind de la aceste considerente, Centrul Naţional al Cinematografiei
şi-a construit o strategie de dezvoltare a sectorului pentru perioada 2004–
2007, prin care urmează a fi puse în aplicare şi dezvoltate elementele de noutate incorporate în noile soluţii legislative promovate de Legea cinematografiei
nr. 630/2002. În acest sens, urmează a se demara privatizarea unui segment
important al distribuţiei şi difuzării de filme, în scopul creării unei pieţe concurenţiale, libere, de natură să diversifice şi să dezvolte oferta de filme, să asigure accesul cât mai larg al cetăţenilor la aceste bunuri culturale şi implicit să
revigoreze acest sector de activitate economică.
O atenţie deosebită se acordă armonizării strategiei naţionale cu politicile
europene în domeniu şi, prin aceasta, valorificarea tuturor posibilităţilor oferite
de mecanismele şi structurile europene şi comunitare.
Strategia naţională în domeniul cinematografiei, concepută de Centrul
Naţional al Cinematografiei pentru perioada 2004–2007, este axată pe următoarele direcţii principale de acţiune:
 dezvoltarea industriei filmului;
 dezvoltarea şi diversificarea pieţei româneşti;
 promovarea creativităţii tinerilor şi valorificarea experienţei generaţiilor
consacrate de regizori, actori, scenarişti etc.;
 promovarea filmului românesc prin diverse metode de marketing;
 cooperare internaţională şi participare la programele şi structurile europene specializate din domeniu;
 elaborarea unui program investiţional, de natură să asigure reabilitarea, conservarea şi punerea în valoare a patrimoniului cinematografiei
naţionale.
Dezvoltarea industriei filmului şi a pieţei specifice impune un sistem
complex de măsuri administrative, legislative, financiare, organizaţionale cu
privire la cele trei segmente esenţiale ale sectorului cinematografiei:
 producţia de filme;
 distribuţia şi difuzarea de filme;
 serviciile cinematografice conexe.
Dacă în perioada 2001–2003, eforturile Centrului Naţional al Cinematografiei s-au axat în principal pe dezvoltarea producţiei de filme şi depăşirea situaţiei de criză în care aceasta s-a aflat, pentru etapa 2003–2007, se prevede
revitalizarea segmentului de distribuţie şi difuzare de filme, având în vedere că
pentru dezvoltarea unei pieţe concurenţiale de difuzare a filmelor este necesară promovarea unor soluţii normative, care să vizeze în principal restructurarea
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sistemului „de stat‖ moştenit şi, ulterior, privatizarea unui segment important al
acestuia.
În paralel cu dezvoltarea producţiei de filme, dezvoltarea serviciilor cinematografice conexe reprezintă o altă direcţie importantă de acţiune. Aceasta
cu atât mai mult, cu cât experienţa precedentă a evidenţiat deficienţele legate
de utilizarea serviciilor specializate din alte ţări, în lipsa unei oferte competitive
autohtone.
Plecând de la experienţa recentă, când piaţa românească a fost inundată
cu producţii cinematografice străine, extrem de ieftine, de categorie B, atât în
sălile de cinematograf, cât şi la posturile de televiziune, ceea ce a determinat o
scădere drastică a interesului distribuitorilor şi difuzorilor de filme, precum şi a
posturilor de televiziune, pentru difuzarea filmelor româneşti, în perioada 2004–
2007 se va da prioritate promovării creativităţii şi promovării filmului românesc.
Pe de altă parte, stagnarea producţiei de filme româneşti a însemnat nu
numai diminuarea ofertei autohtone, ci şi subutilizarea potenţialului creativ şi
tehnic din România.
În acest sens, Centrul Naţional al Cinematografiei şi-a asumat iniţiative
menite să potenţeze creativitatea în domeniul cinematografiei şi să readucă
publicul spectator şi telespectator către filmul românesc, prin:
 promovarea filmului românesc la posturile de televiziune;
 demararea programului „Videoteca pentru toţi‖, care promovează filmul românesc prin videograme comerciale;
 iniţierea programului „Cinematograful la sate‖, prin care se va asigura
accesul la această categorie de bunuri culturale pentru locuitorii satelor;
 continuarea „Programul de cultură cinematografică‖, realizat prin Cinemateca Română;
 promovarea filmului românesc prin susţinerea logistică şi financiară a
participării la festivaluri şi concursuri internaţionale în diverse arii geografice;
 premierea anuală a creatorilor români;
 intensificarea cooperării internaţionale şi a participării la programele şi
structurile europene specializate din domeniu.
Relansarea industriei şi pieţei de filme din ţara noastră depinde în mare
măsură de ritmul de adoptare a mecanismelor europene şi comunitare, ca şi
de capacitatea de cooperare a profesioniştilor din cinematografia română cu
industria cinematografică europeană. În acest sens, un element extrem de important al strategiei naţionale în domeniul cinematografiei îl reprezintă participarea la Fondul European Eurimages.
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6.3. Turismul cultural
Turismul reprezintă o resursă importantă de dezvoltare durabilă, de
bunăstare economică a regiunilor şi de creare a unui număr important de locuri
de muncă.
Strategia naţională de dezvoltare regională prevede în acest domeniu,
stimularea turismului alternativ sub forma turismului rural şi a turismului cultural
şi religios, a altor tipuri de turism ce se adresează unor nişe de piaţă.
Potenţialul turistic al ţării noastre se bazează, în principal, pe utilizarea
mediului natural (frumuseţea peisajului) şi a moştenirii culturale. Cultura potenţează, aşadar, valoarea ofertei turistice. Însă şi turismul cultural se confruntă cu aceleaşi probleme ca şi celelalte forme de turism:
 infrastructură generală (îndeosebi a căilor de comunicaţie) deficitară –
inadecvată şi uzată moral;
 insuficientă atractivitate pentru investiţii;
 unităţi hoteliere cu facilităţi şi dotări învechite şi cu indici de utilizare în
scădere;
 forţă de muncă relativ scăzută, slab pregătită şi în mare parte instabilă;
 servicii de informare şi promovare slab dezvoltate.
Ca urmare, se constată scăderea numărului total de turişti români şi străini şi creşterea cheltuielilor medii per turist.
În cazul turismului cultural, deficienţele menţionate mai sus se agregă cu
cele specifice, precum:
 insuficiente rute de turism cultural;
 neincluderea în rutele turistice practicate a patrimoniului cultural din
regiunea sau zona respectivă;
 lipsa facilităţilor hoteliere şi de alimentaţie publică din vecinătatea
monumentelor istorice sau a locurilor tradiţionale de desfăşurare a
unor evenimente culturale;
 insuficienta cunoaştere de către exponenţii industriei turistice a potenţialului cultural regional;
 pasivitatea autorităţilor locale şi a comunităţilor în promovarea potenţialului cultural de care dispun prin intermediul turismului.
În proiectarea strategiei de dezvoltare a turismului cultural pentru perioada 2004–2007, Ministerul Culturii şi Cultelor pleacă de la constatarea interdependenţei între turismul cultural, turismul rural şi turismul religios, disocierea lor
fiind doar de natură metodologică, întrucât în realitate oferta turismul rural nu
se poate dezvolta decât în zonele în care tradiţiile şi obiceiurile locale – parte a
patrimoniului cultural intangibil – se păstrează şi sunt promovate. În acelaşi
sens, turismul religios are şi o importantă dimensiune culturală, atât prin patrimoniul imobil cât şi prin cel mobil deţinut de lăcaşurile de cult.
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Şi în turismul cultural, ca şi în celelalte forme de turism, sunt necesare
măsuri care să contribuie la modernizarea infrastructurii, dezvoltarea componentei de marketing şi promovare a potenţialului local, îmbunătăţirea calităţii
serviciilor. Aceste măsuri includ:
 investiţii în protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural din
fiecare regiune;
 reabilitarea infrastructurii culturale cu potenţial turistic;
 dezvoltarea infrastructurii soft, prin relevarea exactă a amplasării bunurilor din patrimoniul cultural naţional – plăcuţe şi semne indicatoare, hărţi zonale detaliate, pliante şi alte materiale promoţionale şi
de informare culturală;
 asumarea gestiunii complexe a patrimoniului cultural construit, ce este oferit consumului turistic;
 abordarea sistemică a pieţei şi a potenţialului existent, care să grupeze într-un cadru coerent strategiile de dezvoltare a turismului cultural
ale tuturor actorilor publici şi privaţi din fiecare regiune;
 dezvoltarea unui sistem de servicii de sprijin pentru turismul cultural:
realizarea de studii de piaţă, cursuri de calificare pentru resursele
umane din domeniu, consiliere şi campanii de marketing cu adresabilitate specifică diverselor segmente de consumatori;
 stimularea comunităţilor locale pentru participarea cu proiecte de turism cultural în cadrul programelor de sprijin dezvoltate prin fondurile
structurale ale Uniunii Europene, precum Programul Phare pentru turism etc.
Şi în domeniul turismului cultural, promovarea parteneriatului public – privat este o componentă importantă a strategiei de dezvoltare durabilă în context
regional.
Toate aceste obiective strategice devin realizabile numai în măsura în
care comunităţile locale şi autorităţile regionale vor adopta o atitudine proactivă şi se vor implica de facto în configurarea unei oferte turistice proprii,
atractive, diversificate şi responsabile. În această perspectivă, oferta de turism
cultural nu se va mai adresa în exclusivitate nonrezidenţilor, ci aşa cum rezultă
din conceptul de „turism responsabil‖, ea va satisface şi interesele comunităţii
locale.
Dezvoltarea turismului rural, cultural şi religios consolidează veniturile
obţinute de comunităţile locale şi contribuie la rezolvarea problemelor legate de
ocupare, îndeosebi a femeilor din mediul rural.
Importanţa turismului cultural impune dezvoltarea lui atât din raţiuni
economice, cât şi din considerente sociale.
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6.4. Formarea resurselor umane
Dezvoltarea capitalului uman din sectorul culturii urmăreşte, pe de o
parte, utilizarea eficientă a capacităţilor existente, cu experienţa şi potenţialul
lor creativ, iar pe de altă parte, formarea unor noi generaţii de specialişti care
să administreze, să disemineze şi să promoveze valorile şi tradiţiile culturale şi
să gestioneze viaţa spirituală a comunităţilor umane.
Formarea profesională a resurselor umane din sectorul culturii este o
componentă a strategiei intersectoriale la care contribuie sectorul învăţământului, prin toate structurile lui, Ministerul Culturii şi Cultelor prin Centrul pentru
Formare, Educaţie Permanentă şi Management în Domeniul Culturii, departamentele responsabile din domeniul muncii şi protecţiei sociale, precum şi asociaţiile profesionale.
După cum se precizează şi în legislaţia domeniului, pregătirea de bază a
personalului din instituţiile culturale se asigură de către Ministerul Educaţiei,
Cercetării şi Tineretului.
În Legea muzeelor şi a colecţiilor publice din anul 2003, art. 30 lit. 1, se
arată că: „în vederea pregătirii specialiştilor şi a personalului auxiliar din domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice…‖ Ministerul Culturii şi Cultelor colaborează cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi cu Ministerul Muncii. De asemenea, art. 49 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002 prevede că: „pregătirea
personalului de specialitate din biblioteci se asigură de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu consultarea asociaţiilor profesionale de profil, prin: cursuri opţionale la nivel liceal, învăţământ postliceal, învăţământ superior de lungă
şi scurtă durată, inclusiv învăţământ la distanţă, cursuri postuniversitare, programe de masterat şi doctorat, precum şi prin alte forme de pregătire profesională‖.
Diversitatea tipologică a personalului din biblioteci, care cuprinde: bibliotecari, bibliografi, cercetători, redactori, documentarişti, conservatori, restauratori, ingineri de sistem, informaticieni, operatori, analişti, custozi etc., pe de o
parte, iniţierea noilor veniţi în sistem şi cerinţa actualizării permanente a cunoştinţelor profesionale, pe de lată parte, antrenează toate structurile formative
competente. În acest sens, un rol important îl are Centrul pentru Formare,
Educaţie Permanentă şi Management în Domeniul Culturii, din subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor.
Centrul organizează programe de formare profesională iniţială şi formare
profesională continuă pentru toate categoriile de personal din instituţiile publice
de cultură. În ultimii ani Centrul a organizat cursuri şi pentru alte persoane,
care au dorit să-şi însuşească cunoştinţe şi deprinderi profesionale în domenii
pentru care sistemul formal de învăţământ are o ofertă redusă: muzeografi, bibliotecari, conservatori, restauratori ş.a. În acelaşi timp, Centrul este abilitat să
pregătească şi să ofere atestate pentru unele profesii liberale din domeniul culturii: impresariat artistic, traducători, artişti interpreţi etc.
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Programele Centrului prevăd trei stadii de pregătire. Primul stadiu, de
formare iniţială, oferă cursanţilor cunoştinţele de bază din domeniile biblioteconomie, muzeologie, conservare şi restaurare, management cultural etc. Stadiul
al doilea le facilitează aprofundarea cunoştinţelor pe specialităţi iar cel de-al
treilea stadiu se finalizează cu acordarea atestatului.
Pe lângă programe de formare profesională de tipul „muzeologie generală‖, „bazele bibliologiei şi a ştiinţelor informării‖, „bazele restaurării ştiinţifice a
patrimoniului cultural mobil‖, „iniţiere în utilizarea calculatoarelor personale‖,
„conservarea preventivă a patrimoniului cultural naţional‖ etc., Centrul organizează şi cursuri de specializare pe sub-domenii specifice, precum „pedagogie
muzeală şi animaţie culturală în muzee‖, „Biblioteconomie. Prelucrarea, conser-varea şi valorificarea documentelor din colecţiile speciale‖, „Biblioteconomie. Relaţii publice – factori de armonizare comunitară‖ ş.a.
Începând cu anul 2004, Ministerul Culturii şi Cultelor preconizează noi
programe de formare şi specializare de tipul:
 cursuri intensive pentru muzeografi şi bibliotecari ale căror conţinuturi
să pună accentul pe domenii ca artă plastică şi decorativă, arheologie, numismatică, decoraţii, medalii, port popular, ceramică, sticlă,
podoabe, carte veche, incunabule, manuscrise ş.a.; aceste cursuri vor
permite pregătirea de specialişti şi experţi care să aplice corect ansamblul de norme privind clasarea, ocrotirea şi punerea în valoare a
patrimoniului cultural naţional;
 cursuri pentru pregătirea de specialişti în cercetarea şi punerea în valoare a patrimoniului aflat în colecţiile bibliotecilor publice;
 cursuri pentru muzeografii din sectoarele care gestionează mărturii
ale istoriei orale;
 cursuri de specializare în domeniul relaţiilor publice, comunicării şi
animaţiei culturale, pentru personalul din muzee;
 cursuri de specializare în domeniul topografiei arheologice.
În contextul activităţii de formare şi perfecţionare profesională se va
acorda o atenţie susţinută cercetărilor ştiinţifice aplicate.
Abordarea formării profesionale în perspectivă intersectorială permite articularea cunoştinţelor primite prin sistemul şcolar cu informaţiile şi deprinderile
dobândite prin practica profesională. Acest demers vizează trei tipuri de formare:
 formare cu caracter general, asumată atât de şcoală cât şi de celelalte structuri formative, care să pună însă accentul, pe lângă achiziţia
cunoştinţelor de bază, pe deblocarea capacităţilor de reînvăţare, de
reîmprospătare a cunoştinţelor, de însuşirea a unor cunoştinţe din
domenii conexe;
 formare cu caracter tehnic, care presupune stăpânirea cunoştinţelor
metodologice cerute la locul de muncă;
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 formare de ordin practic şi comportamental, care să faciliteze integrarea profesională.
Promovarea ideii de performanţă la nivelul resurselor umane din domeniul culturii necesită corelarea lui „a şti‖ cu „a face‖, după cum necesită şi angaja-mentul personal şi sinergia tuturor competenţelor existente în structura
organi-zaţională.
Pregătirea teoretică şi cunoştinţele practice ale persoanelor implicate în
procesul de formare profesională trebuie să se să articuleze cu aptitudinea de
integrare socioprofesională şi de asumare a comportamentului civic organizaţional.
În perspectiva schimbărilor economice, sociale şi culturale, se impun noi
metode de dezvoltare educaţională. În acest sens, strategia de pregătire a capitalului uman de care are nevoie sectorul cultural trebuie să ţină seama de
cerinţele utilizării complete a competenţelor şi împrospătării structurii de personal cu persoane atrase din domenii conexe care să vină cu o viziune novatoare, cu noi generaţii de specialişti care să poată răspunde provocărilor
generate de contextul naţional şi internaţional.
Această abordare va permite rezolvarea clivajului tradiţional între formarea iniţială, de bază, şi formarea continuă. Programele de pregătire, concepute în această viziune, vor facilita şi procesul de reconversie profesională, în
contextul în care pe piaţa muncii se constată mutaţii semnificative de tipul excedentului unor profesii şi specializări, a subutilizării unor competenţe, a inegalităţii de şanse, inclusiv exodul creierelor, a programelor de învăţământ
necorelate cu cerinţele reale ale economiei şi vieţii sociale.
Ministerul Culturii şi Cultelor consideră că sistemul culturii trebuie să-şi
fundamenteze politica de formare a resurselor umane nu numai în funcţie de
criterii exterioare, ci să plece de la specificitatea sa, de la cerinţele prezentului
şi de la schimbările care se prefigurează. În acest sens, pentru perioada 2004–
2007, Ministerul Culturii şi Cultelor îşi propune să acorde o mai mare atenţie
progra-melor de „formare a formatorilor‖. Asemenea programe răspund nevoii
de pregătire generală a resurselor umane dinăuntrul sistemului având şi o dimensiune multiplicativă cu reverberaţii la nivelul întregului sector, sub forma
accelerării procesului de pregătire, a reducerii costurilor necesare şi a valorificării potenţialului de creativitate de care dispune.
Strategia de formare a resurselor umane, pentru diverse segmente ale
sectorului cultural, va acorda un loc important educării şi stimulării creativităţii.
În acest sens, în cadrul cursurilor teoretice şi practice organizate de Centru se
vor iniţia workshop-uri şi alte tehnici de stimulare a creativităţii precum: brainstorming, analize SWOT, metoda sinecticii, metoda matriceală şi alte logici
combinatorii, tehnica Phillips 66, tehnica Delphi, metoda „celor şapte pălării‖,
reuniunea panel ş.a.
Eficienţa procesului de formare profesională este condiţionată, însă, de
compatibilitatea curriculum-ului cu nevoile reale ale fiecărei instituţii, localităţi,
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regiuni. În acelaşi timp, această eficienţă este potenţată numai dacă structurile
implicate în procesul de profesionalizare îşi structurează oferta educaţională pe
metode de stimulare a creativităţii şi de utilizare a instrumentelor creative.
Dezvoltarea regională şi obiectivele descentralizării şi desconcentrării,
determină o abordare nuanţată a procesului de formare a capitalului uman din
cultură, în sensul adecvării programelor la cerinţele comunităţilor locale şi particularităţile regionale. În cele opt regiuni de dezvoltare există structuri educaţionale şi ştiinţifice, competenţe umane şi capacităţi organizaţionale la nivelul
serviciilor desconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, capabile să
răspundă cerinţelor de formare profesională ale resurselor umane locale.
Aşadar, pentru perioada 2004–2007, Ministerul Culturii şi Cultelor îşi
propune experimentarea unei reţele de centre regionale de formare profesională a capitalului uman din cultură. Desconcentrarea unor activităţi şi competenţe ale Centrului pentru Formare, Educaţie Permanentă şi Management în
Domeniul Culturii este de natură să antreneze o gamă diversificată de factori
de la nivel regional şi local şi să stimuleze participarea specialiştilor din zonă,
atât din sectorul culturii cât şi din sectoarele adiacente, la dezvoltarea culturală
a comunităţilor locale.
Pentru ca acest demers să aibă rezultatele scontate, este necesară realizarea de facto a parteneriatului central – local precum şi a colaborării interregionale.

6.5. Stimularea creativităţii
Creativitatea, înţeleasă ca însuşire general umană, caracteristică, în
egală măsură, indivizilor şi colectivităţilor, dar şi ca activitate generatoare de
nou, nu mai este, în zilele noastre, doar o problemă teoretică, ci devine o
preocupare generală a întregii societăţi.
Dezvoltarea economică şi socială depinde de capacitatea fiecărei ţări şi
a fiecărei culturi de a identifica, activa şi valorifica potenţialul de creativitate de
care dispun. Cu atât mai mult, societăţile aflate în tranziţie la democraţie şi la
economie de piaţă au nevoie de generalizarea iniţiativelor creative, de o nouă
strategie educaţională care să potenţeze performanţele indivizilor şi a grupurilor sociale. Aceasta impune abandonarea practicilor tradiţionale de abordare
segmentară a creativităţii şi de elaborarea unei strategii care să permită formarea în proporţie de masă a indivizilor creativi.
În acest sens, este nevoie de aplicarea tehnologiilor complexe de educare a creativităţii întrucât, astăzi, societăţile nu mai pot aştepta naşterea
geniilor pentru a rezolva problemele practice, economice, tehnice, sociale, culturale.
Modelarea trăsăturilor specifice personalităţii creative (originalitatea,
imaginaţia, intuiţia, pasiunea, tenacitatea şi altele) nu este doar un atribut al
sistemului şcolar. Acţiunea sistemului de învăţământ trebuie corelată cu pro-
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gramele şi proiectele instituţiilor de cultură şi a structurilor neguvernamentale,
de la nivel naţional şi regional.
Aşezămintele de cultură, prin relaţia directă cu publicul, sunt în măsură
să identifice indivizii cu aptitudini şi atitudini creative, al căror potenţial inovativ
îl pot stimula, prin oportunităţile de acces şi participare la viaţa culturală: organizarea de cercuri şi ateliere de creaţie, de competiţii, festivaluri, expoziţii ale
participanţilor la aceste manifestări.
În contextul vieţii culturale comunitare, demersurile instituţiilor din sistemul culturii vor fi corelate cu cele ale şcolii, familiei, ale altor factori sociali. În
mediul rural, aceşti factori au un rol decisiv în păstrarea identităţii culturale a
colectivităţilor, în recuperarea tradiţiilor şi a obiceiurilor, a meşteşugurilor şi a
creaţiei folclorice.
Cercetările realizate în ţara noastră pe indivizi înalt creativi au demonstrat că aceştia au aşteptări exprese de la societate şi de la factorii de decizie
de la nivel naţional şi local, în legătură cu politica de stimulare a creativităţii. În
acest sens, se menţionează:
 garantarea libertăţii de creaţie şi de exprimare;
 recompensarea materială şi recunoaşterea publică a creaţiilor valoroase;
 crearea mediului competitiv care să stimuleze motivaţia creativă şi atitudinile inovatoare;
 asigurarea unor condiţii prielnice de viaţă şi de muncă pentru creatori
şi artişti;
 asigurarea protecţiei lor sociale;
 asigurarea respectului şi a dreptului la demnitate al creatorilor;
 facilitarea contactelor şi a mobilităţii creatorilor şi artiştilor;
 promovarea şi punerea în valoare a creaţiilor şi prestaţiilor artistice,
facilitarea circulaţiei lor neîngrădite, în ţară şi în afara graniţelor.
Între factorii care stimulează creativitatea umană şi de care trebuie să ţină seama toate instanţele culturale şi educaţionale, se menţionează:
 factorul material;
 recompensele morale;
 climatul competiţional;
 încrederea consumatorilor de cultură în valoarea ofertei culturale şi în
valoarea creatorilor români;
 oportunităţile de promovare profesională şi socială.
Prin strategii intersectoriale, sistemul instituţiilor de cultură dezvoltă parteneriate cu sistemul instituţiilor de învăţământ şi cu structurile societăţii civile
pentru abordarea complexă a creativităţii, pentru potenţarea capacităţilor existente, pentru blocarea factorilor inhibitivi şi stimularea creativităţii tinerilor. Creatorii investigaţi cu prilejul anchetelor sociologice au evidenţiat structurile
sociale care pot susţine capacităţile creative din domeniul artei, literaturii, ştiin-
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ţei, tehnicii etc.: unităţile şcolare, structurile puterii locale şi factorii de decizie
de la nivel naţional, asociaţiile profesionale, mijloacele de comunicare în masă,
organizaţiile neguvernamentale care dezvoltă proiecte în acest domeniu, dar şi
agenţii economici interesaţi de rezultatele creaţiei ştiinţifice şi tehnice, de operele culturale şi prestaţiile artistice.
Din această perspectivă, elementele unei strategii de susţinere a creativităţii la scară naţională sunt:
 educarea creativităţii în şcoală;
 facilitarea accesului creatorilor la informaţie şi cultură;
 elaborarea unui cadru normativ stimulativ;
 asigurarea resurselor materiale necesare funcţionării structurilor care
facilitează actul creator şi accesul la creaţie;
 valorificarea şi reconsiderarea operelor create în perioadele anterioare;
 stimularea nucleelor de creatori şi artişti din diverse comunităţi şi zone;
 renunţarea la birocraţie, imobilism şi lipsă de transparenţă, la toate nivelurile manageriale.
Creatorii sunt nu numai producători, ci şi consumatori de cultură. Indiferent de domeniul în care se manifestă, cultura creatorilor include informaţii şi
cunoştinţe ştiinţifice, umaniste, tehnice fundamentale. Acestea le stimulează
imaginaţia şi spiritul critic, motivaţia de „a cerceta‖, îi ajută să nu repete demersurile inovative întreprinse în alte spaţii culturale şi în alte perioade. Oricât de
înzestrat este un creator, el nu rezistă în competiţie cu ceilalţi, decât prin alimentarea talentului şi a culturii sale cu informaţii bogate, recente şi fluente.
În acest sens, creatorii trebuie să aibă acces la un sistem informaţional
naţional, a cărui eficienţă presupune:
 investiţii consistente în structuri deţinătoare de informaţii;
 acces liber la informaţii;
 proiectarea şi realizarea unor servicii specializate în oferta de informaţii, racordate la Sistemul Naţional Informatizat;
 educaţia informaţională – formarea capacităţilor şi a deprinderilor de
utilizare a tehnologiilor IT;
 formarea de specialişti în domeniul programelor pentru calculator, a
bazelor de date digitizate şi a altor aplicaţii ale serviciilor de comunicare on-line;
 susţinerea publicaţiilor de specialitate care să faciliteze comunicarea
operelor nou create.
Iniţiativele creatoare se manifestă în egală măsură la nivelul serviciilor
culturale. Acest context presupune creativitate din următoarele raţiuni:
 patrimoniul de care dispun instituţiile şi aşezămintele culturale, îndeosebi muzeele şi bibliotecile – colecţii de carte rară şi manuscrise, pa-
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trimoniu muzeistic etc. -, trebuie valorificat cu responsabilitate şi competenţă, prin soluţii şi metode creative;
 relaţiile cu publicul consumator de cultură, care este eterogen din
punct de vedere socio-cultural, al intereselor informaţionale şi al orizontului de aşteptări, trebuie abordate într-o perspectivă care să permită dialogul valorizant cu operele culturale, dialog care sti-mulează
la rândul său capacităţile creative ale indivizilor. Indivizii noncreativi
sunt tot mai rar acceptaţi şi în mod natural marginalizaţi, şansa fiind a
celor competitivi datorită potenţialului lor creator.
Creativitatea se manifestă deci ca o dimensiune a rolului cultural asumat
în spaţiul serviciilor culturale.
Strategia sectorului cultural nu poate deveni funcţională fără antrenarea
forţelor creative de care dispune societatea, la nivel naţional şi regional.
Între ţintele strategice privind sprijinirea şi dezvoltarea artelor şi a culturii,
Strategia elaborată în cadrul proiectului RO 1709-01, realizat în cadrul Programului Phare, menţionează: stimularea creativităţii, respectarea drepturilor
de autor şi a drepturilor conexe, promovarea creaţiilor şi a producţiilor artistice.
Creativitatea este, în acelaşi timp, un drept fundamental al omului, prevăzut, între altele, în Pactul Internaţional privind drepturile civile şi politice, în
Pactul internaţional privind drepturile economice, sociale şi culturale, în Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi, recent, în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.
Creativitatea înseamnă libertatea de gândire şi libertate de exprimare, care
include şi libertatea de exprimare artistică. Mai mult decât atât, creatorii sunt îndrituiţi la protecţia drepturilor lor economice, sociale şi culturale ca orice persoană, iar
exprimarea lor creatoare este proprietatea lor şi protejată ca atare.
Creativitatea nu numai că se află în centrul societăţii bazate pe cunoaştere,
ea reprezintă însuşi motorul care menţine în funcţiune economia bazată pe cunoaştere, având astfel un impact asupra prosperităţii viitoare a ţărilor, de nebănuit
acum câteva decenii. În acelaşi timp, se constată interdependenţa dintre creativitatea tehnologică, tehnică, şi cea literar-artistică şi ştiinţifică, una furnizând suportul,
serviciile de comunicare, iar cealaltă umplându-le cu „conţinut‖. Astfel, dezvoltarea
furnizorilor de servicii este condiţionată direct de dezvoltarea furnizorilor de conţinut şi, în acest fel, de dezvoltarea şi stimularea creativităţii.
Stimularea creativităţii a devenit unul din principalele obiective strategice
ale politicilor publice.
Creativitatea leagă politicile culturale cu cele pentru educaţie, cu politicile
pentru dezvoltarea pieţei libere şi a mediului de afaceri precum şi cu politicile
sociale, recunoscându-se astfel locul central al creativităţii în muncă, în viaţă şi
în activităţile de timp liber.
Decidenţilor le revine responsabilitatea de a crea un cadru normativ care
să nu fie limitativ şi rigid ci, dimpotrivă, să realizeze un echilibru între interesele
şi nevoile legitime ale creatorilor, pe de o parte, ale industriilor culturale, pe de
altă parte, răspunzând, în acelaşi timp, nevoilor şi intereselor publicului.

CAPITOLUL 7
FUNDAMENTAREA ŞTIINŢIFICĂ A STRATEGIILOR
DIN DOMENIUL CULTURII

Participarea serviciilor culturale la procesul complex de dezvoltare umană
impune asigurarea adresabilităţii ofertei lor. Pentru aceasta, ofertanţii de cultură
au nevoie de informaţii complete, fluente şi actualizate, obţinute prin investigaţia
ştiinţifică a cerinţelor culturale ale populaţiei, a mutaţiilor care se produc la nivelul
cererii şi a consumului de cultură. Aşa cum agenţii economici nu pot lua decizii
pertinente fără a studia cerinţele pieţei, nici managerii culturali nu pot elabora
programe şi proiecte pertinente fără analiza complexă a utilizatorilor.
Cele mai pertinente informaţii în serviciul deciziei culturale se obţin prin
cercetarea inter- şi pluridisciplinară a problematicii menţionate mai sus. În acest
sens, cercetarea sociologică şi juridică este complinită de metodele şi instrumentele analizei economice, psihologice, estetice, antropologice etc.
Un instrument eficient pentru evaluarea posibilităţilor de elaborare a unor
noi programe şi proiecte culturale ca şi pentru fundamentarea deciziilor la nivel
de regiuni, organizaţii şi grupuri sociale este analiza SWOT. Acest tip de analiză
serveşte şi altor actori implicaţi în rezolvarea problemelor specifice unei regiuni,
fiind în măsură să potenţeze sinergiile locale şi să faciliteze canalizarea optimă a
procesului decizional şi a resurselor existente. Analiza SWOT este utilă,
totodată, în procesul de elaborare a strategiilor alternative, pentru a face faţă în
mod eficient la evoluţiile posibile şi probabile ale mediului economic şi
sociocultural.
Factorii-cheie care configurează matricea SWOT sunt: punctele forte,
punctele slabe – ca factori interni ai sistemului şi oportunităţile şi ameninţările –
din mediul extern.
Identificarea punctelor forte implică determinarea avantajelor, implicit a
activităţilor ce se realizează cu succes. Identificarea punctelor slabe permite
determinarea activităţilor care trebuie supuse unui proces de ameliorare şi a
situaţiilor care trebuie evitate. Identificarea oportunităţilor presupune
determinarea tendinţelor pozitive cu impact asupra sistemului analizat,în timp ce
identificarea ameninţărilor constă în determinarea obstacolelor, a tendinţelor
negative din societate, receptate la nivelul sistemului.
Plecând de la situaţia actuală a sectorului cultural, determinată prin analize
statistice şi evaluări generale, prezentate la Forumul Naţional al Culturii
- organizat de Ministerul Culturii şi Cultelor sub patronajul preşedintelui ţării, în
anul 2002, precedat de forumurile culturale zonale de la Iaşi, Craiova,
Constanţa, Cluj şi Timişoara, la diverse manifestări ştiinţifice şi reuniuni ale
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specialiştilor, o analiză SWOT a sectorului culturii cuprinde următoarele
elemente:
punctele forte

tradiţii culturale puternice, atât în mediul urban cât şi în mediul
rural;

un cadrul normativ specific, modern şi compatibil cu standardele
europene în materie;

potenţial creativ de excepţie;

patrimoniu cultural divers, bogat şi localizat în toate regiunile;

conştientizarea nevoii de restructurare şi întărire a capacităţii
instituţionale;

interes larg pentru consumul de cultură şi deprinderi consolidate
de participare la viaţa culturală;

accentuarea interesului societăţii civile faţă de problemele majore
ale culturii;

constituirea mediului competiţional în cultură şi diversificarea
formelor de exprimare artistică;
punctele slabe

resurse bugetare relativ limitate şi număr redus de surse
alternative;

infrastructură învechită şi echipamente culturale insuficiente şi
inegal repartizate;

resurse umane inegal pregătite pentru noile exigenţe ale
dezvoltării culturale sau insuficient utilizate;

aplicarea aleatorie a metodelor moderne de management şi
marke-*ting;

sistem informaţional deficitar, sub aspectul datelor specifice
regiunilor şi zonelor;

deficienţe în identificarea priorităţilor de finanţare şi de susţinere
logistică a serviciilor culturale;
oportunităţi

recunoaşterea rolului culturii ca factor de dezvoltare durabilă şi de
solidaritate şi coeziune socială;

participarea la schimbul mondial de valori şi contribuţia la capitalul
cultural mondial;

creşterea capacităţii antreprenoriale şi a interesului pentru oportunităţile oferite de cultură în planul dezvoltării economice;

creşterea interesului mediului de afaceri pentru investiţii în sectorul
cultural, cu precădere în media şi în activităţi de turism cultural;
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structuri multiple şi active ale societăţii civile;

ameninţări

poziţia secundară a sectorului cultural în competiţia cu celelalte
sectoare pentru accesul la resursele bugetare;

funcţionalitatea deficitară a comunicării intersectoriale şi interministeriale;

perpetuarea, în diverse segmente sociale, a unor mentalităţi
anacronice cu privire la locul şi rolul culturii în dezvoltarea
societăţii;

insuficienţa şi necristalizarea soluţiilor autohtone, la impactul
fenomenului globalizării asupra domeniului culturii.
O asemenea analiză trebuie folosită în mod creativ, actualizată
permanent, în raport cu evoluţiile interne şi externe şi folosită ca fundament
pentru diversificarea ţintelor strategice şi a programelor de dezvoltare culturală.
Informaţiile necesare fundamentării deciziilor la nivel naţional şi regional, al
organizaţiilor culturale, se obţin atât cu ajutorul statisticilor şi al studiilor
documentare, cât şi prin cercetarea directă a vieţii culturale, a cererii şi a nevoilor
de consum ale populaţiei. În egală măsură, trebuie investigată oferta creatorilor
şi a producătorilor de cultură care, prin diversificarea şi înnoirea continuă a
mijloacelor şi formelor de exprimare artistică, influenţează nivelul de aşteptări al
consumatorilor şi modelează gustul public.
Statisticile şi documentele utile managerilor culturali permit evaluări şi
analize ale mediului demografic, economic, tehnologic, cultural etc., în care se
situează oferta lor.
În acest sens, informaţiile despre caracteristicile consumatorilor reali şi
potenţiali legate de vârstă, sex, ocupaţie, venit, nivel de instrucţie, inclusiv
numărul de locuitori din localitatea sau regiunea respectivă, sunt indispensabile
deciziei în domeniu, influenţând în mare măsură performanţele serviciilor
culturale.
La fel de importante sunt datele despre mediul economic, caracterizat cu
ajutorul unor indicatori precum: ramurile economice dominante în regiunea, zona
sau localitatea ţintă, resursele materiale sau financiare existente în zonă, gradul
de ocupare al resurselor umane, gradul de înzestrare al gospodăriilor, inclusiv cu
echipamente de practică culturală. Dimensiunea tehnologică este cea mai
dinamică componentă a mediului, fiind extrem de importantă pentru configurarea
programelor şi a proiectelor culturale, având în vedere că dezvoltarea
tehnologiilor informaţionale produce schimbări radicale în însuşi modul cum se
creează, se înmagazinează, se comunică şi se utilizează informaţia culturală.
Strategiile culturale sunt condiţionate de asemenea de ansamblul valorilor,
normelor, credinţelor, cutumelor etc. specifice comunităţilor umane, într-un
cuvânt de mediul cultural.
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Elaborarea strategiei culturale necesită informaţii obiective despre
dimensiunile şi particularităţile cererii de cultură. În acest scop, Ministerul Culturii
şi Cultelor îşi propune, pentru perioada 2004-2007, realizarea unui program
coerent de cercetare ştiinţifică, începând cu evaluarea cererii, a ofertei şi a
consumului de cultură şi continuând cu investigarea modelelor de consum şi a
satisfacţiei publicului.
Cunoaşterea cererii de cultură implică studiul sistematic al nevoilor
segmentelor de piaţă. Nevoile culturale sunt extrem de diverse. Unele pot fi
satisfăcute prin oferta actuală a serviciilor culturale, altele necesită înnoirea şi
diversificarea acestei oferte.
Ofertanţii de cultură trebuie să se raporteze la nevoile exprimate ale
utilizatorilor dar şi la nevoile neexprimate încă. Identificarea acestor nevoi
presupune capacitatea de a adresa întrebări pertinente publicului ţintă, de a
identifica utilizatorii, nonutilizatorii şi ex-utilizatorii, pentru a determina misiunea
serviciilor culturale, nu doar la modul ideatic, ci în contextul real al fiecărei
colectivităţi. Pentru evaluarea cererii de cultură se impune, de asemenea,
cercetarea preferinţelor şi a dorinţelor publicului consumator. Ca şi orizontul
preferenţial, dorinţele sunt determinate de vârsta, sexul, pregătirea culturală,
statutul social, sistemul de valori al grupurilor ţintă. Studiile ştiinţifice au
demonstrat că indivizii tind să achiziţioneze şi să consume ceea ce îşi doresc,
mai mult decât ceea ce au efectiv nevoie.
Înainte de a proiecta oferta culturală, est de asemenea necesar să se
investigheze aşteptările consumatorilor potenţiali. Dacă se ştie ce anume
aşteaptă publicul de la un film, de la o carte, de la un spectacol sau de la un
concert, de la o expoziţie sau de la o bibliotecă, atunci se vor elabora programe
culturale care să asigure audienţa maximă a ofertei respective.
Evaluarea ofertei, atât în termeni cantitativi, cât şi sub aspectul calităţii,
este necesară pentru fundamentarea politicii de dezvoltare culturală a regiunilor,
zonelor, aşezărilor umane. În egală măsură, ea este utilă creatorilor şi
managerilor culturali, interesaţi să afle cum se poziţionează oferta lor în raport cu
cerinţele publicului consumator şi în raport cu oferta concurenţilor.
În domeniul culturii, concurenţa se manifestă mai ales între oferta
serviciilor tradiţionale şi cea a noilor actori, între care media şi noile servicii de
comunicare sunt cele mai frecventate îndeosebi de către anumite segmente de
piaţă – tinerii, indivizii cu profesii liberale etc.
Pe baza informaţiilor statistice sintetizate la nivel naţional se pot cunoaşte
dimensiunile ofertei culturale pe perioade determinate de timp, se pot face
comparaţii în plan teritorial şi pe medii sociale, se pot evalua repartizarea
teritorială şi schimbările produse la nivelul structurii şi a volumului ofertei.
De aceea Ministerul Culturii şi Cultelor îşi propune reconstruirea sistemului
de indicatori care, pe baza datelor obţinute din anchetele de teren, din diverse
rapoarte statistice, sinteze şi analize departamentale sau regionale, să identifice
dimensiunea reală a ofertei culturale la nivel naţional, inclusiv volumul şi
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tendinţele consumului de cultură pe arii geografice, pe medii sociale, pe tipuri de
servicii culturale. În acest sens, informaţii utile se obţin prin investigarea directă a
consumatorilor, prin studierea comportamentului lor şi a motivaţiilor de consum.
Motivaţia consumului stă la baza deciziei de frecventare a serviciilor
culturale. Ea se diferenţiază în funcţie de categoriile socio-profesionale. Pentru
decidentul cultural, este importantă cunoaşterea motivelor obiective şi subiective
ale non-utilizatorilor sau ale celor care au renunţat la utilizarea unor servicii
culturale şi anume: veniturile, accesul la servicii culturale, timpul liber, mediul
familial, deprinderile culturale, interesele specifice etc.
Investigarea consumului cultural trebuie să dea răspuns la următoarele
întrebări:

cine sunt consumatorii de cultură;

care sunt preferinţele lor;

de ce aleg anumite produse/servicii culturale;

când frecventează mai mult anumite servicii;

ce nevoi culturale au;

ce expectaţii au în materie de cultură;

ce satisfacţii au prin consumul cultural.
Această problematică se nuanţează în funcţie de tipologia serviciilor
culturale. Ca urmare, indicatorii privind oferta, cererea şi consumul de cultură
trebuie adecvaţi specificului fiecărui domeniu cultural. Astfel, principalii indicatori
utilizaţi pentru evaluarea activităţii instituţiilor de spectacol sunt: număr de
spectacole, număr de premiere, număr de reluări, număr de spectatori la sediu şi
în turnee, indicii de ocupare a sălii, veniturile totale realizate din activitatea
specifică, cheltuieli pe spectator etc. Aceşti indicatori trebuie completaţi cu
informaţii referitoare la: structura socioprofesională a spectatorilor (vârstă, sex,
categorie ocupaţională), genurile de spectacol oferite, genurile de spectacol
preferate, sursele de informare ale publicului asupra ofertei specifice, cauzele
nefrecventării spectacolelor, gama de preţuri şi tipurile de impact asupra
cheltuielilor pentru cultură şi a cheltuielilor de consum, tipuri de consum alternativ
(e.g. teatru vs. teatru TV).
În mod similar, indicatorii utilizaţi în prezent pentru celelalte domenii
culturale, trebuie completaţi cu informaţii referitoare la consumatorii ţintă şi la
orizontul lor de aşteptări.
Apropierea de utilizator, cunoaşterea nevoilor, a motivaţiilor, a expectaţiilor
şi a satisfacţiei lor sunt la fel de importante ca şi dotarea serviciilor culturale cu
echipamente moderne,
Însăşi arhitectura funcţională a instituţiei culturale devine alta, în contextul
„orientării către consumator‖, în sensul răsturnării piramidei tradiţionale, în care
la vârf se situa conducerea instituţiei, iar la bază – utilizatorii.
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Această schimbare de mentalităţi şi de abordare instituţională, ca şi
concentrarea pe cerinţele publicului, duce la creşterea capacităţii de adaptare a
serviciilor culturale la mediul demografic, economic, social, tehnologic ş.a.
Această adaptare permite înnoiri la nivelul strategiei şi programelor oferite,
ca şi la nivelul conduitelor resurselor umane din domeniul culturii.
O asemenea abordare, susţinută de rezultatele cercetării ştiinţifice în
domeniul culturii, are capacitatea să genereze „beneficii la utilizator‖ şi să inducă
o valoare adăugată a serviciilor culturale, în termeni de lărgire a accesului şi
participării la cultură şi de diminuare a fenomenelor de anomie şi de excluziune
socială.
*
* *
Prin utilizarea metodelor ştiinţifice prezentate în acest capitol, se
evidenţiază următoarele direcţii de acţiune:
1. Metodologie

Abordare intersectorială.

Consultarea şi participarea:
 autorităţilor publice cu competenţe în domeniul educaţiei, dezvoltării economice, turismului, proprietăţii intelectuale, protecţiei şi solidarităţii sociale, finanţelor publice, protecţia minorilor;
 autorităţilor publice locale;
 organizaţiilor neguvernamentale;
 reprezentanţilor comunităţilor/minorităţilor;
 reprezentanţilor creatorilor şi artiştilor;
 reprezentanţilor industriilor creative.

Susţinerea iniţiativei private şi diversificarea parteneriatelor cu
societatea civilă; stimularea dezvoltării industriilor culturale.

Elaborarea unui sistem de indicatori statistici specifici, compatibili
cu indicatorii statistici Eurostat, care să permită o evaluare
comparativă a trendurilor.

Realizarea de parteneriate cu autorităţile competente pentru
colecta-rea şi prelucrarea ştiinţifică a datelor statistice privind
consumul, cererea şi oferta culturală.

Înfiinţarea, pe lângă Ministerul Culturii şi Cultelor, a unui institut/centru/colectiv de studii şi cercetări culturale, care să analizeze,
să evalueze şi să fundamenteze ştiinţific opţiunile şi obiectivele
politicilor culturale, atât la nivel naţional cât şi la nivel regional şi
comunitar.

Reanalizarea şi reevaluarea periodică a strategiilor pentru diferitele
sectoare culturale pe baza datelor, studiilor şi analizelor
întreprinse.
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2. Sistemul instituţional

Elaborarea de analize şi studii de fezabilitate privind continuarea
procesului de descentralizare a instituţiilor.

Stabilirea de parteneriate central-local pentru realizarea transferului instituţiilor şi asigurarea continuităţii funcţionării acestora.

Adaptarea cadrului normativ pentru asigurarea unei finanţări mixte
(central + local) a instituţiilor publice transferate, etapizată pe
următorii 2-5 ani.

Restructurarea instituţiilor publice de „interes naţional‖ şi redefinirea misiunilor acestora din perspectiva satisfacerii dreptului la
acces şi a dreptului la participare.

Abordarea spaţiului public, pe următoarele coordonate:

acces şi participare la o varietate de practici şi expresii culturale;
 ―serviciul comunitar universal‖;
 promovarea experimentului şi a noilor forme de exprimare
creatoare;
 includerea şi atragerea categoriilor defavorizate;
 programe speciale pentru atragerea şi stimularea creativităţii
tinerilor.
3. Susţinerea şi promovarea creativităţii, a creatorului şi artistului

Protecţia proprietăţii intelectuale:
 completarea cadrului privind protecţia dreptului de autor şi a
drepturilor conexe;
 combaterea pirateriei;
 susţinerea colectării remuneraţiilor secundare de către organis-mele de gestiune colectivă;
 informarea, formarea şi educarea pentru respectul dreptului
de autor.

Instrumente de susţinere şi recunoaştere a creativităţii:
 acordarea de premii, burse de studiu şi perfecţionare;
 rezidenţe pentru creatori şi artişti.

Protecţia muncii şi impunerea veniturilor:
 clarificarea statutului de liber-profesionist în cultură;
 actualizarea contractului colectiv de muncă la nivel de ramură;
 configurarea unui sistem flexibil de impunere a veniturilor creatorilor profesionişti, ţinând seama de aleatoriul acestora.

Protecţia socială: adaptarea sistemului de protecţie socială la
specificul activităţilor din sectorul cultural.
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4. Susţinerea accesului şi a participării la cultură şi diversificarea ofertei
culturale

Subvenţionarea unei părţi din costurile editării de cărţi şi publicaţii.

Achiziţia de carte pentru biblioteci publice.

Investiţii pentru crearea punctelor de acces comunitar universal.

Renovarea şi re-funcţionalizarea spaţiilor publice (săli de cinematograf, biblioteci, cămine culturale şi case de cultură, spaţii pentru
spectacole.

Informatizarea bibliotecilor şi realizarea catalogului partajat.

Susţinerea organizării de festivaluri şi concursuri şi alte tipuri de
manifestări pentru promovarea şi recompensarea creativităţii.

Stimularea participării la cultură a publicului tânăr.

Regândirea funcţiilor unor spaţii publice ca spaţii neconvenţionale
de experimente culturale şi diversificare a practicilor culturale.
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Investiţiile străine directe (ISD) sunt fluxuri economice complexe care antrenează în mişcarea lor factori de producţie, bunuri materiale şi servicii, conducând la un proces tot mai marcant de internaţionalizare a structurilor
productive din economia mondială contemporană. Ultimul deceniu al secolului trecut a marcat intrarea pe piaţa internaţională a ISD a statelor cu economie în tranziţie din centrul şi estul Europei. Lucrarea de faţă îşi propune să
evalueze caracteristicile actuale ale fenomenului investiţional extern în aceste state şi măsura în care ISD se constituie într-un instrument de schimbare
a structurilor şi de creştere a performanţei economice în regiune, un loc important revenind, în cadrul analizei, problematicii României.

1. POTENŢIALUL ŞI PERFORMANŢA ECONOMIILOR ÎN
TRANZIŢIE ÎN ATRAGEREA FLUXURILOR DE ISD
Raportarea ţărilor cu economie în tranziţie din centrul şi estul Europei
(ŢCEE), inclusiv din spaţiul fost-sovietic, la capitalul antreprenorial străin
1
constituie un generos subiect pentru analişti şi decidenţi deopotrivă. Pe de o
parte, în mod firesc, deschiderea economică a acestor state de la începutul
deceniului trecut le-a inclus ca o puternică piaţa potenţială în rândul localizărilor
investiţionale avute în vedere de comunitatea internaţională de afaceri, de
corporaţiile transnaţionale. Interesul pe care îl prezentau aceste ţări pentru
investitori ţinea în primul rând de masele de consumatori cărora li se puteau
adresa, dar şi de costurile reduse ale unor factori de producţie, în primul rând al
forţei de muncă, costuri care puteau asigura o competitivitate prin preţ a
produselor sau serviciilor. Este evident faptul că o situaţie macroeconomică
stabilă, o dinamică pozitivă a economiei, mecanisme şi instituţii de piaţă care
funcţionează acţionează ca argumente în plus, fiind de natură să atragă fluxuri
sporite de ISD şi odată cu acestea dezvoltarea operaţiunilor firmelor străine şi
adâncirea impactului acestora în economiile-gazdă. La rândul lor, statele în
tranziţie au perceput investiţiile străine ca pe o posibilă sursă de capital,
tehnologie, competenţe şi acces la pieţe.
Realitatea a evoluat într-o manieră complexă. Cea mai puternică ancoră a
capitalului străin în regiune s-a dovedit procesul de privatizare. Ţările care au
vândut rapid active ale statului, precum Ungaria, sunt şi cele care au înregistrat
cele mai timpurii şi susţinute creşteri ale fluxurilor de ISD. Mersul reformei şi
asigurarea unui mediu economic funcţional a constituit un alt factor important în
asigurarea unor intrări susţinute de ISD. Este ceea ce s-a întâmplat în Polonia şi
1

Prin sintagma capital antreprenorial străin vrem să acoperim atât ideea de flux (de investiţii
străine directe), cât şi pe cea de operaţiuni ale firmelor străine
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Republica Cehă. În fine, evoluţia legislaţiei în materie a constituit un alt factor
care şi-a pus amprenta asupra volumului capitalului antreprenorial atras. Puseuri
de acordare şi retragere a stimulentelor, de regulă fiscale, menite să sporească
interesul investitorilor străini au existat în fiecare ţară din regiune, dar nu toate au
reuşit să păstreze coerenţa legislaţiei. După cum se poate constata, toţi factorii
menţionaţi ţin de receptorul de investiţii şi nu de capabilităţile şi interesele
firmelor investitoare. Faptul nu este întâmplător. Conform unui studiu al Foreign
Investment Advisory Service – Banca Mondială, dacă decizia de a investi în
Europa în tranziţie constituie o decizie strategică, alegerea amplasării efective a
localizării se face în funcţie de anumiţi factori specifici economiilor-gazdă, altfel
spus, în funcţie de competitivitatea respectivelor economii. Privind lucrurile prin
prisma acestora din urmă, reforma legislativă, reforma proprietăţii, introducerea
mecanismelor economiei de piaţă sunt şi factorii – fără a pretinde că i-am
epuizat – care pot fi influenţaţi în cadrul politicilor de deschidere şi liberalizare,
dar totuşi pasive, de aşteptare a investitorilor, pe care le-au pus în aplicare
statele cu economie în tranziţie. Urmărirea strategiilor firmelor investitoare şi
influenţarea deciziilor lor investiţionale cu scopul atragerii lor în anumite proiecte
de interes pentru receptor constituie elemente ale unor politici active de atragere
a ISD, elemente care nu s-au consolidat, încă, în nici unul din statele din
regiune.
În aceste condiţii, capitalul antreprenorial străin interesat în zona central şi
est-europeană s-a orientat cu precădere spre Polonia, Ungaria, Republica Cehă,
1
precum şi spre Federaţia Rusă din cadrul fostului spaţiu sovietic.
Dorim să ilustrăm în tabelul următor, tabelul nr. 1, cele afirmate mai sus,
prezentând, pe de o parte, o serie de repere statistice – cele mai recente – ale
evoluţiei fenomenului investiţional extern într-o serie de economii în tranziţie, iar,
pe de altă parte nivelurile a doi indici care ilustrează potenţialul şi performanţa
ŢCEE în atragerea fluxurilor de ISD.

1

Se confirmă, astfel, una din principalele caracteristici ale fluxurilor de investiţii străine directe (ISD) pe plan mondial, respectiv puternica lor concentrare geopolitică. Aceste complexe mişcări de bunuri, servicii şi factori de producţie au loc la scară mondială, cu
precădere, în spaţiul economic al statelor dezvoltate, care generează peste 90% şi receptează peste 70% din fluxurile internaţionale de ISD. Şi la nivelul ţărilor în curs de dezvoltare, se constată fenomenul concentrării, Asia de Sud, Est şi Sud-Est, concentrând peste
jumătate din fluxurile orientate către această categorie de state.

577
Tabelul nr. 1
Statele cu economie în tranziţie şi ISD: potenţial şi performanţă
Fluxuri (mil. $)

Total, din care:
Bulgaria
Republica Cehă
Polonia
România
Federaţia Rusă
Slovacia
Ungaria

Stoc
2001
(mil. $)

1999

2000

2001

25.363
819

26.563
1.002

27.200
689

6.324
7.270
1.041
3.309
390
1.944

4.986
9.342
1.025
2.714
2.075
1.643

4.916
8.830
1.137
2.540
1.475
2.414

ISD ca Indice de Indice de
procent potenţial
perfordin
1998–
manţă
FBCF
2000
1998 –
a
2000
2000
b
b
160.352
18,2
–
–
3.850
51,7 0,321 53 1,8 24
26.764
42.433
7.636
21.795
6.109
23.562

34,7
23,4
14,7
6,7
35,9
14,6

0,380
0,329
0,248
0,291
0,361
0,357

39
51
87
64
41
42

2,5 13
1,4 38
1,0 57
0,3 104
1,5 35
1,1 49

a

FBCF – formarea brută de capital fix.
poziţia în ierarhia statelor pentru care UNCTAD calculează respectivul indice.
Sursa: realizat de autor pe baza informaţiilor din UNCTAD (2002), World Investment Report
2002, Transnational Corporations and Export Competitiveness, United Nations,
New York and Geneva.
b

Conform rapoartelor anuale ale UNCTAD pe marginea evoluţiei investiţiilor
internaţionale, la nivelul anului 1991, ponderea economiilor în tranziţie, în totalul
fluxurilor de ISD pe plan mondial, era de doar 1%, în 1995 ea se ridicase la 5%,
în 1997 scăzuse la 4%, iar în 1999, nivelul respectivei ponderi a fost chiar şi mai
scăzut, de 2,5%. În anii 2000 şi 2001, fluxurile de ISD orientate spre statele
central şi est-europene au continuat să crească, astfel încât, la sfârşitul anului
2001, ponderea regiunii în fluxurile totale sporise la 3,7%. Am putea considera
anul 2001 drept un an special, deoarece această creştere s-a produs pe fondul
unor fluxuri de ISD diminuate în toate regiunile (cu excepţia Africii, care oricum
are o pondere foarte scăzută). În ceea ce priveşte stocul de ISD în statele din
centrul şi estul Europei, valoarea absolută a acestuia la sfârşitul anului 2001 era
1
de 160,4 miliarde dolari, ponderea sa în totalul mondial fiind de 2,34% .
Deşi fluxurile de ISD spre statele cu economie în tranziţie au avut a
dinamică susţinută în perioada de după 1990, ritmul lor de creştere dovedindu1

Statisticile UNCTAD fac referire la Europa Centrală şi de Est cu următoarea determinare a
statelor incluse în regiune: Albania, Belarus, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia,
Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Republica Moldova, Polonia, România, Federaţia Rusă, Slovacia, Slovenia, Ucraina, şi Republica Federală a Iugoslaviei (Serbia incluzând Kosovo şi Muntenegru).
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se a fi, în anumite intervale, 1993-1998 spre exemplu, cel mai ridicat, respectiv
de 28,5%, faţă de 23% în ţările dezvoltate, 16% în ţările în curs de dezvoltare şi
19% media mondială, totuşi ele sunt încă scăzute ca volum absolut prin
comparaţie cu cele orientate către alte categorii de state, cum ar fi ţările din Asia
şi America Latină, pentru a nu mai vorbi de statele dezvoltate. Perspectivele de
creştere ale ISD în ŢCEE sunt considerate, însă, a fi, de către analişti şi de către
comunitatea de afaceri, foarte promiţătoare. Conform unui raport relativ recent al
institutului de cercetare aparţinând grupului de publicaţii The Economist,
Economist Intelligence Unit (EIU), fluxurile de investiţii străine directe orientate
spre ţările central şi est-europene vor continua să se menţină în perioada 20012005 la cote ridicate, în ciuda ritmurilor scăzute de creştere economică ale
statelor membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică
(OCDE), principalele generatoare de investiţii spre respectiva regiune. Prognoza
EIU indică o valoare totală de 162 miliarde dolari pentru intervalul precizat,
reprezentând cu 36% mai mult capital investiţional decât în perioada 1996-2000
(119 miliarde dolari). Sunt, de asemenea, estimate valorile medii anuale ale
fluxurilor de ISD pentru fiecare ţară cu economie în tranziţie. Pentru România, se
prognozează o valoare medie anuală de 1,35 miliarde dolari, faţă de cea de
1,115 miliarde dolari realizată în perioada 1996-2000. Conform analiştilor EIU,
diferenţele existente de la ţară la ţară sunt aproape în totalitate explicabile prin
factori ce ţin de economiile-gazdă, respectiv: calitatea mediului de afaceri, costul
forţei de muncă, dotarea cu resurse naturale, metodele de privatizare, accesul la
piaţă. Importanţa covârşitoare a factorilor locali poate fi explicată prin ceea ce s-a
constatat deja în legătură cu investiţiile în est şi anume faptul că dacă decizia
firmelor de a fi prezente în această parte a lumii este o decizie strategică,
alegerea localizării efective a investiţiei se face în funcţie de evaluarea factorilor
specifici diferitelor economii, deci pe baze concurenţiale. Cu alte cuvinte, în
atragerea investitorilor străini statele în tranziţie concurează, în principal, unele
cu altele. Cu aceste diferenţe de poziţii dintre diferitele state cu economie în
tranziţie, EIU apreciază că, pe ansamblu, întreaga regiune va fi mai atractivă prin
comparaţie cu alte pieţe emergente, în principal ca urmare a amplelor procese
de privatizare dar şi ca urmare a eforturilor firmelor occidentale de a-şi reduce
costurile prin relocalizarea facilităţilor de producţie în est. Aceasta deoarece, deşi
costul forţei de muncă în regiune a crescut, a sporit totodată şi productivitatea
muncii. În consecinţă, în ciuda reluării lente a activităţii economice pe plan
mondial, EIU estimează că în anul 2002, fluxurile de ISD vor atinge un nou nivel
record de 32 miliarde dolari. Nivelurile medii anuale de ISD receptate în perioada
1996-2000, precum şi cele estimate de EIU pentru anii 2001-2005, alături de
ponderile în produsul intern brut şi de nivelurile pe locuitor, sunt cuprinse în
anexa nr. 1.
După cum afirmam şi comunitatea de afaceri are o viziune similară cu
privire la evoluţia ISD în regiune. Un studiu-anchetă, realizat de către UNCTAD
în rândurile unor mari firme investitoare, arată că două treimi dintre cei care au
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dat curs sondajului apreciază drept mai mari sau semnificativ mai mari şansele
ca ISD în statele cu economie în tranziţie să sporească în următorii 3-5 ani,
reprezentând cea mai mare proporţie de răspunsuri pozitive în acest studiu care
a vizat toate regiunile lumii (WIR 2002).
Tabelul nr. 1 include şi prezentarea valorii procentuale a raportului dintre
fluxul de ISD şi formarea brută de capital fix –FBCF în anul 2000, un indicator
care măsoară aportul capitalului străin la efortul investiţional din economiilegazdă. În mod evident, indicaţiile oferite de FBCF sunt relative, iar comparaţiile
trebuie făcute cu precauţie deoarece, spre exemplu, un efort investiţional intern
scăzut poate să supraliciteze importanţa ISD. Media pentru ŢCEE a fost în anul
2000 de 18,2%, faţă de 22% – media la nivel mondial, 25% – media statelor
dezvoltate şi 13% – media statelor în dezvoltare. Corelând aceste elemente cu
cele anterioare, putem constata că, deşi statele în dezvoltare au un grad de
transnaţionalitate superior celor în tranziţie, contribuţia ISD la efortul investiţional
este superioară în cele din urmă.
Dacă până în prezent am încercat să conturăm dinamica fluxurilor de ISD
pe ansamblul statelor central şi est-europene, în continuare ne propunem să
examinăm deosebirile de performanţă şi potenţial care există la nivelul regiunii
prin prisma fluxurilor de ISD atrase. În contextul de atractivitate sporită a zonei,
datele statistice indică faptul că în cadrul regiunii s-a constituit un nucleu de
principale ţări receptoare pe care le-am numit deja, respectiv Polonia, Ungaria,
Republica Cehă, şi Federaţia Rusă. În cadrul fluxurilor din 2001, ele concentrau
68,8% din totalul de 27,3 miliarde dolari. Polonia continuă să fie lidera regiunii,
deşi fluxurile de ISD au scăzut uşor în 2001 ca urmare a apropierii de sfârşit a
procesului de privatizare şi a apariţiei unor probleme macroeconomice. În
consecinţă, Polonia a adoptat, anterior Ungariei şi Republicii Cehe, o schemă de
facilităţi extinsă pentru investitori – locali şi străini deopotrivă – cu criteriile de
rigoare (valorice, creare de noi locuri de muncă, introducere de tehnologii noi şi
neagresive) şi constând, în principal, în stimulente financiare. Revenind, dacă
celor patru state le adăugăm Slovacia, ponderea creşte la trei sferturi. De
asemenea, la nivelul stocului de la sfârşitul aceluiaşi an, ponderea celor patru
state era de 71,4%. În aceste state, nivelul stocului de ISD pe locuitor atinge
niveluri ridicate, de 2500$/locuitor în Republica Cehă, 2243$/locuitor în Ungaria
şi 1009$/ în Polonia, la sfârşitul anului 2001. Nu este mai puţin adevărat că şi ţări
precum Estonia, Slovenia sau Slovacia ating, la rândul lor, niveluri înalte ale
ISD/locuitor, de 2238, 1508 şi respectiv 1017$/locuitor (vezi în acest sens, WIIW,
Research Reports, no. 284/May, 2002). Pentru comparaţie, în prezent, în
România, nivelul stocului de ISD/locuitor este de aproximativ 350$/locuitor. De
altfel, România se situează în afara acestui nucleu de principale state
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receptoare, deţinând 4,2% din fluxurile regionale din 2001 şi, respectiv, 4,8% din
1
valoarea stocului total de ISD la sfârşitul aceluiaşi an.
În afara acestei metode directe, de comparare a valorilor absolute ale
intrărilor de ISD, UNCTAD a construit în acelaşi scop un indice al performanţei
statelor în ceea ce priveşte fluxurile de ISD atrase, indice care face, însă, uz de
2
valori relative . Concret, indicele de performanţă în materia ISD se calculează
raportând ponderea fluxurilor de ISD receptate de o anumită ţară în totalul
influxurilor de ISD la nivel mondial la ponderea produsului intern brut al
respectivei ţări în PIB mondial. Statele care înregistrează o valoare unitară a
acestui indice receptează un volum de ISD în consonanţă cu dimensiunea
relativă a economiilor lor. O valoare supraunitară a indicelui semnifică faptul că
statele respective atrag ISD într-o măsură mai mare decât ar fi de aşteptat
conform PIB-ului lor în termeni relativi, pe baza unor condiţii superioare, probabil,
în ceea ce priveşte politicile naţionale, calitatea mediului de afaceri şi a forţei de
muncă, perspectivele de creştere economică etc. În fine, o valoare subunitară
indică o lipsă de performanţă în ceea ce priveşte ISD prin raportare la
dimensiunea relativă a activităţii economice, situaţie explicabilă prin instabilitate
economică, lipsa unor politici adecvate etc. Eşantionul alcătuit de UNCTAD
cuprinde 140 de state şi exclude pentru relevanţa indicelui, paradisurile fiscale.
Din tabelul nr. 1 se poate constata faptul că România (valoarea 1 a indicelui şi
poziţia 57 în rândul celor 140 de state ale eşantionului) şi Ungaria (1,1, respectiv
49) performează în materia ISD, în consonanţă cu dimensiunea relativă a PIB.
Republica Cehă cu o valoare de 2,5 se situează în partea de sus a topului
statelor, pe poziţia 13, urmată – în ceea ce priveşte selecţia din tabel – de
Bulgaria, cu o valoare a indicelui de 1,8, ceea ce a îndreptăţit-o la poziţia 24.
Polonia, care prin prisma valorii absolute a ISD receptate se situează în frunte,
este plasată de indicele de performanţă al UNCTAD, în valoare de 1,4 pe poziţia
38. Cel mai slab indice, subunitar – 0,3 este înregistrat de Federaţia Rusă
(poziţia 104). Se poate constata faptul că statele cu economie în tranziţie avute
în vedere pentru această analiză au, în materia atragerii de ISD, o performanţă
superioară celei la care ar fi îndreptăţite în virtutea ponderii lor în PIB mondial.
1

Rezultatele unui studiu realizat de FIAS (Foreign Investment Advisory Service) aparţinând
Băncii Mondiale confirmă faptul că ţările din afara nucleului nu concurează cu cele din interiorul acestuia pentru atragerea de ISD. Excepţiile se referă la investiţii de tip”nişă”, care
vizează o caracteristică specifică unei economii, care nu se regăseşte în aceleaşi condiţii
la nivelul celorlalte (un astfel de exemplu l-ar putea constitui ISD în domeniul explorării şi
exploatării resurselor naturale în unele foste republici sovietice). Recomandarea studiului
către statele situate în afara nucleului este aceea ca acestea să nu încerce să concureze
cu cele aflate în poziţii favorabile prin furnizarea de facilităţi investitorilor, ci să se concentreze asupra ameliorării funcţionării mediului lor economic, evoluţie de natură să încurajeze deopotrivă intrările de ISD.
2
UNCTAD avertizează că acest indice trebuie avut în vedere cu precauţie date fiind dificultăţile de culegere a datelor şi de asigurare a comparabilităţii acestora.
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Dacă până în prezent, am încercat să măsurăm direct sau indirect
performanţa regiunii central şi est-europene în atragerea ISD, ne vom referi în
continuare la potenţialul său în aceeaşi direcţie, prin intermediul unui alt indice
calculat de UNCTAD. Acesta, denumit chiar indicele de potenţial în materia ISD,
se stabileşte pornind de la o serie de caracteristici cuantificabile ale economiilor
receptoare şi anume: ritmul de creştere al PIB, valoarea PIB pe locuitor,
ponderea exporturilor în PIB, număr de linii telefonice la 1000 locuitori, consumul
de energie pe locuitor, ponderea cheltuielilor de cercetare–dezvoltare în PIB,
ponderea studenţilor din învăţământul universitar în totalul populaţiei şi riscul de
ţară. Indicele de potenţial reprezintă media aritmetică neponderată a valorilor
normalizate ale acestor opt indici. Valorile normalizate sunt obţinute prin
acordarea unui punct celei mai mari valori a indicatorului obţinut de o ţară din
eşantion şi 0 celei mai mici valori. Celorlalte state le sunt atribuite scoruri între 1
şi 0. Ţările avute în vedere sunt aceleaşi 140, ca mai sus. De precizat faptul că
potenţialul unui stat înseamnă mult mai mult decât aspectele avute în vedere în
acest caz, fiind determinat de complexe aspecte politice, economice, sociale
care nu pot fi, însă, comensurate. Raporturile de competitivitate între o serie de
state cu economie în tranziţie, prin prisma indicelui de potenţial pentru perioada
1998-2000, sunt prezentate în tabelul nr. 1. Din păcate, putem constata că
România se situează ultima, cu cel mai redus indice, de 0,248, nu numai în urma
Republicii Cehe (0,380), Slovaciei (0,361), Ungariei (0,357) şi Poloniei (0,329),
dar şi în urma Bulgariei (0,321) şi a Federaţiei Ruse (0,291). Evaluările UNCTAD
sunt confirmate şi de cele ale Economist Intelligence Unit. Specialiştii EIU
realizează un clasament complet al statelor cu economie în tranziţie în funcţie de
o analiză a competitivităţii acestor state, în fapt, analiza standard a mediului de
afaceri pe care EIU o realizează începând cu ultimii ani ai deceniului trecut
pentru 60 de economii dezvoltate ale lumii şi care se bazează pe evaluări
cantitative, pe studii-sondaj şi pe opinii ale specialiştilor. În ierarhia stabilită de
EIU pentru două intervale, respectiv 1996-2000 şi 2001-2005, România se
situează pe locul 15 pentru ambele perioade, în urma statelor pe care le-am
menţionat mai sus, cu excepţia locului 17 pe care Bulgaria l-a ocupat în primul
interval (pentru viitor, EIU prognozează un salt al Bulgariei pe poziţia 10: pentru
informaţii complete vezi anexa nr. 2).
Concluzia acestei secţiuni destinate evoluţiilor cantitative din sfera
procesului investiţional extern în statele cu economie în tranziţie este aceea că
acestea din urmă receptează ISD într-un ritm alert, dar cu importante diferenţieri
de la ţară la ţară, în funcţie, în primul rând, de competitivitatea mediilor lor
investiţionale. După cum arătam, importanţa covârşitoare a factorilor locali poate
fi explicată prin ceea ce s-a constatat deja în legătură cu investiţiile în est şi
anume faptul că dacă decizia firmelor de a fi prezente în această parte a lumii
este o decizie strategică, alegerea localizării efective a investiţiei se face în
funcţie de evaluarea factorilor specifici diferitelor economii, deci pe baze
concurenţiale. Cu alte cuvinte, în atragerea investitorilor străini statele în tranziţie
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concurează, în principal, unele cu altele. Pentru moment, nucleul dur al regiunii
este format din Polonia, Republica Cehă, Ungaria şi Federaţia Rusă, care
conform prognozelor îşi vor menţine şi pe termen mediu, până în 2005, poziţiile.
Din analizele EIU şi UNCTAD rezultă că România are un potenţial relativ scăzut
pentru atragerea ISD (poziţia 87 din 140 de state), dar performează în această
privinţă în strânsă corelaţie cu dimensiunea economiei sale. Mai mult decât atât,
interpretând corelat cei doi indici de performanţă şi de potenţial, specialiştii
UNCTAD plasează România în rândul statelor care evoluează peste potenţialul
1
lor în ceea ce priveşte atragerea de ISD. Iată o afirmaţie surprinzătoare, întrucât
ne obişnuisem cu ideea, chiar neexplicită, că potenţialul real al României în
atragerea ISD este mai mare decât cel demonstrat de fluxurile efective. Cu atât
mai interesantă apare recomandarea studiului realizat la un moment dat de
Foreign Investment Advisory Service – FIAS, Banca Mondială pe marginea ISD,
în statele cu economie în tranziţie, recomandare formulată către statele situate în
afara nucleului dur, de a nu încerca să concureze cu cele aflate în poziţii
favorabile prin furnizarea de facilităţi investitorilor, ci să se concentreze asupra
ameliorării funcţionării mediului lor economic, evoluţie de natură să încurajeze
deopotrivă intrările de ISD.
Ceea ce se întâmplă în ţările cu economie în tranziţie dovedeşte că factorii
locali, inclusiv credibilitatea proceselor de reformă au dus la crearea unei
puternice dihotomii a procesului investiţional extern în regiune.
În ceea ce urmează, ne propunem să examinăm în ce măsură aspecte
calitative ale fluxurilor de ISD, precum motivaţiile şi formele acestor fluxuri se
constituie în premise ale unui impact de restructurare.

1

Pentru a oferi o viziune mai completă asupra rezultatelor corelării celor doi indici, trebuie
spus că UNCTAD izolează 42 de state, pe care le numeşte”fruntaşe”, care combină un
puternic potenţial cu o puternică performanţă şi care include state dezvoltate, precum
Germania, Franţa, Marea Britanie, Suedia, Elveţia, Irlanda; tigrii asiatici –Hong Kong
(China), Malaiezia, Singapore şi Taiwan; state latino-americane care în intervalul 19982000 răspundeau criteriilor, precum Argentina şi Chile; şi state cu economie în tranziţie
precum Polonia, Ungaria, Republica Cehă, Letonia, Lituania, Estonia. O altă categorie este cea a statelor cu potenţial, dar care performează sub acesta, categorie care include, în
principal, state în curs de dezvoltare, dar şi state dezvoltate, precum Italia, Austria, Japonia, SUA şi state în tranziţie, precum Federaţia Rusă, Slovenia. O a treia grupare de state
include pe cele care au potenţial scăzut dar performează peste acesta, categorie în care
este inclusă şi România. Nu există state dezvoltate în această categorie. În fine, ultima
categorie este cea a ţărilor care combină un potenţial scăzut cu o proastă performanţă.

2. FORMELE ŞI MOTIVAŢIILE ISD ÎN ŢĂRILE CENTRAL
ŞI EST-EUROPENE: CELE MAI BUNE PREMISE ALE
UNUI IMPACT DE RESTRUCTURARE?

Pentru mai bine de patru decenii, ţările central şi est–europene s-au
dezvoltat pe baza unui model orientat spre interior, de substituire a importurilor,
cu o foarte redusă specializare şi cooperare realizată în cadrul CAER şi cu cu un
nivel ridicat de protecţie faţă de economiile dezvoltate. Ceea ce a rezultat în
materie de structură industrială reflectă numai într-o anumită măsură dotarea cu
factori de producţie şi avantajele comparative ale acestor ţări. Unii economişti,
precum japonezul Ozawa arată că ŢCEE au încurajat ramuri tipice pentru stadii
mai avansate de dezvoltare decât cel care le era specific. Principala consecinţă
a acestui concept de dezvoltare a constat în slaba competitivitate a exporturilor
ţărilor socialiste, suplinită prin practicarea unor preţuri mai scăzute decât
costurile. Odată cu prăbuşirea vechiului sistem, au dispărut şi pieţele protejate,
iar ŢCEE şi-au deschis economiile spre exterior. Liberalizarea preţurilor şi
punerea lor pe baze economice au făcut tot mai clare distorsiunile existente în
distribuţia şi utilizarea resurselor, numeroase întreprinderi şi activităţi economice
dovedindu-se neviabile. Obiectivul restructurării, atât la nivel macroeconomic
printr-o alocare mai corectă economic a resurselor şi deci mai eficientă, cât şi la
nivel microeconomic, prin creşterea performanţelor economice ale firmelor locale
s-a impus cu necesitate. În bună măsură, elementele de politică industrială pe
care le-au avut în vedere mai mult sau mai puţin organizat şi coerent ŢCEE au
vizat drenarea perdanţilor într-o manieră care să prevină şocurile sociale, lăsând
pieţele în formare să scoată la lumină ramurile şi activităţile viabile.
Într-un astfel de context, teoretic cel puţin, ISD pot să joace un rol
important în realizarea pe criterii economice a restructurării. Se pune problema
ce motivaţii şi ce forme au îmbrăcat ISD în ŢCEE şi dacă ele se identifică cu tipul
de ISD considerat cel mai apt pentru a sprijini transformarea economică a
acestora, cel având drept motivaţie costul factorilor şi drept obiectiv piaţa.
În ceea ce priveşte formele, prin definiţie, investiţiile care schimbă
structura industrială a unei economii, sporind activele dintr-o anumită ramură
sunt investiţiile „pe loc gol‖ sau la „firul ierbii‖. Date fiind criteriile economice
susceptibile de a sta la baza ISD, investiţiile‖pe loc gol‖ au şi valoare indicativă
cu privire la activităţile care localizează avantaje competitive pentru economia–
gazdă. Ele sunt, prin urmare, cele mai dezirabile din unghiul de vedere al ţăriigazdă. Din păcate, nu acestea sunt deocamdată investiţiile străine care domină
în ŢCEE. Constituirea de societăţi mixte cu parteneri locali şi, mai ales, achiziţiile
de firme în cadrul procesului de privatizare au prevalat, cel puţin în primele stadii
ale deschiderii economice ale statelor în tranziţie. Un studiu realizat de K. Meyer
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(―Business operation of British and German companies with the economies in
transition‖, Discussion Paper Series, no. 19, London Business School, Middle
Europe Centre ) analizează motivaţiile şi comportamentul a 267 firme britanice şi
germane din domeniul industriei confruntate cu oportunitatea de a se implica în
afaceri în est, inclusiv prin investiţii directe. Din sondaj, a rezultat că firmele au
preferat constituirea de societăţi mixte, pentru că această formă de ISD le
asigura accesul la sistemul instituţional şi de relaţii local şi le ferea de povara
restructurării. Odată cu trecerea anilor, s-a putut constata reorientarea firmelor
străine dinspre societăţi mixte la preluări de firme în procesul de privatizare iar,
mai apoi, dinspre acestea la investiţii „pe loc gol‖.
Formele pe care le îmbracă investiţiile depind, desigur, şi de mersul reformei
în ţările în tranziţie. În Ungaria, ţară care a trecut rapid şi fără ezitări la vânzarea
către străini a întreprinderilor de stat, două treimi din veniturile rezultate din
privatizare reprezintă investiţii străine. Pentru Polonia, care s-a înscris mai târziu,
dar se pare că la fel de hotărât în cursa pentru privatizare prin atragerea
investitorilor străini, anii 1996 şi 1997 sunt cei care marchează debutul unor
niveluri foarte înalte ale ISD, de 5,2 miliarde dolari în 1996 şi 6,9 miliarde dolari în
1997 (faţă de numai 1,9 miliarde dolari în 1994). Pe ansamblul economiei
Republicii Cehe, aproximativ trei sferturi din valoarea ISD provine din procesul de
privatizare. Ţările cu economie în tranziţie au trecut relativ rapid la privatizarea
unor activităţi rezervate în mod tradiţional statului, cum ar producţia şi distribuţia de
energie şi gaze, telecomunicaţiile etc. Începând cu a doua jumătate a anului 1995,
guvernul ungar a declanşat procesul de privatizare a sectorului energetic, cu
dorinţa de a schimba bazele de funcţionare a acestuia şi de a-i spori eficienţa.
Până la sfârşitul anului 1996, companiile străine de electricitate şi gaz investiseră
în acest proces aproximativ 2 miliarde de dolari. Investitorii străini achiziţionaseră
cote majore în toate cele 5 firme regionale de distribuţie a gazelor şi acţiuni
(inclusiv dreptul de a-şi spori cotele la ponderi majoritate) în cele 6 firme regionale
furnizoare de electricitate. Din cele 7 firme generatoare de electricitate, fuseseră
vândute 3 (Newsletter Central Europe, Clifford Chance/decembrie 1996-ianuarie
1997).
Trenarea procesului de privatizare în România se reflectă într-o pondere
mai redusă a ISD sub această formă în total. De abia odată cu anul 1997,
începe să se facă simţită şi în România semnificaţia privatizărilor cu participarea
investitorilor străini. Dacă până la sfârşitul anului 1996, numai aproximativ 5%
din totalul capitalului străin investit provenea din privatizare (numai 11 societăţi
comerciale fuseseră privatizate prin atragerea capitalului străin), la sfârşitul
anului următor acest procent sporise la 18%.
Se pune întrebarea de ce ISD în procesul de privatizare nu au acelaşi
impact de restructurare precum cele „pe loc gol‖. Răspunsul vizează destinaţia
pe care o dobândesc veniturile rezultate din vânzare. Spre exemplu, în Ungaria,
aceste venituri au mers în cea mai mare parte, dacă nu în totalitate în visteria
statului, slujind între altele la achitarea serviciului datoriei externe. Chiar şi în
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cazul în care respectivele sume s-ar constitui, totuşi, în fonduri de dezvoltare, nu
este clar în ce măsură aceste sume se vor transforma cu adevărat în investiţii. În
Slovenia, funcţionarea Fondului de Dezvoltare a atras după sine suspiciuni şi
critici în sensul că resursele sale au fost prea des folosite pentru situaţii de
urgenţă ţinând de plata unor datorii, a salariilor etc. (Matija Rojec, 1997). În fine,
să admitem că sumele provenite din privatizările cu capital străin sunt reunite
într-un astfel de fond şi chiar sunt folosite pentru investiţii. Deciziile vor fi fiind în
acest caz adoptate pe cale administrativă, pierzându-se avantajele criteriilor
economice aşa cum sunt ele evaluate la nivelul firmelor. Prin cele de mai sus nu
vrem să negăm orice rol de restructurare al ISD în cazul preluărilor de firme.
Infuzia de tehnologie, expertiză şi chiar investiţiile ulterioare pot să conducă la o
mai bună performanţă economică la nivel microeconomic, deci la ceea ce
numeam eficienţă tehnică. În ceea ce priveşte, însă, consolidarea unor avantaje
competitive, cel mai bine exprimată prin exporturi, aceasta poate sau nu, să intre
în vederile firmei cumpărătoare. Există chiar cazuri de preluări de întreprinderi în
est, al căror obiectiv l-a constituit anihilarea unor concurenţi în paralel cu
obiectivul captării unei părţi a pieţei locale şi a celei regionale. Un astfel de
exemplu este considerat a fi oferit de achiziţionarea de către firmele austriece
Agrana şi Ostzucker a unei cote de 53% din capitalul fabricii de rafinare a
zahărului de la Petohaza, precum şi a unei cote, de asemenea, de 53% din
capitalul fabricii de zahăr de la Kaposvar, cu scopul micşorării capacităţii
concurenţiale de pe piaţa austriacă şi al captării pieţei ungare, cu posibilitatea
extinderii în restul Europei de Est, precum şi în fostele republici sovietice. Un alt
exemplu de anulare a concurenţei prin cumpărare este cel al preluării întregii
industrii de uleiuri vegetale a Ungariei de către grupul Feruzzi, principalul fost
concurent al exportatorilor unguri de uleiuri vegetale (în condiţiile în care Ungaria
era al doilea exportator mondial al acestor produse, după Argentina).
Motivaţia investitorilor străini sau, altfel spus, tipul de ISD realizate oferă, la
rândul său, indicii cu privire la capacitatea de impact de restructurare a
capitalului străin. Rezultatele majorităţii studiilor (între care cele elaborate de
Business International and Creditanstalt în 1993, BERD în 1994, Meyer în 1996
şi Lankes şi Venables, 1996 ) indică faptul că principalul obiectiv l-a constituit
captarea pieţei locale, valorificarea costurilor mai scăzute ale factorilor de
producţie fiind, prin comparaţie, mai puţin importantă. Cert este că în această
privinţă un rol important îl joacă şi dimensiunea pieţei interne a ţării-gazdă, ISD
realizate în economii mai mici din zonă, precum cea a Ungariei sunt susceptibile
într-o mai mare măsură de a avea în vedere eficienţa prin costuri şi deci
exportul. De remarcat faptul că mai multe studii, precum cel realizat de Éltetö şi
Sass, disting în cadrul ISD orientate spre export două subcategorii: firmele cu
activităţi de asamblare, care importă cea mai mare parte din inputurile de
producţie (60-70%), realizează peste 80% din vânzări intrafirmă şi sunt în
general „investiţii pe loc gol‖; şi firmele cu bază de aprovizionare locală, care
realizează acest lucru într-o proporţie de cel puţin 40%, nu au decât accidental
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vânzări intrafirmă şi îmbracă cu deosebire forma de societate-mixtă (Hunya,
1996, p. 53). (Pentru o trecere în revistă a studiilor având drept obiect tipologia
motivaţiei investitorilor străini vezi Miklós Szanzi, „The role of FDI in restructuring
and modernization: an overview of literature‖, în Integration through Foreign
Direct Investment. Making Central European Industries Competitive, Edited by
Gábor Hunya in Association With The Vienna Institute for International Economic
Studies, Austria, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA,
1999).
Vârsta fenomenului este şi ea importantă, astfel încât este posibil ca după
o primă generaţie de investiţii care şi-au propus într-adevăr captarea cererii
interne să îşi facă apariţia şi investiţiile mai nuanţate care caută valorificarea
factorilor de producţie disponibili la costuri mai scăzute. De asemenea, creşterea
în importanţă a acestor din urmă investiţii este previzibilă şi în perspectiva
derulării procesului de aderare a ŢCEE la Uniunea Europeană.
Cele două secţiuni anterioare ne-au permis să conturăm premisele
cantitative şi calitative ale operaţiunilor filialelor străine în statele cu economie în
tranziţie. În cele ce urmează, ne vom referi la dimensiunea sectorului străin în
industria prelucrătoare din unele dintre aceste state.

3. PARTICIPARE ÎN CONTINUĂ CREŞTERE A
SECTORULUI STRĂIN ÎN INDUSTRIA
PRELUCRĂTOARE A ŢĂRILOR CENTRAL-EUROPENE

O preocupare constantă a analiştilor fenomenului investiţional extern a
reprezentat-o examinarea aportului capitalului străin la realizarea unor indicatori
economici, pornind, desigur, de la ideea că volumul de ISD precum şi eficienţa
economică a derulării activităţii firmelor cu capital străin constituie baza de
pornire în judecarea oricăror elemente de impact economic (vezi în acest sens
autori precum Matija Rojec, Alena Zemplínerová, Gábor Hunya). Or, din acest
punct de vedere, trebuie spus că, pe ansamblul economiei, cea mai consistentă
poziţie a capitalului străin este înregistrată în Ungaria, cu o pondere de
aproximativ 50% în totalul capitalului social şi al vânzărilor, de peste 55% în
totalul investiţiilor, de peste 70% în totalul profiturilor şi de 27% în totalul forţei de
muncă angajate. La polul opus, regăsim Slovenia, cu cel mai scăzut grad de
penetrare a capitalului străin, respectiv cu ponderi de 11% în totalul capitalului
social şi cu niveluri apropiate în cazul celorlalţi indicatori menţionaţi. Excepţie
face ponderea în totalul profiturilor care se ridică la 34%. Mult mai importantă
este contribuţia sectorului străin la activităţile industriei prelucrătoare, care alături
de comerţ au atras cele mai semnificative fluxuri de ISD. Dinamica respectivei
contribuţii este prezentată sub formă tabelară în ceea ce urmează, cu precizarea
că, date fiind sursele pe care se bazează agregarea acestui tip de informaţii, în
general rapoartele de bilanţ ale firmelor, cifrele se opresc la nivelul anului 1999.
Tabelul nr. 2
Contribuţia firmelor cu participare de capital străin
la realizarea principalilor indicatori economici ce caracterizează
industria prelucrătoare în Republica Cehă, Ungaria, Polonia şi Slovenia,
în 1996, 1998 şi 1999, în procente
Forţa de muncă

Capital

Investiţii

Vânzări

Exporturi

1996 1998 1999 1996 1998 1999 1996 1998 1999 1996 1998 1999 1996 1998 1999
1

R. Cehă 11,5

26,9 33,5 41,6 52,7 22,6 31,5

42,2 15,9 47,0 60,5

36,1 44,9

46,5 82,5 78,7 82,2 61,4 70,0

73,0 77,5 85,9 88,8

29,3 43,2 50,5 12,0 26,0

29,4 30,6 51,0 63,1 17,4 40,6

49,0 26,3 52,4 59,8

Slovenia 15,6 21,6 21,8 10,1 13,1

13,0 20,3 24,3 22,3 19,6 24,4

23,3 25,8 32,9 30,3

2

27,9 41,8 13,1 19,6
2

2

Ungaria 67,4 72,7 72,9
Polonia

1

2

Note: Republica Cehă: capital propriu; Ungaria:capital nominal în cash.
Sursă: The Vienna Institute for International Economic Studies database on Foreign Investment, apud Gábor Hunya,”Recent Impacts of Foreign Direct Investment on Growth
and Restructuring in Central European Transition Countries”.
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După cum se poate constata, în toate cele patru ţări, asistăm la o creştere
aproape constantă a ponderii capitalului străin în capitalul social total (în acest
caz, indicatorii utilizaţi nu sunt uniformi), în totalul vânzărilor, al exporturilor,
investiţiilor şi forţei de muncă angajate. Excepţiile sunt puţine (întâlnite mai ales
în cazul Sloveniei) şi de amploare minimă. Rolul capitalului străin în industria
prelucrătoare din Ungaria este demonstrat de participarea sa copleşitoare, de
aproape 90%, la realizarea exporturilor şi substanţială, de 73%, în ceea ce
priveşte totalul vânzărilor. De asemenea, sectorul străin realizează peste 82%
din totalul investiţiilor. Se poate afirma, că, exceptând ocuparea forţei de muncă,
în cazul căreia filialele străine localizează sub jumătate din total, activităţile
industriei prelucrătoare din Ungaria sunt dominate de capitalul străin.
Gradul de penetrare atestat de aceste cifre plasează, de altfel, Ungaria
alături de economii precum cele ale Irlandei sau Malaieziei, cunoscute drept
unele dintre cele mai „cosmopolite‖ state, din punct de vedere economic.
În Republica Cehă şi Polonia, rolul capitalului străin, deşi de asemenea
foarte important, cu participări de aproximativ 60% în ceea ce priveşte
exporturile şi investiţiile (doar 52% totuşi în totalul investiţiilor din Republica
Cehă), este totuşi mai redus, aspect întărit de o ocupare a doar 27%-29% din
totalul forţei de muncă. De remarcat dinamica alertă a sectorului străin din
industria prelucrătoare cehă. În fine, Slovenia, deşi cu o valoare a stocului de
ISD pe locuitor foarte ridicată, de 1508 $ în 2001, al patrulea nivel, după
Republica Cehă (2500$), Ungaria (2243$) şi Estonia (2238$), cunoaşte
participări ale capitalului străin de cel mult o treime la realizarea indicatorilor
menţionaţi mai sus.

4. EFICIENŢA ECONOMICĂ A FIRMELOR CU
PARTICIPARE DE CAPITAL STRĂIN ÎN STATELE
ÎN TRANZIŢIE

De regulă, filialele firmelor străine tind să realizeze o productivitate a
muncii superioară celei pe care o obţin firmele locale. Această diferenţă de
eficienţă apare, după cum am mai arătat în cuprinsul acestei lucrări, drept
perfect explicabilă în lumina teoriilor ISD şi ale producţiei în străinătate, cum ar fi
teoria avantajului de monopol sau teoria internalizării (vezi Hymer, Buckley şi
Casson, Dunning). Ambele teorii explică oportunitatea şi posibilitatea realizării de
investiţii în străinătate prin existenţa la nivelul firmei investitoare a unor avantaje,
de competitivitate (avantaje de monopol sau oligopol, de natură tehnologică,
decurgând din economii de scară, din accesul privilegiat la surse de finanţare
sau la reţele de furnizori etc.), sau de internalizare, respectiv avantaje care decurg
din operarea unor active într-o structură organizatorică şi de proprietate unică. Pe
baza unor astfel de avantaje, firmele străine pot mai mult decât să surmonteze
dificultăţile impuse de operarea într-un mediu străin, făcând faţă concurenţei locale
şi fiind profitabile. Argumentul eficienţei firmelor cu participare de capital străin este
şi mai pertinent în cazul ISD motivate de costul factorilor, întrucât în aceste situaţii,
piaţa internaţională este cea care verifică şi validează competitivitatea produselor
realizate.
Statele cu economie în tranziţie din centrul Europei nu fac excepţie de la
realitatea eficienţei superioare a filialelor străine. Ceea ce le distinge este, însă,
amploarea decalajului ce separă performanţa respectivelor filiale de cea a firmelor
cu capital local. Astfel, dacă în statele membre ale Organizaţiei pentru Cooperare
şi Dezvoltare Economică, productivitatea muncii la nivelul firmelor cu capital străin
este în medie cu 30% mai mare decât cea a firmelor locale, în ţările centraleuropene (ŢCE), în medie, firmele din prima categorie înregistrează productivităţi
ale muncii de două ori mai mari decât cele înregistrate de firmele din a doua
categorie. De altfel, acest decalaj de 2:1 este caracteristic, după cum am constatat
în cadrul primului capitol, şi unor state în dezvoltare precum Singapore sau
Malaiezia, dar şi unor state industrializate, în speţă Olanda sau Irlanda. Cea mai
substanţială diferenţă este prezentă în Ungaria, unde productivitatea muncii în
sectorul străin a atins niveluri de peste trei ori mai ridicate decât în cazul firmelor
cu capital integral local. Explicaţiile acestui decalaj, mai accentuat în cazul statelor
cu economie în tranziţie, ţin de superioritatea tehnologică, managerială şi de
marketing mai evidentă a filialelor străine, cu atât mai evidentă pentru investiţiile
greenfield (investiţii care nu presupun asocierea sub o formă sau alta cu o firmă
locală), dar şi, apreciază specialiştii, de posibilitatea practicării unor preţuri de
vânzare mai ridicate, ca urmare a unor poziţii de piaţă mai bune sau a folosirii unor
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mărci recunoscute. Şi prin prisma înzestrării cu capital şi a eficienţei cu care este
utilizat acesta, filialele străine au performanţe superioare celor locale. Aceasta, pe
de o parte, confirmă faptul că investitorii străini utilizează tehnologii mai intensive
în capital, iar, pe de altă parte, reflectă concentrarea ISD în ramuri ale industriei
prelucrătoare intensive în capital.
Există numeroase studii care atestă aceste realităţi, între care cel realizat la
nivelul a 2500 firme din industria prelucrătoare din Republica Cehă (Zemplínerová
şi Jarolim, 2000). Studiul relevă două principale aspecte: ritmuri mai ridicate de
creştere a factorului total de productivitate la nivelul filialelor străine prin
comparaţie cu firmele locale; şi, o influenţă pozitivă dar statistic nesemnificativă a
prezenţei ISD asupra factorului total de productivitate al firmelor locale. Un studiu
menit să identifice existenţa efectelor de antrenare intraramură, la nivelul firmelor
cu capital local în cazul Sloveniei şi Estoniei, realizat pentru perioada 1994-1998
(Damijan şi alţii, 2001), constată că, dacă într-adevăr există un transfer de
tehnologie dinspre firma-mamă spre filiala locală, nu se constată, în continuare,
diseminarea acestor beneficii spre firmele cu capital integral local decât în rare
cazuri. În astfel de situaţii, se profilează pericolul de enclavizare a sectorului străin
în economiile receptoare, cu consecinţe negative pentru acestea.
Astfel de concluzii indică faptul că, pentru moment, în ŢCE nu asistăm la o
diseminare consistentă în restul economiei a efectelor de antrenare potenţial
generate de transferul tehnologic şi de expertiză realizat prin ISD. Dimpotrivă, se
poate vorbi despre crearea unor dihotomii în structura industriei prelucrătoare, ca
urmare a pătrunderii capitalului antreprenorial străin şi anume:
 dihotomia dintre ramurile industriale moderne, dominate de firmele străine şi
industriile tradiţionale, în care se regăsesc atât companii cu capital local cât
şi filiale ale firmelor străine. Cazul extrem îl reprezintă Ungaria, ţară în care
nouă ramuri industriale dominate de capitalul străin deţin 50% din vânzările
industriei prelucrătoare. Ramura care a atras cele mai semnificative fluxuri
de ISD în majoritatea statelor cu economie în tranziţie este cea
constructoare de autovehicule. Motivaţiile care au stat la baza acestor
investiţii ţin, pe de o parte, de dorinţa captării pieţei locale şi regionale, iar,
pe de altă parte, de valorificarea factorilor locali, în principal forţă de muncă,
disponibili la costuri mai scăzute. Totodată, în Republica Cehă şi în Ungaria
se remarcă investiţii străine consistente în industria de aparatură şi
echipamente electrice, iar în Ungaria şi în industria farmaceutică. Ca urmare
a prezenţei ISD în astfel de sectoare, a sporit ponderea ramurilor intensive
în tehnologie în totalul vânzărilor şi al exporturilor realizate de Ungaria şi
Republica Cehă;
 dihotomia dintre performanţa firmelor cu capital străin şi cea a firmelor cu
capital local în cadrul aceleiaşi industrii. În general, sectorul străin este mai
eficient şi mai orientat spre export decât cel local. Din nou, acest decalaj
este cel mai evident în cazul Ungariei; cel mai puţin evident este în cazul
Sloveniei.

5. SECTORUL STRĂIN DIN INDUSTRIA
PRELUCRĂTOARE DIN ROMÂNIA: DIMENSIUNE ŞI
PERFORMANŢĂ
Încercarea noastră de a evalua impactul ISD asupra industriei prelucrătoare din România porneşte de la faptul că acesta nu s-a constituit ca rezultat
mai mult sau mai puţin favorabil al unei politici a receptorului, ce şi-a propus
anumite obiective vizând ISD şi a făcut uz de anumite instrumente pentru a le
atinge; el s-a constituit aleator, în funcţie de modul de întâlnire a capabilităţilor,
strategiilor şi intereselor firmelor străine investitoare cu oferta investiţională a ţării
(nivelul de dezvoltare, evoluţia încercărilor de macrostabilizare, evoluţia
procesului de reformă, particularităţile, de foarte multe ori disfuncţionalităţi – ale
mediului de afaceri etc.). În consecinţă, întrucât evaluarea operaţiunilor firmelor
cu capital străin în economia românească nu implică compararea rezultatelor cu
o serie de obiective stabilite, abordarea oportună în materia impactului o
reprezintă, în opinia noastră, raportarea la imperativul creşterii economice.
Întrucât acest lucru nu este posibil a fi realizat în mod direct – cercetările de
specialitate nu au putut stabili o relaţie de cauzalitate directă între creşterea
fluxurilor de ISD şi creşterea economică a ţării-gazdă – vom încerca o evaluare
intermediată, prin analiza rolului jucat de capitalul străin în ceea ce priveşte
performanţa economică.
Trebuie subliniat din start faptul că analiza noastră se va opri la nivelul
celei dintâi verigi a lanţului de firme ce pot resimţi efectele ISD, respectiv la
nivelul firmelor care localizează infuzia de capital străin. Nu ne-am propus
studierea eventualelor efecte de antrenare asupra firmelor aflate în relaţii de
afaceri în calitate de furnizori sau beneficiari cu firmele cu capital străin şi nici a
efectelor de demonstraţie sau de evicţiune relevante pentru firmele locale
concurente. Observarea realităţii economice româneşti, volumul actual redus al
capitalului străin şi o serie de caracteristici ale sale care vor fi evidenţiate în
cursul analizei indică drept sărace sau chiar accidentale astfel de efecte. O a
doua menţiune pe care dorim să o facem se referă la cantonarea evaluărilor la
sectorul industriei prelucrătoare româneşti, considerând că acesta este domeniul
dinspre care, cu precădere, pot căpăta substanţă, se pot disemina în restul
economiei tocmai eventualele efecte de antrenare sau de demonstraţie ale ISD.
În consecinţă, considerăm oportună o evaluare a competitivităţii sectorului străin
în industria prelucrătoare din România.
a. Precizări metodologice
Ca urmare a puternicei lipse de omogenitate a sectorului autohton,
comparaţiile realizate contrapun firmele cu capital străin firmelor cu capital
românesc privat, precum şi celor cu capital românesc de stat. Trebuie precizat

592
că eşantionul de firme care a stat la baza analizei din această lucrare a inclus
firmele din industria prelucrătoare care au avut în anii 1997 şi 1998 un număr
mediu de salariaţi mai mare sau egal cu 50 şi pentru care ponderea activităţilor
de comerţ în cifra de afaceri, în 1998, a fost mai mică de 50%. Tipul de
proprietate a fost stabilit în funcţie de capitalul ce controlează firma. Astfel, este
denumită firmă cu capital străin, o firmă în care cel mai mare procent al
capitalului social este controlat de investitori străini (altfel spus, capitalul străin
este predominant, adică procentul deţinut de investitorii străini este mai mare
decât procentul deţinut de stat şi decât procentul deţinut de capitalul privat
autohton). Similar se defineşte o firmă cu capital privat local (autohton) şi o firmă
cu capital de stat. Trebuie menţionat faptul că „predominant‖ ar putea fi şi un
procent mai mic decât 50% (de exemplu, în structura 40%/30%/30%,
predominantă este considerată prima componentă, cea care corespunde
procentului de 40%; astfel de situaţii sunt însă excepţii; cazurile în care o formă
de capital este predominantă dar nu este majoritară sunt puţine în România). La
nivelul industriei prelucrătoare, eşantionul de date acoperă 90% din cifra de
afaceri a firmelor cu cel puţin 50 de salariaţi şi peste 80% din cifra de afaceri a
industriei prelucrătoare. Principalele surse ale informaţiilor le-au constituit
bilanţurile contabile anuale ale firmelor, alături de o serie de sondaje şi anchete
ale Institutului Naţional de Statistică1.
În analiza realizată este avută în vedere o serie de indicatori-reper ai
performanţei economice, respectiv: productivitatea cu care entităţile economice
utilizează diferitele resurse, exporturile, importurile, efortul investiţional, ponderea
valorii adăugate în cifra de afaceri.
b. Contribuţii ale firmelor cu capital străin la activităţile industriei
prelucrătoare
Pentru a judeca cât mai corect semnificaţia şi posibilul impact al nivelului
de performanţă la care operează firmele cu capital străin, vom începe secţiunea
de faţă nu prin examinarea reperelor, indicatorilor în funcţie de care poate fi
judecată respectiva performanţă, ci prin prezentarea succintă, prin tabelul nr. 3
de mai jos, a principalelor contribuţii ale firmelor cu capital străin la realizarea
activităţilor industriei prelucrătoare, pe ansamblu şi la nivelul secţiunilor în care
capitalul străin deţine cele mai înalte ponderi.
1

Pentru elaborarea acestei ultime părţi a lucrării am recurs la rezultatele a două studii, singurele – după cunoştinţa noastră – de analiză statistico-matematică a efectelor ISD asupra industriei prelucrătoare din România: Boşcaiu, Voicu, Liuşnea, Daniela, Munteanu,
Costea, Puşcoi, Lucia: Impactul comerţului exterior şi investiţiilor străine directe asupra
productivităţii în industria prelucrătoare. Cazul României, Centrul Român de Politici Economice, Bucureşti, http://www.cerope.ro, 2000 şi Boşcaiu, Voicu, Mazilu, Anda: Investiţiile
străine directe şi competitivitatea industriei prelucrătoare din România, Centrul Român de
Politici Economice, Bucureşti, http://www.cerope.ro, 2001.
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Principala întrebare la care vom căuta să răspundem se referă la măsura în care
se confirmă, în cazul industriei prelucrătoare din România, aserţiunea performanţei
economice superioare a firmelor cu capital străin prin comparaţie cu cele cu capital
integral local.
Tabelul nr. 3
Subsecţiunile industriei prelucrătoare care înregistrează cele mai importante
contribuţii/ponderi ale firmelor cu capital predominant străin în anul 19980)
(procente, 100%=totalul subsecţiunii)
CA
EN
E
EA
EB
EC
ED
EE

EG
EI
EM
EN

1)

Industria:
Prelucrătoare
2)
(Total IP)
Alimentară, a băuturilor şi tutunului
Textilă şi a produselor
textile
Pielăriei şi
încălţămintei
Prelucrare a lemnului
(exclusiv mobila)
Celuloză, hârtie, carton şi articole din
acestea
Chimică şi a fibrelor
sintetice şi artificiale
Alte produse din minerale nemetalice
Echipamente electrice şi optice
Mijloace de
transport

Active fixe

1)

Cifra
afaceri

1)

Export

1)

Investiţii

1)

1)

Pro-fit

1)

9,5

14,4

13,4

\23

17,7

26,4

7,9

32,9

21,8

35,3

24,0

11,3

17

22,1

28,4

22,6

18,5

32,2

6,5

15,3

13,8

28,6

22,1

46,4

19,0

48,2

10,2

14,0

7,9

13,5

21,8

30,1

8,1

16,4

10,8

6,6

6,4

12,5

21,7

12

11,8

10

3,7

6,1

18

26

24,7

49,6

31,4

38,5

22,7

13,2

19,9

11,7

13

36,9

11,9

6,7

16,0

10,0

27

34,8

27,3

44,5

18,3

40,8

9,0

10,0

8,3

5,6

17,6

24,3

6,1

5,1

9,4

4,0

24,2

Pierderi

1)

Val.
adăugată
12,9

Forţa de
muncă
8,9
7,8

0)

În tabel au fost incluse toate subsecţiunile cu ponderea capitalului preponderent străin
(calculată la nivelul anului 1998) mai mare de 5% din totalul subsecţiunii.
1)
Valorile reprezintă procentul realizat/deţinut de firmele cu capital predominant străin, procent calculat din totalul parametrului calculat la nivelul subsecţiunii.
2)
Ansamblul industriei prelucrătoare IP, a fost introdus în tabel pentru a permite comparaţiile.
Sursa: V. Boscaiu, A. Mazilu, Investiţiile străine directe şi competitivitatea industriei prelucrătoare din România, CEROPE, 2001.

Două sunt observaţiile pe care dorim să le facem pe marginea acestui
tabel. Cea dintâi se referă la faptul că firmele cu capital străin au încă (după cum
era, de altfel, şi de aşteptat dat fiind stocul modest de ISD existent în România) o
participare redusă în industria prelucrătoare din România. Totuşi, plecând de la o
pondere de 9,5% în totalul activelor fixe şi de 7,8% din forţa de muncă, firmele
străine realizează 23% din totalul investiţiilor, aproximativ 24% din totalul
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profiturilor, peste 14% din cifra de afaceri şi peste 13% din exporturi, oferind
astfel prime indicii cu privire la eficienţa lor economică.
c. Productivitatea factorilor de producţie
Evaluarea impactului ISD asupra performanţei economice a firmelor
receptoare începe, în mod firesc în opinia noastră, cu examinarea nivelurilor de
productivitate înregistrate în utilizarea resurselor de către firmele cu capital
predominant străin, în comparaţie cu cele cu capital predominant românesc,
privat şi de stat.
Productivitatea muncii. Optăm pentru analizele ce propun calcularea
productivităţii medii a muncii ca raport între valoarea adăugată şi numărul de
angajaţi, iar pentru facilitarea comparaţiilor pe forme de proprietate apelăm la
rata productivităţii muncii (RPM), definită ca indicator agregat la nivelul industriei
prelucrătoare sau la nivelul subsecţiunilor acesteia, obţinut prin raportarea
productivităţii pentru un anumit tip de proprietate la productivitatea pe industria
prelucrătoare sau pe subsecţiune (vezi Boscaiu, ş.a., 2000, şi Boscaiu şi Mazilu,
2001). Constatăm că, la nivelul anului 1998, RPM era maximă pentru firmele cu
capital străin, atât pentru ansamblul industriei prelucrătoare (164%, faţă de 96%
în cazul firmelor de stat şi, respectiv, 93% în cazul firmelor PrivRO), cât şi la
nivelul tuturor subsecţiunilor industriei prelucrătoare, cu o singură excepţie,
statistic nesemnificativă (industria de prelucrare a cauciucului şi a maselor
plastice). Se respectă deci observaţia valabilă şi pentru grupul statelor cu
economie în tranziţie în ansamblul lor, respectiv aceea că productivitatea muncii
realizată de firmele străine este de aproape două ori mai ridicată decât cea
obţinută de firmele cu capital local. Nivelurile cele mai ridicate ale RPM sunt
înregistrate de firmele cu capital străin în următoarele ramuri: industria chimică şi
a fibrelor sintetice şi artificiale (237%); industria celulozei şi hârtiei (193%);
industria alimentară, a băuturilor şi a tutunului (192%); industria de echipamente
electrice şi optice (183%); industria mijloacelor de transport (151%), precum şi în
industria de maşini şi echipamente (204%).
Productivitatea capitalului. În mod similar, definind productivitatea
capitalului ca raportul dintre cifra de afaceri şi valoarea activelor fixe (maşini,
utilaje şi mijloace de transport), iar rata productivităţii capitalului (RPK) ca
indicator agregat la nivelul industriei prelucrătoare sau al subsecţiunilor acesteia,
calculat ca raport dintre productivitatea capitalului în funcţie de tipul de
proprietate şi productivitatea capitalului pe ansamblul firmelor, vom constata
superioritatea firmelor cu capital străin la nivelul industriei prelucrătoare faţă de
sectorul firmelor de stat (125% faţă de 76%), dar performanţa lor inferioară celei
a firmelor cu capital predominant românesc privat (135%). La nivel de
subsecţiune, RPK pune în evidenţă superioritatea firmelor cu capital străin doar
în 4 din cele 15 subramuri, respectiv în industria pielăriei şi încălţămintei (112%),
în industria celulozei, hârtiei, cartonului şi articolelor din hârtie şi carton (161%),
în industria chimică şi a fibrelor sintetice şi artificiale (227%), precum şi în
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industria de maşini şi echipamente (216%)(vezi pentru detalii, Boşcaiu, ş.a.,
2000, şi Boşcaiu şi Mazilu, 2001).
Prin urmare, în ceea ce priveşte productivităţile medii ale factorilor de
producţie, firmele cu capital străin sunt superioare în ceea ce priveşte
productivitatea muncii, dar mai puţin performante, pe ansamblul industriei
prelucrătoare şi în majoritatea subsecţiunilor, în ceea ce priveşte productivitatea
capitalului.
d. Exporturile şi importurile
Exporturile. Analizele realizate pe marginea activităţilor de import-export
ale firmelor din industria prelucrătoare demonstrează că frecvenţa şi intensitatea
activităţilor de export, un reper al performanţei economice, sunt, cel puţin în
industria prelucrătoare, maxime pentru firmele cu capital predominant străin
(Boşcaiu, ş.a., 2000, şi Boşcaiu şi Mazilu, 2001). Mai exact, o pondere a
veniturilor din exporturi în cifra de afaceri de peste 75%, se înregistra la nivelul
anului 1998 în 47% din firmele cu capital străin, faţă de numai 18% din numărul
firmelor cu capital românesc privat şi respectiv 4,2% din numărul firmelor de stat.
Cert este că această concluzie contrazice, în ceea ce priveşte industria
prelucrătoare, percepţia destul de răspândită conform căreia principala motivaţie
a firmelor cu capital străin în România este piaţa internă. Firmele cu capital străin
lucrează în principal pentru export în industria textilă, în industria metalurgică, în
industria de maşini şi echipamente, în industria mijloacelor de transport şi în
producţia de mobilă. Pe de altă parte, în industria alimentară, a băuturilor şi a
tutunului, în industria cauciucului şi a maselor plastice, în industria
echipamentelor electrice şi optice, în industria celulozei şi a hârtiei, firmele cu
participare predominant străină lucrează aproape exclusiv pentru piaţa internă.
La nivelul agregat al industriei prelucrătoare, ponderea exporturilor în cifra de
afaceri este, însă, maximă pentru firmele de stat cu o pondere a veniturilor din
exporturi în totalul cifrei de afaceri de 29%, faţă de 25% în cazul firmelor cu
capital predominant străin şi 23,5% în ceea ce priveşte firmele cu capital
românesc privat. Interpretarea coerentă a acestei situaţii aparent paradoxale
face necesară recurgerea la câteva aspecte: ponderea numerică mică a firmelor
de stat (aproximativ 25%), dar ponderea mare a cifrei lor de afaceri (aproximativ
60% din cifra de afaceri agregată a industriei prelucrătoare); distribuţia agregată
a exporturilor din industria prelucrătoare (52%, 35% şi 13% pentru firme de stat,
firme cu capital românesc privat şi respectiv cu capital străin). Cu alte cuvinte,
dacă într-adevăr aproape jumătate din firmele cu capital străin realizează cea
mai mare parte a veniturilor din activitatea de export, totuşi înclinaţia celeilalte
jumătăţi de a exporta este atât de redusă, încât, pe ansamblu, performanţa
sectorului străin se situează, nu cu mult, dar totuşi sub nivelul firmelor de stat (
25% faţă de 29% ).
Pentru ansamblul firmelor exportatoare, ponderea firmelor care exportă în
pierdere (în sensul că veniturile din exporturi sunt inferioare cheltuielilor pentru
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export) este de 20% în cazul firmelor de stat şi în cel al firmelor cu capital străin
faţă de 10% pentru firmele cu capital românesc privat. Mai mult, 25% dintre
firmele străine cu exporturi masive (mai precis, care exportă cel puţin 75% din
producţie), exportă în pierdere. Şi aici situaţia firmelor cu capital românesc privat
este semnificativ mai bună: procentul firmelor care exportă în pierdere este de
aproximativ 10%.
În concluzie, frecvenţa şi intensitatea activităţilor de export sunt maxime
pentru firmele cu capital predominant străin, dar o mai mare proporţie din
numărul celor cu o pondere mare a exporturilor în cifra lor de afaceri exportă în
pierdere, prin comparaţie cu firmele cu capital românesc.
Importurile. Înclinaţia mai mare pentru exporturi a firmelor cu capital străin
este acompaniată de înclinaţia lor mai mare pentru importuri. Ponderea
materialelor importate (materii prime şi materiale, exclusiv energia şi apa) în
totalul cheltuielilor de acest tip ale firmei este semnificativ mai mare pentru
sectorul străin. În industria textilă şi a produselor textile, precum şi în industria
pielăriei şi încălţămintei – subsecţiuni cu cel mai înalt nivel al materialelor importate – pentru mai mult de jumătate dintre firmele cu capital străin, materialele se
importă în proporţie de 100%. De remarcat (ceea ce era, de fapt, de aşteptat) că
ponderea materialelor importate este mai mare pentru firmele care au exporturi
sistematice, mai ales pentru cele ale căror exporturi depăşesc 50% din valoarea
cifrei de afaceri.
e. Investiţiile. Nivelul investiţiilor constituie un alt unghi de vedere din care
se poate judeca performanţa firmelor. Dacă efortul investiţional este calculat ca
raport dintre valoarea investiţiilor şi valoarea cifrei de afaceri, rata efortului
investiţional poate fi definită ca indicator agregat la nivel de subsecţiune prin
raportul dintre efortul investiţional calculat pentru un anumit tip proprietate şi
efortul investiţional (determinat în ansamblul subsecţiunii). La nivelul întregii
industrii prelucrătoare, rata efortului investiţional în cazul firmelor cu capital străin
(are valoarea de 163%) este de peste două ori mai mare decât cea a firmelor de
stat (74%) şi cu peste 50% mai mare decât cea a firmelor cu capital românesc
privat (108%). Cel mai ridicat nivel al ratei în cazul firmelor străine, de 435% este
înregistrat în subramura mijloacelor de transport, decalajele faţă de companiile
cu capital românesc fiind mari (74% pentru STAT şi 110% pentru PrivRO).
f. Ponderea valorii adăugate în cifra de afaceri. La nivelul agregat al
industriei prelucrătoare se constată faptul că ponderea valorii adăugate în cifra
de afaceri este minimă pentru firmele cu capital predominant străin (Boşcaiu,
ş.a., 2000). Astfel, rata valorii adăugate (raportul dintre respectiva pondere,
specifică fiecăreia dintre cele trei forme de proprietate şi ponderea la nivelul
industriei prelucrătoare în ansamblu) este de 91% pentru firmele menţionate,
destul de apropiată de cea realizată de firmele cu capital românesc de stat, de
93%. Ambele cifre indică o performanţă sub valoarea medie (100%). Firmele
care realizează cel mai bun nivel al acestui indicator sunt firmele cu capital
predominant românesc privat, cu o valoare de 112%. Subsecţiunile în care
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firmele cu capital străin depăşesc nivelul de 100% sunt industria chimică şi a
firelor sintetice şi artificiale (121%), industria mijloacelor de transport (109%) şi
industria altor produse din minereuri nemetalice (101%).
g. Profitabilitatea. Capitolele la care firmele cu capital străin sunt superioare nu anulează constatarea existenţei unei structuri polarizate a respectivelor
firme din punct de vedere al profitabilităţii. Alături de firme profitabile există un
sector consistent de firme neprofitabile. Într-adevăr, la nivelul anului 1998, 32%
dintre firmele cu participare predominant străină erau neprofitabile, ponderea
activelor fixe deţinute de firmele neprofitabile fiind de 38%. Ponderea pierderilor
din zona neprofitabilă a sectorului străin este importantă: 23% din totalul cifrei de
afaceri. Prin comparaţie, polarizarea sectorului românesc privat este mai mică:
indicatorii de performanţă economică au valori apropiate dar mai mici decât
sectorul străin şi, pe de altă parte, amploarea pierderilor din sectorul privat
românesc este semnificativ mai mică (24% dintre firmele private româneşti sunt
neprofitabile, cu o pondere de 30% în totalul activelor fixe) (vezi Boşcaiu şi
Mazilu, 2001). Un comentariu se impune în acest moment legat de faptul că cel
mai mare nivel al exporturilor este înregistrat de firmele cu capital străin
neprofitabile. Aceasta nu trebuie să ducă la ideea existenţei unei legături dintre
volumul exporturilor şi cel al pierderilor; exporturile masive ale firmelor
neprofitabile se localizează în diviziuni în care sectorul străin profitabil exportă,
de asemenea, masiv.
h. Competitivitatea. Ne propunem, în continuare, integrarea unora dintre
indicatorii de mai sus, în cadrul unei analize ce încearcă să dea o imagine
sintetică asupra competitivităţii sectorului străin din industria prelucrătoare,
inclusiv la nivelul subsecţiunilor. Analiza are în vedere o serie de criterii care
califică un sector (o parte a firmelor) drept nesemnificativ dacă deţine mai puţin
de 5% din activele fixe din mulţime; local-competitiv dacă deţine cel puţin 5% din
activele fixe ale diviziunii şi dacă cel puţin 50% din aceste active aparţin firmelor
profitabile (altfel spus, dacă sectorul are o pondere semnificativă şi majoritatea
activelor sale sunt localizate în zona profitabilă); competitiv dacă este localcompetitiv şi, în plus, firmele sale profitabile exportă cel puţin 25% din producţie;
necompetitiv dacă are o pondere semnificativă, dar nu este local-competitiv (sau,
echivalent: deţine mai mult de 5% din activele fixe din mulţime dar mai puţin de
50% din aceste active aparţin firmelor profitabile) (vezi Boşcaiu şi Mazilu, 2001).
În conformitate cu aceste criterii, sectorul străin al industriei prelucrătoare
este local-competitiv: 68% dintre firme sunt profitabile şi deţin 62% din totalul
activelor fixe ale sectorului străin; firmele profitabile realizează 78% din cifra de
afaceri a sectorului străin; pentru mulţimea firmelor cu capital străin profitabile,
profitul, exporturile şi investiţiile reprezintă 9,98%, 21,51% şi respectiv 30,18%
din cifra de afaceri.
Sectorul cu capital românesc de stat al industriei prelucrătoare este
necompetitiv: numai 45% dintre firme sunt profitabile şi deţin 48% din totalul
activelor fixe ale sectorului de stat; firmele profitabile realizează 44% din cifra de
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afaceri; pentru firmele profitabile, profitul, exporturile şi investiţiile reprezintă
4,56%, 23,33% şi, respectiv, 5,14% din cifra de afaceri.
Sectorul cu capital românesc privat al industriei prelucrătoare este localcompetitiv: 76% dintre firme sunt profitabile şi deţin 70% din totalul activelor fixe;
firmele profitabile realizează 82% din cifra de afaceri; pentru firmele profitabile
din acest sector, profitul, exporturile şi investiţiile reprezintă 9,83%, 23,11% şi,
respectiv, 8,30% din cifra de afaceri.
Conform analizei de mai sus, sectorul străin este, asemeni celui cu capital
românesc privat, local-competitiv, în vreme ce firmele de stat sunt necompetitive.
O analiză la nivelul subdiviziunilor arată că sectorul străin este localcompetitiv în industria alimentară şi a băuturilor, în industria tutunului, industria
celulozei, hârtiei şi cartonului, edituri, poligrafie, industria altor produse din
minereuri nemetalice, industria de echipamente, aparate de radio, televiziune şi
comunicaţii, precum şi în industria de maşini şi echipamente electrice. Toate
aceste diviziuni, mai puţin ultima, se caracterizează prin: pondere mare a
sectorului profitabil al firmelor cu capital predominant străin; profit mic sau
moderat; exporturi nesemnificative. În ceea ce priveşte industria de maşini şi
echipamente, ceea ce o distinge este profitul care are valori dintre cele mai mari
(aproximativ 22% din cifra de afaceri).
Sectorul străin este competitiv în industria textilă si a produselor textile,
industria confecţiilor din textile, blănuri şi piele, industria pielăriei şi încălţămintei,
industria de prelucrare a lemnului, industria chimică şi a fibrelor sintetice şi
artificiale, industria mijloacelor de transport rutier şi producţia de mobilier. În
aceste diviziuni, mai puţin ultimele două, ponderea firmelor cu capital străin
profitabile este cuprinsă între 61%-85%; profitul are valori peste media diviziunii
(valori dintre cele mai mari – între 17% şi 20% – în industria confecţiilor, industria
pielăriei şi încălţămintei şi industria de prelucrare a lemnului); ponderea
exporturilor este mare atât în zona profitabilă cât şi în zona neprofitabilă (valoare
maximă: 85% în industria confecţiilor). În cele din urmă două ramuri, ponderea
firmelor străine profitabile este apropiată de 100% dar profitul are valoare
moderată, mult inferioară celei caracteristice sectorului cu capital românesc
privat; nivelul exporturilor este mare (30%, respectiv 50%).
Concluzii privind performanţa firmelor cu capital străin în industria
prelucrătoare din România.
În ceea ce priveşte performanţa economică a firmelor cu capital străin,
elementele prezentate mai sus sunt de natură să ofere o imagine oarecum
contradictorie. Pe de o parte, există argumente clare pentru a susţine superioritatea acestora în primul rând faţă de firmele cu capital autohton de stat, ale
căror performanţe se situează la cele mai joase niveluri, dar şi prin comparaţie
cu cele româneşti private: productivitatea muncii mai mare, activităţile de export
la nivel de firmă mai frecvente, efortul investiţional mult peste cel al firmelor de
stat şi private. Pe de altă parte însă, frecvenţa pierderilor este mai mare pentru
firmele străine decât pentru cele româneşti private, frecvenţa exporturilor în
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pierdere este maximă pentru cele dintâi, ponderea valorii adăugate în cifra de
afaceri la nivel agregat este, de asemenea, minimă pentru acestea, iar, la nivel
de firmă, ponderea materialelor importate este maximă pentru firmele străine.
Un alt aspect care poate fi desprins din analizele de până acum constă în
existenţa unei structuri polarizate a firmelor controlate de capitalul străin: firmele
performante sunt suficient de eficiente şi numeroase pentru a impune ca tendinţă
la nivelul sectorului străin un număr de superlative referitoare la performanţă, dar
există şi suficient de numeroase firme cu pierderi. Trebuie spus că situaţia
firmelor străine care pierd exportând masiv (în termeni relativi) tocmai în ramurile
care par să localizeze avantaje competitive ale României, ramuri în care alte
firme, cu capital autohton sau străin realizează profituri, nu poate fi, în mod
evident, explicată nici prin condiţiile de producţie internă, nici prin eventualele
alterări conjuncturale ale pieţei interneţionale. Pentru aceste firme, explicaţia
lipsei de performanţă rezidă în factori care le sunt caracteristici, respectiv un
management deficitar sau strategii care pot implica practicarea preţurilor de
transfer. O atare concluzie cu privire la practicarea preţurilor de transfer nu poate
fi formulată în termeni mai exacţi dat fiind, pe de o parte, caracterul general al
analizei întreprinse, iar, pe de altă parte, realizarea ei pentru un singur an,
respectiv 1998. Or, se cunoaşte dificultatea dovedirii unor astfel de cazuri chiar
în state cu legislaţie şi mecanisme mature în domeniu, respectiv în state
dezvoltate. S-ar impune, în opinia noastră, extinderea şi adâncirea unei atari
analize pentru mai mulţi ani, în paralel cu studierea experienţei altor ţări în
materia prevenirii şi dovedirii practicării preţurilor de transfer, astfel încât să
poată fi fundamentată o eventuală politică în materie a României.
O serie de elemente oferite de analiza prezenţei şi performanţei sectorului
străin din industria prelucrătoare românească, mai exact, cele ţinând, pe de o
parte de orientarea sectorială a ISD, iar, pe de altă parte, de competitivitatea
firmelor străine, definită în termenii prezentaţi la punctul h de mai sus ne permit
şi prilejuiesc o serie de apropieri cu problematica stadiului de dezvoltare în care
se găseşte în prezent România. Ne plasăm astfel în câmpul de analiză a teoriei
avantajelor competitive elaborată la începutul anilor ‘90 de către economistul
american Michael Porter (Porter, 1992). Porter optează pentru interpretarea
competitivităţii ca decurgând în mod esenţial din productivitatea cu care o
naţiune îşi utilizează resursele, avantajul competitiv localizând acel nivel al
productivităţii care permite firmelor să realizeze pe piaţa internaţională exporturi
substanţiale şi susţinute către un număr semnificativ de ţări şi/sau să genereze
importante fluxuri de ISD. Analizele lui Porter şi mai ales cele ale lui John
Dunning (Dunning, 1993), economist britanic cu contribuţii deosebite în studierea
producţiei internaţionale, implicit a efectelor capitalului antreprenorial străin
indică, însă, şi faptul că nu numai generarea dar şi receptarea de ISD constituie
un indiciu al viabilităţii procesului investiţional într-un anumit domeniu. Cu alte
cuvinte atât generarea, cât şi receptarea de ISD, este drept că în proporţii
diferite, constituie o măsură a competitivităţii unei activităţi economice.
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Tabelul nr. 3 indică faptul că în industria prelucrătoare din România, ISD
se regăsesc cu precădere în următoarele ramuri: industria alimentară, textilă, a
pielăriei şi încălţămintei, prelucrării lemnului (exclusiv mobila), industria celulozei
şi hârtiei, industria chimică şi a fibrelor sintetice şi aritificiale, industria altor
produse din minereuri nemetalice, industria de echipamente electrice şi optice şi
industria mijloacelor de transport. În aceste activităţi, ISD au contribuţii
substanţiale ce depăşesc, ca regulă, ponderea lor în valoarea activelor fixe. Spre
exemplu, în industria de echipamente electrice şi optice, în care ISD
înregistrează, de altfel, şi cea mai ridicată pondere a activelor fixe (27%), firmele
străine realizează aproximativ 35% din cifra de afaceri a ramurii, 27% din
exporturi, 45% din investiţii, 41% din profituri. Analiza de competitivitate
prezentată la punctul h confirmă, la rândul său, faptul că sectorul străin este
competitiv în industria textilă, industria pielăriei şi încălţămintei, industria de
prelucrare a lemnului, inclusiv producţia de mobilier, industria chimică şi a fibrelor
sintetice şi artificiale, industria mijloacelor de transport rutier. Sunt ramuri care se
numără între cele spre care, conform lui Dunning, se deplasează localizarea
1
avantajelor competitive în cel de-al doilea stadiu de dezvoltare a acestora. În
opinia noastră, aceste elemente de orientare şi competitivitate sectorială a ISD,
susceptibile de a reflecta mai aproape de realitate activităţile competitive dat fiind
maturitatea procesului decizional ce se presupune a sta la baza lor, pun în
evidenţă faptul că, pentru cazul României, ISD cunosc nu atât orientarea
specifică primului stadiu, cât mai ales pe cea caracteristică unui receptor aflat în
cel de-al doilea stadiu de dezvoltare a avantajelor competitive. Astfel, industria
textilă, industria pielăriei, industria alimentară, industria chimică sunt ramuri
specifice, conform conjecturii lui Dunning, localizării avantajelor competitive în
economii aflate în cel de-al doilea stadiu de dezvoltare. Mai mult, capitalul străin
din industria prelucrătoare din România are o prezenţă semnificativă chiar şi în
ramuri cu producţii mai complexe, cum ar fi industria de echipamente electrice şi
2
optice.
1

2

Cele patru stadii din modelul lui Porter sunt: I-stadiul bazat pe dotarea cu factori de producţie; II- stadiul în care avantajele competitive sunt determinate cu precădere de volumul
şi calitatea investiţiilor; III- stadiul bazat pe inovare; IV-stadiul bunăstării.
Dacă ne referim la primele două stadii care pot avea relevanţă pentru România şi pentru
subiectul de faţă, comentariile lui Dunning indică faptul că, în primul stadiu de dezvoltare
a avantajelor competitive, ISD se orientează în principal spre sectorul produselor primare
şi spre activităţile intensive în forţă de muncă ce realizează bunuri de consum cu un grad
redus de prelucrare. În cel de-al doilea stadiu, consideră Dunning, avantajele de competitivitate se deplasează spre activităţi intensive în capital, precum chimia de bază, metalurgia sau o serie de subramuri specializate şi de mai mică amploare ale construcţiilor de
maşini, precum şi spre bunuri de consum intensive în forţă de muncă şi moderat-intensive
în cunoştinţe, precum produse electrice de uz casnic, confecţii, produse din piele, bunuri
alimentare prelucrate şi ţigări (Dunning,1993, p.272-273). Conform lui Porter, la începutul
anilor ’90, statele cu economie în tranziţie se aflau în primul stadiu de dezvoltare a avan-
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Desigur, indicaţiile oferite de orientarea fluxurilor de ISD nu sunt suficiente
pentru a trage concluzii pertinente cu privire la stadiul dezvoltării avantajelor
competitive în România. Analiza vizând comerţul exterior şi competitivitatea
economiei româneşti realizată de Valentin Cojanu (Cojanu, 1997) conduce la
ideea că ţara noastră se află în prima fază a dezvoltării. Pe de altă parte, un
recent studiu coordonat de Daniel Dăianu (Dăianu, ş.a., 2001) confirmă, în
virtutea calculării avantajului comparativ revelat, că economia românească
deţine astfel de avantaje nete în industria lemnului (exclusiv producţia de
mobilă), precum şi avantaje comparative temporare în industria textilă şi în
industria încălţămintei. Temporare deoarece, potrivit opiniei lui Dăianu, este de
aşteptat ca pe termen mediu costurile prea ridicate ale forţei de muncă, cauzate
nu de salariile prea mari, ci de productivitatea muncii prea scăzută, să le
compromită.
Deşi, dată fiind starea generală a economiei, nu se poate afirma că
România s-ar afla în cel de-al doilea stadiu de dezvoltare a avantajelor sale
competitive, se poate, totuşi, susţine ideea că fluxurile de ISD anticipează
procesul dezvoltării, putând oferi indicii importante cu privire la sensul acesteia.
În secţiunea ce urmează, propunem integrarea elementelor de
performanţă cu cele de orientare prin intermediul ratei diversităţii alocării,
încercând, de această dată, obţinerea unei imagini a abilităţii ISD în alocarea
eficientă a resurselor în industria prelucrătoare.

tajelor lor competitive. Sistemul economiei de comandă a dispus în prea puţină măsură
de mecanismele care permit crearea factorilor de producţie specializaţi. Lipsa concurenţei
interne, restricţionarea până la anulare a rolului cererii în economie-pentru a nu mai pune
în discuţie eventuala presiune exercitată asupra producătorilor de o cerere sofisticată-,
alocarea resurselor pe criterii noneconomice, lipsa motivaţiei şi a informaţiei, toate acestea au condus la avantaje competitive naţionale bazate pe costul factorilor şi localizate în
segmente standardizate de piaţă. Opinia lui Porter este împărtăşită de analişti esteuropeni, precum Ferenç Vissi, la un moment dat, preşedintele Oficiului Concurenţei din
Ungaria, care completează, de altfel, analiza lui Porter corelând etapizarea stadiilor dezvoltării avantajelor competitive cu succesiunea gradelor de expunere concurenţială în
plan economic a unei naţiuni (Chikán şi alţii, 1998, p.12-13).

6. CONCLUZII
Lucrarea de faţă ne-a permis o serie de incursiuni în datele complexe ale ISD şi
operaţiunilor firmelor cu capital străin în economiile-gazdă, în speţă, în cele în
tranziţie şi mai apoi, în România. Am constatat internaţionalizarea în creştere a
activităţilor productive, prezentă în proporţii diferite la nivelul tuturor categoriilor
de state, iar în ceea ce priveşte regiunea central şi est-europeană şi România
am dus analiza mai departe în zona de comparaţii privind eficienţa economică a
sectorului străin prin comparaţie cu cea a firmelor cu capital local. Principalele
concluzii ale lucrării noastre sunt următoarele:
 Statele cu economie în tranziţie constituie o piaţă atractivă pentru
comunitatea internaţională de afaceri, chiar în condiţii de recesiune a
economiei mondiale. Prognozele pe termen mediu sunt favorabile
acestor state.
 În aceste condiţii în care decizia de a investi în Europa în tranziţie
constituie o decizie strategică, alegerea amplasării efective a localizării
se face în funcţie de anumiţi factori specifici economiilor-gazdă, altfel
spus, în funcţie de competitivitatea respectivelor economii. S-a
constituit astfel, un nucleu de ţări receptoare, constituit, în principal, din
Polonia, Ungaria, Republica Cehă, şi Federaţia Rusă, concentrând
peste două treimi din valoarea fluxurilor şi stocului de ISD.
 Gradul de penetrare a economiilor în tranziţie de către capitalul străin
este considerabil pentru cele central-europene, evidenţiindu-se
dominarea sectorului industriei prelucrătoare din state precum Ungaria,
Republica Cehă, Polonia (în această ordine descrescătoare) de
operaţiunile firmelor străine. Din păcate, instalarea capitalului străin în
respectivele economii a dus la crearea unei duble dihotomii: între
performanţa ramurilor (cele moderne fiind dominate de capitalul străin,
iar cele tradiţionale rămânând cu prioritate în gestiunea celor
autohtone) şi între performanţa firmelor ( cele străine fiind superioare
celor autohtone).
 România se situează în afara acestui nucleu, dar, aceasta nu (numai)
ca urmare a unei lipse de performanţă propriu-zise în atragerea ISD, ci
ca o expresie a lipsei de competitivitate a mediului economic. În acest
context, priorităţile politicii economice trebuie să vizeze ameliorarea
funcţionării mediului lor economic, evoluţie de natură să încurajeze
deopotrivă intrările de ISD.
 Considerăm că, în cazul industriei prelucrătoare din România, capitalul
antreprenorial străin îşi demonstrează capacitatea de a sesiza zonele
ce localizează avantaje de competitivitate, fiind, la rândul său
competitiv; faptul că, în aceleaşi zone există firme străine care
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operează în pierdere, exportând intens, este explicabil, intuitiv, prin
factori specifici respectivelor firme – managementul deficitar sau
strategiile implicând utilizarea preţurilor de transfer. În cazul în care
motivaţia ISD a constituit-o piaţa internă şi nu exportul, firmele cu
participare de capital străin se dovedesc local-competitive. În general,
indicatorii de performanţă ai sectorului străin sunt apropiaţi, în cele mai
multe cazuri, uşor superiori celor înregistraţi de firmele cu capital
românesc privat. De reţinut, efortul investiţional mult mai susţinut al
celor dintâi şi frecvenţa şi intensitatea mai mare a exporturilor, ambele
aspecte constituind bune premise ale unui impact sporit în viitor. Cu
toate acestea, nu poate fi trecută cu vederea polarizarea sectorului
străin, funcţionarea firmelor cu pierderi mari ridicând un semn de
întrebare cu privire la sensul şi rostul investiţiei străine. Este o situaţie
la care s-ar putea eventual răspunde printr-o politică activă vizând
aceste fluxuri, în măsura în care o astfel de politică poate fi aplicată în
contextul instituţional actual.

ANEXE
Anexa nr. 1 – Fluxurile de investiţii străine directe în unele state cu economie în tranziţie, în perioada 1996 – 2005

Ţări central şi est-europene
Polonia
Republica Cehă
Ungaria
România
Croaţia
Slovacia
Bulgaria
Lituania
Letonia
Estonia
Slovenia
Iugoslavia
Albania
Macedonia
Bosnia şi Herţegovina
Comunitatea Statelor Independente
Rusia
Kazahstan
Azerbaijan
Ucraina
Belarus
Georgia
Uzbekistan
Armenia
Turkmenistan
Moldova
Republica Kirghiză
Tajikistan
TOTAL

(milioane de dolari, medii anuale)
1996 – 2000
2001 – 2005
Total
Procent
$ pe
Total
Procent
$ pe
din PIB locuitor
din PIB locuitor
12.955
4,4
195
16.120
4,0
243
6.528
4,3
169
6.900
3,2
178
3.463
6,4
337
4.960
6,9
486
2.029
4,4
201
2.030
3,0
205
1.115
3,0
50
1.350
2,9
60
882
4,4
196
940
3,6
194
699
3,5
129
1.640
6,9
303
594
5,1
74
950
5,6
121
460
4,4
124
450
3,1
121
403
6,7
164
470
5,5
198
310
6,3
214
350
4,7
243
236
1,3
119
590
2,4
296
222
1,3
21
580
3,7
54
73
2,4
19
180
3,7
44
70
2,1
35
180
4,8
90
67
1,5
18
340
5,7
82
6.699
1,7
24
10.540
2,1
37
3.246
1.289
681
596
239
152
135
112
94
72
59
25
23.851

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

22
86
86
12
24
28
6
30
20
17
13
4
57

6.600
1.300
450
1.060
210
160
250
130
130
120
90
30
32.460

1,7
5,2
7,4
2,1
1,6
2,7
2,2
6,0
2,2
6,8
5,0
2,2
3,1

46
88
55
21
21
29
10
34
26
28
18
5
78

Sursa: Economist Intelligence Unit, apud The World Bank Group, „Transition”, Vol.12, No. 4,
2001.
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Anexa nr. 2 – Ierarhizarea statelor cu economie în tranziţie în funcţie de
calitatea climatului de afaceri
2001 – 2005

Estonia
Ungaria
Polonia
Republica Cehă
Slovenia
Lituania
Letonia
Slovacia
Croaţia
Bulgaria
Kazahstan
Rusia
Armenia
Azerbaijan
România
RF Iugoslavia
Macedonia
Albania
Ucraina
Georgia
Moldova
Republica
Kirghiză
Bosnia –
Herzegovina
Belarus
Tajikistan
Turkmenistan
Uzbekistan

Punctaj
total
7,40
7,26
7,07
7,01
6,96
6,95
6,88
6,57
6,33
5,94
5,59
5,49
5,34
5,28
5,24
5,23
5,21
5,09
4,95
4,87
4,78
4,77

1996 – 2000

Poziţie în
clasament
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Punctaj
total
6,86
6,42
6,22
6,18
6,08
5,74
5,87
5,46
5,23
4,03
4,30
4,12
4,50
4,35
4,10
2,79
4,47
4,01
3,27
4,01
4,04
3,75

Poziţie în
clasament
1
2
3
4
5
7
6
8
9
17
13
14
10
12
15
27
11
19
23
18
16
22

2001 – 2005/
1996 – 2000
Schimbări Schimbări
de punctaj de poziţie
0,54
0
0,83
0
0,85
0
0,83
0
0,87
0
1,21
1
1,01
-1
1,11
0
1,10
0
1,91
7
1,29
2
1,36
2
0,84
-3
0,92
-2
1,14
0
2,44
11
0,73
-6
1,07
1
1,69
4
0,86
-2
0,74
-5
1,02
0

4,66

23

3,98

20

0,68

-3

4,16
3,55
3,46
3,18

24
25
26
27

3,91
2,81
3,05
2,80

21
25
24
26

0,25
0,74
0,41
0,38

-3
0
-2
-1

Sursa: Economist Intelligence Unit, apud The World Bank Group, „Transition”, Vol.12, No.
4, 2001.
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CAPITOLUL 1
NOILE DIMENSIUNI ALE PROCESULUI DE
GLOBALIZARE ŞI INTEGRARE REGIONALĂ
dr. Marcel MOLDOVEANU
prof. dr. Costea MUNTEANU

1.1. Reflecţii asupra evoluţiei procesului de globalizare
şi integrare regională
Coordonatele definitorii ale actualului „val de globalizări‖ şi dimensiunea
fără precedent a procesului integraţionist reprezintă fără îndoială un prilej de
analiză şi reflecţii la nivelul cercetării academice universitare. Procesele
globalizării joacă un rol fundamental în redefinirea hărţii geopolitice şi economice
a lumii la început de secol şi mileniu.
În acest timp de teribile frământări la cumpăna dintre secole şi milenii,
spune profesorul Mugur Isărescu, în acest moment al trecerii noastre prin istorie
ori la sfârşitul istoriei, potrivit unor gânditori, devine tot mai evident faptul că
tendinţa dominantă a mersului lumii este globalismul1.
Globalizarea reprezintă, în viziunea prof. H. Siebert, un proces obiectiv în
cadrul căruia economiile naţionale sunt integrate în economia mondială prin
intermediul fluxurilor comerciale, fluxurilor de capital, precum şi fluxurilor
tehnologice şi informaţionale transfrontaliere2.
Se poate afirma că procesul de globalizare este generat de evoluţiile
economice, social-politice şi cultural-umane complexe şi se distinge prin mutaţii
rapide şi profunde în domenii fundamentale ale vieţii economice şi sociale3.
La baza procesului de globalizare şi integrare regională se află, în opinia
unor reputaţi analişti şi experţi, două fenomene şi anume: unul de natură
tehnologică, ce constă în progresul exploziv al infrastructurii de transport şi
telecomunicaţii; celălalt de esenţă economică, evidenţiat de reducerea sau
înlăturarea barierelor naţionale din calea fluxurilor internaţionale de mărfuri,
servicii, tehnologie şi capital. Fără îndoială că globalizarea a produs adânci
1

2

3

Mugur Isărescu Reflecţii economice, Centrul Român de Economie Comparată şi Consensuală, Editura Expert, Bucureşti, 2001
H. Siebert, "Towards Global Competition: Catalysts and Constraints‖, Working Papers
nr. 897, Kiel Institute of World Economics, december 1998
Marcel Moldoveanu, Mersul lumii la cumpăna dintre milenii, Centrul Român de Economie
Comparată şi Consensuală, Editura Expert, Bucureşti, 2003, pag. 22
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transformări structurale în economia mondială. Trebuie să remarcăm, în această
privinţă, schimbările profunde din domeniul tehnologiilor de producţie care, în
intervalul 1990-2004, au pus bazele unei puternice creşteri economice bazate pe
cunoştinţele şi experienţa de care omenirea nu a dispus nicicând în trecut. S-au
creat, astfel, condiţiile transferului neîngrădit al unui impresionant volum de active
productive în alte state, în cadrul unui sistem economic, politic şi instituţional
favorabil producerii de bunuri şi servicii. Globalizarea a însemnat creşterea interdependenţei pieţelor, care a condus la un intens schimb de idei şi cunoştinţe
ştiinţifice şi tehnologice. Astăzi dispunem de mijloace de comunicare mai rapide,
de avioane şi automobile mai bune, de autostrăzi moderne, de fibre optice şi
sateliţi performanţi.
Competiţia pentru cucerirea pieţelor globale ale tehnologiilor de vârf se
caracterizează printr-o intensificare fără precedent. Principalele domenii sunt:
tehnica informaţională, electronica, tehnologia spaţială, energie regenerabilă. Sa intensificat procesul de integrare şi coordonare a proceselor de producţie la
mari distanţe, iar prin intermediul sistemelor de software se acordă consultaţii în
domeniul managementului şi marketingului.
Trebuie evidenţiat faptul că, acum la început de secol XXI, societăţile
transnaţionale reprezintă principalele nuclee de putere mondială.
În virtutea acestei afirmaţii, mi se pare relevantă opinia prof. Mihaly Simai
(Institutul de Economie Mondială al Academiei de Ştiinţe a Ungariei) „centrele
transnaţionale de putere economică induc o expansiune continuă spre noi pieţe
şi reglementări de afaceri. Ele sunt instrumentele de bază în procesul de
globalizare a pieţelor, facilitând încheierea rapidă a tranzacţiilor şi reducând
costurile acestei operaţiuni‖1.
Procesul de globalizare implică indubitabil funcţionarea unor mecanisme
de armonizare a politicilor economice naţionale cu reglementările internaţionale.
Trebuie spus că reglementările multilaterale prevăd, în principiu, protejarea
intereselor economice ale ţărilor terţe, neparticipante la acordurile de integrare şi
cooperare regională. Globalizarea poate fi considerată şi ea un fenomen generat
de procesul de liberalizare. În acelaşi timp, după cum se precizează într-un
document UNCTAD, publicat la New York în 1996, globalizarea poate duce la
accelerarea liberalizării comerţului investiţiilor, capitalului şi a forţei de muncă.
Globalizarea creează noi oportunităţi materializate în lărgirea pieţelor de
desfacere, extinderea gamei produselor comercializate şi îmbunătăţirea
accesului la tehnologie.
Integrarea şi globalizarea sunt două procese obiective ale dezvoltării lumii
actuale. Sorţii fiecărei naţiuni sunt strâns legaţi de sorţii celorlalte, fapt ce oferă

1

Mihaly Simai, "Globalisation, multilateral cooperation and the development process",
Working Papers, nr. 63, Budapest, 1999

617
şansa unor oportunităţi reciproce de înaintare şi adaptare la cerinţele progresului
economic şi social1.
În acest context, integrarea ţărilor în dezvoltare în economia globală reprezintă o importantă oportunitate pentru angajarea unor reforme eficiente în
principalele sectoare ale infrastructurii, cum ar fi transporturile şi telecomunicaţiile.

1.2. Considerente de natură conceptuală
Atunci când un nou termen devine popular, aceasta se întâmplă adesea
pentru că el captează o importantă schimbare ce se produce în lume. Este vorba
despre împrejurarea în care „se simte‖ nevoia unei noi idei, a unui nou concept
pentru descrierea noii condiţii apărute. Spre exemplu, atunci când, în 1780,
filosoful Jeremy Benthan a lansat termenul de „internaţional‖, el a fost rapid
asimilat, întrucât exprima o realitate tot mai profundă a timpului său, şi anume
naşterea statelor-naţiuni şi a tranzacţiilor transfrontaliere dintre ele. Înainte de
această dată, oamenii nu vorbeau despre „relaţii internaţionale‖, întrucât
omenirea nu fusese anterior organizată în cadrul unor comunităţi naţionale
guvernate de state teritoriale.
Două sute de ani mai târziu, în anii ‘80 ai secolului trecut, discuţiile despre
„globalizare‖ au devenit un lucru comun. Termenul a intrat rapid în vocabularul
(standard) uzual – şi aceasta nu numai în cercurile academice, dar şi în massmedia, lumea politică, de afaceri, în universul publicităţii şi al divertismentului.
Noţiuni generale echivalente au apărut, aproape simultan, în mai multe limbi.
Astfel, termenul „globalization‖ din limba engleză a fost replicat de termenul
„Quan Qui Hua‖ în limba chineză, „globalizazzione‖ în italiană, „mondialisation‖
în franceză, „jatyanthareckaranaya‖ în limba singaleză etc. A devenit un lucru
comun să vorbim despre pieţe globale, comunicaţii globale, conferinţe globale,
ameninţări globale ş.a.m.d. Dacă ne uităm la programele analitice universitare,
observăm că, aproape peste tot, studenţii de la facultăţile cu discipline legate de
relaţiile (economice) internaţionale au început să studieze despre guvernare
globală (ca fiind distinctă de cea internaţională), despre modificări ambientale
globale, despre economia (politică) globală şi multe altele de acest fel.
Este adevărat – după cum am sugerat deja – că ideile legate de
globalitate circulau încă cu mult înainte de anii ‘80. Bunăoară, vorbitorii de limbă
engleză începuseră să folosească adjectivul „global‖ pentru a se referi la „lumea
întreagă‖ încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea, anterior lumea primind doar
atributul de „sferică‖. Termenii „a se globaliza‖ şi „globalism‖ au fost introduşi în
circulaţie printr-o lucrare mai puţin cunoscută, publicată în anul 1944. În orice
caz, deşi limbajul legat de universul globalităţii a avut o astfel de perioadă de
gestaţie îndelungată, el nu a devenit parte a vocabularului de zi cu zi până în
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acest ultim sfert de secol. Ca exemplificare a acestei aserţiuni, să remarcăm că,
în timp ce titlurile de cărţi şi articole publicate înainte de 1975 includeau rareori
referiri la globalitate, acum, la începutul noului mileniu, conceptul şi problematica
sa au devenit universale. În felul acesta, considerăm că, aşa cum a fost cazul cu
termenul „internaţional‖ cu două secole în urmă, tot astfel recenta proliferare a
referinţelor la fenomenul globalizării este unul dintre indicatorii semnificativi ai
faptului că este în curs de desfăşurare o modificare majoră în lumea contemporană.
Date fiind cele spuse până acum, problema pe care ne-o punem în
continuare este aceea de a încerca o definire mai exactă a naturii de profunzime
a acestei schimbări – altfel spus, o definiţie pe cât posibil mai riguroasă a
globalizării. În acest sens, trebuie menţionat faptul că mulţi dintre criticii
globalizării obiectează pe drept faptul că termenul de „globalizare‖ este deseori
folosit în mod vag şi inconsecvent. Sunt o serie de analişti care consideră că, în
majoritatea cazurilor, el este mai curând afirmat, decât definit. În mod particular,
două sunt aspectele care marchează acest neajuns, după părerea noastră.
În primul rând, este vorba despre faptul că destui autori nu reuşesc să fie
suficient de specifici şi consistenţi în a arăta modul în care relaţiile „globale‖
diferă de cele „internaţionale‖. Adevărul este că numeroşi oameni folosesc în
mod frecvent noţiunile de „globalizare‖ şi „internaţionalizare‖ ca fiind interschimbabile. Evident însă că, dacă cele două concepte se referă la aceleaşi condiţii,
atunci întreaga discuţie despre globalizare este redundantă. În acest caz,
dezbaterile curente despre globalizare nu ar face altceva decât să readucă pe
tapet aceleaşi argumente pe care gânditorii liberali, cei realişti sau marxiştii le-au
folosit cu treizeci, şaizeci sau chiar cu o sută de ani în urmă; ar însemna ca
studiile şi cărţile despre globalizare care abundă acum să nu cuprindă nimic
altceva decât ceea ce cuprindeau textele de referinţă în domeniul relaţiilor
(economice) internaţionale de prin anii ‘70 sau chiar ‘30 ai secolului abia
încheiat.
Totuşi, suntem de părerea celor care consideră că s-a declanşat şi este în
plină desfăşurare o modificare semnificativă a lumii ultimelor patru decenii, iar
termenul „globalizare‖ o caracterizează foarte bine. Ca atare, conform accepţiunii
pe care i-o dăm în lucrarea noastră, noţiunea de globalizare se referă la
procesele prin care relaţiile sociale dobândesc o relativă decuplare de
coordonatele spaţiale date de distanţe şi graniţe, astfel încât, într-o măsură tot
mai mare, existenţa oamenilor se desfăşoară într-o lume ce fiinţează ca un
singur loc. Relaţiile sociale – adică, modalităţile nenumărate şi complexe prin
care oamenii interacţionează unii cu alţii şi se influenţează unii pe alţii – sunt
conduse şi organizate tot mai mult şi mai mult pe baza unei unităţi (existenţiale)
planetare. Pe cale de consecinţă, localizările statale – şi în mod particular
graniţele dintre statele teritoriale – devin mai puţin importante şi centrale pentru
vieţile oamenilor, deşi ele rămân semnificative în acest sens. Globalizarea este,
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astfel, o tendinţă, o evoluţie în derulare prin care lumea a devenit deja – în multe
privinţe şi într-un ritm în creştere – o sferă socială relativ fără graniţe.
Privind lucrurile dintr-o astfel de perspectivă, apare cu claritate, credem,
necesitatea de a deosebi globalizarea de internaţionalizare. După cum indică
însăşi construcţia termenului, „internaţionalizarea‖ se referă la procesul de intensificare a conexiunilor dintre domeniile naţionale. Ca urmare a internaţionalizării,
ţările ajung să exercite efecte de o tipologie mai largă şi de o natură mai
profundă unele asupra altora, dar ele rămân localizări distincte şi separate. În
cadrul relaţiilor internaţionale, ţările sunt divizate unele de altele prin frontiere
bine trasate, precum şi prin intervale de timp substanţiale, necesare în general
pentru parcurgerea distanţelor dintre teritoriile lor. Pentru a surprinde sintetic şi
esenţial diferenţa dintre cele două concepte, să menţionăm că domeniul
„internaţionalului‖ este o peticire de ţări configurate prin graniţele lor, în timp ce
sfera globală reprezintă o textură de reţele transfrontaliere. În timp ce legăturile
internaţionale (spre exemplu, comerţul internaţional cu bunuri) implică
parcurgerea unor distanţe considerabile în intervale de timp comparativ lungi,
conexiunile globale (spre exemplu, buletinele de ştiri transmise prin satelit) sunt
în mod efectiv decuplate de distanţe şi sunt instantanee. Fenomenele globale se
pot propaga în întreaga lume simultan şi se pot deplasa de la un loc la altul
instantaneu (―în afara timpului‖) – fapt pentru care ele pot fi considerate
fenomene suprateritoriale. În timp ce tiparul interdependenţei „internaţionale‖
este puternic influenţat de diviziunea statelor-naţiuni, liniile interconexiunilor
„globale‖ au deseori o foarte puţină legătură şi corespondenţă cu graniţele
teritoriale. Desigur, este cât se poate de raţional să considerăm că relaţiile
internaţionale şi cele globale pot coexista şi, de fapt, nu trebuie să ezităm în a
aprecia că lumea contemporană este în acelaşi timp o lume internaţionalizată şi
una în curs de globalizare.
Cel de-al doilea aspect care ilustrează caracterul vag şi inconsecvent al
modului în care conceptul de „globalizare‖ este folosit se referă la raporturile sale
cu problematica interdependenţei economice (evocată puţin mai sus, dar pe care
ne propunem s-o elaborăm mai pe larg acum).
În acest sens, ceea ce se poate constata este faptul că, cel mai adesea,
atunci când este privită din perspectivă economică, globalizarea este înţeleasă
ca reprezentând evoluţia către o economie mondială mai integrată şi mai
interdependentă. Este clar că, pe acest nivel de abordare, termenii de
interdependenţă şi de globalizare sunt interschimbabili. După unii autori, acest
lucru generează însă un paradox: acelaşi termen, care este înţeles ca o simplă
creştere cantitativă a unei tendinţe ce îşi are rădăcinile prin anii ‘60
(interdependenţa), este folosit şi pentru a se face referire la o modificare
calitativă fundamentală ce s-a produs în sistemul internaţional, modificare ce
prevesteşte un posibil sfârşit al statului-naţiune (globalizarea). Corespunzător
acestui punct de vedere, în cazul în care considerăm că prima utilizare a
termenului este cea corectă (ca interdependenţă), nu ar mai apărea ca fiind
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necesar efortul actual al guvernelor naţionale şi al instituţiilor internaţionale ce au
guvernat economia mondială după sfârşitul celui de-al doilea război mondial de
a-şi reevalua rolul şi relegitima existenţa în condiţiile afirmării globalizării. Dacă
însă cea de-a doua accepţiune a termenului este considerată ca fiind cea
corectă – şi anume aceea de globalizare, atunci devine necesară distincţia între
interdependenţa economică şi globalizare, distincţia însăşi oferind baza pentru
reevaluarea şi reconsiderarea rolului guvernului şi al guvernării într-o economie
globală în formare.
Lucrurile pot fi însă abordate mai simplu şi mai pragmatic. Corespunzător,
trebuie spus că acest concept-cheie de „globalizare‖ acoperă – în accepţiunea
sa economică – un număr de fapte şi observaţii, precum creşterea accelerată a
comerţului mondial şi a investiţiilor străine directe începând cu jumătatea anilor
‘80, distribuţia în plan global a lanţului corporativ de active generatoare de
valoare adăugată (lucru devenit posibil prin scăderea costurilor cu transportul,
aplicarea pe scară largă a noilor tehnologii informatice şi a noilor concepte
manageriale) sau integrarea globală a pieţelor monetare şi de capital. Totuşi,
după cum am văzut, globalizarea nu este numai un fenomen economic, ea
incluzând şi procesul de contracarare a rolului statului-naţiune, precum şi
afirmarea unor alte valori sociale şi a altor moduri de viaţă. Ea creează nu numai
probleme noi, cum sunt reţelele internaţionale ale crimei organizate sau migraţia
ilegală, dar şi o conştientizare colectivă a limitelor ecosistemului global.
Pe de altă parte, se pot discerne contratendinţe faţă de ceea ce înseamnă
globalizare, precum creşterea înregistrată de mişcările protecţioniste,
naţionaliste sau fundamentalist-religioase, „mobilizarea‖ instrumentelor naţionale
pentru controlul migraţiei, orientarea crescută spre caracteristicile distinctive ale
mediilor locale şi ale contextualităţii personal-individuale, sau sensibilizarea
corporaţiilor faţă de problemele legate de responsabilităţile lor sociale şi
ecologice. Apare astfel tot mai evident faptul că, în mod particular, procesul de
globalizare culturală este cel care induce apariţia şi manifestarea unor astfel de
efecte compensatorii şi de contratendinţe.
În ceea ce priveşte palierul de analiză care ne interesează pe noi cu
predilecţie în această lucrare, respectiv procesul de luare a deciziei în corporaţia
modernă privit în contextul globalizării economice, este de arătat faptul că acest
plan are deseori mai puţin de a face cu faptele „per se‖, şi mai mult cu modul în
care acestea sunt clasificate, interpretate şi comunicate. Fapt este că în societăţile pluraliste pronunţat informatizate – cum sunt ţările occidentale avansate -,
noile perspective şi problematizări asociate globalizării economice sunt aduse în
dezbaterea publică prin intermediul strategiilor retorice folosite în vederea
extinderii cunoaşterii, prin crearea de opinii majoritare sau prin modificarea
comportamentelor. Ca atare, dezbaterea asupra globalizării economice poate fi
mai importantă pentru decidenţi decât chiar procesele şi evoluţiile ce o generează şi o afirmă; şi aceasta, mai ales în împrejurările în care, pentru fiecare
tendinţă pro globalizare apare o contratendinţă anti globalizare. În Germania
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anilor ‘90 ai secolului trecut, spre exemplu, sentimentul general al populaţiei era
acela de a fi victima globalizării, cu toate că datele privind excedentul balanţei
comerciale a ţării sau mărimea fluxurilor de investiţii străine directe nu confirmau
în nici un fel o astfel de evaluare. Globalizarea s-a dovedit a fi deseori percepută
în această ţară ca un fenomen relevant, dar totodată difuz, inexplicabil şi
necontrolabil. Acesta este, poate, contextul care explică de ce ţări care au reuşit
deja să facă ajustări masive la condiţiile globalizării (precum Marea Britanie), sau
ţări a căror mărime redusă le-a obligat dintotdeauna să se adapteze tendinţelor
internaţionale (cum este Olanda), sau care se percep pe ele însele ca fiind
proiectanţii globalizării (cum este SUA), să aibă de spus lucruri pronunţat diferite
despre lumea globalizării, în comparaţie cu ţări precum Franţa şi Germania.
La nivel mondial, globalizarea se referă la creşterea interdependenţei
economice între state, reflectată prin creşterea fluxurilor transfrontaliere de
bunuri, servicii, capital şi know-how.
La nivelul unei anumite ţări, globalizarea se referă la extinderea interconexiunilor dintre economia ţării respective şi restul lumii. În acest sens, este de
remarcat că, în ciuda unei lumi tot mai globalizate, nu toate statele sunt egal
integrate în economia globală. Acest lucru poate fi pus în evidenţă de câţiva
indicatori-cheie de măsurare a gradului de integrare globală a unei ţări, precum
ponderea exporturilor în PIB, volumul fluxurilor de intrare şi de ieşire de investiţii
străine directe şi de portofoliu, precum şi mărimea fluxurilor de intrare-ieşire de
plăţi sub formă de redevenţe asociate transferului internaţional de tehnologie.
Spre exemplificare, compararea gradului de integrare globală în cazul Chinei şi
al Indiei – folosind unii din indicatorii menţionaţi mai sus pentru anii 1980 şi,
respectiv, 1994 – ne arată că, deşi aceste ţări au pornit în anul 1980 de la un
grad similar de izolare, economia Chinei s-a globalizat mult mai rapid de-a lungul
perioadei de referinţă decât economia Indiei.
La nivelul sectoarelor industriale, globalizarea se referă la măsura în care
poziţia de competitivitate pe care o firmă o deţine în cadrul unui sector industrial
dintr-o ţară este interdependentă cu cea pe care firma respectivă o deţine în
aceeaşi industrie, însă dintr-o altă ţară. Cu cât o industrie este mai globalizată,
cu atât sunt mai mari avantajele pe care firma le poate extrage din utilizarea
tehnologiilor sale, a abilităţilor manufacturiere, mărcilor de fabrică şi a
capitalurilor de care dispune de-a lungul şi de-a latul graniţelor ţărilor în care ea
operează.
Industriile globalizate tind să fie dominate, pe fiecare dintre pieţele
componente, de acelaşi grup de corporaţii globale, care îşi coordonează
acţiunile lor strategice la nivelul ţărilor în care operează. În acest sens, principalii
indicatori de evidenţiere a gradului de globalizare atins de o industrie sunt daţi de
ponderea deţinută de comerţul transfrontalier din industria respectivă în
producţia mondială totală a acelui sector industrial, de ponderea investiţiilor
străine în totalul investiţiilor realizate în industria respectivă, sau de mărimea
câştigurilor realizate – în cadrul sectorului industrial în cauză – de corporaţiile
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care operează pe toate pieţele şi în toate regiunile majore ale industriei
respective.
La nivelul unei firme individuale, globalizarea se referă la măsura în care o
corporaţie şi-a mărit veniturile obţinute, precum şi la măsura în care ea şi-a
amplasat activele sale fixe în diferite ţări-gazdă, precum şi la măsura în care ea
este angajată în fluxuri transfrontaliere de capital, bunuri şi know-how realizate
între filialele sale. În orice caz, asupra atributelor legate de transnaţionalitate
care deosebesc o firmă angajată în procesul de globalizare de cele neangajate,
vom reveni pe îndelete într-o fază ulterioară a analizei noastre, atunci când ne
vom pune problema înţelegerii naturii de esenţă a corporaţiei transnaţionale.
1.2.1. Factorii determinanţi ai globalizării economice
Împărtăşim punctul de vedere potrivit căruia globalizarea economică are
loc, de fapt, deoarece anumiţi manageri din anumite companii iau decizii ce
conduc la creşterea fluxurilor transfrontaliere de capital, bunuri şi/sau know-how.
Iar managerii iau într-o măsură tot mai mare astfel de decizii deoarece
globalizarea economică devine astfel tot mai fezabilă şi mai dezirabilă. În miezul
unor astfel de evoluţii stau, după părerea noastră, câteva tendinţe ce se
manifestă în economia mondială de azi.
În primul rând, este vorba despre o creştere continuă a numărului ţărilor
care au adoptat ideologia economiei de piaţă. În acest sens, mutaţia care a avut
loc de la „o mentalitate a planificării‖ la una „a pieţei‖ în ceea ce îi priveşte pe
decidenţii în domeniul politicii economice din ţările industrializate şi din cele în
dezvoltare, este bine cunoscută şi a fost pe larg analizată. De la sfârşitul celui
de-al doilea război mondial, fluxul în creştere al ideologiei pieţei libere, care a
pornit iniţial de la ţările cu economii dezvoltate, a cuprins ulterior ţări precum
Coreea de Sud, Taiwan, Hong Kong şi Singapore, apoi alţi „tigri‖ din Asia de
Sud-Est, pentru ca în prezent să includă alte mari economii precum China, India,
ţările importante ale Americii Latine, părţi ale Africii, precum şi zona central şi
est-europeană, inclusiv Rusia. Cât se poate de elocvent în acest sens este faptul
că un număr, în creştere, de ţări şi-au liberalizat regimurile privind investiţiile.
În al doilea rând, este vorba despre mutarea centrului de greutate al
activităţilor economice în plan mondial dinspre ţările dezvoltate înspre ţările în
dezvoltare. Este un lucru larg cunoscut şi acceptat că liberalizarea economică
încurajează concurenţa, promovează eficienţa şi inovaţia şi stimulează noile
investiţii de capital şi, pe această cale, creşterea economică. Ca atare, nu este
surprinzător faptul că adoptarea mecanismelor pieţei de către ţările cu economii
în dezvoltare le-a permis acestora accelerarea procesului de recuperare a
decalajului faţă de ţările dezvoltate. Economii precum cele ale Taiwan-ului, Hong
Kong-ului sau Singapore, care erau în 1950 unele dintre cele mai sărace din
lume, se numără acum printre economiile avansate ale lumii. În ciuda
perturbaţiilor pe termen scurt, cauzate de relativ recenta criză financiară din Asia,
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perspectivele menţinerii unei tendinţe de creştere economică pe termen lung în
regiune nu sunt compromise.
De exemplu, cu o creştere susţinută de peste 10% pe an începând cu
1980, China s-a transformat deja într-una dintre marile economii ale lumii – cel
puţin pe baza parităţii puterii de cumpărare – şi pare a fi în postura de a depăşi,
în acest sens, Japonia într-un viitor nu prea îndepărtat.
Cel de-al treilea factor ce susţine afirmarea procesului de globalizare a
economiei mondiale se referă la progresele tehnologice ce au permis îmbunătăţirea constantă a comunicaţiilor. Costurile transportului aerian, telecomunicaţiilor şi calculatoarelor s-au redus puternic din 1950 încoace. În cazul transporturilor, diminuarea accentuată a costurilor a determinat şi scăderea costurilor
bunurilor expediate. Cât priveşte cazul calculatoarelor şi telecomunicaţiilor, atât
scăderea pronunţată a costurilor, cât şi recenta adoptare pe scară largă a unor
tehnologii precum conferinţele video şi poşta electronică au făcut ca procedurile
de coordonare a operaţiunilor de la mare distanţă să fie nu numai fezabile, dar şi
sigure şi eficiente.
În fine, o a patra tendinţă majoră în sprijinul procesului de globalizare o
reprezintă intensificarea concurenţei internaţionale. Deschiderea graniţelor în
faţa fluxurilor comerciale internaţionale, investiţiilor străine şi a transferului de
tehnologie nu numai că a creat şi creează noi oportunităţi de afaceri în
străinătate pentru corporaţii, dar totodată a permis firmelor lor concurente din
străinătate să pătrundă chiar pe pieţele din propriile ţări. Pe măsură ce, în acest
fel, concurenţa se intensifică, ea alimentează „cursa‖ între concurenţi pentru a
servi nevoile clienţilor ce îşi globalizează, ei înşişi, operaţiunile. Şi aceasta pentru
a-şi valorifica avantajele economiilor de gamă, pentru a exploata potenţialul de
reducere a costurilor sau de creştere a calităţii pe care îl au amplasamentele
geografice optime ale operaţiunilor proprii, precum şi pentru „a capta‖
perfecţionările tehnologice de oriunde s-ar produce acestea. Rezultatul acestor
evoluţii este acela că globalizarea a devenit acum „o frenezie” ce pare a se
autoalimenta şi autoaccelera.
1.2.2. Caracteristicile definitorii ale globalizării
Încă de la începuturile perioadei de industrializare au avut loc schimbări în
societăţile democratice bazate pe piaţa liberă, schimbări ce au fost uneori
dramatic accelerate de evoluţiile violente din planul politic sau cel economic. De
aceea, trecând dincolo de nivelul de referinţă în interiorul căruia ne-am situat în
analiza noastră de până acum (respectiv, managerial-decizional), putem aprecia
că orice tentativă de demonstrare a faptului că globalizarea înseamnă ceva mai
mult decât un fenomen cu viaţă scurtă trebuie să ducă în ultimă instanţă la
evidenţierea a ceea ce s-a schimbat în legătură cu schimbarea. Altfel spus, să
arate ce este fundamental nou, cu consecinţe ample, în legătură cu globalizarea.
Să argumenteze că ea este „noua schimbare‖ şi nu pur şi simplu una din
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schimbările comune, de rutină, ce au loc în mod curent, prin însăşi evoluţia
societăţii.
Împărtăşim convingerea că globalizarea poate fi descrisă în mod justificat
ca reprezentând o ruptură de trend faţă de evoluţiile anterioare ce au
caracterizat perioada de după cel de-al doilea război mondial. În acest sens, pot
fi identificate câteva trăsături definitorii ale globalizării, care fac ca aceasta să
reprezinte „noua schimbare‖ în evoluţia societăţii omeneşti, elementul constitutiv
tuturor acestor trăsături reprezentându-l procesul de erodare a frontierelor.
Erodarea frontierelor
Fiecare organizaţie este definită prin frontiere, care fac ca aceasta să
poată fi deosebită de mediul său. Frontierele creează identitate, întrucât ele
determină cine sau ce aparţine organizaţiei ca entitate şi unde se află punctul de
separare de alte entităţi – lucru valabil atât pentru simplele asociaţii, cât şi pentru
firme şi mergând până la nivel de naţiune. Frontierele definesc „subjugarea
regulatorie‖ – pentru a utiliza terminologia juridică – a acţiunii statului, limitează
rezultatele la spaţii sau pieţe şi, prin aceasta, facilitează alocarea responsabilităţii
pentru deciziile ce se iau. Mai mult: frontierele fac posibil ca diferenţierile ce
există să poată fi identificate, recunoscute şi deosebite unele de altele. Ei bine,
trăsătura centrală a globalizării constă tocmai în faptul că frontierele existente
până acum devin neclare şi tot mai vagi. Desigur, „sistemul frontierelor‖ ce
caracterizează planeta noastră rămâne încă în vigoare. Cu toate acestea,
diferenţa între „înăuntru‖ şi „afară‖, între „noi‖ şi „ei‖, între tot ce face de fapt
temeiul ontologic al unei frontiere este înceţoşată de creşterea numărului şi
intensităţii interacţiunilor. Totodată, frontiere noi, „mai mici‖ pot să apară o dată
ce cele „mari‖ dispar (cum este cazul dispariţiei sistemului de frontiere „EstVest‖). Faptul că, astăzi, frontierele se modifică în mod curent sau dispar în
totalitate în atât de multe domenii, cum ar fi cultura, lumea afacerilor, stratificarea
socială şi sfera politicii, este ceea ce explică resorturile dinamicii pe care o
cunoaşte globalizarea. Luată în sine, erodarea frontierelor nu este nici bună, nici
rea; ceea ce este important este faptul că implicaţiile sale ample trebuie să fie
înţelese. Aceasta, în condiţiile în care nici unul din sistemele de acţiune umană,
deseori segmentate între ele până acum, nu rămân neafectate de globalizare.
În acest context, este de reţinut că desincronizarea evidentă între ritmurile
cu care sistemele şi configuraţiile economice, cele societale şi cele politice devin
globalizate este fără îndoială una din cauzele dilemelor pe care le generează
globalizarea.
În lumea de astăzi aflată în plin proces de globalizare are loc un fenomen
de declin al structurilor tradiţionale bazate pe raporturile de tip inferior-superior
ce funcţionează în cadrul relaţiilor internaţionale între state, în relaţiile de
coordonare în cadrul şi între organizaţii, precum şi în cadrul texturii de relaţii
sociale între persoanele individuale şi instituţii. În locul relaţiilor ierarhice univoce
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se afirmă relaţii de dependenţă reciprocă, cuprinse într-o heterarhie ce reclamă
coordonarea orizontală între partenerii cu responsabilităţi, interese şi competenţe
diferite. Aceasta implică un alt fel de procese de coordonare şi de management,
chiar şi atunci când relaţiile de dependenţă reciprocă sunt asimetrice (spre
exemplu, un partener este mai dependent decât altul). Cauza stă în faptul că
exercitarea puterii are ataşate costuri directe, tangibile şi, deseori, semnificativ
de mari, fapt pentru care este de preferat o coordonare „fină‖ în contextul unor
valori şi obiective comune, al unor strategii agreate de comun acord etc. Pe de
altă parte, organizaţiile ierarhice – cele care până acum reuşeau să încadreze şi
să grupeze corespunzător indivizii (precum sindicatele, asociaţiile profesionale
sau partidele politice) – cunosc ele însele un proces de pierdere a controlului şi
influenţei exercitate. În locul lor apar o serie de procese independent organizate,
cu mai multă autonomie şi mai multe opţiuni ce le sunt deschise, dar şi mai puţin
stabile (spre exemplu, iniţiativele cetăţeneşti, grupurile pentru autosprijinire etc.).
Mobilitatea factorilor
O consecinţă a erodării frontierelor o reprezintă şi marea mobilitate nu
numai a bunurilor şi serviciilor, dar şi a factorilor de producţie, precum capitalul şi
cunoştinţele. Acest lucru este de natură să promoveze eficienţa pieţelor şi, prin
aceasta, presiunea concurenţială. Totuşi, şi în această privinţă, globalizarea
apare ca desfăşurându-se desincronizat. Astfel, în timp ce pieţele de capital sunt
cele mai puternic integrate global, pentru diferitele pieţe ale muncii este valabilă
situaţia opusă (cu excepţia unor grupuri restrânse de manageri, savanţi, artişti
etc.). Cât priveşte mobilitatea ridicată a capitalului, este de arătat faptul că ea a
dus la o omogenizare a nivelului randamentului acestuia (câştigul aşteptat),
pentru care piaţa de capital nord-americană furnizează o „cotă de nivel‖ de 15%.
Pe de altă parte, pieţele pentru bunuri industriale afirmă cel mai ridicat
grad de integrare globală, după cele de capital. Cu toate acestea, de o importanţă deosebită pentru procesul de globalizare o reprezintă marea mobilitate pe
care au dobândit-o cunoştinţele, sub forma informaţiilor, a tehnologiilor fizice şi
conceptelor manageriale.
Erodarea legitimităţii
O altă consecinţă a procesului de erodare a frontierelor constă în faptul că
se produce o alterare semnificativă a relaţiei cauză-efect, cei doi termeni
devenind nediferenţiaţi unul faţă de altul. Aceasta întrucât, într-un sistem
interdependent, fiecare efect devine la rândul său cauză, fenomen ce se
produce deseori subit. Mai mult, efectele nu se produc într-o zonă limitată şi
distinctă, ci deseori ca rezultate neintenţionate în domenii cu totul diferite şi în
perioade de timp imprevizibile. Din perspectiva noastră, decizional-managerială,
astfel de evoluţii tind să aibă o importanţă covârşitoare: decidentul nu mai poate
fi ţinut responsabil pentru rezultatele deciziilor adoptate. Ca atare, o condiţie
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importantă a legitimităţii procesului de luare a deciziei tinde să îşi piardă
valabilitatea. Un exemplu elocvent, credem: chiar şi o clasificare atât de uzuală
cum este cea între „agresor‖ şi „victimă‖ nu mai poate fi făcută acum fără o
atentă definire a termenilor, deoarece este posibil ca, pentru cazul fiecărui
potenţial făptaş şi fiecărei potenţiale victime, aceştia să fie şi una şi alta, în
acelaşi timp (lucru valabil, de exemplu, acolo unde este vorba despre deciziile pe
care trebuie să le ia consumatorii).
Asimetria trecut-viitor
În sistemele puternic interactive, unde nu există frontiere, schimbarea este
singura constantă. În astfel de situaţii, până şi schimbările ce apar a fi iniţial
marginale ca importanţă pot avea în timp consecinţe considerabile. Drept
urmare, viitorul poate fi privit într-o tot mai mică măsură drept o continuare liniară
a trecutului sau drept extrapolarea unei tendinţe. Predictibilitatea evoluţiilor şi
evenimentelor se diminuează, şi acest lucru este valabil începând, spre
exemplu, cu comportamentul consumatorului japonez de-a lungul ultimilor ani de
stagnare economică şi ajungând până la apariţia unor noi concurenţi pe piaţa
mondială. Schimbarea, ca proces, pare a-şi fi dezvoltat propriul său factor de
impulsionare: totul se desfăşoară mai rapid, de la dezvoltarea de noi produse şi
până la afirmarea şi dispariţia ideilor politice sau a maniilor şi fixismelor din
practicile manageriale.
Varietatea opţiunilor
Pornind de la caracteristicile globalizării descrise până acum, apare cu
claritate în ce mediu „fluid‖ vor opera în viitor, ca rezultat al globalizării,
persoanele individuale, organizaţiile precum corporaţiile şi chiar societăţile
umane. Toate acestea sunt probleme tipice ale perioadelor de tranziţie, în care
„vechiul‖ nu mai este eficient, în timp ce „noul‖ nu s-a dezvoltat încă deplin.
Consecinţa acestei stări de lucruri stă în necesitatea de a ne dezvolta
capacitatea de a face faţă ambivalenţelor, ambiguităţilor, incertitudinilor şi surprizelor. Într-un astfel de context, „flexibilitatea‖ reprezintă termenul oarecum
impropriu folosit pentru a parafraza absenţa unor modele de acţiune viabile şi
sigure în toate domeniile.
Ritmul rapid al schimbării face ca vechile certitudini să se evaporeze: el
generează noi oportunităţi şi, ca atare, noi câştigători, după cum tot el expune la
noi riscuri şi, ca atare, prefigurează noi perdanţi. Schimbarea în ritm rapid
generează deci atât costuri, cât şi câştiguri. În acest context, este de remarcat
că, în ultimă instanţă, globalizarea creează foarte puţine probleme ce pornesc de
la zero, mai curând exacerbând problemele nerezolvate încă. De fapt, ceea ce
face ea în primul rând este scurtarea timpului disponibil pentru găsirea soluţiilor
la problemele cu care ne confruntăm, în timp ce, pe de altă parte, contribuie la
creşterea semnificativă atât a câştigurilor ce rezultă din găsirea răspunsului
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corespunzător noilor condiţii, cât şi a costurilor eşecului de a face faţă noilor
provocări aduse de globalizare. Ca întotdeauna, vremurile revolute sunt vremuri
ale conflictelor şi inconsistenţelor, ale structurilor incerte şi problemelor difuze.
Ele sunt vremuri ale eşecului şi înfrângerii celor care nu se pot, sau nu se vor
putea adapta. Dacă acest proces ameninţă să „scape de sub control‖ în
percepţia subiectivă a tuturor celor implicaţi şi să producă prea mulţi perdanţi,
atunci curentele protecţioniste vor câştiga rapid teren, elita politico-economică
orientată global şi activă la scară globală va deveni izolată, iar procesul de
globalizare se va încetini, cel puţin. Cu alte cuvinte, ideea pe care dorim să o
subliniem aici este legată de caracterul reversibil al globalizării: fără a putea fi
considerat drept rezultat al unor forţe istorice inexorabile, procesul globalizării
este, poate, mai curând consecinţa unor opţiuni conştiente şi deliberate,
întemeiate pe urmărirea unor interese de elită. Şi, în orice caz, afirmarea şi
dezvoltarea sa pe mai departe nu sunt „garantate‖ prin evoluţii obiective, ci
depind de comportamentul subiectiv al celor implicaţi şi afectaţi de acest proces,
de jocul raportului de forţe între interesele individuale şi de grup antrenate de
aceştia.
1.2.3. Implicaţiile globalizării pentru corporaţii
şi managerii acestora
Cele şase caracteristici identificate şi analizate anterior relevă, împreună,
în ce constă esenţa „noii schimbări‖ ce se produce în economia de azi şi pe care
am sintetizat-o prin termenul de globalizare. Pentru palierul de analiză la care ne
situăm în această lucrare, relevanţa celor şase trăsături distinctive ale „noii
schimbări‖ se reduce la investigarea modului în care corporaţiile însele se
transformă ca actori în procesul globalizării. Date fiind circumstanţele existente în
prezent, apare tot mai evident că până şi cele mai puternice firme pot supravieţui
numai dacă se reorientează complet în ceea ce priveşte atât propria lor
organizare internă, cât şi relaţiile lor cu mediul în care operează.
Prin desfăşurarea procesului de globalizare au apărut şi s-au afirmat noi
strategii de afaceri, precum şi noi structuri şi procese antrenate în derularea
acestora. Până pe la mijlocul anilor ‘80, operaţiunile de afaceri internaţionale
erau în mod frecvent controlate de la sediul central al grupului de firme implicate
în ele, în timp ce forma dominantă de internaţionalizare a afacerilor era exportul.
Investiţiile directe erau primordial motivate de interesul de a valorifica pe plan
internaţional cunoştinţele generate în propria ţară, în situaţiile în care pieţele
externe nu puteau fi accesate „de acasă‖, date fiind distanţele geografice sau
culturale mari, ori datorită barierelor comerciale de natură administrativă, sau
atunci când scopul internaţionalizării îl reprezenta asigurarea accesului la materii
prime. În prezent, aceste motivaţii reprezintă încă principalii factori ce explică
interesul multor firme de a efectua investiţii directe în străinătate. Totuşi, dincolo
de aceste evoluţii, este de observat faptul că, pe fundalul procesului de erodare
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a frontierelor, s-a produs deja o modificare semnificativă a condiţiilor de operare
pe piaţă, cu care se confruntă corporaţiile implicate în afaceri internaţionale.
Un prim aspect al acestui fenomen este faptul că pieţele naţionale
fragmentate au fost înlocuite, cel puţin pe anumite segmente, de o piaţă
mondială omogenă. Acest lucru este caracterizat printr-o relativă omogenizare a
cererii, în special pentru bunuri de capital şi produse industriale semifinite,
precum şi pentru anumite „mărci globale‖ ale bunurilor de larg consum. Drept
rezultat, concurenţa a devenit şi ea în mai mare măsură globală, pe măsură ce
companiile din toată lumea au intrat tot mai mult într-o confruntare directă între
ele.
În orice caz, nu toate marile companii ale lumii de astăzi sunt pur şi simplu
corporaţii globale (lucru asupra căruia vom reveni mai pe larg într-un capitol
ulterior). Pentru majoritatea marilor corporaţii din lume, piaţa naţională „de
origine‖ este încă relativ importantă în ceea ce priveşte indicatori precum cifra de
afaceri, investiţiile efectuate şi reţeaua de filiale. Este ceea ce ne justifică să
apreciem că multe dintre marile concerne ce par a avea o scală internaţionalizată a operaţiunilor lor nu sunt, în realitate, nimic altceva decât „principate
etnocentrice‖ (şi asupra acestui aspect ne vom referi ulterior mai pe larg). Aşa
cum vom arăta în continuare, imaginea frecvent promovată şi proiectată a
corporaţiei complet libere şi cu o mare mobilitate pe plan global, aşa-zisa
întreprindere „fără picioare‖, este doar un caz aparte, limită, în prezent, deşi
tendinţe puternice în această direcţie există.
Al doilea aspect legat de schimbările intervenite în condiţiile de operare pe
piaţă ca urmare a fenomenului de erodare a frontierelor este faptul că „strategiile
de export‖ tradiţionale nu mai sunt un răspuns adecvat pentru a face faţă
presiunilor crescute de eficientizare a operaţiunilor corporaţiilor, presiuni induse
de concurenţa mult mai acută de pe pieţele internaţionale. Începând cu mijlocul
anilor ‘80, companiile au procedat într-o măsură sporită la reorganizarea
întregului lor lanţ global de active generatoare de valoare adăugată. În acelaşi
timp, a avut loc o concentrare pronunţată a atenţiei lor spre acele domenii în
care au competenţele cele mai puternice. Astfel, în timp ce, pe de o parte,
sectoarele de activitate cu randament scăzut (al produsului) sunt vândute, iar
relaţiile pe verticală ale sistemului de producţie sunt înlocuite de aranjamentele
de dare în antrepriză peste hotare (engl. outsourcing) a unei părţi însemnate din
producţie, pe de altă parte, se deschid noi pieţe spre tranzacţiile internaţionale.
Formele tipice de răspuns corporativ la presiunile spre eficientizare induse
de acutizarea concurenţei vizează, în principal, următoarele aspecte:
 acum, ca şi înainte, inovaţiile sunt încă principalul factor pentru devansarea concurenţilor de pe piaţă şi pentru obţinerea de profituri mari. Totuşi,
ceea ce s-a schimbat este faptul că inovaţiile nu mai sunt introduse secvenţial (adică, mai întâi pe propria piaţă internă, apoi gradual pe pieţele
utilizatorilor secundari), ci simultan. Numai în acest fel pot fi făcute efici-

629
ente cheltuielile foarte ridicate cu cercetarea-dezvoltarea, date fiind ciclurile tot mai scurte de viaţă al produselor;
 pentru ţinerea sub control a costurilor şi pentru asigurarea accesului la
resursele critice, corporaţiile au procedat la o divizare la scară globală a
lanţului de creare de valoare adăugată, precum şi la transferarea operaţiunilor sau stadiilor de prelucrare în acele amplasamente unde condiţiile
sunt cele mai favorabile. Etalonul pe baza căruia ele operează îl reprezintă nivelul minim al câştigului, aşa cum este acesta definit de corporaţia însăşi, stabilit prin corelare cu „cerinţele‖ pieţei de capital. Acest tip de
comportament adaptiv este aplicat de firme nu doar pentru activităţile lor
productive intensive în forţă de muncă (care, pentru o lungă perioadă de
timp, au fost în general localizate în mai toate ţările cu forţă de muncă
ieftină), dar şi pentru activităţile „de calitate superioară‖ ale firmei, precum cercetarea-dezvoltarea în domeniul prelucrării datelor;
 ca o contratendinţă în raport cu standardizarea pe scară mondială, cererile clienţilor devin tot mai diferenţiate şi individualizate, pe anumite segmente. Adaptarea produsului, serviciile post-vânzare, distribuţia şi
marketingul devin factori ai succesului în plan local, în special în cazul
pieţelor saturate, necesitând în acest fel o anume „cultivare‖ a pieţei locale. În acelaşi timp, potenţialul pieţei va determina structura adecvată a
vânzărilor şi a sistemelor potrivite de prestare a serviciilor aferente. Pe
termen lung, se prefigurează interesul unor corporaţii de a obţine profituri
proporţional cu volumul pieţei regionale, pentru a putea fi cu adevărat în
postura „celui din interior‖, chiar în calitatea lor de operatori globali şi, în
acest fel, pentru a nu fi foarte mult afectate de fluctuaţiile cursurilor de
schimb.
Un al treilea aspect legat de schimbarea condiţiilor de operare pe piaţă se
referă la managementul lanţului corporativ de creare a valorii adăugate, care nu
mai reclamă doar stăpânirea unor procese logistice pe scală amplă, ci şi procese
de coordonare foarte „dense‖ şi interactive. În formele de organizare clasice,
bazate pe funcţionarea de tip ierarhic, existau bariere verticale în sistemul
decizional centralizat al managementului de vârf, precum şi o coordonare pe
scară largă între diferitele funcţiuni ale firmei. O dată cu procesul de extindere la
nivel global a lanţului corporativ de creare a valorii adăugate, acest tip de
organizare s-a dovedit a fi disfuncţional. O mare parte a reformelor organizaţionale ce s-au realizat în firme sub diferite titulaturi au servit la înlăturarea
frontierelor interne identificate ale organizaţiilor, cu scopul de a descentraliza şi
accelera procesul de luare a deciziilor, precum şi pentru a asigura fluxuri rapide
şi fluente de comunicare, de produse şi servicii.
Această înlăturare din interior a frontierelor este completată de
estomparea, chiar de eliminarea şi împingerea înspre exterior a frontierelor
corporaţiei, proces ce are loc într-un astfel de mod încât să nu se producă
afectarea câştigurilor de eficienţă în interiorul firmei prin interfaţa cu lumea
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exterioară. Acesta este motivul pentru care întregul lanţ creator de valoare
adăugată, de la fabricarea produselor primare şi până la consumul final, tinde să
devină permeabil. Ca atare, aranjamentele cu furnizorii se transformă în
„parteneriate de dezvoltare‖, în cadrul cărora furnizorul devine parţial responsabil
pentru dezvoltarea produsului, asigură servicii suplimentare (spre exemplu,
preasamblarea modulară) şi se implică în procesele de armonizare între
corporaţii a calităţii şi a standardelor manageriale. În aceeaşi ordine de idei, în
scopul acoperirii întregii pieţe globale, corporaţiile formează societăţi mixte sau
alianţe strategice, iniţiază activităţi în comun de cercetare-dezvoltare şi convin
împreună asupra compatibilităţii produselor lor şi a standardelor acestora. Mai
mult, sistemele de distribuţie sunt proiectate pe baza includerii unor acorduri cu
clienţii şi în concordanţă cu ceea ce s-a încetăţenit a se numi răspunsul eficient
al consumatorului.
În fine, un ultim aspect la care dorim să ne referim în legătură cu
modificările condiţiilor de operare pe piaţă ce sunt antrenate de fenomenul
erodării graniţelor corporaţiei este aşa-numita „corporaţie virtuală‖. Ea este, de
fapt, un caz extrem al implicaţiilor erodării frontierelor şi determină o formă de
organizare a afacerilor în cadrul căreia profesionişti cu înaltă specializare –
independenţi din punct de vedere juridic şi economic -, lucrează împreună pentru
o perioadă limitată de timp. Corporaţia nu mai este o structură cu integrare
verticală, ci mai curând o amalgamare vag definită de unităţi independente, ce
creează un ansamblu integrat de-a lungul lanţului creator de valoare adăugată,
fără să fie necesară nici o coordonare suplimentară. În consecinţă, graniţele
tradiţionale ale unei companii – definite prin dimensiunea temporală şi spaţială a
serviciilor sale, a funcţiunilor operaţionale, a personalului şi know-how-ului – îşi
pierd progresiv caracterul lor distinct. Date fiind aceste aspecte, se profilează o
vădită dificultate în a determina, în cazul unor corporaţii virtuale, unde se încheie
sfera de influenţă a unei companii şi unde începe cea a alteia.
În ceea ce priveşte dilema legitimităţii corporaţiei, putem spune că
modificările produse în anii din urmă au pus marile corporaţii ce operează la
scară globală în faţa unei duble dileme de legitimitate, externă şi internă. În
exteriorul corporaţiei, dilema legitimităţii sale provine, în principal, din percepţia
acesteia ca o entitate puternică, ce deţine un rol mai important decât cel al
guvernelor sau sindicatelor în ceea ce priveşte crearea de prosperitate, de locuri
de muncă şi protecţia mediului. Cu cifre de afaceri ce uneori depăşesc valorile
însumate ale PIB-ului mai multor ţări mici, aceste corporaţii beneficiază virtual de
statutul unei instituţii publice. O serie de aşteptări şi revendicări de natură
politică, ce ţin în mod normal de competenţa instituţiilor statului, sunt îndreptate
acum către aceste mari entităţi ce sunt, în ultimă instanţă, nişte operatori
economici. Ca atare, întrucât obiectivul lor prioritar este obţinerea de profit prin
satisfacerea cererii de pe piaţă, ele sunt capabile numai într-o mică măsură să
îndeplinească obiective sociale generale. Pe de altă parte însă, ele nu pot ignora
aşteptările mediilor sociale în care operează, în măsura în care activitatea lor
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intră în conflict cu aceste aşteptări. Se poate observa, drept urmare, o creştere a
activităţilor lor politice şi sociale – începând cu activităţile de relaţii publice,
trecând prin sponsorizarea evenimentelor sociale, culturale şi sportive şi
ajungând până la implicarea voluntară în realizarea unor proiecte de conservare
sau dezvoltare în ţările în curs de dezvoltare.
Dilema legitimităţii corporaţiei moderne este şi mai pronunţată atunci când
este circumscrisă problemelor din interiorul firmei şi, în special, în relaţie cu
însuşi personalul său. Este vorba, în mod particular, de problema reorganizării
rolurilor şi responsabilităţilor în cadrul firmei pe fundalul globalizării operaţiunilor
sale. În acest sens, este de precizat că globalizarea la nivelul corporaţiei
înseamnă că eforturile şi tentativele locale – la nivelul filialelor de implantare pe
pieţele de operare – trebuie să fie completate de strategiile de operare ale firmei
elaborate la nivelul obiectivului de maximizare a profitului pe ansamblul
operaţiunilor globale derulate de corporaţie, adică din perspectiva funcţiei de
utilitate a acţionarilor societăţii-mamă. Pe cale de consecinţă, obţinerea de
profituri (operaţionale) la nivelul unităţilor individuale de implantare locală (filiale)
nu mai poate reprezenta o garanţie fermă pentru siguranţa existenţei
amplasamentului respectiv de operare şi pentru locurile de muncă aferente
(întrucât, raţiuni ce ţin de strategia şi profitabilitatea globală a corporaţiei pot
impune reducerea sau chiar încetarea operaţiunilor într-o anumită localizare
individuală, chiar dacă ea este profitabilă). Rezultă de aici o reală problemă de
legitimitate internă a acestei organizaţii complexe reprezentate de corporaţia
modernă globalizată, întrucât apare posibilitatea ca măsurile de politică
corporativă adoptate în interiorul firmei să nu mai aibă acceptul angajaţilor săi
(sau, cel puţin, al unei părţi mai mult sau mai puţin însemnate a acestora). Atâta
timp cât pierderea locurilor de muncă sau reducerea veniturilor puteau fi
interpretate drept costuri inevitabile ale menţinerii în funcţiune a unităţilor de
producţie locale, cei afectaţi de astfel de măsuri le-au acceptat şi reprezentanţii
lor au legitimat măsurile de raţionalizare locale, în ciuda oricăror dezavantaje
care ar fi putut proveni de aici pentru angajaţii individuali. Însă, în măsura în care
analizele şi calculele ce fundamentează deciziile de strategie globală a
corporaţiei se detaşează de standardele de profitabilitate ale unităţilor locale,
rezultatul este o subminare a legitimităţii principiilor bazate pe performanţă. Şi
nici nu mai este nevoie de argumentat prea mult faptul că loialitatea fără de
fisuri, de până acum, a unor grupuri „strategice‖ de angajaţi – precum personalul
cu înaltă calificare – va fi puternic şubrezită în acest caz.
Accelerarea vitezei de derulare a proceselor din economia actuală – ca
trăsătură definitorie a globalizării – face ca multe dintre practicile legate de
relaţiile de muncă şi reglementările statale, al căror efect secundar îl reprezintă
crearea de legitimitate, să apară ca fiind prea greoaie, rigide şi depăşite. Dacă
dinamica accentuată în care se derulează procesele economice este de natură
să restricţioneze nu numai participarea subiecţilor la acestea, ci şi posibilităţile lor
de negociere, atunci acest lucru riscă să conducă chiar la reducerea eficacităţii
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acestor procese. Iar dacă „actorii‖ se retrag în mod unilateral din practicile de
legitimizare ca rezultat al vitezei sporite a fenomenelor, riscul este ca un număr
sporit de salariaţi să se simtă ca fiind depăşiţi de evenimente. Drept rezultat,
poate apărea un decalaj în creştere între experienţa personală şi solicitările
necesitate în aceste condiţii cu privire la iniţiativă şi responsabilitate. De aceea,
această sensibilitate ridicată a reţelelor corporative complexe faţă de procesele
de dislocare este de presupus că va duce la atribuirea unui important rol
stabilizării sociale în strategiile şi comportamentul lor.
O problemă în plus apare în legătură cu structurile manageriale
„multiaxiale‖, definite în funcţie de produsele firmei, regiunile în care ea
operează, clienţii săi, proiectele pe care le derulează şi funcţiile prestate de
manageri. Funcţionarea unor astfel de structuri a dus la situaţia în care deciziile
în cadrul firmei nu mai sunt luate şi nu mai reprezintă atributul absolut al
managerilor ca persoane individuale, ci mai curând sunt luate în cadrul
şedinţelor, al diferitelor comitete şi grupuri pe proiecte ce funcţionează într-o
organizaţie. Totuşi, oamenii mai sunt în general ataşaţi ficţiunii potrivit căreia
managerii pot fi făcuţi răspunzători în mod individual pentru rezultatele
individuale ale deciziilor. În acest caz, legitimitatea depinde încă de ierarhia
existentă. Prin înlocuirea procesului centralizat de luare a deciziei în firmă cu
procese de negociere, în care managementul se angajează pentru obţinerea
anumitor rezultate, corporaţiile sunt în prezent în căutarea unui remediu pentru
acest deficit de legitimitate. Este însă puţin probabil ca acţiunile lor să poată
elimina total erodarea legitimităţii cauzate de pierderea unui sistem de
responsabilităţi clare în firmă; aceasta, întrucât managerii din firmă – care nu mai
sunt singurii deţinători ai autorităţii de a dispune iniţierea de acţiuni şi de a decide
alocarea de resurse – vor fi în egală măsură incapabili să restabilească
premisele de bază ale unei organizaţii, respectiv simetria domeniilor de
responsabilitate şi autoritate decizională.
1.2.4. Managementul mobilităţii şi managementul culturii
Imperativul adaptării rapide şi eficiente a corporaţiei moderne la condiţiile
de mediu în continuă şi profundă schimbare ce caracterizează procesul de
globalizare economică impune o sporită mobilitate a unor factori de producţie
esenţiali: capitalul, tehnologia / know-how-ul şi forţa de muncă înalt calificată.
Mobilitatea capitalului este o precondiţie vitală pentru investiţiile directe,
întrucât ele sunt realizate cu scopul de a se exercita o influenţă asupra activităţii
firmei receptoare a investiţiei. Acest lucru deosebeşte investiţiile străine directe
de plasamentele internaţionale de capital investiţional pur financiar (investiţii
străine de portofoliu), precum achiziţionarea de acţiuni de către investitorii
instituţionali. Este vorba de frecventele investiţii pe termen scurt de fonduri
lichide, în cazul cărora au importanţă numai considerentele ce ţin de venituri şi
creşterea de capital ce le poate oferi un titlu financiar. Prin contrast, investiţiile
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directe implică motivaţii şi considerente ce ţin de controlul asupra performanţelor
firmei ale cărei titluri financiare sunt achiziţionate, suplimentar faţă de
considerentele în termeni de venituri pur financiare. Desigur, posibilitatea
influenţării activităţii şi a procesului decizional în firma receptoare a investiţiei
directe este maximă în cazul investiţiilor făcute sub forma unei filiale proprii, în
care firma investitoare străină deţine în proporţie de 100% capitalul investit, cu
toate că experienţa arată că există o serie de riscuri serioase (de exemplu,
factorii politici) şi de probleme specifice (cum ar fi ignorarea caracteristicilor
naţionale), ce sunt consubstanţiale acestei modalităţi de implicare investiţională
internaţională. Aceasta explică de ce, deseori, investiţiile străine directe îmbracă
forma societăţilor mixte.
O a doua condiţie esenţială de mobilitate a factorilor se referă la tehnologii
şi know-how. În trecut, tehnologiile de producţie erau deseori transferate în
străinătate atunci când producţia în ţara de origine nu mai era eficientă. În felul
acesta, în interiorul companiilor exportatoare de tehnologii se crease un veritabil
„diferenţial‖ al tehnologiilor internaţionale: la intern erau fabricate produsele noi
pe baza sistemelor moderne de producţie, în timp ce pentru străinătate tendinţa
era aceea de a produce produse vechi pe baza tehnologiilor tradiţionale. În
condiţiile globalizării economice, această situaţie s-a modificat radical. Astăzi,
distribuirea în plan global a lanţului corporativ de active generatoare de valoare
adăugată, cuplată cu fenomenul de scurtare a ciclului de viaţă a produsului şi cu
dorinţa de a beneficia de cele mai mari avantaje de productivitate din utilizarea
tehnologiilor moderne, sunt de natură să oblige firmele să producă utilizând cele
mai avansate tehnologii şi în concordanţă cu standardele acceptate pe plan
global. Acesta este motivul pentru care diferenţele în nivelul de remunerare nu
mai pot fi folosite pentru compensarea diferenţelor în nivelul de productivitate.
În fine, întrucât know-how-ul este de regulă un „activ la purtător‖, este
necesară de asemenea şi mobilitatea forţei de muncă din segmentele cu cea
mai ridicată calificare, respectiv managerii şi specialiştii. Există câteva exemple
de corporaţii în cadrul cărora se practică cu succes o strategie de transfer
cultural etnocentric, prin faptul că poziţiile manageriale-cheie sunt ocupate de
manageri provenind din ţara de origine. Totuşi, este vizibilă la ora actuală tendinţa ca firmele să încerce într-o măsură tot mai mare ca toate poziţiile cu
calificare ridicată din filialele lor în străinătate să fie ocupate de personal local; se
economisesc în felul acesta cheltuieli ridicate legate de angajarea expatriaţilor,
dar, pe de altă parte, se realizează „preluarea‖ în interesul corporaţiei a potenţialului de expertiză identificat în zona de implantare. În acest fel, transferul de
know-how în cadrul firmei se realizează prin programe speciale de pregătire la
locul de muncă, prin rotaţia locurilor de muncă sau prin gruparea personalului pe
proiecte internaţionale, toate acestea facilitând efectuarea controlului în mod
intrinsec, lucru atât de necesar în condiţiile de astăzi.
Este important de menţionat, în acest context, faptul că presiunea în
direcţia asigurării unei mai mari mobilităţi a factorilor menţionaţi anterior are
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implicaţii, la nivelul corporaţiilor moderne ce desfăşoară operaţiuni de afaceri la
scară globală şi asupra funcţiilor exercitate de sediile lor centrale în ansamblul
relaţiilor dintre entităţile lor componente. În mod invariabil, experienţa ultimilor ani
arată că o corporaţie implicată în globalizarea operaţiunilor sale de afaceri nu
mai poate fi condusă centralizat, de la sediul ei central. Acolo unde acest lucru
se întâmplă totuşi, se vădeşte faptul că sediile centrale ajung să fie sufocate de
un flux de informaţii irelevante, să blocheze iniţiativa la nivelul sistemului
corporativ şi să omită tendinţele pieţei. Ca atare, în procesul de globalizare,
sediile centrale tind să aibă doar responsabilităţi în ceea ce priveşte cadrul
structural legat de obiectivele generale ale firmei – precum obiectivele de
creştere – şi mai puţin responsabilităţi care privesc derularea afacerilor. Astfel,
dezvoltarea acestor organizaţii bazate pe relaţii heterarhice – care sunt
corporaţiile în curs de globalizare – este caracterizată astăzi de un proces de
descentralizare radicală şi de suplimentare a instrumentelor de control cantitative
şi directe deja existente cu proceduri bazate pe caracterul comun al obiectivelor
urmărite, pe norme şi tipuri de comportamente asumate reciproc. Este, în acest
context, esenţial de punctat că, în organizaţiile heterarhice, procesele
organizaţional-relaţionale sunt mai curând bazate pe elemente „federative‖,
acţiuni coordonate, negocieri şi acorduri privind ţintele de urmărit, decât pe
ordine şi directive transmise pe filieră ierarhică.
În orice caz, gradul ridicat de interdependenţă ce caracterizează dinamica
procesual-decizională internă şi externă a corporaţiei în curs de globalizare nu
trebuie să ne facă să omitem faptul că această interdependenţă este asimetrică.
În măsura în care sediul central şi-a pierdut controlul asupra nivelului operaţional
al activităţii corporaţiei, acesta determină încă – aşa cum a făcut dintotdeauna –
care activităţi ale firmei sunt păstrate şi la care se renunţă, ce obiective
strategice sunt adoptate, ce ritm de creştere a activităţii şi ce volum de investiţii
sunt prevăzute în zonele de implantare şi nu în ultimul rând, ce manageri sunt
numiţi pentru supravegherea şi controlul filialelor. Totuşi, pe de altă parte, dat
fiind faptul că derularea afacerilor în lumea de azi se caracterizează prin
creşterea accentuată a dinamicii acestora, prin incertitudini şi oportunităţi de
piaţă difuze, puterea de decizie la dispoziţia componentelor individuale ale
corporaţiei poate fi considerabilă. De aceea, putem vorbi mai curând de o
„funcţie de veto‖ a sediului central, decât de o funcţie de organizare.
Globalizarea reprezintă un „salt calitativ‖ în dezvoltarea afacerilor, întrucât
„a te globaliza‖ înseamnă mai mult decât „a te descentraliza‖ pur şi simplu.
Ultima este o condiţie necesară a globalizării, dar nu şi suficientă. Amploarea
transformării pe care o cunosc firmele în curs de globalizare – şi care în cele mai
multe cazuri este subestimată la începutul procesului ca atare – depăşeşte cu
mult problematica dezvoltării structurilor şi a proceselor dintr-o firmă. Adevărata
dimensiune a transformării corporative induse de globalizare constă în faptul că,
de acum înainte, trecutul nu mai poate servi cu adevărat drept indicator pentru
viitorul ei. Modificările calitative ce decurg din această nouă realitate vizează
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două domenii centrale, respectiv: (a) cultura egalităţii şi (b) transnaţionalitatea
culturală.
(a) Spre deosebire de caracteristicile organizării heterarhice, descentralizarea poate fi încă asociată cu relaţii şi cerinţe de o certă natură ierarhică.
Complexitatea obiectivului de asigurare a unui management eficient al lanţului
corporativ global creator de valoare adăugată, precum şi pronunţata apropiere
internaţională între unităţile componente ale corporaţiei în curs de globalizare
sunt totuşi convergente cu o autonomie sporită a subcomponentelor. Astfel,
corporaţiile sunt transformate din stadiul de „stat federal‖ în cel de „federaţie
statală‖ (până la punctul în care sediile lor centrale sunt divizate în mai multe
pieţe, fiecare parte fiind responsabilă pentru o anumită zonă regională). În
măsura în care acest proces ar merge atât de departe încât entităţile
componente ale corporaţiei ar ajunge să fie virtual deconectate între ele, atunci
ar trebui să ne punem următoarea întrebare: la ce ar mai servi asocierea
entităţilor în structura formală a corporaţiei? De aceea, sensul procesului de
transformare organizaţională a firmei la care ne-am referit anterior este acela de
a fi găsit un echilibru funcţional şi sustenabil între autonomie, pe de o parte şi
utilizarea potenţialului de creare a valorii adăugate identificat la nivelul entităţilor
afiliate, pe de alta. Acesta din urmă constă, în mod particular, în rapida distribuţie
pe plan global a know-how-ului şi tehnologiei, împreună cu „cele mai bune
practici‖ de management şi cu valorificarea economiilor de scară şi gamă (spre
exemplu, prin achiziţii în comun).
Cu cât este mai mare posibilitatea autocoordonării de către componentele
individuale ale corporaţiei, cu atât este mai necesară înlocuirea coordonării
directe, ierarhice, cu forme de coordonare heterarhice. De aceea, pentru
realizarea eficienţei, este necesar ca sistemul relaţional-decizional din firmă să
fie caracterizat prin partajarea de către participanţi a unor scopuri şi valori
comune, a unor presupoziţii de bază şi comportamente împărtăşite de către
aceştia. Acesta este contextul în care este deseori aplicat conceptul de cultură
organizaţional-corporativă. Este inevitabil, pe cale de consecinţă, ca, acolo unde
unităţile componente individuale ale corporaţiei beneficiază de drepturi sporite de
autodeterminare, controlul direct asupra responsabilităţilor detaliate de raportare
şi sancţionare să fie înlocuit de o „cultură a încrederii‖, ce preferă să se bazeze
pe autoresponsabilizarea şi motivarea managerilor şi angajaţilor din diverse
divizii ale corporaţiei.
Nu este mai puţin adevărat, pe de altă parte, că se poate deseori întâmpla
ca, în anumite cazuri individuale, această abordare bazată pe cultura egalităţii şi
încrederii să conducă la situaţii de blocaj şi haos şi aceasta în cazul în care
factori exteriori firmei sau lipsa de coordonare internă duc la apariţia unor
componente contraproductive, ceea ce, desigur, nu este de natură să pună în
discuţie viabilitatea acestor noi procese din sfera relaţiilor corporative relaţionaldecizionale, ci doar să le evidenţieze limitele.
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Totodată, coordonarea implicită – ca fiind opusă celei directe şi ierarhice –
poate fi uneori realizată prin transmiterea către toate celelalte divizii ale
corporaţiei a culturii organizaţional-corporative specifice sediului central. Deşi
este un lucru frecvent întâlnit, această abordare tinde să fie mai puţin
promiţătoare ca metodă în sine. Deseori ea îşi are originile în vremurile vechi ale
„feudalismului industrial‖ şi este, de aceea, mai birocratică şi mai introvertit
orientată decât metodele bazate pe cultura egalităţii şi încrederii. Chiar mai mult,
culturile naţionale ce modelează stilul de management din firme tind să fie foarte
diferite între ele. De aceea, o astfel de abordare bazată pe socializarea
componentelor în firmă este foarte costisitoare şi mult consumatoare de timp şi
poate ajunge să dea roade numai după o lungă perioadă de timp, ceea ce, în
vremurile noastre cu schimbări atât de rapide, riscă să genereze probleme
suplimentare.
(b) Pe de altă parte, a lăsa posibilitatea fiecărei unităţi componente să
opereze în cadrul propriilor sale contexte culturale este de natură să afecteze în
mod serios coordonarea generală a corporaţiei. Soluţia, de aceea, pare a fi
aceea de a crea un „coridor cultural‖ în interiorul unor graniţe definite la nivel
local şi naţional. Deşi experienţa ne arată că acest lucru este rareori planificat în
mod deliberat, apare evident însă că, deseori, un astfel de coridor este format de
facto. Desigur, gradul ridicat de variabilitate pe care această abordare îl propune
conduce către o mai mare solicitare a abilităţilor sociale ale managerilor de a
face faţă, într-o manieră consistentă, caracteristicilor şi trăsăturilor contextului
local. Acest lucru este cu atât mai valabil cu cât recrutarea echipelor
manageriale se face printr-o „mixare‖ internaţională de naţionalităţi.
Neîndoielnic, globalizarea reprezintă o cotitură majoră şi, în esenţă, de
dată relativ recentă, în istoria umanităţii. Totodată, credem că, având în vedere
cele discutate până acum în lucrarea noastră, este necesară o anume sobrietate
în judecăţile noastre, exprimată printr-o atitudine rezervată şi prudentă în ceea
ce priveşte extinderea, profunzimea, cauzele şi consecinţele sale. Din păcate,
multe discuţii şi dezbateri privind globalizarea se dovedesc a suferi deseori de
suprasimplificări, exagerări, precum şi de sindromul luării dorinţelor drept
realitate. Ca rezultat al unui astfel de intelectualism apologetic confuz, unii dintre
criticii sceptici ai globalizării au căzut în cealaltă extremă, ajungând să respingă
în totalitate actualitatea şi autenticitatea acestui proces, considerându-l pură
mitologie. Într-un astfel de context, credem că se pot formula câteva precizări
corective cu privire la definirea şi înţelegerea procesului de globalizare, astfel
încât ele să reflecte obiecţiunile majore rezonabile ale criticilor fenomenului, pe
de o parte, şi să ne ofere premisele unei interpretări mai ponderate şi ale unei
înţelegeri mai nuanţate ale acestuia, pe de altă parte.
Astfel, în primul rând, este de arătat că globalizarea nu s-a manifestat
până acum şi nu a fost experimentată peste tot, cu aceeaşi intensitate şi sferă de
cuprindere. În general, se poate aprecia că procesul de diminuare a importanţei
distanţei şi a frontierelor (graniţelor teritoriale) s-a manifestat mai curând în zona
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Americii de Nord, a Pacificului şi Europei decât în Africa Sub-Sahariană şi Asia
Centrală. Fenomene precum afirmarea corporaţiilor globale şi extinderea
comunicaţiei prin poşta electronică au fost cu precădere manifeste în aşa-zisa
zonă de nord a lumii. În plus, globalizarea a afectat într-o măsură relativ mai
mare viaţa locuitorilor de la oraşe, pe cea a persoanelor înalt profesionalizate şi
a generaţiilor tinere, deşi, pe de altă parte, este clar că, într-un fel sau altul,
nimeni nu se poate considera complet izolat de efectele sale. Problema de
esenţă în legătură cu globalizarea nu este, credem, aceea că anumite condiţii au
ajuns să se manifeste pretutindeni în lumea de azi, cu aceeaşi intensitate pentru
toţi oamenii. Mai curând, credem că natura intimă a acestui fenomen stă în
aceea că, în zilele noastre, lucrurile au ajuns să se producă pur şi simplu în mod
independent de existenţa distanţelor geografice şi a graniţelor teritorial-statale.
În al doilea rând, globalizarea nu poate fi înţeleasă ca fiind acel proces
cursiv de omogenizare la scară mondială, pe care caută să îl argumenteze unii
dintre analiştii fenomenului. Este adevărat, erodarea frontierelor şi transcederea
geografiei teritoriale prin tehnologia electronizată a mass-mediei şi a celorlalte
canale şi mijloace de comunicare şi transport au contribuit la configurarea unei
„amprente‖ cu acoperire mondială pentru o serie de obiecte, idei, standarde şi
obiceiuri. Totuşi, sub nici o formă nu suntem întemeiaţi să afirmăm că
globalizarea a ajuns să reprezinte sfârşitul diversităţii culturale în lumea
contemporană. Spre exemplificare, este un adevăr faptul că diferitele comunităţi
culturale din lumea de azi interpretează în mod diferit un operator economic
precum firma globală, după cum un proces global poate fi utilizat în mod diferit în
contexte geografice diferite – corespunzător nevoilor şi obiceiurilor locale
specifice. Mai mult, percepţia unei anume tendinţe spre convergenţă la nivel
global a determinat şi motivat multe colectivităţi umane să-şi reafirme cu
ostentaţie individualitatea şi distinctivitatea – dacă se poate spune astfel -, în nu
puţine cazuri acest lucru producându-se cu o intensitate fără precedent. În felul
acesta, aparent paradoxal, globalizarea a contribuit la proliferarea şi revigorarea
mişcărilor de natură naţionalistă, etnică sau religioasă începând cu anii ‘60 ai
secolului al XX-lea. Astfel, rezultă că globalizarea implică un anume mix de
tendinţe divergente: pe de o parte, spre convergenţa culturală şi pe de altă parte,
spre creşterea diferenţierii între diverse grupuri.
În al treilea rând, globalizarea nu a condus la eliminarea din relaţiile
internaţionale a semnificaţiei unor coordonate spaţiale precum „locul‖, „distanţa‖
sau „frontierele teritoriale‖. Desigur, procesul a introdus dimensiuni suplimentare
de natură spaţial-geografică în cadrul relaţiilor (economice) internaţionale; acest
lucru s-a produs prin apariţia spaţiului cibernetic, prin realizarea comunicaţiilor pe
baza undelor electromagnetice ş.a.m.d. Totuşi, aceasta nu înseamnă că
geografia tradiţională – ce se exprimă prin coordonate precum latitudini,
longitudini şi altitudini – nu mai are importanţă şi utilizare în acest început de
secol XXI. Bunăoară, este bine să facem apel la bunul simţ al percepţiei
cotidiene care ne spune că, evident, „locurile‖ rămân coordonate importante în
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ceea ce priveşte amplasamentul resurselor naturale, sentimentul identităţii
naţionale şi multe altele. „Distanţa‖ îşi menţine, la rândul ei, efecte semnificative
cu caracter restrictiv şi de protecţie atunci când este vorba despre aspecte
precum transportul terestru sau comerţul cu mărfuri. Între timp, frontierele statale
continuă să fie un factor inhibitor al migrării persoanelor şi al contrabandei, chiar
dacă, de pe de altă parte, efectivele de grăniceri nu pot face nimic pentru, spre
exemplu, a stopa un atac cu rachete sau transferurile electronice de bani. Toate
acestea înseamnă că globalizarea nu a adus după sine „sfârşitul geografiei‖, ci
mai curând a creat un spaţiu suprateritorial ce coexistă cu vechea geografie
teritorială. În felul acesta, „harta‖ relaţiilor mondiale contemporane a devenit mai
complicată decât oricând până acum.
În al patrulea rând, globalizarea nu poate fi înţeleasă în coordonatele unei
forţe propulsoare unice. Spre exemplu, procesul globalizării nu poate fi redus la
dimensiunea unui complot american sau occidental, în general. El nu este nici,
pur şi simplu, produsul inevitabil al evoluţiei capitalismului, sau rezultatul final
predeterminat al revoluţiei industriale, ori consecinţa unor aspiraţii şi căutări ale
civilizaţiei moderne pentru aflarea adevărului universal. Probabil că globalizarea
este ceva din toate aceste argumente şi explicaţii şi din altele de asemenea, dar
fiecare astfel de teză explicativă nu oferă, în cel mai bun caz, decât o înţelegere
parţială a fenomenului. Este de presupus că obţinerea unei explicaţii mai
necesită luarea în considerare a unui mix complex şi, totodată, fluctuant de forţe
intercorelate de natură politică, economică, culturală, ecologică şi psihologică,
parte din ele fiind reciproc sustenabile, parte reciproc contradictorii.
În al cincilea şi ultimul rând – şi probabil cel mai important -, este de
precizat că globalizarea nu este un panaceu. Unele dintre abordările de sorginte
ultraliberală au profeţit instaurarea unei astfel de lumi „fără graniţe‖ ca
reprezentând pogorârea pe pământ a egalităţii, prosperităţii, păcii şi libertăţii
universale. Din păcate, evidenţele ultimelor decenii arată rezultate contrare. Pe
de o parte, se dovedeşte că, în general, oamenii au avut – în funcţie de sex,
clasă socială, rasă, naţionalitate, religie şi alte criterii de diferenţiere socială – un
acces inegal la globalizare, o influenţă inegală asupra acesteia şi beneficii
diferite din globalizare. Sărăcia este încă un fenomen ce excedează lumea
contemporană în curs de globalizare. Deteriorarea mediului ambiant nu a fost
nicicând mai gravă. Deşi, până acum, s-a reuşit evitarea unui al treilea război
mondial, un număr deloc de neglijat de conflicte armate majore au avut loc până
spre finele secolului tocmai încheiat. Pe de altă parte, globalizarea nu s-a
dovedit a fi „formula democraţiei‖ şi nici un răspuns viabil la problemele alienării.
Apare deci destul de clar faptul că nu există o legătură automată între
globalizare şi emancipare.
În orice caz, încercarea noastră de a pondera şi relativiza sfera de
cuprindere şi profunzimea schimbărilor pe care globalizarea le antrenează nu
este în contradicţie cu ceea ce am afirmat ceva mai înainte în lucrarea noastră,
şi anume faptul că ea reprezintă cu adevărat „marea schimbare‖, „ruptura de

639
trend‖ faţă de evoluţiile anterioare postbelice. Ceea ce ne-am propus a fost doar
evitarea unei apologetici pernicioase a fenomenului în cauză şi încadrarea sa, pe
cât ne stă în putinţă, în cadrul unor coordonate lucide. Cât priveşte palierul
economic al proceselor de globalizare, acest lucru apare cu atât mai dezirabil şi
posibil cu cât suntem mai deschişi faţă de înţelegerea lor ca fiind predominant de
natură economică şi, drept urmare, cu cât acordăm mai multă atenţie impactului
lor asupra comportamentului firmelor şi managerilor acestora.
1.2.5. Rezistenţa la mondializare
Un fenomen important al impactului globalizării asupra vieţii economice şi
sociale îl constituie şi rezistenţa la mondializare‖, manifestată îndeosebi la nivelul
unui mare număr de ţări în curs de dezvoltare, dar şi al unor ţări membre ale
Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică – OCDE, care cuprinde
cele mai dezvoltate state ale lumii. Evident sunt invocate fenomene de
„marginalizare‖, „defavorizare‖ sau dificultăţi în procesul de ajustări structurale,
care creează acute probleme sociale: şomaj, inegalităţi în privinţa şanselor şi a
veniturilor etc. Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) încearcă să abordeze
în mai mare măsură problemele ţărilor în curs de dezvoltare, în special pe cele
referitoare la accesul acestor ţări pe pieţele internaţionale de mărfuri şi capital,
asistenţei tehnice, precum şi la programele de formare a specialiştilor. Este
elocvent faptul că majoritatea ţărilor subdezvoltate se consideră „marginalizate‖
în procesul de globalizare, stare reflectată prin declinul perpetuu al veniturilor,
implicit al nivelului de trai la ansamblul celei mai mari părţi a populaţiei.
Exporturile unui mare număr al acestor ţări se limitează, încă, la un sortiment
îngust de materii prime şi produse cu grad redus de prelucrare, cu impact
negativ (în condiţiile deteriorării raportului de schimb) la nivelul veniturilor. În
condiţiile în care aceste ţări sunt determinate, în efortul de revitalizare a vieţii
economico-sociale, să sporească importul de tehnologie şi de produse
energetice, deficitele balanţelor comerciale şi de plăţi se accentuează. La
aceasta se adaugă şi povara crescândă a datoriei lor externe.
Integrarea mai rapidă a acestor ţări în economia globală impune o mai
bună conjugare a efortului propriu (pe linia eficientizării economiei) cu cel al
comunităţii internaţionale – pe linia asistenţei financiare şi tehnologice.
Trebuie luat în calcul faptul că economiile cele mai performante se
dovedesc a fi acelea care se integrează mai rapid în economia mondială.
„Efectele politicilor economice adoptate la nivel naţional se reflectă veridic într-un
sistem global de valori, iar competiţia pentru soluţionarea problemelor naţionale
reprezintă un sistem global de încercări şi erori în căutarea unor răspunsuri mai
bune‖1, spune Carl Weizsacker.

1

Carl Ch. Weizsacker, Logica globalizării, Editura V. Rupecht, Göttingen, 1999.
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Procesul de globalizare impune, indubitabil, funcţionarea unor mecanisme
eficiente de armonizare a politicilor economice naţionale cu reglementările
internaţionale. Procesul de implementare a unor decizii la nivel naţional va fi
condiţionat în tot mai mare măsură de negocieri bi şi multilaterale. Este edificator
faptul că înseşi ţările puternic dezvoltate au realizat oportunitatea externalizării
proceselor de ajustări structurale, (dialogul SUA-Japonia pe probleme de
investiţii şi deficit comercial), cât şi regional (adâncirea procesului de integrare şi
cooperare la scara Uniunii Europene sau la nivelul Acordului Nord-American de
Liber Schimb – NAFTA) – în contextul promovării principiului de „regionalism
deschis‖.
1.2.6. Globalizare – regionalizare
Putem afirma cu deplin temei că „problema fundamentală a procesului de
globalizare – regionalizare este aceea de a evalua în ce măsură cele două
fenomene sunt complementare sau conflictuale‖1.
Opinia cvasiunanimă este aceea că acordurile regionale reprezintă o
complementaritate prin accentuarea procesului de liberalizare a schimburilor
comerciale, a fluxurilor investiţionale şi tehnologice. Se impune însă ca
acordurile regionale să nu intre în contradicţie cu principiile fundamentale ale
sistemului de liberalizare a comerţului mondial.
Economistul american Mickey Kantor afirmă că accentuarea interdependenţei între regionalizare şi globalizare va permite o mai rapidă evoluţie în
domeniul liberalizării comerţului mondial, cu efecte favorabile la nivelul
performanţei economice.
Trebuie evidenţiat, de asemenea, faptul că există o multitudine de factori –
numărul statelor participante; caracterul mai mult sau mai puţin orientat spre
adâncirea procesului integraţionist; gradul de instituţionalizare şi de transfer de
suveranitate etc. – care conduc spre o tot mai mare diversitate a formelor de
integrare regională.

1.3. De la concept la abordări pragmatice
Gradul de integrare economică reflectă modalităţile de implementare a
programelor de intensificare a relaţiilor economice dintre statele membre ale
organismelor de integrare şi cooperare regionale, în condiţiile liberalizării
schimburilor comerciale şi a investiţiilor străine, a liberei circulaţii a capitalului şi a
forţei de muncă.
O analiză comparativă a formelor de integrare economică interstatală
impune evidenţierea principalelor forme de integrare regională.
O grupare integraţionistă definitorie pentru Zona de comerţ liber este
Acordul Nord-American de Liber Schimb (SUA, Canada, Mexic), care s-ar
1

Marcel Moldoveanu, Op. cit., pag. 26.
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putea extinde de la aproximativ 400 milioane de consumatori la peste 700
milioane, în condiţiile atragerii unor ţări din America Latină, care şi-au manifestat
această opţiune. Obiectivele principale la scara celei mai mari zone de liber
schimb din lume sunt eliminarea progresivă a taxelor vamale şi a barierelor
comerciale netarifare; stimularea concurenţei loiale; sporirea oportunităţilor de
investiţii, crearea unui cadru adecvat pentru cooperarea trilaterală, regională şi
multilaterală.
Cele mai apropiate grupări regionale de obiectivele Uniunii vamale sunt
organismele integraţioniste din America Latină: Grupul Andin, Piaţa Comună a
Americii Centrale şi Comunitatea Caraibelor. Cel mai important organism
integraţionist din această regiune a lumii este Piaţa Comună a Sudului –
MERCOSUR, al cărui nucleu îl constituie: Argentina, Brazilia, Paraguay şi
Uruguay. Obiectivele principale: liberalizarea comerţului reciproc; adoptarea unor
măsuri eficiente de politică economică şi comercială (tarif vamal extern comun)
şi armonizarea politicilor macroeconomice. Cu o populaţie de peste 220 milioane
locuitori şi un PIB de aproximativ 1300 miliarde dolari, MERCOSUR este
considerat ca fiind unul din cele mai dinamice organisme comerciale din lume.
Semnificativ pentru procesul de evoluţie de la Uniunea vamală la Piaţa
comună şi, ulterior, la Uniunea economică este, evident, Uniunea Europeană.
Noua arhitectură a UE (de la 25 spre 27 şi nu numai) va redimensiona relaţiile
economice, politice şi cultural-ştiinţifice la ansamblul spaţiului european.
Trebuie reliefate şi evoluţiile semnificative ale procesului de integrare
regională din Africa (Uniunea Maghrebului Arab – Algeria, Maroc, Tunisia, Libia
şi Mauritania; Comunitatea Africa de Vest, Comunitatea pentru Dezvoltarea
Africii), Asia (Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud-Est – ASEAN; Asociaţia Asiei
de Sud pentru Cooperare Regională).
Cel mai important proiect de cooperare şi integrare economică la scară
mondială este considerat „Forumul de Cooperare Economică Asia-Pacific –
APEC, care concentrează mai mult de jumătate din populaţia lumii şi deţine
ponderi de peste 50% în PIB-ul mondial şi 40% în comerţul internaţional. APEC
cuprinde două dintre primele puteri economice ale lumii – SUA şi Japonia,
precum şi China (ţara cu cel mai ridicat ritm de creştere economică din lume şi
cu cea mai numeroasă populaţie) şi Rusia – ţară cu un mare potenţial economic.
Obiectivele principale sunt: liberalizarea comerţului şi a investiţiilor; crearea unui mediu favorabil pentru afaceri; intensificarea cooperării economice şi
tehnice.
Se acreditează opinia că spaţiul Asia-Pacific va deveni – prin dinamism
economic, capacitate tehnologică, fluxuri comerciale şi investiţionale intraregionale -, în secolul XXI, cel mai important pol economic al lumii.
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1.4. Noile coordonate ale cooperării la scara spaţiilor
geoeconomice central şi sud-est european
O condiţie fundamentală a revitalizării economiei mondiale, cu efecte
favorabile asupra economiilor naţionale, o reprezintă cooperarea bi şi
multilaterală, în condiţiile menţinerii unui sistem deschis şi credibil al relaţiilor,
sporirii gradului de stabilitate a pieţelor produselor de bază, evidenţierii unor
soluţii viabile privind datoria externă a ţărilor în curs de dezvoltare, promovării
procesului de integrare regională şi sporirii asistenţei pentru ţările est-europene
în eforturile de integrare în economia de piaţă.
Spaţiul sud-est european – unde sunt concentrate importante resurse
materiale şi umane şi care dispune de o infrastructură în curs de modernizare –
prezintă condiţii favorabile pentru realizarea unor mari proiecte de dezvoltare –
prin cooperare – în domeniile industriei extractive şi prelucrătoare, transporturilor, telecomunicaţiilor şi turismului.
Mai mult, trebuie spus că, în ultimii ani, comunitatea internaţională a
parcurs un proces de regândire a strategiei pentru această importantă regiune a
lumii, care, prin consolidarea procesului de reforme şi restructurare, să asigure
un climat viabil de securitate.
În această perspectivă, se reliefează „Iniţiativa de cooperare în Europa de
Sud-Est‖, care cuprinde toate ţările din Balcani, precum şi din regiunea
învecinată. La programul SECI participă, totodată, SUA, Uniunea Europeană,
precum şi unele organisme economice şi financiare internaţionale, cum ar fi
Banca Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Comisia
Economică ONU pentru Europa.
Alte acţiuni de cooperare viabilă sunt: „Iniţiativa central-europeană‖ şi
„Cooperarea economică la Marea Neagră‖.
În opinia noastră, se impune şi o regândire a căilor şi modalităţilor de
amplificare a cooperării interregionale, care să dea o nouă dimensiune relaţiilor
economice, cultural-ştiinţifice şi politico-diplomatice la ansamblul spaţiilor
geostrategice Dunăre-Marea Neagră şi euromediteranean. În acest context,
trebuie luate în considerare coordonatele fundamentale ale unor acţiuni benefice
pentru participanţii la cooperare, respectiv proximitatea geografică, potenţialul
economic; sporirea acumulării la nivelul unor nuclee de integrare, cu efecte
favorabile asupra comerţului intraregional, a transferului de tehnologii
performante prin intermediul investiţiilor străine directe.
Acordurile de cooperare regională şi investiţiile străine pot şi trebuie să
contribuie la creşterea productivităţii şi la stimularea concurenţei la nivelul
sectoarelor prioritare ale economiei.
Definirea şi statuarea obiectivelor prioritare de cooperare regională şi
interregională impune, în anumite circumstanţe, reevaluarea strategiilor care să
ducă la armonizarea opţiunilor participanţilor. Acest deziderat este generat de
faptul că strategia de cooperare adoptată la nivelul unor organisme şi instituţii
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regionale ar putea intra în contradicţie, pe anumite segmente, cu unele priorităţi
considerate a fi de interes naţional.
Acţiunile şi programele de cooperare ce vor fi iniţiate şi concretizate în
spaţiile mediteranean şi Dunăre – Marea Neagră pot reprezenta puncte de
atracţie şi pentru alte ţări care, deşi nu aparţin din punct de vedere geografic
celor două spaţii, sunt receptive la noile fenomene ale economiei mondiale.
Considerăm că viitorul cooperării la nivelul celor două spaţii geoeconomice
trebuie abordat în funcţie de noile dimensiuni ale globalizării şi de arhitectura
parteneriatului euro-atlantic.
Parteneriatul economic transatlantic este menit să consolideze procesul
de liberalizare a schimburilor comerciale şi a fluxurilor investiţionale, devenind
astfel un pol stabilizator într-o economie globală, marcată de evoluţii
contradictorii.
Se acreditează în tot mai mare măsură ideea că, în contextul actualelor
tendinţe de globalizare şi regionalizare, cei mai importanţi poli de creştere a
economiei mondiale – SUA, Uniunea Europeană, Japonia şi Asia de Sud-Est –
vor influenţa decisiv evoluţia relaţiilor internaţionale în secolul XXI.

CAPITOLUL 2
ECONOMII EMERGENTE ÎN REGIUNEA
MĂRII NEGRE
dr. Daniela Sebastiana LIUŞNEA
2.1. Regiunea Mării Negre
2.1.1. Noţiunea de „Regiune a Mării Negre”
Noţiunea de regiune sau zonă a Mării Negre a fost folosită într-un mod
destul de flexibil, problema definirii ei riguroase fiind complexă, deoarece sunt
mai multe interpretări acceptate. Astfel, ea este percepută fie ca o entitate
geografică concretă a prezentului sau a istoriei, având şi un sens de identitate
comună, fie ca o subregiune mai mult decât ca o entitate independentă, fie ca o
reţea de legături bilaterale, trilaterale sau multilaterale.
Crearea proiectului de Cooperare Economică la Marea Neagră în 1992 a
contribuit la intensificarea cooperării regionale şi a recunoaşterii apariţiei unor
interese comune.
În acest material, termenul de Regiune (zonă) a Mării Negre va fi folosit
pentru a ne referi la teritoriile celor 11 state participante (în curând 12) la
Organizaţia Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN). Aceasta înseamnă,
pe de o parte cele şase state litorale – Bulgaria, Georgia, România, Rusia,
Turcia şi Ucraina, iar pe de altă parte cele cinci state mai mult sau mai puţin
adiacente zonei – Albania, Armenia, Azerbaidjan, Grecia şi Moldova. Consiliul de
miniştri ai OCEMN a decis la 18 aprilie 2004, la Erevan, că Serbia-Muntenegru
se poate alătura organizaţiei. Ea va deveni membru cu drepturi depline după ce
parlamentele lor vor ratifica Carta Cooperării Economice la Marea Neagră. În
acest fel se încheie procesul de integrare al Serbiei-Muntenegru în procesele
regionale din sud-estul Europei.
Se poate folosi un sens şi mai larg în care, pe lângă Caucaz, sunt incluse
şi regiuni din Asia Centrală, cu interese comune cu ţările membre OCEMN, dar
este mai puţin uzuală această abordare.
Când ne referim la regiunea Mării Negre în sens larg este obligatorie
includerea celor trei ţări caucaziene – Georgia (singura care are ieşire şi porturi
la Marea Neagră), Armenia şi Azerbaidjan (ale căror ieşiri spre exterior sunt cu
precădere legate de Marea Neagră). Automat intră în discuţie şi coridorul
energetic euro-asiatic, care leagă sistemul euro-atlantic cu sursele de energie
ale Mării Caspice şi cu statele din Asia Centrală.
Mai mult încă, există unele opinii conform cărora sistemul Mării Negre ar
trebui extins spre nord, înglobând Transnistria, deoarece un sistem are nevoie
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atât de rezolvarea conflictelor adiacente (alături de cel transnistrean şi cele din
Abhazia sau Adjaria, dar şi Osetia sau Cecenia), precum şi accesul la marile
fluvii comerciale cu vărsare în Marea Neagră – Dunărea, Nipru, Nistru.
Din punct de vedere istoric, Marea Neagră s-a aflat la joncţiunea imperiilor
rus, persan şi otoman. În timpul războiului rece ea a fost împărţită între Est şi
Vest. După transformările din 1989 (Europa de Est) şi 1991 (URSS), care au dus
la colapsul comunismului în estul Europei şi în URSS, pentru regiunea Mării
Negre s-a deschis un nou capitol de istorie. Cu membrele NATO – România,
Turcia şi Bulgaria, dominând ţărmurile de vest şi sud, şi cu nou-apărutele state
independente membre CSI – Moldova, Ucraina, Rusia şi Georgia, pe ţărmurile
de nord şi de est, regiunea prinde un nou contur.
Obstacolele în integrarea şi coeziunea regiunii Mării Negre au rădăcini
istorice1.
Regiunea a fost în mod tradiţional o zonă de concurenţă între marile puteri
şi imperii, mereu la răscrucea civilizaţiilor şi religiilor. Balcanii şi Caucazul,
precum şi strâmtorile au fost obiectul conflictelor dintre imperiile rus şi otoman
timp de secole. Mai târziu, războiul rece a împărţit Marea Neagră, stimulând
divizarea şi nu integrarea.
Spre deosebire de Marea Egee şi de alte regiuni din Mediterană, înclinaţia
spre cooperare şi integrare nu a fost niciodată o caracteristică a regiunii Mării
Negre. După ce imperiul rus a reuşit să îşi instaureze dominaţia asupra zonelor
din nordul şi vestul regiunii în secolul XIX, Marea Neagră a căpătat mai multă
importanţă economică şi s-au dezvoltat porturi la Odesa, Poti, Batumi, Taganrog
şi Nikolaev. Aceste porturi au servit imperiului rus şi apoi Uniunii Sovietice ca
terminale comerciale pentru a exporta cereale, petrol etc. Până la apariţia noilor
state independente după 1991, porturile de la Marea Neagră au fost prea puţin
folosite pentru comerţul între ţările riverane.
Moştenirea istorică şi procesul de construcţie al noilor state şi de tranziţie
la economii democratice de piaţă generează şi ele un număr de factori care fac
dificilă angajarea într-un proces de cooperare şi integrare pentru ţările din
regiunea Mării Negre. Dintre acestea:
1. Rămăşiţe ale vechii rivalităţi istorice mai sunt caracteristice în relaţiile
dintre Turcia şi Rusia şi Grecia. De la colapsul Uniunii Sovietice, Ucraina
şi Georgia au încercat să îşi normalizeze relaţiile cu Rusia, în timp ce
Armenia şi Azerbaidjan sunt prinse în conflictul legat de NagornoKarabah.
2. Conflictele etno-politice din Balcani, Moldova şi Caucaz au contribuit la
deteriorarea climatului investiţional, obstrucţionând performanţele economice şi comerciale.
1
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3. Agravarea problemelor politice şi creşterea instabilităţii economice şi politice în unele din ţările din regiunea Mării Negre au forţat guvernele să
se concentreze mai mult pe problemele interne decât pe cele legate de
cooperarea regională.
4. Aproape toate economiile din regiunea Mării Negre nu sunt autosuficiente. Economiile unora dintre ţări, volatile şi insuficient de puternice, simt lipsa resurselor necesare pentru finanţarea importurilor, iar industria şi agricultura încă ineficiente blochează cooperarea şi dezvoltarea sincronizată a pieţelor.
5. Corupţia şi reducerea ritmului reformelor politice şi economice au provocat în unele dintre ţări dezamăgiri în ceea ce priveşte virtuţile democraţiei. Nostalgia după „timpurile mai bune‖ din trecutul recent din fostele
republici sovietice dau forţă avocaţilor unor legături mai strânse cu Rusia, în timp ce în altele încurajează nostalgiile după regimul comunist.
6. În ceea ce priveşte priorităţile de politică externă ale ţărilor luate separat
sunt în unele cazuri contrare unora altora; există tendinţa de a încheia
legături strategice şi de securitate cu diferite puteri globale şi regionale,
ale căror programe politice în regiunea Mării Negre se bazează obiective
situate pe poziţii opuse (de exemplu Rusia şi SUA care îşi dispută influenţa în regiunea Mării Negre).
7. SUA şi UE, ca actori externi majori, ar putea să schimbe peisajul politic
în regiunii Mării Negre prin încurajarea atât de necesarelor investiţii occidentale şi realizarea de proiecte transregionale. Deocamdată nu se face
simţită o coordonare a strategiilor lor pentru această regiune.
8. Deoarece majoritatea ţărilor nu au suficientă forţă politică şi nici una dintre ele nu posedă resurse economice relevante, apariţia unui lider care
să servească de „locomotivă‖ către o cooperare şi coeziune mai strânsă
este puţin probabilă în viitorul apropiat. Turcia a încercat fără succes, iar
Rusia nu ar fi acceptată chiar dacă şi-ar propune aşa ceva, în primul
rând din prejudecăţi provenind din trecutul mai apropiat sau mai îndepărtat.
Conceptul de regiune unitară a Mării Negre a fost schiţat în mai multe
eforturi de construire a unei cooperări regionale în anii '90, mai întâi în structuri
ad-hoc şi din 1999 în mecanismele instituţiilor euroatlantice şi europene.
Sistemele limitate de cooperare, cum sunt OCEMN (cu 11 ţări membre)
sau GUUAM (un mecanism de coordonare dintre fostele republici sovietice
Georgia, Ucraina, Uzbekistan, Azerbaidjan şi Moldova, dar care nu are prea
multe rezultate concrete) reflectă dezvoltarea unor interese comune, economice
şi politice în zonă.
Dimensiunea sudică a securităţii europene (2001) şi admiterea (aprilie
2004) în NATO a României şi Bulgariei (alături de Turcia, deja membră) au
confirmat faptul că trei state importante din regiunea Mării Negre sunt de acord
să facă parte dintr-un sistem de securitate unic, complet integrat în sistemul mai
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mare euroatlantic. Atât Ucraina, cât şi Georgia urmăresc să obţină calitatea de
membru NATO (într-un viitor mai mult sau mai puţin apropiat), ceea ce
sugerează că toate aceste state îşi văd viitorul într-un cadru comun de securitate
şi cooperare în regiunea Mării Negre.
O aceeaşi convergenţă a intereselor regionale poate fi observată şi în
dezvoltarea relaţiilor cu Uniunea Europeană. Ţările din partea sudică şi vestică a
Mării Negre – Turcia, Bulgaria şi România – constituie un grup de solicitanţi de
aderare la Uniunea Europeană şi, potenţial, viitori membri ai un sistem economic
şi politic integrat.
După decizia de extindere a politicii europene de vecinătate faţă de
Georgia, Azerbaidjan şi Armenia, practic toate ţările din apropierea ţărmurilor
nordice şi estice ale Mării Negre, inclusiv Rusia, Ucraina şi Moldova, vor fi
antrenate în dezvoltarea unor mai strânse relaţii cu Uniunea Europeană.
Implicarea altor instituţii multilaterale – Organizaţia pentru Securitate şi
Cooperare în Europa, Grupul de la Minsk (abordarea conflictelor „îngheţate‖ din
regiunea Mării Negre), negocierile pentru flancul sudic al Tratatului privind forţele
convenţionale în Europa etc. – toate urmăresc formula „probleme regionale
comune, soluţii regionale în colaborare‖ (engl. common regional problems,
cooperative regional solutions).
Interesele comune, economice şi de securitate, precum şi forţa gravitaţională a unei Europe care se integrează cu rapiditate, împing statele Mării
Negre spre un fel de convergenţă regională. Deşi persistenţa conflictelor şi
fragilitatea instituţiilor naţionale sugerează că apariţia unui sistem geopolitic pe
deplin funcţional al Mării Negre va surveni cândva în viitor, peste nişte ani, există
totuşi dovezi că Marea Neagră este cu adevărat un embrion al unei regiuni
euroatlantice. Prin urmare, statele euroatlantice sunt interesate de ea şi ar trebui
să aibă şi o strategie faţă de această importantă şi potenţial pozitivă
transformare.
2.1.2. Importanţa strategică a regiunii
Regiunea Mării Negre este importantă din punct de vedere strategic
pentru Occident, ca legătură comercială şi ca zonă de tranzit, dar şi pentru
rezervele sale de combustibili fosili. Aşa cum au demonstrat-o crizele din
Balcani, Caucaz sau zona Mării Caspice, animozităţile etnice, crizele economice,
problemele refugiaţilor, problemele de mediu şi disproporţiile în puterea militară
fac ca această regiune să fie înclinată spre instabilitate. Existenţa marilor rezerve
de petrol şi gaze naturale încurajează însă cooperarea, implicând consorţii
multinaţionale şi alte state din afara regiunii, interesate să menţină un climat de
bună-înţelegere.
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O serie de evenimente fără precedent în istorie au atras atenţia Occidentului asupra regiunii Mării Negre în sens larg1 – ţările litorale ale Mării Negre,
Moldova şi ţările caucaziene. Atacurile teroriste de la 11 septembrie şi 3 martie
au subliniat că cea mai mare ameninţare, atât pentru Europa, cât şi pentru
America, vine din afara continentului şi cu deosebire din Orientul Mijlociu.
Aceste evenimente au avut drept consecinţă „împingerea‖ regiunii Mării
Negre de la periferie spre centrul atenţiei Occidentului. În acelaşi timp, a devenit
vizibil faptul că, cel puţin în momentul de faţă, Vestul nu are o strategie coerentă
şi completă faţă de această regiune. Ţările din zonă au fost lăsate să se
descurce mai mult singure pentru a deveni parteneri sau membri ai principalelor
instituţii euroatlantice. Nici SUA şi nici marile puteri europene nu au făcut din
această regiune o prioritate şi nici nu au identificat obiective strategice în zonă.
Fără o motivaţie convingătoare, atractivă şi convingătoare, elitele, dar şi
populaţia de pe ambele maluri ale Atlanticului nu vor simţi dorinţa să acorde
atenţia, dar şi resursele necesare pentru a angaja şi ancora ţările Regiunii Mării
Negre de Occident.
Situată la intersecţia spaţiilor de securitate european, euroasiatic şi al
Orientului Mijlociu, regiunea Mării Negre a fost practic ignorată de experţii
tradiţionalişti ai celor trei regiuni, deoarece se găsea, din punct de vedere
geografic, la marginea fiecărui spaţiu amintit şi, deci, pasată de la unul la celălalt.
În Europa, accentul s-a pus pe axa care se întindea de la Marea Baltică la
statele balcanice, în spaţiul postsovietic atenţia s-a concentrat pe construirea
unor relaţii noi de cooperare cu Rusia şi, cel mult, şi cu Ucraina. În afară de
conflictul israeliano-palestinian, interesul şi atenţia politicii occidentale în Orientul
Mijlociu se opreau la graniţa sudică a Turciei.
În plus, datorită agendei foarte încărcate a comunităţii euroatlantice după
colapsul comunismului, prea puţin timp sau energie s-au mai putut îndrepta şi
spre regiunea Mării Negre, care a apărut (şi încă apare) foarte rar în agendele
oficialilor occidentali. Considerabilul interes faţă de siguranţa şi stabilitatea
fluxurilor de energie din regiune a determinat reanimarea politicii occidentale în
zonă.
Regiunea nu a beneficiat nici de prezenţa unor personalităţi marcante,
care să militeze cu succes pentru relaţii mai strânse cu Occidentul. Ţările din
zonă, deosebite între ele şi cu diferite aspiraţii, au fost preocupate mai mult de
propriile probleme, unele fiind angajate în adevărate războaie civile sau conflicte
armate, condiţii în care apropierea de Vest părea nerealistă, utopică în ochii
ambelor părţi.
1

Ronald D. Asmus and Bruce P. Jackson, The Black Sea and the Frontiers of Freedom;
www.policyreview.org/jun04/asmus_print.html. Ronald D. Asmus este expert în probleme
transatlantice la German Marshall Fund of the United States. Bruce P. Jackson este preşedintele proiectului cu privire la democraţiile în tranziţie (Project on Transitional
Democracies).
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Din diverse motive, regiunea Mării Negre, cu problemele ei, mozaicul de
populaţii, culturi, aspiraţii, a fost şi este încă puţin cunoscută Occidentului. Pentru
foarte multă lume, Europa se termină, în cel mai bun caz, pe axa ţările baltice –
Balcani, cuprinzând doar ţărmurile vestice şi sudice ale Mării Negre.
Ceea ce, până nu de mult, a făcut parte din fosta URSS este practic o
„gaură neagră‖ pentru conştiinţa istorică occidentală, chiar şi după destrămarea
fostei Uniuni Sovietice, Ucraina sau ţările caucaziene continuând să fie
considerate ca sferă de dominaţie naturală a Rusiei – „străinătatea apropiată‖.
Multe din aceste aspecte sunt pe punctul de a se schimba. Cum
obiectivele din agenda legată de Europa de Est au fost în mare parte realizate,
orizontul geopolitic poate fi lărgit pentru a cuprinde şi regiunea Mării Negre,
extinderea NATO şi a UE trezind noi aspiraţii în această zonă.
2.1.3. Principalii actori
Principalii actori din zonă sunt Rusia şi SUA, precum şi, de o mai mică
importanţă, Turcia şi Iran. Pentru Rusia, regiunea este atât o zonă tampon, cât şi
o poartă de ieşire spre oceanele lumii, de aceea este de la sine înţeles de ce se
străduieşte să îşi restabilească influenţa mult diminuată după destrămarea
URSS.
Situaţia nesigură din Golful Persic l-a determinat, în anul 1994, pe
preşedintele american, Bill Clinton, să declare zona Mării Caspice drept areal
strategic pentru interesele SUA. Pentru Rusia era evident că ea nu putea să
asiste nepăsătoare la afirmarea intereselor americane în imediata apropiere a
graniţelor sale, într-un teritoriu asupra căruia avusese controlul timp de decenii.
Statele Unite au în această regiune trei obiective principale: să sprijine
noile state independente (ce au apărut prin câştigarea independenţei de către
fostele republici ex-sovietice) şi să le scoată de sub directa influenţă a Rusiei, să
susţină implicarea comercială a Statelor Unite în producţia şi exportul de petrol şi
gaze naturale din zonă şi să reducă dependenţa faţă de resursele din Golful
Persic. În ceea ce priveşte Turcia şi Iranul, importanţa resurselor de petrol din
zonă le face atât partenere, cât şi rivale potenţiale.
Destrămarea Uniunii Sovietice şi apariţia de state independente în Caucaz
şi Asia Centrală a reprezentat pentru Turcia o ocazie unică de a încerca un nou
rol – cel de putere regională influentă1. Turcia avea legături etnice şi lingvistice
cu cinci dintre noile state independente – Azerbaidjan, Kazahstan, Uzbekistan,
Kârgâzstan şi Turkmenistan, ceea ce putea servi ca bază solidă pentru influenţa
ei în orientarea dezvoltării lor economice, a direcţiilor politice sau a relaţiilor
externe. Şi faptul că Turcia era un stat modern, orientat spre piaţă o făcea un
model alternativ pentru statele postcomuniste.
1

Ziya Onis – "Turkey and post-soviet states: potential and limits of regional power
influence", Middle East Review of International Affairs, Vol. 5, No. 2 (Summer 2001)
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Această viziune şi-a atras şi sprijinul SUA şi al Europei vestice, deoarece
prezenta o alternativă faţă de modelul islamist iranian. Oficialităţile turce au văzut
în acest rol de posibil lider regional şi o şansă de a creşte importanţa ţării lor în
ochii Occidentului, atât din punct de vedere strategic, cât şi economic, în
condiţiile în care războiul rece luase sfârşit.
Deşi declară că doreşte să joace rolul de principal actor în regiunea Mării
Negre, privirile Turciei sunt de mult timp îndreptate spre Europa de Vest,
OCEMN fiind doar un mijloc de a-şi demonstra calităţile. Speranţele de aderare
la UE ale Turciei datează încă din 1959, dar presiunile mai puternice se fac
simţite din 1987. La 6 octombrie 2004, Comisia Europeană a anunţat că a decis
recomandarea începerii negocierilor de aderare cu Turcia, fără a preciza însă o
anume dată în acest sens. Data exactă a începerii negocierilor va fi decisă abia
în luna decembrie 2004. Potrivit „International Herald Tribune‖, începerea
negocierilor de aderare cu Turcia constituie o prioritate a preşedinţiei olandeze şi
va fi anunţată o decizie referitoare la aceasta înainte de sfârşitul mandatului său,
la summit-ul extraordinar prevăzut pentru decembrie la Bruxelles.
Turcia va fi tratată ca oricare altă ţară candidată, punându-se accentul pe
respectarea drepturilor omului, condiţie impusă, de altfel, până acum tuturor
ţărilor candidate. Pe de altă parte, Comisia a înăsprit criteriile prin faptul că
solicită „să se facă dovada, pe o perioadă de timp mai îndelungată, a
ireversibilităţii procesului de reformă, cât şi a implementării acestuia, cu referire
mai ales în ceea ce priveşte libertăţile fundamentale‖. Mai mult, recomandările
subliniază că negocierile de aderare reprezintă „un proces deschis‖, a cărui
finalitate „nu poate fi garantată‖. În acest fel s-a luat notă de eforturile de reformă
ale Turciei, dar nu s-au neglijat nici reţinerile statelor sau formaţiunilor politice
care şi-au declarat rezerva faţă de viitorul acces al Turciei la UE, ameninţând cu
„o ruptură gravă şi definitivă‖ în cazul violării drepturilor fundamentale europene.
Deschiderea primei conducte de transport a gazelor naturale care leagă
Iranul cu bazinul Mării Caspice, via Turkmenistan, a stimulat ambiţiile
Teheranului de a juca un rol mai important în regiune.
Deschiderea conductei între Turkmenistan şi Iran nu este privită cu
entuziasm de SUA a căror încercare de a împiedica Iranul să joace un rol mai
important în regiune este astfel subminată. Reticenţa Washingtonului faţă de
dezvoltarea tot mai puternică a legăturilor Kazahstanului cu Iranul în domeniul
comercial şi al transportului gazelor naturale ar putea determina SUA să
exploreze posibilitatea unor legături mai strânse cu rivalul Kazahstanului în
regiune, respectiv Uzbekistanul.
La nivelul intereselor financiare, aici se regăsesc majoritatea giganţilor
mondiali din extracţia, transportul şi distribuţia petrolului şi a gazelor naturale.
Interesele lor sunt cele care determină în bună măsură acţiunile diplomatice
americane în zonă. Nu sunt de neglijat nici interesele în Asia Centrală ale marilor
companii monopoliste ruseşti din domeniul extragerii şi transportului petrolului şi
gazelor naturale (în principal Gazprom, protejata fostului premier Cernomârdin),
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care nu văd cu ochi buni încălcarea de către companiile străine a teritoriului pe
care s-au obişnuit să îl considere al lor.
Poziţia Rusiei devine mult mai limpede dacă o analizăm în contextul noii
orientări nord-sud a diplomaţiei ruseşti, respectiv dorinţa de a-şi spori influenţa la
sud de fosta graniţă a URSS, pe linia Siria, Irak, Iran, Afganistan.
Periculoasă pentru monopolul Rusiei este şi apariţia încă a unui ofertant
pentru importurile de hidrocarburi, şi nu numai a acestora, din Caucaz şi Asia
Centrală şi anume China. Beijingul a propus construirea unui oleoduct între
Aktiubinsk (Kazahstan) şi Karamay (China), un acord în acest sens fiind deja
semnat în 1997.
Importanţa geostrategică a regiunii Mării Negre pentru Occident şi, în
special, pentru Europa va creşte în anii ce vin. Datorită poziţiei sale geografice
de joncţiune naturală între Europa şi Asia şi între Asia Centrală şi Orientul
Mijlociu, regiunea Mării Negre constituie o vitală legătură comercială şi o zonă de
tranzit importantă, ceea ce o aduce în atenţia comunităţii internaţionale.
Dizolvarea Uniunii Sovietice şi sfârşitul rivalităţii bipolare pentru dominaţia
mondială a adus o schimbare profundă a ordinii politice pe mapamond şi s-au
pus bazele unui nou sistem de relaţii internaţionale. O caracteristică majoră a
actualei tranziţii politice a constituie şi transformarea relevanţei comparative a
regiunilor lumii, inclusiv a regiunii Mării Negre. Şi procesul de globalizare
afectează tot mai mult configuraţia geopoliticii mondiale. Amploarea pe care a
luat-o recent terorismul este una dintre aceste schimbări globale cu care se
confruntă marile puteri, dar şi entităţile regionale sau statale, indiferent de
mărimea lor, şi care are nevoie de o rezolvare colectivă.
În ultimul deceniu au existat încercări de instituţionalizare a cooperării est
şi sud-est europene. Ca urmare, în regiunea Mării Negre întâlnim o serie de
alianţe, cu diferite priorităţi şi agende. Este vorba de Comunitatea Statelor
Independente (CSI), Organizaţia Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN)
şi GUUAM (din care fac parte Georgia, Ucraina, Uzbekistan, Azerbaidjan şi
Ucraina), care sunt cel mai mari. Ucraina, Moldova, Georgia şi Azerbaidjan sunt
membre în toate trei, alături de ţări care reprezintă şi alte regiuni decât strict
Marea Neagră. Din nefericire, nici una dintre ele nu s-a dovedit a fi eficientă, dar
şi Organizaţia de Cooperare Economică (OCE), care a fost iniţial creată de Iran,
Turcia şi Pakistan (1985), ca o organizaţie de cooperare şi dezvoltare regională,
şi în 1992 a fost lărgită prin primirea a şapte noi membri dintre noile state
independente ex-sovietice (Azerbaidjan, Kazahstan, Kârgâstan, Tadjikistan,
Turkmenistan şi Uzbekistan) plus Afganistan.
Regiunea Mării Negre se confruntă cu o realitate în care ameninţările la
securitate, mai ales în anumite zone ale ei, sunt în creştere. Despre această
realitate au reamintit dureros recentele evenimente de la Beslan (septembrie
2004), în care Rusia s-a dovedit nepregătită în faţa terorismului.
Regiunea Mării Negre are nevoie de o strategie cuprinzătoare, care să
transforme zona dintr-o arie de confruntări într-un sistem geoeconomic deschis,
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în care interesele contrarii vor fi înlocuite cu înţelegeri reciproce, mergând până
la interese comune. Valorificarea în comun a resurselor naturale şi umane cu
ajutorul unei infrastructuri dezvoltate adecvat ar permite regiunii să pună în
valoare mai bine avantajele comparative pe care le are fiecare stat în parte, să
facă mai bine faţă provocărilor globalizării. Este necesar şi un dialog între
comunitatea internaţională şi regiunea Mării Negre pentru o abordare
coordonată a agendelor interne şi internaţionale pentru această zonă.
Vocaţia geostrategică a României ne determină să avem o voce în zona
central-est europeană, precum şi în spaţiul Marea Neagră-Caucaz-Asia Centrală
şi dincolo de aceasta, în aria Orientului Mijlociu în sens larg. O serie de
probleme politice, economice, de securitate sau culturale pot fi mai bine
abordate şi rezolvate într-un cadru relativ omogen, cu o comunitate de interese.
2.1.4. Procese de cooperare regională în regiunea Mării Negre
Organizaţia Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN)
Istoricul şi obiectivele cooperării1
Urmare ideii avansate de Sukru Elekdag, fost ambasador al Turciei la
Washington, preşedintele Turgut Ozal a propus crearea unei structuri de
cooperare în zona Mării Negre cu ocazia vizitei la Bucureşti, în 1990. În această
iniţiativă i s-au alăturat Bulgaria, România şi fosta URSS.
Cooperarea Economică a Mării Negre (CEMN) a fost oficial lansată, prin
semnarea Declaraţiei de la Istanbul, la 25 iunie 1992, într-un moment deosebit
de favorabil pentru dezvoltarea unor noi forme de cooperare în Europa, la puţin
timp după dispariţia blocurilor economice şi militare socialiste şi a URSS.
OCEMN a fost fondată de unsprezece state: cinci ţări balcanice – Albania,
Bulgaria, Grecia, România, Turcia (motivele pentru care Grecia şi Albania, care
nu au ieşire la Marea Neagră, fac parte din CEMN se explică prin faptul că,
iniţial, conceptul organizaţiei era de a cuprinde o arie lărgită a Balcanilor, inclusiv
RF Iugoslavia, iar Turcia are interese speciale în promovarea poziţiei Albaniei),
trei ţări riverane devenite independente – Moldova, Rusia, Ucraina şi trei ţări
caucaziene – Armenia, Azerbaidjan şi Georgia.
Regiunea cuprinsă în cadrul organizaţiei acoperă o suprafaţă ce se întinde
de la Marea Adriatică la Oceanul Pacific (prin intermediul Rusiei), şi care, pe
lângă Marea Neagră, este scăldată de alte şapte mări (Marea Azov, Marea
Marmara, Marea Egee, Marea Caspică, Marea Ionică, Marea Adriatică şi Marea
Mediterană).
Importanţa regiunii este dată de resursele umane şi naturale, de
potenţialul surselor de energie, în special petrol şi gaze şi de amplasarea pe
trasee de tranzit importante din punct de vedere strategic. Populaţia totală
1
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depăşeşte 350 milioane locuitori, iar, la începutul secolului XXI, comerţul exterior
cumulat al tuturor ţărilor membre reprezenta circa 5% din comerţul mondial.
Conform datelor Băncii Mondiale (2001), privind venitul pe cap de locuitor, ţările
membre OCEMN se distribuie pe o plajă foarte largă, începând de la Moldova
(380$/loc.), Armenia (560$/loc.), Georgia (620$/loc.) Azerbaidjan (650$/loc.) şi
Ucraina (720$/loc.), continuând cu Albania (1.230$/loc.), Bulgaria (1.560$/loc.),
România (1.710$/loc.), Rusia (1.750$/loc.) şi Turcia (2.540$/loc.), la mare
distanţă aflându-se Grecia (11.780$/loc.).
Evoluţia cooperării economice în jurul Mării Negre poate fi împărţită în trei
etape:
a) prima, de formare, lipsită de rezultate şi fără o organizare clară, a durat
până la întâlnirea de la Bucureşti, din anul 1995, când miniştrii de externe au
adoptat un „Plan de acţiune‖ care a dus la consolidarea mecanismelor de
cooperare;
b) în cea de a doua, s-a introdus sistemul Troicii ministeriale, a început
finanţarea comună a Secretariatului Internaţional Permanent (PERMIS) de la
Istanbul, s-au intensificat reuniunile la toate nivelele şi s-a semnat „Carta
CEMN‖, la Yalta, la 5 iunie 1998;
c) după semnarea Cartei, CEMN şi-a asumat toate caracteristicile unei
organizaţii internaţionale regionale şi a îmbrăcat o formă instituţionalizată, cu o
largă varietate de structuri de cooperare şi un mare număr de organisme abilitate
să adopte documente cu valenţă internaţională. La 30 aprilie 1999, cu ocazia
Reuniunii miniştrilor afacerilor externe ai ţărilor membre CEMN de la Tbilisi, a
luat fiinţă efectiv Organizaţia Cooperării Economice a Mării Negre, ca urmare a
depunerii instrumentelor de ratificare de către 10 state membre, printre care şi
România. De la acea dată, OCEMN a devenit o structură regională de cooperare
economică.
OCEMN a dobândit statutul de observator la ONU începând cu 8
octombrie 1999, urmare adoptării Rezoluţiei A/54/5.
Cele două documente adoptate la Istanbul la 25 iunie 1992, „Declaration
on Black Sea Economic Cooperation‖ şi „Bosphorus Statement‖ indică, printre
principalele obiective ale OCEMN, accelerarea dezvoltării economice şi sociale a
statelor membre în perspectiva integrării lor în Uniunea Europeană, prin
intensificarea cooperării multilaterale şi folosirea avantajelor care decurg din
proximitatea geografică şi complementaritatea economiilor naţionale. În mod
intenţionat, a fost evitată includerea altor obiective importante, cum ar fi
aspectele pur politice şi de securitate.
La 25 iunie 2002, la Istanbul, şefii de stat şi de guvern din regiunea Mării
Negre au marcat, în cadrul unei reuniuni extraordinare, aniversarea a zece ani
de la crearea Cooperării Economice a Mării Negre. Summit-ul aniversar OCEMN
a oferit posibilitatea evocării realizărilor Organizaţiei în cei 10 ani care au trecut
de la lansarea procesului de cooperare în zona Mării Negre, precum şi a
semnării „Declaraţiei Deceniale‖ prin care se marchează trecerea organizaţiei
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într-o nouă etapă de evoluţie şi în care sunt creionate domeniile viitoare de
acţiune, cum ar fi cele legate de securitatea şi stabilitatea regională, cooperarea
cu Uniunea Europeană, colaborarea cu alte iniţiative şi structuri regionale.
State membre: Albania, Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia, Grecia,
Republica Moldova, România, Federaţia Rusă, Turcia şi Ucraina.
Spre deosebire de alte iniţiative de cooperare regională, componenţa şi
numărul membrilor OCEMN nu s-au modificat în timp, în special ca o consecinţă
a imposibilităţii realizării consensului între statele membre asupra opţiunilor pe
termen lung referitoare la extinderea şi evoluţia organizaţiei, precum şi din cauza
circumstanţelor complexe legate de situaţia politică internă sau poziţia
internaţională ale unor state care şi-au exprimat interesul de a deveni membre
ale OCEMN: RF Iugoslavia (pentru prima dată în istoria OCEMN, a 5-a reuniune
a Consiliului Miniştrilor Afacerilor Externe – Erevan, 18 aprilie 2003 – a invitat
FRI a Macedoniei şi Serbia şi Muntenegru să acceadă la Carta OCEMN – Yalta,
5 iunie 1998, pentru a deveni membre ale organizaţiei, afilierea propriu-zisă
urmând să aibă loc odată cu depunerea de către cele două state candidate a
instrumentelor de ratificare), Macedonia, Cipru, Iran. Consiliul de miniştri ai
OCEMN a hotărât la 18 aprilie 2004, la Erevan, că Serbia-Muntenegru se poate
alătura organizaţiei.
Observatori: Austria, Egipt, Israel, Italia, Polonia, Slovacia, Tunisia,
Franţa, Germania şi Conferinţa Cartei Energiei.
Alte organizaţii şi instituţii internaţionale, printre care Uniunea Europeană,
OSCE, Consiliul Europei, CEE/ONU, ONUDI, BERD, BEI, Organizaţia
Meteorologică Mondială (WMO) şi FAO sprijină activităţile OCEMN.
Proiecte şi acţiuni prioritare
Conform hotărârilor Summit-ului Decenial la nivelul şefilor de stat şi ale
ultimelor Reuniuni ale Consiliului Miniştrilor Afacerilor Externe, organizaţia va
trece într-o nouă etapă de dezvoltare şi anume una orientată pe proiecte. Prin
decizia Consiliului ministerial de la Tirana, 25 octombrie 2002, a fost constituit
Fondul de Dezvoltare a Proiectelor (FDP), iar în perioada 14-15 iulie 2003, a
avut loc la Istanbul, o reuniune preliminară de constituire a Comitetului Director a
FDP (PDF Steering Committee).
După definirea unor domenii prioritare de cooperare, OCEMN se
orientează către proiecte de dezvoltare regională, între care mai importante sunt:
a) interconectarea reţelelor electrice şi conectarea lor la sistemele din vestul Europei;
b) dezvoltarea infrastructurilor de transport, prin prelungirea către Est a marilor magistrale europene;
c) construirea unor conducte pentru transportul petrolului şi gazelor naturale;
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d) modernizarea şi interconectarea sistemelor de comunicaţii (aflate în execuţie) etc.
Perspective
Principalele probleme aflate în atenţia OCEMN pentru etapa următoare
sunt:
 Transpunerea în practică a deciziilor Consiliului Afacerilor Externe:
 implementarea Agendei Economice pentru Viitor;
 Declaraţia comună a miniştrilor de interne privind dezvoltarea cooperării între instituţiile specializate în combaterea crimei organizate;
 semnarea Protocolului Adiţional la Acordul privind combaterea crimei
organizate şi a terorismului;
 semnarea „Documentului privind măsurile de creştere a încrederii şi
securităţii în domeniul naval la Marea Neagră‖;
 implementarea „Strategiei regionale pentru dezvoltarea agriculturii‖ şi
a „Programului privind securitatea alimentară‖ (în colaborare cu FAO);
 Planul de Acţiune al OCEMN în domeniul transporturilor;
 oferirea unor soluţii politice problematicii FDP, care să servească intereselor naţionale, precum şi obiectivele convenite în comun cu statele
membre;
 impulsionarea activităţii grupurilor de lucru;
 actualizarea regulamentului financiar şi a regulilor de procedură ale
Secretariatului Internaţional Permanent;
 întărirea legăturilor cu alte organizaţii internaţionale, extinderea colaborării cu structuri similare de cooperare regională, precum şi cu organizaţii şi instituţii economice şi financiare internaţionale;
 editarea periodică a Almanahului OCEMN.
 Intensificarea colaborării cu Uniunea Europeană, în contextul punerii în
practică a Fondului de Dezvoltare a Proiectelor, prin care se vor implementa proiectele andorsate în cadrul OCEMN;
 Finalizarea unor noi instrumente de cooperare:
 elaborarea unui Memorandum de înţelegere asupra facilitării transportului rutier de mărfuri în regiunea Mării Negre;
 realizarea graduală a unei zone de liber schimb în regiunea Mării Negre (obiectiv pe termen lung);
 îmbunătăţirea activităţilor PERMIS, avându-se în vedere rolul care îi
revine în noua etapă de dezvoltare a OCEMN (―project oriented
endeavour‖), în care Fondul de Dezvoltare a Proiectelor va deveni o
veritabilă coloană vertebrală a mecanismului de luare a deciziilor şi a
infrastructurii de cooperare. În acest sens, se va acorda o atenţie deosebită raporturilor noi care vor apărea între structurile instituţionale,
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pe de o parte, şi ministerele de externe şi alte instituţii din statele
membre, pe de altă parte.
În concluzie, în deceniul său de existenţă, Organizaţia pentru Cooperare
Economică a Mării Negre şi-a justificat, într-o oarecare măsură, motivele pentru
care a fost creată. Prin spectrul larg de activităţi ale OCEMN, regiunea Mării
Negre se apropie, gradual, de criteriile europene de cooperare regională,
ca bază şi precondiţie a securităţii şi prosperităţii. Având în vedere diferenţele
semnificative, economice şi sociale, dintre ţările participante, OCEMN nu poate
produce rezultate rapide şi spectaculoase, dar, oferă un cadru propice stimulării
încrederii reciproce între ţările membre vecine şi contribuie la dezvoltarea
spiritului de cooperare multilaterală, pregătind, astfel, statele participante pentru
o angajare viabilă în proiectele mai ambiţioase ale integrării europene.
GUUAM
Denumirea de GUUAM reprezintă iniţialele ţărilor membre (Georgia,
Ucraina, Uzbekistan, Azerbaidjan, Moldova). Gruparea a fost creată în 1997
(atunci, fără Uzbekistan, se numea GUAM) cu principalul scop de a dezvolta
proiecte de conducte de transport al hidrocarburilor (petrol şi gaze naturale) din
zona Mării Caspice, ocolind Rusia. Ulterior, centrul de greutate s-a deplasat spre
probleme de control al armelor şi s-a urmărit contrabalansarea importanţei
Tratatului Colectiv de Securitate din cadrul CSI, unde domina Rusia. În general,
grupul de ţări înclină spre vest, dar există şi pendulări spre spaţiul ex-sovietic şi,
mai ales, spre Rusia (vezi comportarea recentă a Ucrainei sau intenţiile
Uzbekistanului de a părăsi organizaţia). Iniţial organizaţia a şi fost creată pentru
a se opune ameninţărilor expansioniste ale Rusiei în regiune, care urmărea să
recâştige influenţa pierdută prin destrămarea URSS.
Rămâne de văzut dacă GUUAM va putea juca un rol în rezolvarea problemelor complexe, politice şi economice, care însoţesc crearea unei infrastructuri
de conducte de transport de la Marea Caspică spre pieţele externe, dar, în ceea
ce priveşte integrarea economică, organizaţia are deocamdată un aport slab.
Comunitatea Statelor Independente
Comunitatea Statelor Independente (CSI), creată, după unele opinii, în
mare grabă din necesitatea de a împiedica iugoslavizarea teritoriului fostei
Uniuni Sovietice, şi-a definit cu greu identitatea, rămânând fragilă şi cu un viitor
incert. De la început, cele trei ţări baltice au rămas în afara CSI.
În decembrie 1991 şi în ianuarie 1992, la Minsk şi Moscova, au fost
semnate la nivel înalt convenţiile şi protocoalele prin care s-au stabilit principiile
şi caracterul noilor relaţii dintre republici în domeniul economic, apărare,
cercetarea spaţiului cosmic, protecţia mediului, probleme umanitare. În decursul
anului 1992 s-au adoptat documentele care au pus bazele juridice ale
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Comunităţii. Între acestea: statutul CSI (22 ianuarie 1993, Minsk). La 24
septembrie 1993 a fost semnat Acordul privind crearea uniunii economice.
CSI a depăşit 12 ani de existenţă şi nu dă semne de destrămare, dar nici
nu depăşeşte stadiul de intenţii în cazul majorităţii proiectelor sale. Ea ar putea fi
menţinută, măcar de faţadă, până apare ceva mai bun care să o înlocuiască.
Principalul este că CSI nu deranjează pe nici unul din membrii săi, care îşi văd în
continuare de propriile interese deoarece documentele organizaţiei nu prevăd
nici un fel de sancţiuni sau metode de constrângere pentru cei care nu respectă
hotărârile comune.
Organizaţia de Cooperare Economică (OCE)
OCE este actualmente formată din 10 membri: Afganistan, Azerbaidjan,
Iran, Kazahstan, Kârgâstan, Pakistan, Tadjikistan, Turcia, Turkmenistan şi
Uzbekistan. OCE este o organizaţie interguvernamentală regională, îndreptată
spre dezvoltarea socioeconomică a membrilor săi. Populaţia totală a statelor
membre atinge 300 milioane.
OCE a fost iniţial creată de Iran, Turcia şi Pakistan, ca o organizaţie de
cooperare şi dezvoltare regională, şi a fost revigorată în 1985 după o întrerupere
cauzată de revoluţia iraniană din 1979. Tratatul semnat la Izmir, în 1977, a fost
modificat la Islamabad, în 1990, şi a fost ulterior adoptat ca statut de bază al
OCE. În 1992, la summit-ul de la Teheran, s-a deschis calea creşterii numărului
de membri de la 3 la 10 state.
Evoluţia OCE s-a accelerat în anii ‘90. Statele membre au adoptat la
întâlnirea din 1993 Planul de Acţiune Quetta şi, ulterior, Declaraţia de la Istambul
din 1993 a schiţat „Perspectiva pe termen lung a OCE‖.
În 1994, la Alma-Ata, a fost aprobat „Planul general de dezvoltare a
sectorului de transport în regiunea OCE‖, iar la al treilea summit OCE de la
Islamabad din 1995, statele membre au adoptat Acordul privind comerţul de
tranzit al OCE şi Acordul privind simplificarea procedurilor de acordare a vizelor.
În 1996, Consiliul de miniştri al OCE a aprobat un plan de reorganizare şi
restructurare a OCE, care a necesitat crearea unui sediu permanent la Teheran.
La cel de-al cincilea summit, care a avut loc la Alma-Ata în 1998, OCE şi-a
lărgit structurile şi a aprobat un Memorandum de înţelegere în cooperarea
împotriva contrabandei şi fraudelor vamale, precum şi un Acord Cadru pentru
transportul de tranzit. Tot la Alma-Ata a fost aprobat şi Programul de Acţiune
pentru Decada de Transport şi Comunicaţii (1998-2007) a OCE.
În iunie 2000, la summit-ul de la Teheran, accentul a căzut pe cooperarea
în domeniul energiei şi pe dezvoltarea şi implementarea acordurilor comerciale.
Comerţul, transporturile, energia şi cooperarea în industrie şi în agricultură
sunt domeniile prioritare ale OCE. În regiune se simte lipsa infrastructurii şi a
instituţiilor necesare (pe care organizaţia încearcă să le dezvolte în mod prioritar)
pentru a pune în valoare resursele ţărilor membre.
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Deşi pe hârtie numărul acordurilor este impresionant, în realitate realizările
OCE sunt mai puţin decât satisfăcătoare. În prezent, organizaţia este un
adevărat labirint de organisme administrative, care complică foarte mult procesul
decizional. Pe hârtie, Consiliul de Miniştri al OCE este organismul politic şi de
decizie cel mai înalt. Dar mai există şi alte structuri care elaborează politici, cum
ar fi Consiliul Reprezentanţilor sau Consiliul de Planificare Regională. Aceste
organe sunt sprijinite de opt Comitete Tehnice, precum şi de Secretariatul OCE.
În plus, mai există opt instituţii specializate: Banca OCE pentru Comerţ şi
Dezvoltare, Compania de Reasigurare, Compania Navală, Compania Aeriană,
Colegiul de Asigurare, Camera de Comerţ, Fundaţia Stiinţifică şi Institutul
Cultural-Educaţional.
Un alt obstacol major în calea planurilor de dezvoltare a infrastructurii OCE
este generat de concurenţa dintre diverse organizaţii de dezvoltare economică în
care statele membre OCE sunt în acelaşi timp participante. Între acestea: grupul
GUUAM (Georgia, Ucraina, Uzbekistan, Azerbaidjan, Moldova) şi Comunitatea
Economică Euroasiatică (Belarus, Kazahstan, Kârgâstan, Rusia, Tadjikistan). Şi
Turcia testează aderarea la Uniunea Europeană.

2.2. Economii de piaţă emergente în regiunea Mării Negre
Într-o definiţie largă, o economie de piaţă emergentă este o ţară care face
eforturi să schimbe şi să îşi îmbunătăţească economia în scopul ridicării
performanţelor sale, tinzând spre cele mai avansate naţiuni1.
Antoine W. van Agtmael de la International Finance Corporation a Băncii
Mondiale este creditat cu inventarea, în 1981, a termenului de „emerging market‖
sau piaţă emergentă. Dar conceptul de investire în ţări mai puţin dezvoltate cu
potenţial de expansiune economică a fost o parte a strategiilor individuale şi
instituţionale încă din secolul XIX.
Termenul de „piaţă emergentă‖ a fost iniţial introdus de IFC pentru a
descrie o listă relativ îngustă de economii cu venituri mijlocii spre mari, care
făceau parte din ţările în curs de dezvoltare şi cu pieţe financiare pe care străinii
puteau să cumpere hârtii de valoare. De atunci, termenul s-a extins pentru a
cuprinde mai mult sau mai puţin toate ţările în curs de dezvoltare.
O economie de piaţă emergentă sau în dezvoltare este definită ca o
economie cu venit mic sau mediu. Astfel de ţări înglobează aproximativ 80% din
populaţia globului şi reprezintă circa 20% din economia mondială. Banca
Mondială clasifică economiile în economii cu venit mic (sub 755 dolari), mediu
(între 756 şi 9.265 dolari) şi ridicat (peste 9.266 dolari)2.
Pieţele emergente nu sunt în mod obligatoriu nici mici şi nici sărace, în
schimb înregistrează creşteri economice înalte. De exemplu, China este
considerată o economie de piaţă emergentă. Ea are resurse vaste şi o populaţie
1
2

"What Is An Emerging Market?" (http://bized.ac.uk/virtual/dc/).
Global Economic Prospects and the Developing Countries, World Bank, 2003
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de peste un miliard de locuitori. Dar şi Bangladesh este considerat tot o
economie de piaţă emergentă, deşi este mai puţin dotată cu resurse. Ceea ce le
caracterizează pe ambele este efortul de durată, procesele de reformă pentru aşi face economiile mai puternice, mai deschise pentru investitorii străini şi mai
competitive pe pieţele internaţionale în condiţiile globalizării. Revenind la zona
noastră, atât Rusia, cât şi Albania, de exemplu, sunt considerate economii
emergente.
În general economiile de piaţă emergente sunt considerate ca aflate în
proces de tranziţie, de trecere de la o economie închisă la una deschisă de
piaţă, ceea ce include şi ţările est-europene sau fostele republici sovietice în
această categorie. Sunt ţări care s-au angajat la programe de reforme
economice care să conducă la nivele de performanţă mai ridicate, dar şi la
transparenţă şi eficienţă pe piaţa de capital. O economie de piaţă emergentă
trebuie să întreprindă şi reforma sistemului de schimb valutar, deoarece o
monedă locală stabilă generează încredere în economia ţării respective, mai
ales pentru străinii care doresc să investească. Reforma cursului de schimb
reduce şi dorinţa investitorilor locali de a-şi scoate capitalurile din ţară (fuga de
capital). În implementarea reformelor, o economie de piaţă emergentă primeşte
ajutor şi îndrumare de la un cerc larg de ţări donatoare sau de organizaţii
internaţionale, între care Banca Mondială sau FMI.
O altă caracteristică a economiilor de piaţă emergente o reprezintă
creşterea investiţiilor, atât locale cât şi străine, de portofoliu şi directe. O creştere
a investiţiilor dintr-o ţară indică de cele mai multe ori că s-a reuşit sporirea
încrederii în economia ei. Mai mult încă, investiţiile străine sunt un semnal că
ţara respectivă, economia ei au intrat în atenţia comunităţii internaţionale şi
fluxurile de capital internaţionale îndreptate spre ea, injecţiile de valută pe piaţa
internă sporesc volumul pieţei de valori şi al investiţiilor pe termen lung în
infrastructură.
O economie de piaţă emergentă trebuie să pună bine în balanţă politicile
şi factorii sociali în încercarea sa de a-şi deschide economia pentru că populaţia sa a fost obişnuită să fie protejată de lumea exterioară şi poate să reacţioneze foarte diferit, inclusiv prin lipsă de încredere sau prin opoziţie (dintr-o aşazisă mândrie naţională) faţă de străini. Deschiderea unei economii înseamnă şi
expunerea nu numai la o nouă etică sau noi standarde ale muncii, dar şi un
impact cultural, uneori foarte puternic, mai ales în cazul ţărilor care au fost deosebit de izolate (de exemplu fostele republici sovietice, mai ales cele asiatice
sau caucaziene).
Procesul de emergenţă (de dezvoltare) poate fi dificil, încet şi adesea
poate stagna pentru un timp. Chiar dacă unele obstacole sunt depăşite, altele
apar în confruntarea cu o economie mondială în globalizare.
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Câteva caracteristici ale unei economii de piaţă emergente1:
 a înregistrat rate înalte de creştere în ultimii ani;
 a realizat un anumit grad de industrializare;
 a creat industrii pentru export;
 a atras fluxuri semnificative de investiţii străine;
 a pornit tranziţia de la o economie de comandă spre o economie de
piaţă.
Spre a ilustra mai bine performanţele care îndreptăţesc ţările din regiunea
Mării Negre să se numească economii de piaţă emergente am alcătuit
următoarele tabele în care sunt cuprinse trei grupuri de ţări şi anume ţările din
OCEMN, ţări asiatice cu realizări cunoscute, ţări europene cu performanţe înalte,
precum şi SUA, ultimele ca o ţintă spre care tinde dezvoltarea celor dintâi.
Unul dintre cei mai edificatori indicatori îl reprezintă creşterea PIB sau
ponderea exporturilor de produse înglobând tehnologii înalte în total exporturi de
produse prelucrate, unde diferenţele faţă de economiile asiatice sunt considerabile.
Tabelul nr. 1a
2
Venitul naţional brut pe locuitor
(dolari SUA, preţuri curente)
1998
1999
2000
2001
2002
Albania
890
970
1220
1400
1450
Armenia
570
600
650
700
790
Azerbaidjan
510
570
610
660
710
Bulgaria
1270
1450
1580
1650
1770
Georgia
700
660
630
600
650
Grecia
12130
11910
11700
11450
11660
Moldova
470
410
390
400
460
România
1520
1580
1680
1720
1870
Rusia
2140
1760
1720
1800
2130
Turcia
3060
2800
2980
2420
2490
Ucraina
850
760
690
720
780
OBS: Ţări în curs de dezvoltare sunt considerate ţările cu un venit naţional brut pe locuitor
(VNB/loc) de 9.265 dolari sau mai puţin. Banca Mondială clasifică economiile în
economii cu venit mic (VNB/loc de 755 dolari sau mai puţin) şi venit mediu (VNB/loc
între 756 şi 9.265 dolari)
Sursa: World Development Indicators Database3

1

Annie Wei – " B40 Management School", www/lancaster.ac.uk.
Calculat după metoda Atlasului Băncii Mondiale.
3
http://devdata.worldbank.org/data-query.
2
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Tabelul nr. 1b
Venitul naţional brut pe locuitor

Bangladesh
China
Hong Kong, China
India
Indonezia
Coreea de Sud
Malaysia
Maldive
Nepal
Pakistan
Philippine
Singapore
Sri Lanka
Thailanda

1998
360
740
24820
420
670
8500
3630
1950
220
470
1080
23510
850
2110

1999
370
780
25580
440
590
8530
3370
2050
220
460
1040
22660
860
2000

2000
380
840
26830
450
570
9010
3390
2130
230
450
1030
22780
890
2010

(dolari SUA, preţuri curente)
2001
2002
380
380
900
960
25780
24690
460
470
680
710
9490
9930
3410
3540
2130
2170
240
230
420
420
1030
1030
21100
20690
840
850
1980
2000

Tabelul nr. 1c
Venitul naţional brut pe locuitor
1998
1999
Croaţia
4690
4500
Franţa
24770
24400
Germania
26630
25740
Japonia
33780
33170
Portugalia
11030
11090
Suedia
28710
28540
Marea Britanie
22790
24070
SUA
30700
32250
Sursa: World Development Indicators Database

2000
4430
23990
25150
35400
11090
28680
25220
34360

(dolari SUA, preţuri curente)
2001
2002
4330
4540
22880
22240
23540
22740
35920
34010
10770
10720
26750
25970
25230
25510
34640
35400

Tabelul nr. 2a
Creşterea PIB
Albania
Armenia
Azerbaidjan
Bulgaria
Georgia
Grecia
Moldova

1998
13,81
7,34
10
4
2,9
3,36
-6,54

1999
8
3,3
7,4
2,3
3
3,6
-3,37

2000
16,7
6
11,1
5,4
1,8
4,17
2,11

2001
10,67
9,56
9,89
4,07
4,7
4,1
6,07

(%)
2002
4,7
12,86
10,58
4,76
5,6
3,95
7,2
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România
Rusia
Turcia
Ucraina

1998
-4,79
-5,3
3,09
-1,94

1999
-1,2
6,4
-4,71
-0,2

2000
0,6
10
7,36
5,8

2001
5,3
5
-7,49
9,23

2002
4,3
4,3
7,78
4,8

Tabelul nr. 2b
Creşterea PIB
Bangladesh
China
Hong Kong, China
India
Indonesia
Korea, Rep.
Malaysia
Maldive
Nepal
Pakistan
Philippine
Singapore
Sri Lanka
Thailanda

1998
5,23
7,8
-5
5,99
-13,13
-6,69
-7,36
9,3
2,94
2,55
-0,58
-0,86
4,7
-10,51

1999
4,87
7,1
3,4
7,13
0,79
10,89
6,14
7,78
4,48
3,66
3,4
6,42
4,3
4,45

2000
5,94
8
10,2
3,94
4,92
9,33
8,5
4,39
6,12
4,26
5,97
9,41
6
4,76

2001
5,27
7,5
0,47
5,15
3,44
3,1
0,3
3,26
4,75
2,55
2,96
-2,37
-1,55
2,14

(%)
2002
4,42
8
2,26
4,59
3,66
6,35
4,1
5,61
-0,48
2,85
4,43
2,25
3,95
5,41

Tabelul nr. 2c
Creşterea PIB
(%)
1998
1999
Croaţia
2,52
-0,86
Franţa
3,4
3,21
Germania
1,96
2,05
Japonia
-1,13
0,1
Portugalia
4,58
3,8
Suedia
3,64
4,57
Marea Britanie
2,92
2,41
SUA
4,32
4,14
Sursa: World Development Indicators Database

2000
2,86
3,79
2,86
2,8
3,69
4,36
3,08
3,78

2001
3,77
2,1
0,57
0,41
1,64
1,13
2,11
0,25

2002
5,23
1,21
0,18
0,32
0,43
1,89
1,8
2,43
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Tabelul nr. 3a
Producţia industrială

Albania
Armenia
Azerbaidjan
Bulgaria
Georgia
Grecia
Moldova
România
Rusia
Turcia
Ucraina

1998
16,03
30,76
36,46
31,04
22,76
22,34
23,46
35,36
37,35
24,98
36,13

1999
16,78
32,2
40,71
28,65
22,55
22,06
22,75
33,87
37,23
24,56
38,51

2000
19,01
35,42
45,82
29,72
22,45
21,81
21,72
36,38
37,95
25,29
36,32

(% din PIB)
2002
18,94
36,81
52,31
28,33
22,98
22,39
24,69
38,08
33,75
26,79
38,2

2001
19,14
33
49,95
29,29
22,05
22,53
24,14
37,03
35,62
26,09
34,7

Tabelul nr. 3b
Producţia industrială

Bangladesh
China
India
Indonesia
Hong Kong, China
Republica Coreea
Malaiezia
Nepal
Pakistan
Philippines
Singapore
Sri Lanka
Thailanda

1998
25,82
49,29
26,5
45,23
14,93
43,81
43,88
22,49
23,8
31,46
36,56
27,54
39,63

1999
25,16
49,42
25,86
43,36
14,63
42,51
46,46
21,81
23,74
30,6
35,48
27,27
40,93

2000
25,29
50,22
26,6
46,11
14,22
42,39
50,81
22,13
23,15
32,27
37,05
27,28
41,97

2001
25,94
50,1
25,68
45,55
13,38
41,98
48,26
22,01
22,78
32,44
34,24
26,85
42,12

(% din PIB)
2002
26,41
51,09
26,61
44,47
12,77
40,94
47,37
21,54
23,3
32,52
35,73
26,31
42,67
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Tabelul nr. 3c
Producţia industrială
1998
1999
Croaţia
33,14
31,01
Franţa
25,95
25,49
Germania
31,92
30,98
Japonia
32,57
32,3
Portugalia
31,14
30,42
Suedia
30,04
29,56
Marea Britanie
29,4
28,54
SUA
24,94
24,73
Sursa: World Development Indicators Database

2000
30,25
25,48
30,41
32,1
30,38
29,51
28,49
24,45

2001
30,29
25,5
30,14
30,56
29,89
28,84
27,57
23,12

(% din PIB)
2002
29,78
24,89
29,63
,,
,,
28,2
26,4
,,

Tabelul nr. 4a
Exporturi de mărfuri şi servicii
Albania
Armenia
Azerbaidjan
Bulgaria
Georgia
Grecia
Moldova
România
Rusia
Turcia
Ucraina

1998
11,06
19
22,7
47,07
16,4
19,84
46,69
22,62
31,22
24,34
41,89

1999
15,78
20,76
27,98
44,56
19,07
20,47
52,51
28,02
43,22
23,22
53,7

2000
19,04
23,38
39,04
55,7
23,11
24,06
50
32,87
44,06
24,05
62,45

(% din PIB)
2002
18,93
29,57
43,79
53,12
27,42
20,52
53,56
35,45
34,71
29,73
56,3

2001
19,73
25,47
40,92
55,57
24,59
22,66
49,97
33,32
36,29
33,71
55,46

Tabelul nr. 4b
Exporturi de mărfuri şi servicii

Bangladesh
China
Hong Kong, China
India
Indonesia
Republica Coreea
Malaiezia

1998
13,33
21,92
125,41
11,22
52,97
49,72
115,74

1999
13,19
22,29
129,56
11,76
35,51
42,34
121,31

2000
13,98
25,87
145,5
13,89
42,93
44,79
124,63

2001
15,38
25,47
140,84
13,48
42,26
42,25
116,44

(% din PIB)
2002
14,28
28,86
150,83
15,22
35,4
40,01
114,07
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1998
92,43
22,82
16,48
52,15
36,24
58,88

Maldive
Nepal
Pakistan
Philippine
Sri Lanka
Thailanda

1999
90,51
22,85
15,35
51,47
35,51
58,3

2000
89,47
23,28
16,34
55,4
39,02
66,77

2001
87,52
22,38
17,98
48,6
37,33
65,96

2002
88,03
16,07
18,68
48,94
36,16
64,68

Tabelul nr. 4c
Exporturi de mărfuri şi servicii
1998
Croaţia
39,64
Franţa
26,11
Germania
29,03
Japonia
10,66
Portugalia
30,84
Suedia
42,47
Marea Britanie
26,62
SUA
11,07
Sursa: World Development Indicators

1999
40,91
25,94
29,67
10,05
29,7
42,59
26,22
10,74
Database

2000
47,14
28,55
33,76
10,76
31,62
45,83
27,9
11,28

2001
49,12
27,93
35,1
10,36
30,95
45,33
26,96
10,32

(% din PIB)
2002
45,99
27,06
35,49
11,15
,,
43,27
25,8
9,78

Tabelul nr. 5a
Exporturi de produse înglobând tehnologii înalte

Albania
Armenia
Azerbaidjan
Bulgaria
Georgia
Grecia
Moldova
România
Rusia
Turcia
Ucraina

1998
0,76
,,
13,66
2,82
,,
7,98
2,98
1,51
11,78
2,22
5,01

1999
1,75
2,12
8
2,79
27,63
9,73
4,41
3,14
14,86
4,3
4,25

(% din exporturile de produse manufacturate)
2000
2001
2002
1,05
0,9
0,89
4,54
,,
1,57
4,49
8,85
7,76
2,77
2,74
,,
13,2
37,77
,,
13,35
9,86
,,
3,22
2,52
3,92
5,55
5,75
3,46
13,53
14,32
13,34
4,86
3,92
1,89
5,14
,,
4,74
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Tabelul nr. 5b
Exporturi de produse înglobând tehnologii înalte
Bangladesh
China
Hong Kong
India
Indonesia
Republica Coreea
Malaiezia
Nepal
Pakistan
Philippines
Singapore
Sri Lanka
Thailanda

1998
0,08
15,08
20,9
4,09
10,05
26,82
54,88
0,01
0,11
71,9
58,84
,,
34,3

1999
,,
16,76
20,92
4,29
10,16
31,92
58,9
,,
0,31
74,96
60,68
3,23
32,29

(% din exporturile de produse manufacturate)
2000
2001
2002
,,
0,2
,,
18,58
20,57
23,31
23,28
19,66
16,93
5,01
5,39
4,76
16,16
13,96
16,38
34,82
29,55
31,52
59,53
58,09
58,32
0,03
,,
,,
0,39
0,3
0,7
72,58
71,86
65,33
62,56
60,66
60,32
,,
2,16
0,55
33,28
31,44
,,

Tabelul nr. 5c
Exporturi de produse înglobând tehnologii înalte
(% din exporturile de produse manufacturate)
1998
1999
2000
2001
2002
Croaţia
7,66
8,13
8,47
10,23
12,17
Franţa
22,43
22,94
24,25
23,16
21,2
Germania
14,63
15,94
17,71
17,79
16,57
Japonia
25,75
26,28
28,35
26,25
24,48
Portugalia
4,03
4,93
6,38
7,69
7,04
Suedia
19,56
21,26
22,13
17,12
16,39
Marea Britanie
28,8
29,81
32
32,68
31,35
SUA
33,22
34,22
33,52
32,46
31,81
Sursa: World Development Indicators Database

Tabelul nr. 6a
Consumul de energie pe locuitor
(kg echivalent petrol pe locuitor)
Albania
Armenia
Azerbaidjan
Bulgaria
Georgia

1998
351,82
599,81
1494
2437,81
610,89

1999
533,23
586,83
1598,02
2221,86
597,66

2000
540,96
731,36
1453,97
2299,02
646,33

2001
547,57
744,09
1427,94
2428,43
461,91
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Grecia
Moldova
România
Rusia
Turcia
Ucraina

1998
2509,27
942,78
1805,89
3957,73
1108,49
2809,91

1999
2526,38
754,9
1621,6
4121,63
1070,69
2809,42

2000
2634,56
671,11
1618,59
4218,21
1149,33
2817,54

2001
2710,23
735,36
1644,1
4292,51
1057,33
2883,85

Tabelul nr. 6b
Consumul de energie pe locuitor
Bangladesh
China
Hong Kong, China
India
Indonesia
Republica Coreea
Malaiezia
Nepal
Pakistan
Philippine
Singapore
Sri Lanka
Thailanda

1998
138,52
896
2513,75
493,06
652,79
3524,1
1965,19
334,03
450,75
530,14
5596,23
394,76
1108,61

1999
138,41
891,97
2681,4
502,62
688,79
3835,08
1878,03
344,12
464,6
542,22
5675,35
415,2
1164,53

(kg echivalent petrol pe locuitor)
2000
2001
141,95
153,06
904,8
895,84
2318,53
2420,52
515,35
514,74
708,07
728,79
4066,52
4114,23
2126
2168,22
354,38
356,82
459,1
456,03
553,6
538,21
6120,21
7058,34
437,65
422,97
1188,05
1234,67

Tabelul nr. 6c
Consumul de energie pe locuitor
1998
1999
Croaţia
1835,41
1799,68
Franţa
4355,8
4349,47
Germania
4255
4161,49
Japonia
4043,73
4071,13
Portugalia
2248,76
2411,61
Suedia
5731,13
5693,01
Marea Britanie
3929,86
3945,86
SUA
7929,91
8066,01
Sursa: World Development Indicators Database.

(kg echivalent petrol pe locuitor)
2000
2001
1741,34
1771,4
4370,66
4486,66
4177,51
4264,29
4132,01
4099,03
2429,71
2434,97
5355,96
5740,27
3925,8
3982,35
8163,06
7996,04
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2.3. Analiza dinamicii comerţului exterior al ţărilor membre ale
Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN)
Volumul total al comerţului exterior al ţărilor membre ale OCEMN exercită
o anumită influenţă asupra comerţului lor reciproc, dar ea nu poate fi apreciată
ca decisivă, modificările lor de la an la an nefiind proporţionale.
Schimbările în comerţul dintre ţările membre OCEMN sunt mai mult
influenţate de climatul comercial care se dezvoltă între ele, respectiv de modificările din politicile comerciale, economice, fiscale, vamale etc. ale acestor ţări.
Deja s-a format un microclimat economic în această zonă, comerţul intraregional
este influenţat, dar nu într-o măsură decisivă, de factorii macroeconomici.
Iată care a fost, în perioada 1996-2001, (pentru care sunt disponibile date)
situaţia comerţului ţărilor membre OCEMN1. Datorită unei scăderi în volumul
comerţului reciproc şi volumul agregat al comerţului regional s-a redus (atât
exporturile, cât şi importurile) de la 56,359 miliarde dolari în 1996 la 52,100
miliarde dolari în 2001. Trebuie făcută observaţia că analiza ce urmează s-a
făcut fără datele privind comerţul Greciei cu ţările OCEMN, care nu au fost
disponibile. Reducerea volumului comerţul în cadrul OCEMN a fost în perioada
analizată de 7,5%.
Se poate menţiona că evoluţia negativă a fost cea mai accentuată între
1997 şi 1999. Să nu uităm că în această perioadă fostele republici sovietice au
suferit efectele crizei financiare din Rusia din 1998. Deja în anul 2000 s-a făcut
simţită o tendinţă de creştere în comerţul dintre statele membre OCEMN,
creşterea comerţului reciproc depăşind chiar ritmul de creştere al întregului
comerţ al acestor ţări cu alte state, ritmurile de creştere fiind 30,9% şi, respectiv,
27%. Deci se poate afirma că, în 2000, comerţul din regiunea Mării Negre a
influenţat pozitiv performanţele de export şi import ale ţărilor membre. În 2001,
creşterea volumului general al comerţul dintre ţările membre OCEMN s-a mai
temperat, coborând la 14,1%, ceea ce nu este deloc neglijabil.
În consecinţă, deşi pentru întreaga perioadă 1996-2001 indicatorul
volumul comerţului din cadrul OCEMN a fost negativ, este mai important de
reţinut tendinţa pozitivă de la sfârşitul intervalului, care s-a propagat şi în anii
următori.
Dacă facem separat analiza pentru importurile şi exporturile ţărilor
membre OCEMN, se observă că cea mai activă creştere au înregistrat-o
exporturile. Această evoluţie se datorează şi faptului că mediul macroeconomic
al regiunii s-a stabilizat, ceea ce a redus riscurile pentru exporturile de mărfuri şi
s-au creat astfel condiţii favorabile pentru extinderea lor.
În acelaşi timp, parţiala stabilizare a producţiei în majoritatea ţărilor
membre a produs şi o creştere a veniturilor populaţiilor respective, sporind
capacitatea de cumpărare şi, deci, şi o creştere a cererii de mărfuri, inclusiv din
1

Datele disponibile acoperă perioada 1996-2001. Sursa: www.bsec.gov.tr.
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import. Şi politicile care au favorizat exporturile din multe dintre aceste ţări au
avut efect asupra evoluţiei descrise mai sus.
Creşterea importurilor s-a datorat în principal creşterii volumului energiei
cumpărate din exterior, pe fondul majorării preţurilor pe pieţele internaţionale şi
deci şi în regiune pentru această categorie de produse.
La o analiză mai atentă, se constată, după 2000, chiar o tendinţă de
creştere a ponderii comerţului cu celelalte ţări membre OCEMN, mai puternică
decât creşterea ponderii altor ţări. Astfel, dacă în 1999, ponderea acestora cu ţările
din regiunea Mării Negre era de 15,2% din volumul total al comerţului lor exterior,
în 2000 ea a urcat la 15,7%. Pentru exporturi, în 1999 ponderea exporturilor în
cadrul OCEMN era de 13% din volumul total şi de 13,2% în 2000, cu tendinţe de
creştere, iar pentru importuri, 17,9%, în 1999, şi 18,9% în 2000. Cele mai
semnificative creşteri le-au înregistrat România, Turcia, Rusia, Bulgaria şi Georgia.
În 2001, creşterea volumului operaţiunilor de comerţ exterior dintre ţările
membre OCEMN a continuat şi s-a ajuns la un total de 52,1 miliarde dolari (fără
Grecia) comparativ cu 45,65 miliarde dolari în 2000, respectiv o majorare cu
14,1% faţă de anul anterior. În acelaşi an, exporturile dintre ţările membre au
crescut cu 29,7%, în timp ce importurile practic au rămas pe loc, creşterea lor
fiind doar de 0,05%.
Dacă analizăm gradul de integrare al ţărilor în OCEMN pe baza ponderii
comerţului lor cu acest grup de ţări în totalul relaţiilor lor externe, rezultă că la
nivelul anului 2001 cele mai integrate în organizaţie erau Albania (32,8%),
Armenia (30,2%), Bulgaria (31%), Georgia (54,3%), Moldova (52,4%) şi Ucraina
(39,3%). Pentru fostele republici sovietice o mare pondere o deţine comerţul lor
cu Rusia, în cadrul CSI şi nu al OCEMN.
Tabelul nr. 7
Exporturile de mărfuri ale ţărilor membre OCEMN către ţările partenere
din cadrul organizaţiei
Ţara
Albania
Armenia
Azerbaidjan
Bulgaria
Georgia
Grecia
Moldova
România
Rusia
Turcia
Ucraina

Export în ţările
Pondere în
Modificare în perioada
membre OCEMN în volumul total al
1996-2001
2001
exporturilor ţării
mil. USD
%
(milioane dolari )
respective
42,1
13,8
7,9
23
112,8
33
-1,8
-1,6
316,7
13,6
38,7
13,9
1281,4
25
-418,4
-24,6
181,1
56,6
33,2
22,4
Nu sunt date disponibile
352
61,7
-227
-39,2
1267
11,1
219
20,9
13694
13,8
-3639
-20,9
2851
9
-53
-1,8
8000,1
40,4
1495,5
23
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Tabelul nr. 8
Importurile de mărfuri din ţările membre OCEMN
realizate de către ţările partenere
din cadrul organizaţiei
Ţara

Albania
Armenia
Azerbaidjan
Bulgaria
Georgia
Grecia
Moldova
România
Rusia
Turcia
Ucraina

Import din ţările
Pondere în voModificare în perioada
membre OCEMN în lumul total al
1996-2001
2001
importurilor ţării
mil. USD
%
(milioane dolari )
respective
494,8
37,2
210,4
73,9
256,4
29,2
40,4
18,7
370,1
25,8
-141,3
-27,6
2556,1
35,2
354
16
361,7
53,3
-78,8
-17,8
Nu sunt date disponibile
417
46,5
-273
-9,7
2399
15,4
213
9,7
5182
12,4
-4344
-37,8
5546
13,4
1679
43,4
6418,8
37,9
-2775,1
-30,1

Tabelul nr. 9
Comerţul cu mărfuri al ţărilor
membre ale OCEMN1
Armenia

1999
2001
2002
Import Export Balanţă Import Export Balanţă Import Export Balanţă
Cu întreaga lume
0,8
0,2
-0,6
1,0
0,4
-0,6
0,9
0,4
-0,6
(mld. euro)
Cu UE25 (mld.
0,1
0,2
0,1
0,1
0,2
0,1
0,2
0,3
0,2
euro)
Pondere în come0,02
0,01
0,02
0,01
0,02
0,01
rţul mondial (%)
Ponderea în
0,01
0,03
0,01
0,03
0,02
0,04
schimburile UE
total (%)
Sursa: EUROSTAT (COMEXT, CRONOS) IMF (DOTS) – Bruxelles, mai 2004.

1

Pentru Albania nu sunt date disponibile la sursa citată
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Tabelul nr. 10a
Azerbaidjan

1999
2001
2002
Import Export Balanţă Import Export Balanţă Import Export Balanţă
Cu întreaga lume
1.0
0.9
-0.1
1.6
2.6
1.0
1.9
1.7
-0.2
(mld. euro)
Cu UE25 (mld.
0.5
0.3
-0.2
1.3
0.4
-0.9
1.3
0.8
-0.5
euro)
Pondere în comer- 0.02
0.02
0.03 0.05
0.1
0.1
ţul mondial (%)
Ponderea în
0.1
0.04
0.1
0.05
0.1
0.1
schimburile UE
total (%)
Sursa: EUROSTAT (COMEXT, CRONOS) IMF (DOTS) – Bruxelles, mai 2004.

Tabelul nr. 10b
Bulgaria

1993
1995
2002
Import Export Balanţă Import Export Balanţă Import Export Balanţă
Cu întreaga lume
3.8
2.0
-1.9
4.2
4.0
-0.2
7.8
5.7
-2.2
(mld. euro)
Cu UE25 (mld.
1.0
1.5
-.05
1.8
2.1
2.1
3.6
4.2
0.6
euro)
Pondere în co0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
merţul mondial
(%)
Ponderea schim0.2
0.3
0.3
0.4
0.4
0.4
burilor cu UE în
total (%)
Sursa: EUROSTAT (COMEXT, CRONOS) IMF (DOTS) – Bruxelles, mai 2004.

Tabelul nr. 10c
Georgia

1993
1995
2002
Import Export Balanţă Import Export Balanţă Import Export Balanţă
Cu întreaga lume
0.2
0..2
0.0
0.3
0.1
-0.2
1.1
0.6
-0.6
(mld. euro)
Cu UE25 (mld.
0.2
0.2
0.5
0.3
0.1
2.1
0.3
0.3
0.02
euro)
Pondere în
0.01
0.01
0.01 0.004
0.02
0.01
comerţul mondial
(%)
Ponderea în
0.04
0.04
0.05
0.02
0.03
0.03
schimburile UE
total (%)
Sursa: EUROSTAT (COMEXT, CRONOS) IMF (DOTS) – Bruxelles, mai 2004.
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Tabelul nr. 10d
Moldova

1999
2001
2002
Import Export Balanţă Import Export Balanţă Import Export Balanţă
Cu întreaga lume
0.5
0.4
-0.1
1.0
0.6
-0.4
1.5
0.8
-0.8
(mld euro)
Cu UE25 (mld
0.2
0.3
0.2
0.3
0.5
0.3
0.4
0.6
0.3
euro)
Pondere în
0.01
0.01
0.02 0.01
0.03
0.02
comerţul mondial
(%)
Ponderea în
0.02
0.05
0.03
0.1
0.04
0.1
schimburile UE
total (%)
Sursa: EUROSTAT (COMEXT, CRONOS) IMF (DOTS) – Bruxelles, mai 2004.

Tabelul nr. 10e
România

1993
1995
2002
Import Export Balanţă Import Export Balanţă Import Export Balanţă
Cu întreaga lume
5.6
4.2
-1.4
7.9
6.1
-1.8
18.8
13.4
-5.3
(mld euro)
Cu UE25 (mld
1.8
2.5
0.5
3.4
3.8
2.1
10.4
11.4
1.0
euro)
Pondere în
0.2
0.2
0.3
0.2
0.4
0.3
comerţul mondial
(%)
Ponderea în
0.4
0.5
0.6
0.7
1.1
1.2
comerţul UE în
total (%)
Sursa: EUROSTAT (COMEXT, CRONOS) IMF (DOTS) – Bruxelles, mai 2004.

Tabelul nr. 10f
Rusia

1999
2001
2002
Import Export Balanţă Import Export Balanţă Import Export Balanţă
Cu întreaga lume 28.4
67.7
39.4
41.0 91.9
50.9
54.3 114.3 60.0
(mld euro)
Cu UE25 (mld
34.3
16.6
-17.6
63.0 31.4
-31.6
66.6
36.9
-29.7
euro)
Pondere în
0.7
1.7
0.7
1.8
1.1
2.5
comerţul mondial
(%)
Ponderea în
4.8
2.5
6.8
3.6
7.6
4.4
schimburile UE
total (%)
Sursa: EUROSTAT (COMEXT, CRONOS) IMF (DOTS) – Bruxelles, mai 2004.
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Tabelul nr. 10g
Ucraina

1999
2001
2002
Import Export Balanţă Import Export Balanţă Import Export Balanţă
Cu întreaga lume 11.1
10.7
-0.4
17.5 17.9
0.4
20.2
17.6
-2.6
(mld euro)
Cu UE25 (mld
3.1
3.8
0.8
5.3
7.0
1.7
5.7
8.8
3.1
euro)
Pondere în
0.3
0.3
0.3
0.3
0.4
0.4
comerţul mondial
(%)
Ponderea în
0.4
0.6
0.6
0.8
0.7
1.0
schimburile UE
total (%)
Sursa: EUROSTAT (COMEXT, CRONOS) IMF (DOTS) – Bruxelles, mai 2004.

Tabelul nr. 11
OCEMN10
(nu sunt date pentru Albania)
Cu întreaga lume (mld euro)
Cu UE25 (mld euro)
Pondere în comerţul mondial (%)
Ponderea în schimburile UE total (%)

Import
123,6
2,11
2,11
9,99

2002
Export
154,5
3,37
3,37
7,27

Balanţă
-30,9
25,2

Sursa: EUROSTAT (COMEXT, CRONOS) IMF (DOTS) – Bruxelles, mai 2004.

2.4. Transport şi reţele de telecomunicaţii
Rolul transportului în dezvoltarea cooperării regionale
Facilitarea mişcării mărfurilor, serviciilor şi a oamenilor prin intermediul
porturilor va impulsiona comerţul şi economiile din jurul Mării Negre.
În prognoze ce ating orizontul anului 2020, se consideră că economia
mondială va fi marcată de expansiunea, diseminarea şi diversificarea
infrastructurii şi tehnologiilor de transport şi telecomunicaţii. Factorii interdependenţi ai integrării economice şi a tranzacţiilor rezultante, implicând legături
comerciale şi investiţionale, creşterea fluxurilor de capital şi o cerere în creştere
de energie vor face necesare şi legături de transport îmbunătăţite şi de
telecomunicaţii avansate. În ceea ce priveşte facilităţile de transport, o
infrastructură de transport îmbunătăţită şi serviciile aferente, la care se va
adăuga aplicarea pe scară tot mai largă a tehnologiei informaţiei, vor putea
reduce costurile globale de transport, cu efecte favorabile asupra comerţului
internaţional, investiţiilor, finanţelor şi turismului. În consecinţă, nu trebuie neglijat
rolul major pe care îl vor juca transporturile în anii următori.
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Creşterea eficienţei transporturilor
Până în prezent, sistemele de transport au evoluat cu accent pe modurile
individuale: maritim, rutier, feroviar sau aerian. Diferenţele dintre ele în ceea ce
priveşte cadrul de reglementare pe plan naţional, procedurile administrative etc.
creşteau costurile tranzacţiilor şi ale logisticii şi împiedicau firmele să ofere livrări
mai rapide şi mai sigure. În consecinţă, deja se face simţită necesitatea
îmbunătăţirii eficienţei şi productivităţii transportului.
Tehnologia informaţiei, care este astăzi disponibilă, poate să fie una dintre
soluţii, alături de noile tehnologii de transport moderne. Folosind sistemul GPS
(Global Positioning Systems) un şofer de camion dispunând de sistemul
inteligent de transport (ITS) poate să îşi aleagă ruta optimă, scurtând durata de
marş, iar firma care aşteaptă produsele va fi informată despre momentul exact al
sosirii încărcăturii.
Cele mai mari realizări sunt în domeniul managementului containerelor, în
transporturile combinate. Interconectarea diferitelor moduri de transport este în
plină dezvoltare, legând, de exemplu, sistemele de transport maritim şi terestru,
cu reducerea timpilor de staţionare, manipulare, transbordare etc.
Regiunea Mării Negre este o mare întretăiere de legături existente sau
proiectate de transport intercontinental. Ea este epicentrul căilor rutiere,
feroviare, maritime, fluviale şi aeriene care leagă Europa, Caucazul, Asia
Centrală, Asia de Nord şi Orientul Mijlociu.
Pentru a crea o reţea paneuropeană de transport, un sistem transeurasiatic este nevoie de o viziune cu un orizont foarte larg.
OCEMN a elaborat o hartă care pune alături legăturile de transport rutiere
şi feroviare, porturile şi rutele navale din regiune, cu incorporarea infrastructurilor
naţionale existente. Ea este cadrul pentru proiectarea unor legături de transport
dezvoltate armonios la nivelul întregii regiuni, având în vedere extinderea
infrastructurii de transport pentru a putea face faţă solicitărilor prognozate pentru
un orizont de timp mai larg.
De o atenţie deosebită se bucură următoarele coridoare paneuropene:
No. 7 (Dunărea) în varianta sistemului Dunăre-Don-Volga
Cale de transport fluvială pe Dunăre din Germania la Marea Neagră; are
legătură cu Marea Nordului via Rin şi Main.
Germania-Austria – (Bratislava) – Slovacia – (Györ-Gönyü) UngariaCroaţia – Serbia – (Ruse Lom) Bulgaria-Moldova-Ucraina – (Constanţa)
România.
No. 8 (Est-Vest) în varianta Marea Adriatică – Marea Neagră – Asia
Centrală
Şosea, cale ferată, extinderea portului Durrës, transport combinat în Bitola,
lungime 1300 km.
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(Durrës
Tirana)
Albania-(Skopje-Bitola)
FRI
Macedonia-(SofiaDimitrovgrad-Burgas-Varna) Bulgaria.
No. 9 (Nord-Sud) în varianta Marea Baltică – Regiunile centrale ale
Rusiei – Marea Azov – Marea Neagră
Şosea, cale ferată, dezvoltarea porturilor; lungime 6500 km.
Consiliul de la Essen (1994) a declarat legătura Helsinki-St. PetersburgMoscova ca prioritară
(Helsinki) Finlanda – (Vyborg-St Petersburg-Pskov-Moscova-Kaliningrad)
Rusia – (Kiev-Ljubasevka-Odesa) Ucraina-(Chişinău) Moldova – (Bucureşti)
România-Vilnius-Kaunas-Klaipeda)
Lituania
–
(Minsk)
Belarus
–
(Alexandroupolis) Grecia – (Dimitrovgrad-Ormenio) Bulgaria.
No. 10 Ramura B ( Nis – Sofia )
Şosea, cale ferată; lungime 2360 km.
(Salzburg Graz) Austria-(Zagreb) Croaţia-(Belgrad Nis) Iugoslavia Veles
FRI Macedonia Thessaloniki Grecia-(Bitola Skopje) FRI Macedonia-(LjubljianaMaribor) Slovenia-(Budapesta) Ungaria-(Belgrad) Serbia Sad Nis) IugoslaviaSofia (Coridorul IV – Istanbul) Bulgaria-(Veles) FRI Macedonia-(Florina-Via
Egnatia) Grecia.
TRACECA (Transport Corridor Europe – Caucasus – Asia) este un
proiect lansat în 1993 în scopul dezvoltării unui coridor de transport pe axa VestEst din Europa prin Marea Neagră, Caucaz şi Marea Caspică până în Asia
Centrală. Prin prisma sa creşte importanţa autostrăzii din estul Mării Negre.
Această autostradă este parte integrantă a conceptului Coridorului Circular al
Mării Negre, care urmează litoralul şi este completată de legături feroviare şi
maritime. Este o continuare a reţelelor de transport mediteraneene, din Africa de
Nord sau din Orientul Mijlociu. Presupune legături cu Marea Ohotsk, Marea
Caspică, Marea Azov, Marea Marmara, Marea Egee, Marea Mediterană, Marea
Ionică.
În cadrul UNESCAP (Economic and Social Commission for Asia and
Pacific) se analizează posibilitatea ca mai multe coridoare să lege Asia Centrală
cu Europa.
Transsiberian: Europa (coridoarele pan europene de transport 2, 3 şi 9) –
Rusia – Japonia, cu trei ramuri din Rusia spre Kazahstan – China, Peninsula
Coreeană şi Mongolia – China.
TRACECA: Europa de Est (coridoarele paneuropene de transport 4, 7, 8,
9) – Marea Neagră – Caucaz – Marea Caspică – Asia Centrală.
Ruta de sud: Europa de Sud-Est (coridorul pan-european de transport 4)
– Turcia – Iran, cu două ramuri spre Asia Centrală – China şi Asia de Sud – Asia
de Sud-Est / sudul Chinei.
Nord-Sud: nordul Europei (coridorul paneuropean de transport 9) – Rusia,
cu trei ramuri: Caucaz – Golful Persic; Asia Centrală – Golful Persic; Marea
Caspică – Iran – Golful Persic.
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Ţările membre ale OCEMN împărtăşesc convingerea că stabilirea unor
legături de transport eficiente, compatibile, sigure, viabile în regiunea Mării Negre
impune armonizarea legislaţiilor şi reglementărilor naţionale de transport cu
acordurile şi convenţiile internaţionale, facilitarea şi armonizarea procedurilor
vamale, coordonarea dezvoltării infrastructurilor de transport compatibile şi
oricăror activităţi legate de transport.
UNECE (Comisia Economică ONU pentru Europa) şi UNESCAP (Comisia
Economică şi Socială ONU pentru Asia şi Pacific) implementează un proiect
comun de dezvoltare a legăturilor de transport euroasiatice. Ţările invitate să
participe sunt: Afganistan, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bulgaria, China,
Georgia, Iran, Kazahstan, Kârgâstan, Moldova, România, Rusia, Tadjikistan,
Turkmenistan, Turcia, Ucraina şi Uzbekistan. Extinderea spre est a UE face
necesară combinarea reţelei de transport-europene a UE15 cu coridoarele paneuropene şi crearea unei reţele unitare de transport pentru întreaga Europă a
celor 25 şi a ţărilor vecine.

CAPITOLUL 3
ROLUL INVESTIŢIILOR STRĂINE DIRECTE
ÎN SUSŢINEREA PROCESULUI DE GLOBALIZARE
conf. univ. dr. Florin BONCIU

3.1. Globalizarea şi procesele economice
la începutul secolului XXI
În sensul său actual, conceptul de globalizare, înţeles ca interacţiune la
scară globală în toate segmentele vieţii economice şi sociale a fost lansat în
urmă cu circa 20 de ani de Theodore Levitt prin articolul său „Globalizarea
pieţelor‖1.
În acest sens, globalizarea este caracterizată în primul rând de „dispariţia
distanţelor‖ sau, aşa cum remarca în mod inspirat un autor, de „sfârşitul
geografiei‖2. Totodată, reluând o formulă lansată încă în anii ‗80, globalizarea
înseamnă nu numai pentru decidenţii politici sau analişti, ci şi pentru actorii
economici „ a gândi global şi a acţiona local‖. La nivelul firmelor, acest concept a
dobândit o expresie specifică prin intermediul a două manifestări: pe de o parte,
prin apariţia „firmelor virtuale‖ în care activitatea se desfăşoară pe proiecte şi
echipele de lucru se constituie ad-hoc în funcţie de necesităţi, aceste echipe
deplasându-se la locul de execuţie al obiectului contractului; pe de altă parte,
mai ales în cazul firmelor din domeniul tehnologiilor de vârf, prin externalizarea
activităţii de producţie, firma păstrând doar activităţile de cercetare-dezvoltare şi
pe cele de marketing (un exemplu în acest sens fiind multe din firmele
producătoare de tehnică de calcul şi echipamente de comunicaţii).
Globalizarea are astfel, ca prim efect, integrarea prin activităţi economice
(de la cercetare-dezvoltare, până la producţie, distribuţie şi consum) a unei părţi
tot mai mari din populaţia globului. Se creează astfel noi locuri de muncă, dar şi
noi consumatori ceea ce permite producătorilor să realizeze importante economii
de scară. Globalizarea înseamnă tot mai mult accesul la o piaţă globală pentru
un număr crescând de participanţi, fapt ce deschide oportunităţi noi pentru
oricare vânzător sau cumpărător, indiferent de ţara în care se află. Din această
perspectivă, economia globală are capacitatea de a funcţiona ca o singură
entitate, în timp real, la scară planetară2.

1
2

Theodore Levitt, "The Globalization of Markets", Harvard Business Review, May 1983.
M. Castells, The Rise of the Network Society, Blackwell Publishers, 1996.
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Globalizarea favorizează totodată fenomenul de concentrare a capitalului
deoarece pentru a putea valorifica avantajele unor pieţe globale firmele trebuie
să dispună de resurse care le depăşesc de multe ori pe cele ale multor state.
Construcţia unor asemenea firme printr-o abordare complet nouă, de tip
greenfield, ar fi mult prea îndelungată şi, de aceea, soluţia a fost găsită de multe
ori în fuziunile şi achiziţiile internaţionale, ca formă de concentrare a capitalului.
Globalizarea înseamnă în acelaşi timp şi o „standardizare‖ a cerinţelor şi
practicilor economice, tehnologice şi de resurse umane deoarece numai astfel se
poate asigura o integrare a proceselor economice la scara întregului glob.
Circulaţia forţei de muncă, evoluţia explozivă a Internetului, precum şi
generalizarea utilizării limbii engleze au favorizat din plin această standardizare
în anii 1990 şi, mai ales, după 1995.
Pe lângă aceşti factori generali, patru categorii de factori specifici şi
interdependenţi au favorizat, la rândul lor, pe termen lung, globalizarea1:
 evoluţia consecvent crescătoare a comerţului internaţional;
 creşterea rolului corporaţiilor multinaţionale în economia mondială;
 internaţionalizarea activităţilor financiare;
 aplicarea de noi tehnologii în toate domeniile menţionate mai sus, în
special a tehnologiilor bazate pe informatică şi comunicaţii (IT&C).
Dacă factorii enunţaţi mai sus au favorizat globalizarea, în schimb
investiţiile străine directe au reprezentat simultan una din cele mai evidente
forme de manifestare ale globalizării (fiind implicate în toate aspectele enunţate
deja), dar şi un catalizator al acesteia. Această afirmaţie poate fi argumentată
prin analiza dimensiunii mondiale a fluxurilor de investiţii străine directe, precum
şi prin evidenţierea implicaţiilor economice ale acestora.

3.2. Dimensiunea mondială a fluxurilor
de investiţii străine directe
Fluxurile mondiale de investiţii străine directe reprezintă o componentă
dinamică a economiei mondiale care este relevantă nu numai prin dimensiunea
sa intrinsecă (respectiv prin valoarea absolută a acestor fluxuri), dar, mai ales,
prin efectele de antrenare pe care le determină, atât în economiile sursă (home
countries), cât şi în economiile receptoare (host countries).
Dimensiunea mondială actuală a fluxurilor de investiţii străine directe poate
fi evidenţiată cel puţin de următoarele aspecte:
Dinamica şi volumul
Fluxurile mondiale de investiţii străine directe au crescut continuu în
perioada 1991-2000, aceasta fiind cea mai lungă perioadă de creştere
neîntreruptă din ultimii 30 de ani. De fapt, fluxurile de investiţii străine directe au
început să crească semnificativ încă din anii ‗80 şi acest fapt poate fi argumentat
1

D. MacShane, Fabian Pamphlet No. 575, 1996.
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prin nivelul mondial total de doar 10 miliarde dolari în 19701. Pornind de la acest
nivel, fluxurile mondiale anuale de investiţii străine directe au atins, în anul 2000
nivelul record de 1,3 – 1,5 trilioane dolari SUA2, ceea ce înseamnă o creştere de
130–150 de ori faţă de anul 1970.
Totodată, la sfârşitul anului 2002 volumul mondial al stocului de investiţii
străine directe a depăşit 7,12 trilioane dolari SUA. Această dinamică deosebită,
fără egal în ceea ce priveşte alte fenomene economice mondiale, a făcut ca
investiţiile străine directe să fie considerate drept principala forţă motrice a globalizării3.
Surclasarea comerţului internaţional
Vânzările globale ale filialelor societăţilor transnaţionale au atins încă din
anul 1999 un nivel dublu (respectiv 14 trilioane dolari) faţă de exporturile
mondiale, marcând o creştere de aproape 5 ori faţă de 1980 când erau doar de
3 trilioane dolari. La sfârşitul anului 2002, vânzările mondiale ale filialelor
societăţilor multinaţionale au atins suma de 18000 miliarde dolari SUA, faţă de
numai 8000 miliarde dolari SUA cât au reprezentat exporturile mondiale în
acelaşi an4. Această inversare a ierarhiei valorice comerţ internaţional/investiţii
străine directe arată că în prezent investiţiile străine directe sunt mai importante
decât comerţul internaţional, cel puţin din punctul de vedere al furnizării de
bunuri şi servicii către pieţele străine. Cifrele sunt semnificative şi prin raportare
la mărimea economiei mondiale: astfel, raportul între vânzările filialelor străine
ale societăţilor transnaţionale şi produsul intern brut global era în anul 2002 de
peste 50% (18 trilioane dolari SUA faţă de 32,2 trilioane dolari SUA).
Acest aspect reprezintă totodată cel mai important şi convingător
argument referitor la corelaţia dintre investiţii străine directe şi globalizare.
Internaţionalizarea producţiei
Producţia internaţională realizată de cele 65.000 de corporaţii
transnaţionale care deţin peste 870.000 de filiale străine cuprinde practic toate
ţările şi domeniile de activitate, devenind o forţă formidabilă a economiei
mondiale contemporane. Puternica internaţionalizare a producţiei este
confirmată şi de alţi indicatori economici: valoarea adăugată de filialele din
străinătate ale societăţilor multinaţionale a fost în anul 2002 de circa 3400
1
2

3

4

Geneva 1997.
World Investment Report 2001, Promoting Linkages, UNCTAD, New York and Geneva,
2001.
Fabrice Hatem, Fiorina Mugione, International Investment: Towards the year 2001,
UNCTAD, 1997. Studiu realizat de UNCTAD în colaborare cu Invest in France, DATAR şi
Arthur Andersen.
World Investment Report 2003, FDI Policies for Development: National and International
Perspectives, UNCTAD, New York and Geneva, 2003.
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miliarde dolari SUA, ceea ce reprezintă aproape 10% din Produsul Intern Brut
mondial.
De remarcat că, între 1973 şi 2002, numărul corporaţiilor transnaţionale a
crescut de la 15000 la 65000, numărul de angajaţi direcţi ai acestora depăşind
53 de milioane. Dacă avem în vedere faptul că, pe baza studiilor s-a determinat
că, în medie, pentru fiecare angajat direct al unei societăţi multinaţionale se
creează circa cinci locuri de muncă în industriile conexe din economia
respectivă, rezultatul este impresionant: numai datorită investiţiilor străine directe
realizate de societăţile multinaţionale, au fost create pe plan mondial peste 250
milioane locuri de muncă.

Creşterea rolului de sursă de finanţare pentru ţările în curs de dezvoltare
Conform datelor Băncii Mondiale, în perioada 1988–1998, ţările în curs de
dezvoltare au înregistrat intrări de investiţii străine directe reprezentând circa
25% din totalul mondial1. Aceste fluxuri reprezintă cea mai importantă
componentă a fluxurilor de capital privat către acest grup de ţări şi au devenit
cea mai importantă sursă de finanţare externă pentru ţările în dezvoltare.
Totodată, în ultimii ani, investiţiile străine directe s-au dovedit şi cea mai stabilă
sursă de finanţare faţă de investiţiile de portofoliu sau împrumuturile de la bănci,
ele fiind mai puţin afectate de crizele financiare2.
3.3. Investiţiile străine directe şi globalizarea
Începând cu a doua jumătate a anilor ‗90, investiţiile străine directe au
crescut la nivel mondial mai rapid decât alţi indicatori macroeconomici naţionali,
cum ar fi produsul intern brut, exporturile sau investiţiile interne (Tabelul nr. 1).
Acest fapt se poate interpreta ca o devansare a ritmului de creştere a
fenomenelor economice naţionale de fenomenele economice mondiale şi, astfel,
ca o trecere graduală pe primul plan a mondialului (deci a globalizării) faţă de
naţional.
Tabelul nr. 1
Investiţiile străine directe în economia mondială 1982 – 2002
Indicator
ISD – Fluxuri de intrare
ISD – Stocuri de intrare
Fuziuni şi achiziţii internaţionale
Vânzări ale filialelor străine
Active totale ale filialelor străine
1

Valoare în preţuri curente (miliarde dolari)
1982
1990
2002
59
209
651
802
1954
7123
...
151
370
2737
5675
17685
2091
5899
26543

World Bank, PREM Economic Policy Group and Development Economics Group, April
2000.
2
World Investment Report 2002, UNCTAD, Geneva, 2002.
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Indicator

Valoare în preţuri curente (miliarde dolari)
1982
1990
2002
722
1197
2613
19375
24262
53094

Exporturi ale filialelor străine
Angajaţi ai filialelor străine (mii persoane)
PNB mondial (preţuri curente)
10805
21672
32227
Formarea brută a capitalului fix
2286
4819
6422
Exporturi mondiale (bunuri şi servicii)
2053
4300
7838
Sursa: UNCTAD, World Investment Report 2003: FDI Policies for Development: National
and International Perspectives.

Această creştere mai rapidă a reprezentat, de fapt, continuarea unei
tendinţe începute în anii ‘80, tendinţă care a determinat ulterior afirmaţia conform
căreia investiţiile străine directe reprezintă principala formă de manifestare a
globalizării.
Caracterul excepţional al acestei dinamici poate fi susţinut prin datele
statistice privind numărul de ţări incluse în acest proces. În perioada 1986–2000,
un număr de 65 de ţări au înregistrat ritmuri medii anuale de creştere a fluxurilor
de investiţii străine directe de peste 30%, iar alte 29 de ţări au înregistrat ritmuri
medii anuale cuprinse între 20 şi 29%.
Numărul mare de ţări în care s-au înregistrat astfel de evoluţii, durata
lungă de timp (respectiv 14 ani) precum şi caracterul lor excepţional (ca mărime
a ritmului de creştere anuală) justifică ideea conform căreia investiţiile străine
directe au constituit în anii 80 cel mai dinamic fenomen din economia mondială,
şi totodată principalul vector al globalizării.
Numai în anul 2000, anul de vârf al acestei perioade de creştere,
investiţiile străine directe totale au crescut cu 18% faţă de anul precedent,
ajungând la 1,3 – 1,5 trilioane dolari (1300-1500 miliarde dolari), adică mai mult
de 3 ori faţă de nivelul din 1995.
După maximul înregistrat în anul 2000, investiţiile străine directe au
cunoscut, datorită unor conjuncturi mondiale nefavorabile, un declin pronunţat.
Au urmat doi ani de reducere a nivelului global al investiţiilor străine directe, până
la un nivel de 651 miliarde dolari SUA pentru ca, în anul 2003, procesul de
scădere să fie stopat iar anul 2004 să sugereze o reluare a creşterii. Nivelul
înregistrat în anul 2002 a fost cel mai scăzut nivel din 1998 încoace.
Scăderea fluxului de investiţii străine directe în perioada 2001-2002 este
rezultatul mai multor factori de la nivel macroeconomic, microeconomic şi
instituţional. Revigorarea economică lentă a afectat serios evoluţia fluxului de
investiţii străine directe, în special în ţările dezvoltate, în particular în industria de
telecomunicaţii şi servicii financiare. De asemenea, reducerea investiţiilor străine
directe s-a datorat şi scăderii fuziunilor şi achiziţiilor, a împrumuturilor
intracompanie şi încetinirii restructurării corporative, întreruperii procesului de
privatizare, scăderii încrederii datorită scandalurilor din marile companii
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transnaţionale şi demisiilor (cum au fost cazurile firmelor Enron în SUA sau
Parmalat în Europa).
Un factor care a stimulat investiţiile străine directe după 1980 şi, implicit,
fenomenul de globalizare a fost reprezentat de creşterea numărului de acorduri
între firme, ca o componentă a efortului de poziţionare strategică sau/şi de
restructurare a societăţilor transnaţionale.
O componentă a acestor acorduri se referă la aspecte legate de
tehnologie şi vizează soluţionarea problemelor determinate de creşterea
intensităţii (conţinutului) de informaţie a producţiei, de scurtarea ciclului de viaţă
al produselor şi de eforturile din ce în ce mai mari cerute de menţinerea
competitivităţii tehnologice.
Astfel de acorduri sunt vitale pentru creşterea competitivităţii tehnologice a
firmelor şi numărul lor a crescut de la o medie anuală sub 300 la începutul anilor
‘80, la peste 600 un deceniu mai târziu. Între 1980 şi 1996, au fost încheiate
circa 8260 de acorduri între firme, mai ales în domenii tehnologice de vârf.
Aceste acorduri sunt în special prezente în industria informatică, farmaceutică şi
mai recent, în industria automobilelor.
Trendul crescător al fluxurilor mondiale de investiţii străine directe a
sprijinit considerabil expansiunea internaţionalizării producţiei. În tabelul nr. 2
sunt prezentaţi principalii indicatori privind investiţiile străine directe şi producţia
mondială în perioada 1990–2000, precum şi rata de creştere anuală înregistrată
în perioada 1986-2000.
În ultimele două decenii, vânzările filialelor din străinătate ale societăţilor
transnaţionale au crescut mai rapid decât exporturile mondiale de bunuri şi
servicii, iar ponderea volumului mondial al stocurilor de intrări şi ieşiri de investiţii
străine directe în PIB-ul global a crescut de două ori mai repede decât ponderea
comerţului global în PIB-ul global, reflectând faptul că expansiunea producţiei
internaţionale a adâncit interdependenţele din economia mondială într-un mod
mai profund decât comerţul mondial.
Dacă se măsoară ponderea fluxurilor anuale de investiţii străine directe în
Produsul Intern Brut mondial, se constată o creştere de circa 4 ori, respectiv de
la 0,54%, în 1982, la 2,02%, în 2002 (cu un maxim atins, în anul 2000, de
4,19%). Dacă se ia în considerare ponderea stocului de investiţiilor străine
directe, atunci avem de a face cu o creştere a ponderii acestuia ca procent din
PIB-ul mondial de circa 3 ori de la 7,1% la 22,1% în aceeaşi perioadă.
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Tabelul nr. 2
Ritmuri de creştere anuală a unor indicatori privind investiţiile străine directe şi producţia internaţională, 1982 – 2002
Indicator

Rata de creştere anuală pe perioade sau faţă de anul precedent – în procente 1986199119961999
2000
2001
2002
1990
1995
2000
23,1
21,1
40,2
57,3
29,1
-40,9
-21,0
14,7
9,3
17,2
19,4
18,9
7,5
7,8
25,9
24,0
51,5
44,1
49,3
-48,1
-37,7

ISD – Fluxuri de intrare
ISD – Stocuri de intrare
Fuziuni şi achiziţii internaţionale
Vânzări ale filialelor străine 16,0
10,1
10,9
13,3
Active totale ale filialelor
18,8
13,9
19,2
20,7
străine
Exporturi ale filialelor
13,5
7,6
9,6
3,3
străine
Angajaţi ai filialelor străine
5,5
2,9
14,2
15,4
(mii persoane)
PNB mondial (preţuri
10,8
5,6
1,3
3,5
curente)
Formarea brută a capitalu13,4
4,2
1,0
3,5
lui fix
Exporturi mondiale (bunuri
15,6
5,4
3,4
3,3
şi servicii)
Sursa: Adaptare după UNCTAD, World Investment Report
Development: National and International Perspectives.

19,6
27,4

9,2
4,5

7,4
8,3

11,4

-3,3

4,2

16,5

-1,5

5,7

2,6

-0,5

3,4

2,8

-3,9

1,3

11,4

-3,3

4,2

2003: FDI Policies for

În aceeaşi perioadă de timp (1982–2002), ponderea comerţului mondial ca
procent din PIB-ul global a cunoscut o creştere mult mai redusă, respectiv de la
19,0% la 24,3%. Acest fapt demonstrează că integrarea globală a fost
accelerată mai mult prin intermediul investiţiilor străine directe decât prin
intermediul comerţului mondial.

3.4. Globalizarea şi evoluţiile recente în dinamica mondială a fluxurilor mondiale de investiţii străine directe
Globalizarea a reprezentat unul din factorii care au influenţat semnificativ
orientarea geografică şi pe domenii de activitate a investiţiilor străine în ultimele
decenii, şi, mai ales, în anii 1990. Scopul urmărit de majoritatea firmelor la scară
globală a fost reprezentat de asigurarea sau creşterea competitivităţii1. Din acest
punct de vedere, prezintă interes efectul avut de reducerea mondială a fluxurilor
de investiţii străine directe din anii 2001 şi 2002, reducere care nu a fost
repartizată uniform, cel puţin din patru puncte de vedere:
1

Zu Kweon Kim, The influence of globalization process on Restructuring FDI Strategy, Texas A&M University Corpus-Christy, USA, 2002.
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 Geografic – regiunile globului au avut evoluţii diferite iar câteva ţări au
concentrat mai mult de jumătate din reducerea globală a fluxului de investiţii străine directe;
 Sectorial – fluxurile de investiţii străine directe atât pentru sectorul industriei prelucrătoare, cât şi pentru cel de servicii au scăzut, o evoluţie
diferită înregistrând sectorul primar.
Domeniile financiar, al transporturilor şi comunicaţiilor au fost sever
afectate, în timp ce fluxul de investiţii străine directe în alte domenii a rămas
neschimbat (sănătate şi servicii sociale) sau chiar a crescut (sectorul minier şi
cel petrolier);
 Financiar – declinul în împrumuturile din interiorul companiilor a depăşit
pe cel din achiziţionarea sau vânzarea de acţiuni (în anul 2001 toate
componentele financiare ale investiţiilor străine directe au scăzut cu
aproape 50%);
 Modalitatea de intrare pe piaţă – achiziţiile şi fuziunile internaţionale au
scăzut mult mai mult decât investiţiile „greenfield‖.
În continuare, aceste aspecte vor fi analizate în mod individual, pe baza
datelor la nivelul anului 2002.
Aspectul orientării geografice
Declinul investiţional mondial a fost foarte răspândit în anul 2002, în 108
din totalul celor 195 ţări, fluxul de investiţii străine directe a fost mai scăzut decât
în anul 2001.
SUA au înregistrat aproape 90% din declinul fluxului de investiţii spre ţările
dezvoltate în anul 2002, această situaţie fiind la fel ca şi în anul 2001. Această
involuţie spectaculoasă nu trebuie însă absolutizată deoarece ea a fost
determinată de ponderea mare în perioada anterioară a componentei de fuziuni
şi achiziţii internaţionale care, pe de o parte, au caracter punctiform şi deci
nerepetabil şi, pe de altă parte, sunt foarte puternic influenţate de evenimente
conjuncturale.
În ceea ce priveşte regiunile în curs de dezvoltare, cel mai mare declin a
fost înregistrat în anul 2002 faţă de 2001 de Africa (41%).
Fluxurile de investiţii străine directe au scăzut în 2002, pentru al treilea an
consecutiv, în America Latină şi Caraibe, scăderea fiind cu aproape o treime faţă
de anul precedent.
Declinul fluxului de investiţii străine directe către regiunea Asia-Pacific
(care include şi Asia de Vest) a fost relativ mic, respectiv 11%.
În ceea ce priveşte ţările din Europa Centrală şi de Est, fluxul de investiţii
străine directe a crescut cu 15%.
Cu un flux investiţional de 53 miliarde dolari, ceea ce a însemnat o medie
zilnică de 144 milioane dolari, China a întrecut în anul 2002, SUA (care a
înregistrat intrări de doar 30 miliarde dolari), plasându-se pe locul doi mondial în
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ceea ce priveşte intrările de capital străin, după Luxemburg, care însă se află
într-o situaţie particulară datorită regimului fiscal favorabil. China şi-a consolidat
totodată poziţia în exportul mondial de produse manufacturate.
India şi Malaiezia au atras investiţii străine directe mai mari decât în anul
2001, în timp ce fluxul investiţional către America Latină (Argentina, Brazilia,
Chile, Mexic, Venezuela) s-a redus.
În Africa, fluxul de investiţii străine directe către Maroc şi Africa de Sud,
cele mai mari ţări receptoare în anul 2001, s-a redus considerabil.
În Europa Centrală şi de Est, Republica Cehă a înregistrat un flux de
investiţii străine directe de 9 miliarde dolari, datorită vânzării companiei Transgaz
către RWE Germania.
Aspectul sectorial
Fluxul de investiţii străine directe către 50 de ţări, care luate împreună
reprezintă circa 90% din fluxurile mondiale totale, a scăzut cu mai mult de 45%
în anul 2002 comparativ cu perioada 1999-2000, atât în sectorul de producţie cât
şi în cel al serviciilor. În acelaşi timp, investiţiile străine directe în sectorul primar
au crescut cu circa 70% în ţările în curs de dezvoltare şi în ţările dezvoltate
(tabelul nr. 3).
Tabelul nr. 3
Orientarea fluxurilor de investiţii străine directe după domeniul de activitate în perioada 1999 – 2001
(%)
1999-2000
2001
(procent mediu anual)
Ţări dezvol- Ţări în curs Ţări dezvol- Ţări în curs
tate
de dezvoltare
tate
de dezvoltare
Sector primar
2,1
8,9
10,2
7,6
Agricultură, vânătoare, pescuit
0,0
0,5
0,1
0,8
şi silvicultură
Minerit, extracţie, petrol
2,0
8,1
10,1
6,9
Nespecificat
0,1
0,3
Sector secundar
21,0
30,8
16,6
33,0
Industria alimentară, băuturi şi
0,7
2,0
0,9
1,5
tutun
Textile, îmbrăcăminte şi
0,5
0,8
0,1
pielărie
Lemn şi produse din lemn
0,6
0,2
1,1
0,2
Editare, tipărire şi reproducere
0,5
0,7
0,1
media
Produse petroliere şi combus3,5
0,1
0,3
0,1
tibil nuclear
Industria chimică
3,1
3,6
2,4
1,5
Sector/industrie
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Sector/industrie

1999-2000
2001
(procent mediu anual)
Ţări dezvol- Ţări în curs Ţări dezvol- Ţări în curs
tate
de dezvoltare
tate
de dezvoltare
0,2
0,1
0,1
0,1
0,5
0,3
0,4
0,3
1,3
0,8
1,3
0,8
3,2
4,3
2,0
2,1
3,8
4,7
2,3
2,8
0,1
0,1
0,1
1,6
1,4
1,4
1,1
0,5
1,2
2,5
0,9
0,8
11,4
2,3
21,3
71,0
56,3
64,9
54,8
1,6
4,8
1,0
4,0
0,2
0,9
0,4
1,3
5,3
8,1
4,9
7,6
0,3
1,2
0,4
1,6
12,2
7,9
9,6
11,8

Plastic şi mase plastice
Produse minerale nemetalice
Metal şi articole metalice
Maşini şi echipamente
Echipament electronic
Instrumente de precizie
Mijloace de transport
Altele
Nespecificat
Sectorul terţiar
Electricitate, gaz, apă
Construcţii
Comerţ
Hoteluri şi restaurante
Transport, depozitare şi comunicaţii
Finanţe
27,5
12,1
Activităţi legate de afaceri
20,6
16,8
Sănătate şi servicii sociale
0,1
Activităţi sociale şi personale
0,4
1,2
Alte servicii
2,5
2,4
Nespecificat
0,4
0,8
Operaţiuni imobiliare
Nespecificat
5,8
4,0
Sursa: UNCTAD, World Investment Report, 2003.

20,2
20,7
0,1
0,8
6,1
0,9
0,1
8,2

17,0
9,9
0,1
1,6
2,2
1,2
1,0

În cazul ţărilor dezvoltate se remarcă o creştere conjuncturală a orientării
investiţiilor către sectorul primar, o reducere a investiţiilor către sectorul secundar
şi terţiar şi o creştere a investiţiilor în activităţi nespecificate, fenomen
caracteristic perioadelor de semirecesiune sau de incertitudine când are loc o
reorientare a investiţiilor către activităţi noi.
În cazul ţărilor în dezvoltare orientarea investiţiilor pe sectoare a suferit
modificări mult mai mici, practic proporţiile rămânând aceleaşi. Acest fapt se
explică prin predominanţa investiţiilor „greenfield‖ în cazul acestui grup de ţări,
ceea ce face ca volatilitatea de la un an la altul să fie mult mai mică decât în
cazul ţărilor dezvoltate unde predomină fuziunile şi achiziţiile.
Tot din punct de vedere sectorial, corespunzător nivelului record al investiţiilor străine directe pe plan mondial, nivel înregistrat în perioada 1999-2000,
cele mai importante fuziuni şi achiziţii internaţionale au fost in domeniul
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serviciilor, in special telecomunicaţii, evoluţie confirmată şi în anii 2001-2002,
deşi la un nivel mult mai redus.
Aspectul financiar
Rolul jucat de cele trei componente ale investiţiilor străine directe pe plan
financiar, respectiv investiţii în acţiuni, împrumuturi în interiorul companiilor şi
profitul reinvestit, a fost în scădere în anul 2002, la fel ca şi în anul precedent,
însă evoluţia acestora nu a fost similară.
Declinul înregistrat în anul 2002 în împrumuturile din interiorul companiilor
(77%) a fost mai mare decât cel înregistrat în investiţiile în acţiuni (15%).
Această evoluţie se refera la un număr de 30 de ţări, care, luate în ansamblu,
reprezintă mai mult de două treimi din fluxurile de investiţii străine directe la nivel
global.
Aspectul modalităţii de intrare pe piaţă
Reducerea mult mai pronunţată a componentei de fuziuni şi achiziţii s-a
datorat reducerii acestui tip de tranzacţii în ţările dezvoltate, în perioada de cvasirecesiune. Începând cu anul 2003, se constată o redresare a acestei
componente, fapt ce îndreptăţeşte estimarea că, până în 2005–2006, se va
atinge din nou nivelul maxim din anul 2000.
Investiţiile noi (―greenfield‖) sunt mult mai stabile faţă de oscilaţiile ciclului
economic deoarece ele au la bază strategii de piaţă pe termen lung care, de
regulă, nu iau în considerare situaţiile conjuncturale nefavorabile.

3.5. Modificări structurale pe termen lung în fluxurile mondiale
de investiţii străine directe
Faţă de modificările conjuncturale prezentate mai sus, modificări care au
fost caracteristice anilor 2001 şi 2002, fluxurile mondiale de investiţii străine
directe prezintă şi o serie de caracteristici de durată care sunt strâns legate de
evoluţia procesului de globalizare. Astfel, globalizarea a menţinut importanţa
considerentelor legate de piaţă în orientarea fluxurilor de investiţii străine dar a
determinat o creştere a importanţei calificării forţei de muncă1.
În continuare, vor fi analizate aceste caracteristici de durată care constituie
totodată şi nişte modificări structurale faţă de perioadele anterioare2.

1

2

Peter Nunnenkamp, „Determinants of FDI in Developing Countries: Has Globalization
Changed the Rules of the Game?‖, Kiel Working Paper No. 1122, July 2002.
UNCTAD, „Prospects for FDI Flows, Transnational Corporation Strategies and Promotion
Policies: 2004–2007 Global Investment Prospects Assessment (GIPA)‖ Research Note 1,
Document TD(XI)/BP/5, 27 April 2004.
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Tendinţa generală de creştere în toate sectoarele de activitate
Stocul mondial de investiţii străine directe a crescut în toate industriile şi
sectoarele de activitate. Dacă în domeniul serviciilor acest stoc a crescut de 5 ori
în perioada 1990–2001, chiar şi în domeniile agriculturii, forestier, vânătoare şi
pescuit (care nu sunt în mod tradiţional de prim interes pentru investitorii străini)
stocul de investiţii străine directe a crescut de peste două ori în perioada
menţionată.
În sectorul primar fluxurile de investiţii străine directe sunt determinate în
primul rând de existenţa resurselor naturale în vreme ce în domeniul industriei
prelucrătoare şi al serviciilor aceste fluxuri sunt influenţate de caracteristicile
industriale ale ţărilor receptoare. În sectorul primar investiţiile străine directe sunt
concentrate în acele ţări care dispun de cantităţi mari de resurse naturale de
primă calitate şi la costuri mici.
Ţările în curs de dezvoltare care dispun de resurse bogate de materii
prime au atras numeroase investiţii străine directe din ţările dezvoltate, dar ele
nu sunt, la rândul lor, prezente internaţional cu firme proprii în domeniul
sectorului primar.
Industriile chimică şi electronică deţineau, în 1990, circa 33% din stocurile
mondiale de investiţii străine directe din domeniul industriei prelucrătoare şi şi-au
redus uşor ponderea la 30%, în anul 2001. Sectorul industriei prelucrătoare este
un sector „clasic‖ pentru investiţiile străine directe şi, ca atare, nu este la fel de
dinamic precum sectorul serviciilor. Această diferenţă de dinamică a făcut ca
majoritatea componentelor (subsectoarelor) industriei prelucrătoare să îşi reducă
ponderea în totalul stocurilor mondiale de investiţii străine directe atât în ţările
dezvoltate, cât şi în cele în curs de dezvoltare.
Investiţiile străine directe în domeniul serviciilor au fost în mod tradiţional
concentrate în zona serviciilor financiare şi comerciale. Această orientare
tradiţională a reflectat expansiunea internaţională timpurie a companiilor
comerciale, precum şi expansiunea băncilor internaţionale care îşi urmau clienţii
în străinătate. Aceste două subsectoare continuă să fie dinamice, dar alte subsectoare ale serviciilor precum producerea şi distribuirea energiei (care a
cunoscut o creştere de 13 ori a stocului de investiţii străine directe în perioada
1990 – 2001), telecomunicaţiile (care au cunoscut o creştere de 15 ori în aceeaşi
perioadă) sau serviciile pentru afaceri (cu o creştere de 9 ori) sunt evident noile
zone de interes.
Alte subsectoare foarte dinamice din domeniul serviciilor includ serviciile
medicale (inclusiv serviciile sociale) şi educaţia: stocul de investiţii străine directe
corespunzător acestor activităţi este încă redus, dar el a cunoscut o creştere de
12 ori şi respectiv de 5 ori, în perioada 1990–2001.
Ca urmare a mutaţiilor enunţate mai sus, ponderea subsectoarelor de
servicii financiare şi comerciale în stocul mondial de investiţii străine directe
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aferent serviciilor a scăzut de la 65% în 1990 la 45% în anul 2001, în vreme ce
noile subsectoare menţionate şi-au sporit ponderea de la 17% la 44%.
Declinul relativ al sectoarelor clasice şi creşterea ponderii sectorului serviciilor
De-a lungul ultimelor decenii, investiţiile străine directe în sectorul
serviciilor au crescut continuu astfel încât, la sfârşitul anului 2003, acestea
reprezentau circa 60% din stocul mondial, faţă de mai puţin de 50% cât
reprezentau cu un deceniu în urmă.
Ponderea sectorului industriei prelucrătoare a scăzut în stocul mondial de
investiţii străine directe de la peste 40% în 1990 la 35% în anul 2003, o tendinţă
similară fiind întâlnită în cazul sectorului primar (explorarea şi exploatarea
resurselor naturale) a cărui pondere a scăzut de la 10% la circa 6% în aceeaşi
perioadă de timp.
Creşterea ponderii investiţiilor străine directe în sectorul serviciilor este un
corolar a două fenomene care s-au manifestat în economia mondială:
 creşterea ponderii acestui sector în ţările cu economie de piaţă dezvoltate unde el reprezintă peste 66% din Produsul Intern Brut;
 deschiderea către investiţiile străine directe în sectorul serviciilor a majorităţii economiilor lumii.
Tendinţa de creştere a fluxurilor de investiţii străine directe în domeniul
serviciilor este determinată, pe de altă parte, chiar de caracteristicile intrinseci
ale acestora:
 serviciile nu pot fi „exportate‖ într-un mod similar mărfurilor;
 serviciile nu pot fi stocate, ci trebuie produse şi consumate pe pieţele cărora se adresează.
O altă cauză, care se adaugă celor enunţate mai sus, este aceea că, în
multe ţări ale lumii, există reglementări legale care cer ca furnizorii de servicii să
fie localizaţi în ţara respectivă. Pe de altă parte, societăţile transnaţionale cu
activităţi de producţie şi-au înfiinţat, în multe cazuri, filiale în străinătate în
domeniul serviciilor (mai ales a celor de comerţ şi financiare) care să sprijine
activităţile lor de pe pieţele respective.
Un alt factor care a contribuit la tendinţa de creştere a fluxurilor de investiţii
străine în domeniul serviciilor a fost reprezentat de evoluţia dinamică a sectorului
industriilor informatice şi de comunicaţii (IT & C) care au favorizat expansiunea
internaţională a serviciilor şi formarea de reţele internaţionale în domeniu (de
exemplu în cazul aşa-numitelor „call centers‖ – centre de suport post-vânzare).
În cadrul sectorului serviciilor se poate remarca o modificare a orientării
fluxurilor de investiţii străine directe. Destinaţiile „clasice‖ – serviciile de comerţ şi
financiare – domină încă orientarea investiţiilor străine directe, dar pe ansamblu
are loc o reorientare către sectoare mai dinamice precum utilităţile (în mod
special distribuţia de electricitate, gaze şi apă), telecomunicaţii, servicii legate de
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derularea afacerilor (servicii imobiliare, închirieri de maşini şi utilaje, activităţi
informatice, cercetare-dezvoltare şi advertising).
Principala sursă de formare a stocurilor de investiţii străine directe pentru
toate sectoarele de activitate este reprezentată de ţările dezvoltate. Ţările în
curs de dezvoltare şi cele în tranziţie au o pondere de sub 10% din totalul stocurilor de investiţii străine directe.
Deosebiri structurale ale stocului de investiţii străine
directe pe grupe de ţări
Investiţiile străine directe din multe industrii îşi au deopotrivă sursa şi
destinaţia în ţările dezvoltate deoarece aceste ţări reprezintă principalele pieţe
mondiale. Unele excepţii sunt totuşi întâlnite: în domeniul construcţiilor, stocul de
investiţii străine directe din ţările în dezvoltare este mai mare decât în ţările
dezvoltate, iar în domeniul utilităţilor (energie, gaze, apă) cele două stocuri (cel
din ţările dezvoltate şi cel din ţările în dezvoltare) sunt comparabile.
În majoritatea subsectoarelor industriei prelucrătoare stocul de investiţii
străine directe din ţările în curs de dezvoltare este de câteva ori mai mic decât în
ţările dezvoltate, dar tendinţa este de reducere a acestor decalaje. În anul 1990,
stocul de investiţii străine directe din ţările în curs de dezvoltare reprezenta circa
20% din stocul ţărilor dezvoltate. În anul 2001, acelaşi stoc reprezenta circa
50%, deci decalajul s-a redus.
Această tendinţă de reducere a decalajului dintre stocul de investiţii străine
directe din industria prelucrătoare din ţările dezvoltate şi cele în curs de
dezvoltare s-a manifestat mai ales în domeniul industriei alimentare şi a
băuturilor, industria tutunului, prelucrării lemnului, maşinilor şi echipamentelor,
industria petrolului şi a cărbunelui.

Concluzii
Globalizarea şi regionalizarea reprezintă, fără îndoială, tendinţa dominantă a evoluţiei relaţiilor economice şi politico-diplomatice internaţionale, la
început de secol şi mileniu.
Oamenii de ştiinţă, analişti şi experţi în domeniul relaţiilor internaţionale,
acreditează opinia conform căreia la baza procesului de globalizare şi de integrare regională se află două fenomene şi anume: unul de natură tehnologică şi
informaţională; celălalt de esenţă economică – reflectat de reducerea sau înlăturarea barierelor naţionale din calea fluxurilor internaţionale de mărfuri, servicii, tehnologie şi capital.
Noile dimensiuni ale globalizării şi integrării regionale şi impactul acestui
fenomen asupra vieţii economice şi sociale la nivel naţional incumbă responsabilităţi majore cercetării academice româneşti în demersul de evaluare şi regândire a oportunităţilor de dezvoltare a României, în contextul procesului de
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integrare deplină în structurile euroatlantice şi de reaşezare, la o nouă scară de
valori, în circuitul economic şi politico-diplomatic internaţional.
În această perspectivă, autorii studiului au luat în calcul: necesitatea unei
mai adânci radiografii asupra raporturilor de interdependenţă între globalizare şi
integrare regională; rolul deosebit de important al cooperării economice
internaţionale în strategia dezvoltării; impactul procesului de integrare regională
asupra membrilor organismelor integraţioniste (regionale şi subregionale),
implicit asupra terţilor; coordonatele definitorii ale parteneriatelor în dezvoltare
(Parteneriatul Transatlantic; Parteneriatul Euromediteranean); locul şi rolul
Investiţiilor Străine Directe (ISD) şi al Societăţilor Transnaţionale (STN) în
procesul de globalizare (dimensiunea mondială a ISD; orientarea geografică a
fluxurilor; destinaţia la nivelul principalelor sectoare şi ramuri ale economiei) şi
efectele ISD asupra revitalizării economiilor naţionale, inclusiv prin transferul de
tehnologii performante către ţările în tranziţie spre economia de piaţă şi ţările în
curs de dezvoltare; evoluţia economiilor şi a relaţiilor de cooperare la ansamblul
regiunii Mării Negre (importanţa strategică a regiunii şi economiile emergente;
dinamica comerţului exterior al ţărilor membre ale Organizaţiei Economice a
Mării Negre; obiective prioritare – de interes regional – în domeniul infrastructurii
de transport şi telecomunicaţii).
Procesele de integrare şi cooperare regională şi interregională au, în
general, efecte benefice asupra tuturor participanţilor – ţări dezvoltate, dar mai
ales ţări în curs de dezvoltare, confruntate în continuare cu mari dificultăţi
materiale şi financiare, cu deficite ale balanţelor comerciale şi de plăţi şi cu un
nivel ridicat al datoriei externe. În acest context, o mai bună conjugare a efortului
propriu cu asistenţa internaţională (tehnică şi financiară) ar putea permite
acestor ţări să se integreze mai rapid şi eficient în economia mondială.
Trebuie să evidenţiem faptul că încep să funcţioneze, în mai mare măsură,
unele mecanisme de armonizare a politicilor economice naţionale şi regionale cu
reglementările internaţionale în domeniul liberalizării fluxurilor comerciale,
investiţionale şi tehnologice, precum şi în sfera componentei ecologice a
dezvoltării.
În viziunea noastră, acordurile regionale-concretizate prin accentuarea
procesului de dezvoltare a schimburilor comerciale şi de realizare a unor
importante obiective economice de interes naţional şi regional – reprezintă o
complementaritate şi nu intră în contradicţie cu dimensiunile majore ale
globalizării.
În această concepţie se încadrează şi reflecţiile autorilor privind
necesitatea obiectivă a dezvoltării relaţiilor de cooperare între ţări situate în
spaţiul central şi sud-est european, fenomen ce nu reprezintă o alternativă la
procesul obiectiv de integrare a acestor ţări în Uniunea Europeană ci o complementaritate pe linia eforturilor de modernizare şi eficientizare a economiilor. De
reliefat faptul că, în ultimii ani, comunitatea internaţională a iniţiat proiecte majore
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pentru dezvoltarea economică şi socială la ansamblul acestei importante regiuni
a lumii, cu efecte favorabile asupra statuării unui climat de securitate regională.
În opinia autorilor, procesele de cooperare regională-iniţiate în regiunea
Mării Negre (―Organizaţia Cooperării Economice a Mării Negre‖, GUUAM; CSI)
şi accentuate la nivelul economiilor de piaţă emergente din această zonă – vor
da o nouă dimensiune relaţiilor economice, cultural–ştiinţifice şi politicodiplomatice la scara spaţiului geoeconomic Dunăre-Marea Neagră, cu extensie
spre spaţiul euromediteranean.
Considerăm că iniţiativele României la nivelul anilor 1990-2004 privind
intensificarea participării la circuitul economic în Europa Centrală şi de Sud-Est
se înscriu pe coordonatele definitorii ale edificiului economic şi politicodiplomatic realizat între cele două războaie mondiale şi reflectat de arhitectura
celor două organisme regionale – „Înţelegerea Balcanică‖ şi „Mica Înţelegere‖ –
în cadrul cărora diplomaţia românească a avut un rol fundamental. La ansamblul regiunii Dunăre-Marea Neagră se reliefează, fără îndoială, importante mutaţii sistemice şi obiective comune, pentru dezvoltarea economico-socială în
perspectiva creării unui cadru viabil de securitate regională şi globală.
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CAPITOLUL 1
ANALIZA SECTORULUI INDUSTRIAL: TENDINŢE
INTERNE VS. TENDINŢE EXTERNE
Corneliu RUSSU

Evoluţia, tendinţele care s-au manifestat în modificările structurale ale
sectorului industrial din România, factorii determinanţi ai acestor modificări şi
perspectivele lor viitoare reprezintă un complex de elemente a căror analiză
aprofundată permite desprinderea unor învăţăminte esenţiale din experienţa
trecută dobândită în procesul de reformă, precum şi conturarea unor direcţii
strategice pe care să se dezvolte economia românească în continuare. O
asemenea analiză, în fapt un exerciţiu de o complexitate deosebită, constituie
punctul de pornire indispensabil şi mai solicitant al demersului de identificare a
perspectivelor de dezvoltare a sectoarelor industriale, de evaluare a potenţialului
lor competitiv existent deja sau insuficient valorificat şi de prefigurare a acţiunilor
majore care vor trebui întreprinse pentru relansarea industriei româneşti şi
dobândirea de către aceasta a atributelor de modernitate, eficienţă înaltă şi
competitivitate superioară.
Pentru a fi cu adevărat relevantă, analiza condiţiei actuale a industriei
româneşti şi a principalilor factori care i-au determinat evoluţia în ultimul deceniu
şi jumătate trebuie efectuată în contextul concluziilor privind starea economiei
naţionale, principalele zone de manifestare a punctelor forte şi a slăbiciunilor
acesteia, precum şi a resorturilor care le-au determinat.

1.1. Evaluarea generală a stării economiei româneşti şi a progreselor înregistrate pe calea reformei economice
Un reper de referinţă în efectuarea acestei evaluări îl constituie Raportul
anual pe anul 2003 privind progresele României pe calea integrării în Uniunea
Europeană1, care sintetizează aprecierea generală a Comisiei Europene potrivit
căreia „România poate fi considerată ca o economie de piaţă funcţională o dată
ce un progres semnificativ a fost făcut în mod decisiv. În acelaşi timp, este
necesară implementarea viguroasă şi susţinută a programului de reformă
structurală pentru a face ca România să fie capabilă să înfrunte presiunea
concurenţială şi forţele pieţei în cadrul Uniunii pe termen apropiat‖ (pag. 44). În
esenţă, economia de piaţă funcţională presupune că preţurile şi comerţul sunt
1

Commission of the European Communities. "2003 Regular Report on Romania‘s Progress
Towards Accession ", COM(2003).
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liberalizate, iar sistemul juridic în vigoare, inclusiv partea privind drepturile de
proprietate, este riguros aplicat şi respectat. Aprecierea este făcută în lumina
orientărilor Consiliului European de la Copenhaga, din iulie 1993, care
precizează că dobândirea calităţii de membru al Uniunii Europene reclamă
existenţa unei economii de piaţă funcţionale şi capacitatea de a înfrunta cu
succes presiunea concurenţială şi forţele pieţei în cadrul Uniunii.
În concluziile finale ale raportului se subliniază aprecierea că România a
progresat constant în abordarea priorităţilor şi iniţierea măsurilor
corespunzătoare precizate în Parteneriatul de Aderare revizuit cu privire la
criteriile economice. Creşterea economică din ultimii ani a fost însoţită de
accentuarea stabilităţii economice, deşi anumite riscuri macroeconomice au
apărut în ultima vreme. Principalele eforturi trebuie orientate spre intensificarea
reformei structurale, creşterea capacităţii de aplicare a prevederilor acquis-ului
comunitar şi a potenţialului autorităţilor publice de a-şi îndeplini angajamentele
asumate în procesul de negociere.
Unele caracteristici definitorii ale economiei româneşti în stadiul actual,
desprinse din lucrările cercetătorilor români şi ale unor organisme internaţionale,
precum şi din raportul menţionat al Comisiei Europene, sunt sintetizate în
continuare.
 Creşterea economică, începută timid în anul 2000, a continuat constant, înregistrându-se în 2002 o creştere a PIB de 4,9%, iar în 2003 de
4,3%, ceea ce a permis accentuarea stabilităţi economice, reducerea inflaţiei peste nivelul prevăzut şi menţinerea ratei şomajului sub 10%. În
anul 2003, formarea brută de capital raportată la PIB a fost de circa 21%,
datoria brută, în străinătate raportată la PIB de circa 22%, iar ponderea
exportului de bunuri şi servicii în PIB de peste 35%, cifre relevante care
atestă progresele economice făcute. Deficitul de cont curent a avut o
evoluţie fluctuantă: în 2001 a reprezentat 5,5% din PIB, s-a micşorat în
2002 la 3,4% datorită reducerii semnificative a deficitului comercial la
bunuri şi servicii, şi s-a înrăutăţit din nou în 2003, ca efect al creşterii importului de bunuri.
 Ajustările structurale avute în vedere au fost permanent grevate de
teama de costuri sociale şi politice ridicate, ceea ce a redus simţitor extinderea şi profunzimea lor şi a menţinut decalajul dintre discursul politic
reformist şi angajat şi aplicarea programelor de restructurare, ezitantă şi
frecvent nefinalizată. Amploarea insuficientă a restructurării întreprinderilor este reflectată, printre altele, şi de nivelul relativ scăzut şi aproximativ
constant al ratei şomajului (potrivit definiţiei Biroului Internaţional al Muncii). Media populaţiei ocupate în industrie s-a redus totuşi cu mai mult de
15%, iar forţa de muncă ocupată în întreprinderile cu capital de stat s-a
redus cu aproape 20%, dovedind că restructurările tehnologice şi organizatorice ale unităţilor industriale au determinat diminuarea excesului de
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personal preluat din regimul anterior şi creşteri sensibile ale productivităţii muncii în unele sectoare.
 Disciplina financiară a întreprinderilor continuă să constituie o problemă nerezolvată, măsurile destinate întăririi ei trebuind să se concentreze asupra cauzelor arieratelor şi asupra funcţionării sectorului
energetic. Problema este localizată precumpănitor în sectorul întreprinderilor publice, în ciuda încercărilor repetate de a reduce numărul celor
rău-platnice şi în condiţiile creşterii continue a dimensiunilor şi contribuţiei sectorului privat (ponderea acestuia din urmă în PIB a crescut de la
45,3% în 1995 la 65,5% în 2000 şi la 66,8% în 2002; la sfârşitul anului
2001, unităţile cu capital majoritar sau integral privat acopereau peste
70% din forţa de muncă, cifra de afaceri şi exportul total). Comparativ cu
această contribuţie substanţială a sectorului privat la nivelul unor indicatori de rezultate – cifra de afaceri şi exportul -, sectorul public continuă să
fie preponderent în nivelul unor indicatori de efort (acoperă peste 40%
din investiţiile întreprinderilor şi circa 75% din totalul activelor tangibile).
Fără continuarea hotărâtă a acţiunilor de privatizare sau lichidare a marilor
întreprinderi generatoare de pierderi, precum şi de întărire a disciplinei
financiare, de colectare a taxelor şi impozitelor de la rău-platnici, rolul reglator al
mecanismului preţurilor va fi în continuare stânjenit, alocarea după criterii
economice a resurselor va fi distorsionată; drept urmare, şi modificările
structurale destinate să sporească forţa competitivă a industriei româneşti vor
întârzia să se producă la dimensiunile necesare.
 Privatizarea unităţilor economice – ca formă de restructurare a regimului de proprietate – s-a accelerat, deşi s-au înregistrat întârzieri semnificative ale realizărilor comparative cu termenele prevăzute în agenda
autorităţilor publice, îndeosebi în sectorul energetic. Întârzierile sunt explicate, în primul rind, prin incapacitatea autorităţilor publice de a depăşi
obstacole de natură politică şi socială (lipsa de claritate şi stabilitate a
cadrului juridic, transparenţa deficitară a procesului de privatizare, interesele divergente ale diferitelor grupuri de presiune); la aceasta s-au
adăugat lipsa de atractivitate a numeroase întreprinderi, nestructurate
adecvat şi împovărate de mari datorii, precum şi frecventele schimbări
ale metodelor de privatizare şi ale cadrului instituţional creat pentru coordonarea acestui proces. În numeroase cazuri, evoluţia postprivatizare
a întreprinderilor a fost nesatisfăcătoare, datorită, îndeosebi, neonorării
de către investitori a obligaţiilor asumate prin contractul de privatizare şi
managementului neperformant; de exemplu, în perioada decembrie 2001
– iunie 2003, 72 de întreprinderi au revenit în proprietatea Agenţiei pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, ca urmare a eşecului cumpărătorilor de a se achita de obligaţiile asumate în momentul
privatizării.
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 Imperativul îmbunătăţirii în continuare a mediului de afaceri şi a
climatului favorabil investiţiilor este evident. Acţiunile necesare pe
acest plan privesc asigurarea stabilităţii cadrului juridic şi reglementativ,
eliminarea incertitudinilor care încă persistă privind drepturile de proprietate, asigurarea interpretării nediscreţionare a prevederilor legale referitoare la taxe, îmbunătăţirea previziunilor instituţionale privind intrarea pe
şi ieşirea de pe piaţă, impunerea fermă a disciplinei de piaţă în întreaga
economie.
Realizarea acestor obiective va contribui la îmbunătăţirea nivelului şi
calităţii investiţiilor efectuate, în condiţiile în care formarea brută a capitalului fix a
fost în medie de 19% în perioada 1997-2000, iar rata investiţiilor a atins 19% din
produsul intern brut în anul 2001 (după ce fusese de 21,2% în 1997 şi 17,7% în
1999). Investiţiile în industrie au reprezentat 39,5% în anul 2000 şi 40,0% în anul
2001 din volumul total pe economia naţională, scăzând sensibil faţă de nivelurile
din anii precedenţi (45,6% în 1998, 44,3% în 1999).
 Restructurarea sectoarelor industriale şi a întreprinderilor a fost,
adesea, incompletă şi s-a desfăşurat în lipsa unei viziuni strategice judicioase. Unele sectoare industriale – textile, încălţăminte, mobilă, echipamente electrice – au cunoscut ajustări structurale mai profunde ca
urmare a adoptării unor politici agresive de restructurare, posibil de aplicat în condiţiile privatizării lor mai rapide. Progrese semnificative pe calea restructurării s-au înregistrat şi în sectorul minier şi în construcţiile
navale; în alte sectoare însă, prezenţa a numeroase întreprinderi generatoare de pierderi, cu valoare adăugată negativă, care au supravieţuit
cu restructurări minime sau fără restructurări graţie sprijinului guvernamental direct sau indirect, a determinat înrăutăţirea semnificativă a situaţiei sectoarelor respective şi le-a împiedicat să se ajusteze adecvat
pentru a-şi îmbunătăţi competitivitatea.
Intervenţia guvernamentală pentru susţinerea acestor întreprinderi prin
exonerarea lor de la rigorile disciplinei pieţei a îmbrăcat forme diverse, care s-au
etalat de la subvenţii bugetare explicite la forme mult mai puţin transparente –
controlul preţurilor pentru intrările principale în anumite sectoare, anularea
datoriilor, acceptarea creşterii arieratelor interîntreprinderi, aplicarea de măsuri
fiscale şi comerciale discriminatorii, acordarea de garanţii pentru împrumuturi.
Efectul acestor măsuri distorsionante pentru funcţionarea normală a mecanismelor de piaţă, deşi în diminuare sensibilă în ultimii ani, continuă să greveze
în măsură însemnată procesul de restructurare reală a industriei româneşti.
Aspectele trecute sintetic în revistă gravitează în jurul aceloraşi coordonate majore de acţiune – accelerarea privatizării şi restructurării întreprinderilor,
îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a climatului investiţional prin asigurarea
stabilităţii cadrului legislativ, a transparenţei afacerilor, impunerea de constrângeri bugetare tari tuturor întreprinderilor de stat şi închiderea celor generatoare
de pierderi, eradicarea corupţiei şi a birocratismului, promovarea investiţiilor
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imateriale. Aspectele subliniate rezultă şi din poziţiile exprimate de numeroşi
specialişti români – academicieni, cadre universitare, cercetători, practicieni din
activitatea economică -, care au subliniat de mulţi ani, în publicaţii şi exprimări de
opinii, imperativul angajării hotărâte în acţiuni ample şi coerente în direcţiile
menţionate1. Corespondenţa opiniilor experţilor Uniunii Europene, concretizate în
Raportul menţionat, şi ale majorităţii specialiştilor români asigură baza de
referinţă necesară pentru conturarea direcţiilor de creştere a competitivităţii
activităţii industriale, în lumina prevederilor Foii de parcurs elaborată de Comisia
Europeană pentru România şi aprobată la reauniunea Consiliului European de la
Copenhaga din decembrie 2002.
În lumina prevederilor acestui document de referinţă şi ale Politicii
industriale a României, aprobată prin HG nr. 657/2002 (care a constituit baza
tehnică a documentului de poziţie pentru Capitolul 15 – Politica industrială,
prezentat la conferinţa de aderare România – UE din 30 iulie 2002, când
capitolul a fost deschis şi închis provizoriu), se pot identifica principalele tendinţe
manifestate în industria românească după anul iniţierii reformei economice,
1990, şi evidenţia influenţa resorturilor acestor tendinţe, în scopul prefigurării
direcţiilor majore de acţiune pentru accelerarea schimbărilor necesare în
continuare.

1.2. Tendinţe în modificările structurale din industrie în perioada
1990-2001
Tabloul modificărilor produse în configuraţia structurală a industriei după
anul 1990, care au afectat în măsură diferită activităţile industriale componente,
este furnizat de cifrele următoarele.

1

Este suficient să amintim printre cele mai reprezentative elaborate în acest sens: lucrările
ample pe domenii, sectoare şi probleme elaborate în cadrul Comisiei de fundamentare a
Strategiei naţionale de dezvoltare economică a României pe termen mediu, adoptată
printr-o Declaraţie semnată de toate partidele politice şi prezentată la Bruxelles la 20 martie 2000; lucrările elaborate şi dezbaterile desfăşurate în cadrul programului prioritar al
Academiei Române ESEN 2 (Grupul de reflecţie Evaluarea Stării Economiei Naţionale –
Un proiect deschis "Probleme ale integrării României în Uniunea Europeană. Cerinţe şi
evaluări", coordonat de Secţia de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologie a Academiei
Române), sintetizate în 38 de volume apărute în anii 2001-2002, dintre acestea unele
(numerele 6,7 etc.) având legătură nemijlocită cu problematica dezvoltării industriei româneşti în perspectiva integrării; "Pre-Accession impact Studies", elaborate în cadrul programului PHARE al Uniunii Europene RO 9907-02-01 şi editate în anul 2002 sub egida
Institutului European din România, unele dintre acestea – 4, 5, 6, 8, 9, 13, B-1, B1-3, B14, B1-6, B1-7 – având legătură nemijlocită sau indirectă cu aceeaşi problematică a situaţiei actuale şi a perspectivelor de evoluţie a industriei româneşti.
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Tabelul nr. 1
Structura producţiei industriale pe activităţi, în anii 1990, 1995 şi 2001
-%Cod
CAEN

Activităţi (diviziuni CAEN)

1990

Total industrie
100
Industria extractivă
8,8
10
Extracţia şi prepararea cărbunelui
1,1
11
Extracţia petrolului şi a gazelor naturale
6,7
14
Alte activităţi extractive
0,9
Industria prelucrătoare
85,8
15
Industria alimentară şi a băuturilor
14,4
16
Industria tutunului
0,5
17
Industria textilă şi a produselor textile
6,8
18
Industria confecţiilor de îmbrăcăminte
3,6
19
Industria pielăriei şi încălţămintei
1,9
20
Industria de prelucrare a lemnului (exclusiv mobilă)
1,6
21
Industria celulozei, hârtiei şi cartonului
1,2
22
Edituri, poligrafie şi reproducerea înregistrărilor pe suporţi
0,3
23
Prelucrarea ţiţeiului, cocsificarea cărbunilor şi tratarea com6,9
bustibililor nucleari
24
Industria chimică şi a fibrelor sintetice şi artificiale
7,3
25
Industria de prelucrare a cauciucului şi a maselor plastice
2,6
26
Industria altor produse din materiale nemetalice
3,5
27
Industria metalurgică
8,5
28
Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal
4,1
(exclusiv maşini, utilaje, instalaţii)
29
Industria de maşini şi echipamente
9,3
30
Industria de mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou
0,5
31
Industria de maşini şi aparate electrice
2,5
32
Industria de echipamente, aparate radio, televiziune şi co0,8
municaţii
33
Industria de aparatură şi instrumente medicale, de precizie,
1,1
optică şi ceasornicărie
34
Industria mijloacelor de transport rutier
3,7
35
Industria altor mijloace de transport
2,3
36
Producţia de mobilier şi alte activităţi neclasificate
2,2
37
Recuperarea deşeurilor şi a resturilor de materiale recicla0,2
bile
Energie electrică şi termică, gaze şi apă
5,2
40
Producţia, transportul şi distribuţia de energie electrică şi
5,0
termică, gaze şi apă caldă
41
Gospodărirea resurselor de apă, captarea, tratarea şi dis0,2
tribuţia apei
Sursa: Anuarul statistic al României 1999, CNS, pag. 467, şi 2002, pag. 399.

1995

2001

100
6,9
2,2
3,6
1,0
80,5
16,3
0,5
3,2
2,6
1,5
1,9
1,2
1,1
7,7

100
5,7
1,3
3,8
0,6
79,7
14,3
1,6
2,1
3,6
1,4
2,5
1,0
1,3
10,8

8,7
2,1
3,8
10,4
2,8

6,3
1,7
3,3
13,2
2,5

5,8
0,2
2,0
0,9

3,7
0,2
1,9
0,6

0,4

0,5

3,0
1,5
2,6
0,3

2,5
1,9
2,3
0,5

12,6
11,6

14,6
13,8

1,0

0,8
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Pe fondul unei evoluţii fluctuante a producţiei industriale după anul 1990,
care s-a situat însă constant mult sub nivelul înregistrat în acel an, ajungând în
1999 la cel mai scăzut prag – 55,8% -, ponderea industriei prelucrătoare în
ansamblul industriei a scăzut în perioada analizată cu peste cinci puncte
procentuale; această scădere, asociată cu cea a ponderii industriei extractive (de
peste trei puncte procentuale), se regăseşte în creşterea ponderii Sectorului de
energie electrică şi termică, gaze şi apă (de la 5,2% în 1990 la 14,6% în 2001).
În cadrul industriei prelucrătoare, componentele acesteia au dinamici
diferite, determinate, în primul rând, de evoluţia cererii pe pieţele specifice
interne şi internaţionale şi de capacitatea firmelor de profil de a răspunde
adecvat acestei cereri, dar şi de modificările semnificative ale unor factori
determinanţi – preţuri, conjuncturi, apariţia unor concurenţi puternici etc. Cele
mai notabile tendinţe evidenţiate de schimbările produse în structura industriei
prelucrătoare şi relevate de cifrele înscrise în tabel sunt sintetizate în continuare.
 Creşterea în valoarea totală a producţiei industriale a ponderii unor activităţi în 2001 faţă de 1990, manifestată în Edituri, poligrafie şi reproducerea înregis-trărilor pe suporţi – de 4,3 ori, Industria tutunului – de 3,2 ori,
Recuperarea deşeurilor şi resturilor de materiale reciclabile – de 2,5 ori,
Prelucrarea ţiţeiului, cocsificarea cărbunelui şi tratarea combustibililor nucleari – cu 56,5%, Prelucrarea lemnului – cu 56,2%, Metalurgia – cu
55,3%;
 Scăderea în valoarea totală a producţiei industriale a ponderii unor activităţi, şi anume Textilă şi produse textile – de circa 3,24 ori, Aparatură şi
instrumente medicale, de precizie, optică şi ceasornicărie – cu 54,5%,
Maşini şi echipamente – cu 60,2%, Mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou – cu 60,0%, Construcţii metalice şi produse din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii) – cu 39,0%, Prelucrarea cauciucului şi a maselor
plastice – cu 34,6%, Mijloace de transport rutier – cu 32,4%, Pielărie şi
încălţăminte – cu 26,3%, Echipamente, aparate de radio, televiziune şi
comunicaţii – cu 25%, Maşini şi aparate electrice – cu 24,0%, Celuloză,
hârtie şi carton – cu 20%, Alte mijloace de transport – cu 17,4%, Chimie
şi fibre sintetice şi artificiale – cu 13,7%.
 Menţinerea la acelaşi nivel sau cu variaţii nesemnificative în valoarea totală a producţiei industriale a ponderii unor activităţi – Industria alimentară şi a băuturilor, Industria confecţiilor de îmbrăcăminte, Industria altor
produse din materiale nemetalice, Mobilier şi alte activităţi neclasificate.
Tendinţele constând în modificări ale ponderilor valorice ale diferitelor
activităţi au fost determinate, aşa cum s-a arătat, de dinamica diferită a
sectoarelor menţionate. În unele cazuri, modificările ponderilor valorice merg în
acelaşi sens cu variaţiile producţiei fizice. Este cazul, de exemplu, al Industriei
textile şi a produselor textile, a cărei reducere puternică a ponderii valorice a fost
concordantă cu reducerea producţiei fizice a majorităţii grupelor de produse
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specifice; aceeaşi situaţie se remarcă în cazul Prelucrării cauciucului şi a
maselor plastice, a Mijloacelor de transport rutier etc.
În schimb, în cazul altor activităţi modificările ponderilor lor valorice au fost
în sens invers modificărilor înregistrate în volumul producţiei fizice – cazul
Prelucrării ţiţeiului, cocsificării cărbunelui şi tratării combustibililor nucleari şi al
Metalurgiei, în care s-a produs, în perioada analizată, creşterea ponderii valorice
şi reducerea producţiei fizice a majorităţii grupelor de produse specifice, ca
urmare, mai ales, a schimbărilor ample de preţuri.
 Diminuarea ponderii cumulate, şi aşa mică în anul 1990 (5,2%), a industriilor de înaltă tehnologie (Mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou, Aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optică şi
ceasornicărie, Echipamente şi aparate de radio, televiziune şi comunicaţii, Maşini şi aparate electrice, Edituri, poligrafie şi reproducerea
înregistrărilor pe suporţi), la 4,5% în anul 2001.
 Reducerea ponderii industriilor cu intensitate mare a forţei de muncă
de calificare redusă (Textilă şi produse textile, Confecţii de îmbrăcăminte, Pielărie şi încălţăminte, Prelucrarea lemnului, Mobilier şi alte
activităţi neclasificate) şi-au redus simţitor ponderea cumulată de la
16,1% în 1990 la 11,9% în 2001, ceea ce constituie un fapt îmbucurător (industria de confecţii din textile, blănuri şi piele şi cea de prelucrare a lemnului şi-au sporit însă ponderile individuale, ca urmare a
creşterii producţiei determinată de cererea la export).
 Creşterea ponderii producţiei activităţilor energo-intensive (Prelucrarea ţiţeiului, cocsificarea cărbunelui şi tratarea combustibililor nucleari, Chimie
şi fibre sintetice şi artificiale, Prelucrarea cauciucului şi a maselor plastice, Metalurgie) în totalul producţiei industriale de la 25,3% în 1990 la
32,0% în 2001, evoluţie nefavorabilă care demonstrează menţinerea intensităţii energetice ridicate a unei bune părţi a activităţii industriale.
 Scăderea ponderii cumulate a industriilor producătoare de bunuri de
consum – 30,2% în 1990 şi 25,9% în 2001 (variaţie de 4,3 puncte
procentuale); aceeaşi evoluţie a cunoscut şi ponderea cumulată a
producţiei sectoarelor producătoare de bunuri de echipament şi de
produse intermediare – 59,5% în 1990 şi 54,3% în 2001, deci o variaţie de 5,2 puncte procentuale.
 Menţinerea practic la acelaşi nivel a ponderii cumulate a industriilor
care dispun de o suficientă bază de materii prime în ţară şi în care
există capacităţi de producţie, deci care dispun de avantaje comparative evidente (Alimentară şi băuturi, Textilă şi produse textile, Pielărie
şi încălţăminte, Prelucrarea lemnului, Celuloză, hârtie şi carton, Prelucrarea ţiţeiului, cocsificarea cărbunilor şi tratarea combustibililor nucleari, Alte produse din materiale nemetalice) – 36,3% în 1990, 35,4%
în 2001, ca urmare a modificării ponderii celorlalte industrii, întrucât
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volumul activităţilor respective s-a diminuat simţitor pentru foarte multe din produsele specifice lor.
 Declinul accentuat al industriilor care pe plan mondial se caracterizează printr-o dinamică înaltă a producţiei (peste 5% creştere anuală)
– Mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou, Edituri, poligrafie şi reproducerea înregistrărilor pe suporţi, Echipamente şi aparate de radio,
televiziune şi comunicaţii, Chimia de tonaj mic şi mediu, Aeronautică,
Produse de inginerie genetică, Alimentară (îndeosebi produsele ecologice şi băuturile dietetice), provocat, îndeosebi, de concurenţa produselor străine în condiţiile deschiderii largi a pieţei interne.

1.3. Tendinţe în orientarea selectivă a investiţiilor
către sectoarele industriale
Investiţiile reprezintă un factor determinant al dezvoltării economice, care
provoacă schimbări ale raporturilor dintre sectoarele economiei şi, în cadrul
industriei, dintre sectoarele acesteia. Investiţiile se orientează spre acele sectoare
care prezintă perspectivele cele mai promiţătoare de obţinere a veniturilor ridicate
şi stabile din investiţii, adică spre cele caracterizate prin bariere înalte la intrare şi
bariere joase la ieşire, potrivit concepţiei lui M. Porter1. Migrând rapid spre
activităţile cele mai atractive, cele care asigură venituri din investiţii înalte şi stabile,
investiţiile contribuie substanţial la forjarea progresivă a configuraţiei industriei, la
dezvoltarea intensă în cadrul acesteia a sectoarelor profitabile, competitive, a
căror dinamică este superioară celei pe ansamblul industriei.
Pentru industria prelucrătoare românească, rolul modelator al investiţiilor s-a
afirmat în măsură redusă în raport cu cerinţele apreciabile de modernizare şi de
schimbare a structurii producţiei, cauzele fiind multiple: lipsa capitalurilor autohtone
necesare, ritmul lent al privatizării, atractivitatea redusă a numeroase firme pentru
investitorii străini, instabilitatea cadrului legislativ, creşterea volumului arieratelor
etc.
Rolul modest al investiţiilor în modelarea structurii industriei prelucrătoare
s-a manifestat chiar în condiţiile în care industria a absorbit cea mai mare parte a
investiţiilor efectuate în economie, iar industria prelucrătoare a fost beneficiara
celui mai consistent efort investiţionat făcut în întreaga industrie. De exemplu, în
2001 industria a absorbit 40,0% din totalul investiţiilor pe economie (comparativ
cu 47,4% serviciile, 6,5% construcţiile şi 6,1% agricultura), iar industria
prelucrătoare a avut o pondere de 67,7% în totalul investiţiilor din industrie, faţă
de 12,2% industria extractivă şi 20,1% sectorul energie electrică şi termică, gaze
şi apă; fluxul investiţional către industrie s-a redus însă în perioada 1998-2001,
în primul an al acesteia, când investiţiile în industrie atinseseră un vârf, ponderea
1

M. Porter. "Competitive Strategy. Techniques for Analysing Industries and Competitors",
The Free Press, New York, 1980, p. 22.
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industriei în totalul investiţiilor din economie fiind de 45,6%, iar industria
prelucrătoare absorbind 64,8% din totalul investiţiilor din industrie (industria
extractivă – 15,0%, sectorul energie electrică şi termică, gaze şi apă – 20,2%).
În cursul perioadei 1990-2001, indicii investiţiilor pe ansamblul industriei
prelucrătoare au fost, luând ca bază anul 1990, de 130,4% în 1995 şi de 152,4%
în 2001; pentru comparaţie, indicii în anii respectivi au fost pentru economia
naţională de 111,4% şi 111,2%, iar pentru ansamblul industriei de 112,4% şi
107,4%. Se poate conchide că industria prelucrătoare a avut, în ansamblu, o
poziţie privilegiată din punctul de vedere al efortului investiţional.
Între activităţile industriale însă variaţiile efortului investiţional au fost
apreciabile. Ierarhizarea sectoarelor industriale în funcţie de nivelul indicilor
investiţiilor în perioada 1995-2001 (1990=100) prezintă aspecte interesante
relevate de tabelul nr. 2.
Tabelul nr. 2
Ierarhizarea activităţilor industriale în funcţie
de indicii investiţiilor în perioada 1995-2001
Nivelul indiciActivităţile
lor
Foarte înalt Prelucrarea lemnului (exclusiv mobilă)
(peste 500 în Industria tutunului
medie)
Edituri, poligrafie şi reproducerea înregistrărilor pe suporţi
Confecţii din textile, blănuri şi piele
Înalt
Alimentară şi băuturi
(200-500)
Prelucrarea ţiţeiului, cocsificarea cărbunelui şi tratarea combustibililor nucleari
Prelucrarea cauciucului şi a maselor plastice
Pielărie şi încălţăminte
Mobilier şi alte activităţi neclasificate
Metalurgie
Mediu
Alte produse din materiale nemetalice
(100-200)
Mijloace de transport rutier
Maşini şi aparate electrice
Gospodărirea resurselor de apă, captarea, tratarea şi distribuţia apei
Alte activităţi extractive
Echipamente, aparate de radio, televiziune şi comunicaţii
Chimie şi fibre sintetice şi artificiale
Extracţia petrolului şi a gazelor naturale
Textilă şi produse textile
Redus
Aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optică şi ceasornicărie
(sub 100)
Alte mijloace de transport
Producţia, transportul şi distribuţia de energie electrică şi termică, gaze şi apă
Recuperarea deşeurilor
Construcţii metalice şi produse din metal
Maşini şi echipamente
Mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou
Extracţia şi prepararea cărbunelui
Extracţia şi prepararea minereurilor metalifere

Sursa: Prelucrări de date din Anuarul statistic al României 2002, CNS, pag. 302.
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Măsura în care intensitatea efortului investiţional s-a reflectat în
modificarea ponderii activităţilor în structura producţiei industriale a variat, de
asemenea, în limite semnificative.
 Pentru activităţile industriale cu indici foarte înalţi ai investiţiilor în perioada 1990-2001, creşterea ponderii lor în structura producţiei industriale a fost aproximativ pe măsură, reflex al faptului că realizarea de
noi capacităţi de producţie şi modernizarea celor existente au determinat sporuri substanţiale de producţie şi de competitivitate a produselor.
 În schimb, pentru activităţile cu indici înalţi ai investiţiilor corelaţia analizată nu este prezentă decât într-o oarecare măsură în cazul Prelucrării ţiţeiului, cocsificării cărbunelui şi tratării combustibililor nucleari,
celelalte sectoare evidenţiate în tabel înregistrând scăderi ale ponderii
lor în structura producţiei.
 În cazul activităţilor cu nivel mediu al indicilor investiţiilor, efortul investiţional este corelat mai mult sau mai puţin cu evoluţia ponderii
acestora în structura producţiei. Un caz aparte îl reprezintă Metalurgia, pentru care indicii investiţiilor în perioada analizată s-au menţinut
la un nivel mediu, dar a cărei pondere în structura producţiei industriale a crescut cu aproape trei puncte procentuale în perioada 19962001; reducerea ponderii unor sectoare în valoarea producţiei industriale în condiţiile în care efortul investiţional care le-a fost consacrat
s-a înscris în limite medii poate fi pusă şi pe seama faptului că investiţiile efectuate nu au fost suficiente pentru modernizarea lor semnificativă şi relansarea lor.
 Dintre activităţile industriale la care indicii investiţiilor au fost, în perioada analizată, reduşi – Extracţia petrolului şi a gazelor naturale,
Producţia, transportul şi distribuţia de energie electrică şi termică, gaze şi apă şi Alte mijloace de transport – au înregistrat totuşi, după
anul 1996, creşteri ale ponderii lor în structura producţiei industriale.
Celelalte sectoare au avut o dinamică negativă a ponderii în producţia
industrială. Explicaţiile însă diferă. Pentru activitatea Textile şi produse textile, nivelul mai redus al efortului investiţional nu i-a afectat
competitivitatea (concretizată în ponderea mare deţinută în structura
exportului), dovadă a faptului că sectorul posedă o capacitate productivă şi comercială semnificativă, creată înainte de 1990 şi consolidată
ulterior. În schimb, activităţile Echipamente, aparate de radio, televiziune şi comunicaţii, Mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou şi Maşini
şi echipamente, care sunt sectoare tehnologic-intensive, nu s-au dovedit atractive pentru investitori şi şi-au redus semnificativ ponderea
în structura producţiei industriale; faptul este îngrijorător pentru că
acestea sunt sectoare cu efect de modernizare puternic asupra întregii economii, cu capacitate de difuzare tehnologică ridicată, neglijarea
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lor afectând, în consecinţă, în măsură ridicată, şansele de îmbunătăţire a structurii industriei prelucrătoare şi de creştere sensibilă a competitivităţii produselor şi serviciilor.
 La concluzii asemănătoare se ajunge şi analizând structura investiţiilor efectuate în industria prelucrătoare în anii 1995 şi 2001, prezentată în tabelul nr. 3.
Tabelul nr. 3
Ponderea investiţiilor pe activităţile industriale, în anii 1995 şi 2001
Activităţi*

Ponderea în totalul investiţiilor din industria
prelucrătoare
1996
2001
8,4
16,7

Alimentară şi băuturi
Producţia, transportul şi distribuţia de energie electrică şi termică, gaze şi apă caldă
17,0
Extracţia petrolului şi a gazelor naturale
5,0
Metalurgie
3,3
Prelucrarea lemnului (exclusiv mobilă)
1,1
Gospodărirea resurselor de apă, captarea, tratarea şi distribuţia
apei
5,3
Chimie şi fibre sintetice şi artificiale
5,8
Prelucrarea cauciucului şi a maselor plastice
1,0
Alte produse din minerale nemetalice
1,6
Confecţii din textile, blănuri şi piele
1,5
Maşini şi echipamente
2,0
Mijloace de transport rutier
1,0
Prelucrarea ţiţeiului, cocsificarea cărbunelui şi tratarea combustibililor nucleari
0,7
Textilă şi produse textile
1,8
Construcţii metalice şi produse din metal
1,0
Maşini şi aparate electrice
0,6
Mobilier şi alte activităţi neclasificate
0,9
Industria tutunului
0,3
Edituri, poligrafie şi reproducerea înregistrărilor pe suporţi
0,6
Alte activităţi extractive
0,7
Pielărie şi încălţăminte
0,4
Alte mijloace de transport
0,3
Extracţia şi prepararea cărbunelui
1,7
Celuloză, hârtie şi carton
1,0
Echipamente, aparate de radio, televiziune şi comunicaţii
0,4
Recuperarea deşeurilor
0,04
Aparate şi instrumente medicale, de precizie, optică şi ceasornicărie
0,1
Mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou
0,1
* – ierarhizate după ponderile din anul 2001.
Sursa: Prelucrări de date din Anuarul statistic al României 2002, CNS, pag. 301.

15,1
9,9
6,2
5,3
5,0
4,2
3,7
3,7
3,4
3,0
3,0
2,5
2,2
2,2
2,2
1,6
1,5
1,4
1,4
1,3
1,2
1,0
0,8
0,8
0,4
0,3
0,05
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Analiza cifrelor din tabelul nr. 3, conjugată cu cea a datelor din tabelul nr. 1
permite conturarea câtorva aspecte:
 Între primele sectoare care au absorbit cele mai mari fonduri investiţionale în anul 2001 cele mai multe sunt precumpănitor de joasă tehnologie, cu valoare adăugată mică, unele energointensive (Metalurgie);
sectoarele de medie şi înaltă tehnologie ocupă poziţii modeste în ierarhia stabilită după fondurile absorbite, chiar dacă unele dintre acestea (Maşini şi aparate electrice, Edituri, poligrafie şi reproducerea
înregistrărilor pe suporţi, Echipamente, aparate de radio, televiziune şi
comunicaţii, Aparate şi instrumente medicale, de precizie, optică şi
ceasornicărie) şi-au sporit apreciabil ponderea în anul 2001 comparativ cu 1996; sectorul Mijloace de transport rutier şi-a triplat ponderea
în efortul investiţional consacrat industriei în 2001 faţă de 1996, fapt
îmbucurător datorat infuziei consistente de capital străin, întrucât activitatea prezintă avantaje competitive reale.
 Prezenţa între primele locuri ale ierarhiei a subsectoarelor componente
ale sectorului Energie electrică şi termică, gaze şi apă, reflectă intensificarea investiţiilor în domenii vitale pentru dezvoltarea de ansamblu a
ţării, în infrastructuri a căror modernizare era şi rămâne în continuare
imperios necesară.
 Pentru unele sectoare industriale, efortul investiţional care le-a fost
consacrat a contribuit, neîndoelnic, la creşterea ponderii lor în structura producţiei industriale – Metalurgie, Prelucrarea lemnului (în măsură
mai mică), Prelucrarea ţiţeiului;
 Pentru alte sectoare, dimpotrivă, amplificarea efortului investiţional nu
s-a conjugat cu modificarea pe măsură a ponderii lor în structura producţiei industriale; este cazul, de exemplu, al sectoarelor Alimentară
şi băuturi, Alte produse din minerale nemetalice, Confecţii din textile,
blănuri şi piele, Echipamente şi aparate de radio, televiziune şi comunicaţii (a cărui pondere în investiţii în anul 2001 a fost de două ori mai
mare comparativ cu anul 1996, ceea ce nu a împiedicat reducerea
ponderii sectorului în producţia industrială), Maşini şi aparate electrice
(care şi-a mărit ponderea în efortul investiţional consacrat industriei
de peste trei ori în perioada respectivă), Prelucrarea cauciucului şi a
maselor plastice (creştere a ponderii în investiţiile industriale de 3,7
ori), Pielărie şi încălţăminte (creştere de peste trei ori), explicaţia
acestor evoluţii constând, probabil, în faptul că efortul investiţional nu
a fost suficient pentru a revigora şi creşte semnificativ producţia;
 Pentru unele sectoare de înaltă tehnologie, capital-intensive – Aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optică şi ceasornicărie, Mijloace
ale tehnicii de calcul şi de birou -, dimensiunile ridicole ale investiţiilor
pe care le-au absorbit explică deplin poziţia modestă pe care o au în
structura producţiei industriale.
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1.4. Competitivitatea sectoarelor industriale româneşti pe pieţele
internaţionale şi perspectivele de dezvoltare a acestor sectoare
Participarea eficientă a României la fluxurile comerciale internaţionale şi
îndeplinirea condiţiilor de integrare în Uniunea Europeană depind, în măsură
hotărâtoare, de îmbunătăţirea eficienţei producţiei şi comerţului, acesta
constituind obiectul clar exprimat al politicii industriale şi cea mai imperativă
sarcină care stă în faţa industriei româneşti.
Competitivitatea în general redusă a produselor şi sectoarelor industriale
româneşti, cauzele acestei stări, precum şi existenţa atât a unor sectoare
competitive, cât şi a unora necompetitive, au format obiectul a numeroase studii
elaborate de către specialişti români şi străini după 19901.
Ilustrarea sintetică a acestei afirmaţii rezidă în evoluţia nivelului valorii
adăugate brute în industrie care s-a situat permanent după anul 1995 sub cea a
producţiei industriale, aşa cum relevă diagrama următoare, ceea ce semnifică
realizarea unui consum de resurse superior valorii nou create, deci ineficienţă a
activităţii productive datorită competitivităţii scăzute a produselor industriale.

1

Vezi, în acest sens: Hare, P. G., Fomin, P. (1992). Industrial Competitiveness in Romania, Paper prepared for ACE Workshop, Sofia, December, mimeo; * * * Romania facing
the World (1993), Chapter 5: Romanian Industrial Competitiveness – A Numerical
Exploration (Studiu bazat pe o tabelă input-output pe anul 1990, cu 105 sectoare, elaborată de Comisia Naţională pentru Statistică); Jackson, M., Biesbrouck, W. (1993). The
Economic Penetration between the EC and Eastern Europe: The Romanian Case,
UCOS, November; Russu, C. (coord.)(1995). Politica industrială, Institutul Naţional de
Cercetări Economice, Centrul de Informare şi Documentare Economică, Bucureşti; Voiculescu, D., Mereuţă, C. (1998). Analiza de competitivitate a economiei româneşti, Editura
Academiei Române, Bucureşti; Hornianschi, Nicoleta (1998). Restructurarea selectivă a
producţiei industriale – componentă a strategiei macro şi microeconomice, Teză de doctorat, Institutul Naţional de Cercetări Economice, Bucureşti; Mereuţă, C. (coord.),
Ciupagea, C., Calotă, M., Oncescu, Carmen, Scutaru, Cornelia, Bejan, F., Wiener, U., Joiţa, P., Strauss, T. (2000). Industria prelucrătoare românească 1990-1998. Diagnostic
structural. Opţiuni de politici industriale, Academia Română, grupul de reflecţie ESEN,
Centrul Român de Economie Comparată şi Consensuală, Bucureşti; Russu, C. (2001).
Politica industrială a României. Experienţe comunitare şi imperative pentru industria românească, în: ESEN 2 – Un proiect deschis. Probleme ale integrării României în Uniunea
Europeană, Cerinţe şi evaluări. Politica industrială în perspectiva aderării la UE, Academia Română, grupul de reflecţie Evaluarea Stării Economiei Naţionale, Institutul Naţional
de Cercetări Economice, Centrul de Informare şi Documentare Economică, Bucureşti;
Croitoru L., Russu, C., Târhoacă, C., Van Zon, H. (expert UE) (2002). Politica industrială a
României din perspectiva aderării la Uniunea Europeană, Pre-accession Impact Studies,
Programul PHARE al Uniunii Europene, Project RO 9907-02-01, Institutul European din
România, Bucureşti.
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Figura nr. 1
Evoluţia producţiei şi a valorii adăugate brute în ramura industrie, în perioada 1991- 2002 (1990=100)

Sursa: Anuarul statistic al României pe anii perioadei de referinţă; pentru anul 2002, estimări preliminare.

Încercările de estimare a avantajelor competitive la nivelul industriei, sectoarelor şi grupelor de produse s-au desfăşurat în cadrul eforturilor de identificare a sectoarelor industriale cu perspective de dezvoltare şi de concepere a
strategiilor sectoriale şi a politicilor comerciale de natură să creeze condiţiile
pentru valorificarea eficientă a acestor perspective. Cele mai relevante studii,
dintre care le vom trece sintetic în revistă numai pe cele două mai recente,
converg spre conturarea aceloraşi concluzii, în sensul că desemnează cu cea
mai mare frecvenţă aceleaşi sectoare caracterizate prin existenţa sau lipsa
avantajelor competitive, respectiv cu un anumit potenţial cert sau realizabil în
perspectivă de dezvoltare.
 Analiza efectuată în anul 2002 de un grup de cercetători în cadrul Programului PHARE al Uniunii Europene (Pre-Accession Impact Studies)1, a
competitivităţii şi avantajelor comparative ale 21 de sectoare ale industriei prelucrătoare (59 de sectoare într-o clasificare mai dezagregată), s-a
bazat, în principal, pe datele statistice din perioada 1990-1998, interval
pentru care conturile naţionale erau finalizate. Analiza s-a axat pe determinarea valorilor specifice diferitelor sectoarelor industriale ale indicatorului avantajul comparativ relevate (ACR); indicatorul reflectă pentru un
sector ponderea acestuia în exportul total de bunuri şi servicii comparativ
cu ponderea sa în importul de bunuri şi servicii respective,
1

L. Croitoru, C.Russu, C. Târhoacă, H. Van Zon (expert UE). Politica industrială a României
din perspectiva aderării la Uniunea Europeană, Program PHARE, Project RO 9907-0201, Institutul European din România, Bucureşti, 2002, pag. 30-43.
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determinându-se pentru fiecare sector industrial în funcţie de exportul de
producţie internă şi de importul care concurează producţia internă, şi nu
de importul de bunuri intermediare pentru producţia internă. Valoarea ridicată a indicatorului semnifică existenţa unui avantaj comparativ pentru
sectorul analizat. În ceea ce priveşte competitivitatea, ACR este mai
semnificativ decât ponderea exportului sectorului în producţia totală, întrucât reflectă intensificarea orientării sectorului atât spre export, cât şi
spre import.
În perioada analizată, orientarea puternică spre export a industriei
româneşti a fost evidentă, ponderea exportului în producţia industrială totală
înregistrând reduceri numai în industria tutunului, a petrolului rafinat şi a
echipamentelor de transport rutier. Potenţialul de export este concentrat de-a
lungul a trei filiere: prelucrarea lemnului (lemn şi produse din lemn, mobilă),
prelucrarea metalelor (metalurgie, construcţii din metal şi produse din metal),
industriile uşoare (textile şi produse textile, confecţii, pielărie şi încălţăminte).
Analiza ACR ale sectoarelor industriale (în care valoarea supraunitară a
ACR semnifică ponderea mai ridicată a sectorului în exportul total de bunuri
prelucrate decât în importul total de aceleaşi bunuri) a fost combinată cu
clasificarea propusă de M. Peneder a acestor sectoare1: de bază (B), intensiv
consumatoare de muncă (MI), intensiv consumatoare de capital (CI), bazate pe
marketing (M), bazate pe tehnologie (T). Evaluarea ACR în perioada 1990-1998
ale celor 59 de sectoare analizate, prezentată în tabelul următor, evidenţiază
faptul că sectoarele industriale consumatoare de forţă de muncă şi-au restrâns
ponderea în favoarea celor intensive în capital.
Analiza efectuată demonstrează că avantajele comparative ale industriei
prelucrătoare româneşti au fost localizate, în perioada menţionată, în
următoarele sectoare: alte echipamente de transport (vase şi nave, locomotive
pentru calea ferată şi alte echipamente de transport); lemn şi produse din lemn;
metalurgie (alte prelucrări primare ale fierului şi oţelului, metale neferoase şi
preţioase de bază, fier şi oţel, feroaliaje, turnătorie); alimente şi băuturi (uleiuri şi
grăsimi vegetale şi animale, băuturi, produse din carne); produse chimice şi fibre
sintetice; materiale de construcţie şi alte produse neferoase (ciment, var şi gips,
produse ceramice, sticlă şi produse din sticlă); mobilă şi alte activităţi industriale;
îmbrăcăminte (îmbrăcăminte textilă, blănuri şi haine din piele); produse din petrol
rafinat (petrol rafinat); pielărie şi încălţăminte; construcţii metalice şi produse din
metal.

1

M. Peneder. Entrepreneurial Competition and Industrial Location, Edward Elgar, London,
2001.
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Tabelul nr. 5
ACR ale sectoarelor industriei prelucrătoare
în perioada 1990-1998
ACR unitar şi în creştere sau stabil
Vase şi nave (MI)
Lemn şi produse din lemn (MI)
Alte prelucrări primare ale fierului şi oţelului (CI)
Metale preţioase şi nemetalifere (CI)
Ţevi şi conducte (M)
Uleiuri şi grăsimi vegetale şi animale (M)
Produse chimice de bază (CI)
Băuturi răcoritoare (M)
Fier şi oţel, feroaliaje (CI)
ACR supraunitar, descrescător
Ciment, var şi gips (CI)
Mobilă (MI)
Îmbrăcăminte textilă (B)
Locomotive pentru calea ferată şi alte echipamente de transport (MI)
Produse ceramice (MI)
Turnătorie (CI)
Sticlă şi produse din sticlă (B)
Petrol rafinat (CI)
Blănuri şi haine din piele (MI)
Fibre sintetice (CI)
Piele şi încălţăminte (M)
Construcţii metalice şi produse din metal (MI)
ACR subunitar, dar în creştere
Produse din cocs uscate la cald (CI)
Maşini pentru producţie, utilizarea puterii mecanice (B)
Maşini-unelte (MI)
Maşini pentru alte destinaţii (B)
Cărămizi, ţigle şi produse de construcţie (MI)
Ţigle, ceramice şi lespezi (CI)
Motociclete, biciclete şi alte mijloace de transport (B)
Fasonarea, formarea, finisarea pietrei (MI)
Produse de morărit şi din amidon (M)
Alimente preparate pentru animale (M)
Pesticide şi alte produse agrochimice (T)
Detergenţi, produse pentru spălare, lustruire, parfumuri (M)
Echipamente radio, TV şi de comunicaţie (T)
Alte produse alimentare (M)
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ACR subunitar şi în scădere sau stabil
Vopseluri, straturi acoperitoare, cerneală tipografică (B)
Articole din beton, gips şi ciment (B)
Aviaţie (T)
Maşini agricole şi echipamente (B)
Amenajări interioare neclasificate (B)
Echipament pentru transportul rutier (T)
Produse din cauciuc (B)
Maşini electrice, aparate, instalaţii, reserve (B)
Alte produse minerale nemetalifere (B)
Alte activităţi industriale neclasificate (M)
Textile şi produse textile (MI)
Echipamente pentru alte destinaţii (B)
Celuloză, hârtie şi cartoane (CI)
Produse din plastic (B)
Echipamente medicale, optică şi instrumente de precizie (T)
Produse de papetărie (M)
Produse farmaceutice (T)
Alte produse chimice (T)
Imprimerie şi editare (M)
Echipament şi maşini de birou (T)
Tutun (M)
Sursa: Estimări ale autorilor pe baza datelor Institutului Naţional pentru Statistică.

Concluziile analizei sunt confirmate, în cea mai mare parte, de cele ale
unui alt studiu elaborat de un prestigios institut internaţional.
 Studiul elaborat în anul 2003 de Institutul pentru Studii Economice Internaţionale de la Viena (WIIW) şi coordonat de Peter Havlik este intitulat
„Industria din Europa Centrală şi de Est‖ şi cuprinde o analiză subtilă şi
relevantă a competitivităţii comerciale a sectoarelor industriei prelucrătoare din ţările zonei respective. Principalele concluzii ale studiului, selectate în funcţie de obiectivele demersului nostru, sunt cele prezentate
în continuare.
 Majoritatea ţărilor din Europa Centrală şi de Est au moştenit de la regimul economiei centralizate sectoare industriale disproporţionate în raport
cu celelalte sectoare economice, în cadrul primelor ponderea industriei
grele fiind precumpănitoare. Ţările respective au cunoscut la începutul
perioadei de tranziţie la modelul economiei de piaţă procese similare de
„recesiune industrială de transformare‖, concretizate într-un sever recul,
în termini absoluţi şi relativi, al producţiei industriale, cauzat de liberalizarea bruscă a comerţului, pierderea unor pieţe tradiţionale de export, restructurarea insuficientă a activităţii industriale, aplicarea unor politici

721
macroeconomice restrictive. În cele mai avansate dintre aceste ţări, s-a
produs un reviriment industrial evident începând din a doua jumătate a
deceniului trecut ca urmare a restructurării intense a întreprinderilor şi
eforturilor de privatizare, susţinute îndeosebi de investiţii străine directe.
Astfel, în anul 2002, luând ca bază anul 1990 (=100), indicele producţiei
industriei prelucrătoare a fost în Polonia de 194,9%, în Ungaria de
179,5%, în Republica Cehă de 91,3%, în România de 65,1%, iar în Bulgaria de 51,1%. În ceea ce priveşte forţa de muncă ocupată în industria
prelucrătoare, indicii pentru aceleaşi ţări au fost, în cazul Poloniei
(2001/1990) de 65,1%, al Ungariei (2000/1990) de 60,7%, al Republicii
Cehe (2001/1990) de 58,2%, al României (2001/1990) de 43,8%, iar al
Bulgariei de 33,7%;
 Schimbările în volumul producţiei industriale şi în forţa de muncă ocupată în industria prelucrătoare au determinat modificări ale nivelului productivităţii muncii, exprimată în producţia brută pe lucrător, în preţuri
constante. În perioada 1995-2001, media procentuală a creşterii anuale
a productivităţii în industria prelucrătoare a fost de 14,3% în Ungaria, de
9,4% în Polonia, de 7,7% în Republica Cehă, de 7,5% în România şi de
3,5% în Bulgaria. În cazul României, mediile anuale de creştere a productivităţii în perioada menţionată s-au înregistrat în sectoarele de maşini şi echipamente (6,0%), echipamente de transport (4,1%), produse
alimentare, băuturi şi tutun (3,9%), în timp ce alte sectoare au înregistrat
medii negative – cauciuc şi produse din mase plastice (-7,2%), lemn şi
produse din lemn (-5,7%), celuloză, hârtie şi produse din hârtie, publicaţii
şi tipărituri (-4,8%), textile şi produse din textile (-4,5%), produse chimice
şi fibre sintetice (-2,8%), cocs, produse petroliere şi combustibil nuclear
(-2,5%). Autorii studiului menţionează dificultatea deosebită a efectuării
comparaţiilor internaţionale ale nivelurilor productivităţii determinată de
conversia datelor privind producţia naţională la o monedă unică.
 Evoluţia costului unitar cu salariile (CUS), care reprezintă o măsură relevantă a competitivităţii, este determinată de schimbările care au loc în
costul forţei de muncă (rata câştigurilor salariale) şi în productivitate. În
ţările analizate, salariile sunt mult mai mici decât în cadrul UE, productivitatea este, de asemenea, mult mai mică decât cea din UE, CUS este,
implicit, sensibil inferior, ceea ce evidenţiază avantajul lor competitiv în
ceea ce priveşte costurile salariale. În perioada 1995-2001, în toate ţările
din Europa Centrală şi de Est ULC a crescut în industria prelucrătoare
(Republica Cehă, 3,3% media schimbării anuale, Polonia, 3,0%, Bulgaria
4,7%), cu excepţia Ungariei (scădere -7,8%) şi a României unde a stagnat (media schimbărilor anuale 0).
 Evaluarea calitativă a competitivităţii comerciale a sectoarelor industriei
prelucrătoare, făcută comparativ pentru ţările din Europa Centrală şi de
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Est pe baza balanţelor comerciale sectoriale ale ţărilor respective cu
Uniunea Europeană în perioada 1995-2001, a condus la concluziile sintetizate în tabelul nr. 6.
Tabelul nr. 6
Evaluarea calitativă a competitivităţii comerciale a sectoarelor industriei
prelucrătoare din unele ţări ale Europei Centrale şi de Est
RC
HU
PL
RS
SL
BG
RO
Produse alimentare, băuturi şi tutun
--++
--++
-Textile şi produse textile
+++
+
+
++
--+++ +++
Piele şi produse din piele
----+++
--++
+++
Lemn şi produse din lemn
++
+
+++ +++
+
++
+++
Celuloză, hârtie şi produse din hârtie, pu- ---+
-----blicaţii şi tipărituri
Cocs, produse petroliere şi combustibil nu- --++
+
---clear
Produse chimice şi fibre sintetice
--------------Cauciuc şi produse din materiale plastice
------------Alte produse minerale nemetalice
+++
---++
+
+
Metale de bază şi produse din metal
+
--+
++
+++
++
Maşini şi echipamente
-------Echipamente electrice şi optice
+++
---------Echipamente de transport
+++ +++
--+++
----Alte subsectoare ale industriei prelu- +++
+
+++ +++ +++
+++
crătoare
Număr de sectoare pozitive
6
7
4
9
2
6
6
Număr de cazuri „+‖ din 42 de sectoare
maximum
15
13
8
20
4
13
15
% de cazuri „+‖
35,7 31,0 19,0 47,6 9,5 31,0 35,7
Număr de cazuri „-‖ din 42 de sectoare
maximum
18
19
24
11
25
19
21
% de cazuri „-‖
42,9 45,2 57,1 26,2 59,5 45,2 50,0
Legendă: RC – Republica Cehă; HU – Ungaria; PL – Polonia; RS –Republica Slovacă; S –
Slovenia; BG – Bulgaria; RO – România.
Simbolurile folosite: --- Deficite în creştere; -- Deficite scăzute sau stabile; – Deficite în scădere; + Surplus redus sau în declin; ++ Surplus stabil; +++ Surplus în creştere.
Sursa: Evaluări WIIW bazate pe EUROSTAT COMEXT Database.

Aprecierile calitative cuprinse în tabel relevă că cel mai performant sector
industrial în toate ţările analizate este cel al Lemnului şi produselor din lemn, la
care toate ţările ECE au un sold comercial pozitiv cu UE, urmat de Alte
subsectoare ale industriei prelucrătoare, îndeosebi Mobilă, şi Textile şi produse
din textile. Cele mai puţin competitive sectoare industriale din ţările ECE
analizate sunt Produse chimice şi fibre sintetice, Cauciuc şi produse din mase
plastice, unele subsectoare ale sectorului Maşini şi echipamente, precum şi
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Celuloză, hârtie, publicaţii şi tipărituri. Pe ţările analizate, Slovacia are cele mai
multe sectoare ale industriei prelucrătoare cu sold pozitiv, iar Polonia şi Slovenia
au industriile prelucrătoare cel mai puţin competitive. Pe ansamblul ţărilor ECE,
acestea au avantaje comparative determinate de înzestrarea cu factorii resurse
(lemn şi produse din lemn, metale de bază şi produse din metal) şi forţă de
muncă (textile), şi au dezavantaje competitive în sectoarele tehnologic intensive
(maşini şi echipamente, echipamente electrice şi optice, produse chimice şi fibre
sintetice, hârtie, produse din hârtie, publicaţii şi tipărituri).
Industria prelucrătoare românească nu face notă aparte în cadrul acestor
aprecieri generale, situându-se, din punctul de vedere al numărului sectoarelor
cu sold comercial pozitiv cu UE (13), la nivelul Ungariei, în urma Republicii
Slovace şi a Republicii Cehe; sectoarele cu rating pozitiv sunt, din păcate,
aceleaşi cu cele menţionate mai sus, adică specializate pe prelucrare primară,
de nivel tehnologic redus sau mediu, cu valoare adăugată mică.
În viziunea autorilor studiului, îmbunătăţirea în viitor a competitivităţii
sectoarelor industriei prelucrătoare în ţările ECE se poate realiza prin evoluţia
adecvată a avantajelor comparative, realizată sub incidenţa ajustărilor
structurale, a investiţiilor străine directe, a fluctuaţiilor ciclice etc. Analiza
avantajelor comparative relevate (ARC) (determinate pentru fiecare sector
industrial în funcţie de exportul de producţie internă şi de importul care
concurează producţia internă, şi nu de importul de bunuri intermediare pentru
producţia internă) evidenţiază schimbările pozitive sau negative produse în timp
în situaţia avantajelor comparative.
O asemenea analiză făcută în cadrul studiului WIIW evidenţiază, pentru
România, îmbunătăţirea semnificativă în perioada 2000-2001 faţă de perioada
1995-1996 a ARC în cazul sectoarelor Produse alimentare, băuturi şi tutun,
Textile şi produse textile, Lemn şi produse din lemn, Celuloză, hârtie şi produse
din hârtie, publicaţii şi tipărituri, Cocs, produse petroliere şi combustibil nuclear,
Maşini şi echipamente, Echipamente electrice şi optice, Alte subsectoare ale
industriei prelucrătoare; evoluţii negative ale ARC în aceleaşi perioade de
referinţă au înregistrat sectoarele Pielărie şi produse din piele, Produse chimice
şi fibre sintetice, Cauciuc şi produse din mase plastice, Alte produse minerale
nemetalice, Metale de bază şi produse din metal, Echipamente de transport.
Evoluţiile pozitive sau negative ale ARC pot indica direcţii de specializare viitoare
în industria naţională; în acest sens, este salutară îmbunătăţirea ARC ale
sectoarelor Maşini şi echipamente, Echipamente electrice şi optice, Alte
subsectoare ale industriei prelucrătoare, iar menţinerea pe o traiectorie
ascendentă a acestui indicator în sectoarele intensive în forţă de muncă (Textile
şi produse textile, Lemn şi produse din lemn) impune căutarea soluţiilor de
creştere a valorii adăugate a produselor realizate.
În sinteză, studiul conturează următoarele concluzii privind structura
schimburilor comerciale dintre ţările ECE şi UE:
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 deşi în exporturile ţărilor ECE produsele sectoarelor muncă-intensive continuă să aibă o pondere încă mare, pentru unele ţări (Polonia, Bulgaria, România) aceasta este mult peste medie, iar pentru ultimele două chiar a
crescut în perioada 1995-2001, celelalte ţări înregistrând un declin continuu
al ponderii respective;
 în sectoarele bazate pe tehnologii, ţările ECE au înregistrat deficite apreciabile în anul 1995, care s-au redus apoi semnificativ în cazul Ungariei, Republicii Cehe şi Slovaciei; în cazul Bulgariei şi al României, exporturile acestor sectoare către UE sunt nesemnificative;
 în sectoarele cu forţă de muncă înalt calificată există deficite în cazul tuturor
ţărilor ECE, dar Republica Cehă, Ungaria, Polonia, Slovenia şi Slovenia
şi-au intensificat sensibil exporturile şi au crescut ponderea acestor sectoare; industriile cu forţa de muncă mai puţin calificată şi-au redus ponderea
exportului în cele mai multe ţări ECE, cu excepţia Bulgariei şi României;
 experienţa celor mai avansate ţări ECE, care şi-au redus semnificativ specializarea în industrii intensive în forţă de muncă şi în forţă de muncă de calificare redusă şi şi-au dezvoltat sectoare industriale bazate pe tehnologii şi pe
forţă de muncă de calificare înaltă, demonstrează că există potenţial să se
valorifice avantaje comparative în favoarea unor sectoare care prezentau
iniţial decalaje mari în productivitate şi în calitatea produselor (aşa numitul
„avantaj al înapoierii‖). Studiul a demonstrat că unele ţări ECE au urmat un
model dinamic şi profitabil de integrare în diviziunea europeană a muncii,
dezvoltând sectoare bazate pe tehnologii şi pe forţă de muncă de calificare
înaltă, în timp ce alte ţări printre care şi România au păstrat modelul tradiţional de comerţ exterior şi de specializare industrială (bazat pe sectoare intensive în forţă de muncă de calificare redusă).

1.5. Reflectarea competitivităţii sectoarelor industriei prelucrătoare în comerţul exterior al României
Restrângerea intervenţiei statului în economie, firească în procesul
tranziţiei la modelul de piaţă, existenţa unei conjuncturi fluctuante în economia
mondială şi pierderea unor pieţe externe tradiţionale au avut efecte ample
asupra structurii şi orientării comerţului exterior al ţării, grevate de existenţa
permanentă în perioada 1990-2001 a unui sold negativ al balanţei comerciale,
cu mari fluctuaţii de la an la altul, aşa cum relevă cifrele din tabelul nr. 7.
În primii patru ani ai perioadei analizate, exportul a fluctuat şi a constat, în
principal, în livrările reziduale efectuate în cadrul contractelor de clearing
încheiate înainte de 1989, iar importul, după o creştere puternică în 1990 şi o
scădere semnificativă în 1991, şi-a reluat apoi creşterea aproape neîntreruptă
până în 2001. Anul 1994 a marcat un punct de inflexiune în curba variaţiei
soldului comercial, înregistrându-se cel mai redus deficit din întreaga perioadă a
tranziţiei. După 1994, importul a înregistrat o creştere puternică, cu peste 3
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miliarde USD în primul an, care, conjugată cu plafonarea exportului la circa 8
miliarde USD anual până în 1999, a determinat persistenţa unui sold negativ
ridicat (între 2 şi 3,5 miliarde USD anual, până în anul 2001 când s-a înregistrat
cel mai mare deficit din întreaga perioadă analizată, de peste 4,1 miliarde USD).
Tabelul nr. 7
Exportul, importul şi soldul balanţei comerciale a României, 1990-2001
- milioane USD Anul
Export FOB
Import CIF
1990
5775,4
9755,2
1991
4265,7
5793,4
1992
4363,4
6259,6
1993
4892,2
6521,7
1994
6151,3
7109,0
1995
7910,0
10277,9
1996
8084,5
11435,3
1997
8431,1
11279,7
1998
8302,0
11837,8
1999
8487,0
10557,0
2000
10367,0
13055,0
2001
11385,0
15552,0
Sursa: Anuarul statistic al României, anii 1991-2002, INSSE şi CNS.

Sold
-3979,8
-1527,7
-1896,2
-1629,5
-957,7
-2367,9
-3350,8
-2848,6
-3535,8
-2070,0
-2688,0
- 4167,0

Pe lângă existenţa unui sold al balanţei comerciale persistent şi consistent,
structura exportului a continuat să fie grevată de predominanţa produselor cu
tehnicitate scăzută, deci cu valoare adăugată redusă, potrivit cifrelor înscrise în
tabelul următor.
Tabelul nr. 8
Structura exportului FOB al României în anii 1990, 1995 şi 2000
-% *

**

Secţiuni CSCI REV
Cod NC
1990 1995 2000
Total export, din care:
100
100
100
Produse agricole şi alimentare
I, II, III, IV
1,4
6,7
3,8
Produse minerale
V
19,4
9,2
6,8
Produse chimice
VI, VII
7,0
11,7
6,4
Textile şi articole textile, piele şi produse
VIII, XI, XII
12,6
25,9 36,1
Hârtie şi produse din lemn (inclusiv mobilă)
IX, X, XX
9,9
11,6 11,0
Materiale de construcţii, sticlărie
XIII
1,3
1,9
1,5
Metale şi produse din metal
XV
16,2
18,2 13,3
Produse ale industriei constructoare de maşini
(inclusiv electrotehnică)
XVI, XVII, XVIII
29,9
14,0 25,4
* CSCI REV: Clasificarea Standard de Comerţ Internaţional.
** NC: Nomenclatorul Combinat (Secţiuni conform).
Sursa: Buletine statistice de comerţ exterior, 1990, 1995, 2000; Anuarul statistic al României 2001, CNS, pag. 472-474.
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Principalele aspecte relevate de analiza structurii exportului în anii
menţionaţi, precum şi de adâncirea acestei analize pe informaţii suplimentare, sunt
evidenţiate în continuare, accentuându-se corespondenţa dintre evoluţia exportului
şi cea a structurii industriei prelucrătoare.
 Cea mai amplă schimbare produsă în structura valorică a exportului în perioada analizată este creşterea ponderii secţiunii „Textile şi articole textile,
piele şi produse din piele‖ de circa 2,9 ori, în condiţiile în care echivalentul
acestei secţiuni în structura producţiei industriale şi-a scăzut ponderea de la
12,3% în 1990 la 7,1% în 2001. Aceeaşi secţiune şi-a sporit ponderea şi în
structura importului – de la 4,0% în 1990 la 221,0% în 2001 -, ceea ce, corelat cu creşterea menţionată a ponderii în structura exportului, evidenţiază
existenţa unei complementarităţi a produselor româneşti cu cele străine, îndeosebi cu cele din Uniunea Europeană.
Sporul apreciabil al ponderii acestei secţiuni în structura exportului, în ciuda
scăderii relative a ponderii sale în structura producţiei, se explică prin mai multe
cauze:
 gradul înalt de privatizare în sectoarele industriale corespunzătoare, ceea ce a asigurat gestionarea superioară a resurselor şi creşterea substanţială a competitivităţii produselor;
 înzestrarea foarte bună cu factori de producţie (capacităţi mari, personal
calificat), ceea ce a permis fructificarea rapidă şi profitabilă a oportunităţilor apărute pe pieţele străine;
 continuarea şi amplificarea legăturilor cu parteneri comerciali din ţările
vestice, ţinând seama de faptul că sectoarele industriale în cauză erau
orientate şi înainte de 1989 cu exportul lor spre ţări dezvoltate (SUA, Canada, Germania etc.);
 Pentru secţiunea „Produse agricole şi alimentare‖, creşterea ponderii acesteia în structura exportului s-a produs în condiţiile în care ponderea industriei
alimentare şi a băuturilor în valoarea producţiei industriale s-a menţinut, în
perioada analizată, aproximativ constantă; faptul este îmbucurător, dovedind o oarecare creştere a competitivităţii produselor alimentare româneşti
pe pieţele internaţionale, insuficientă însă în raport cu potenţialul apreciabil
de care dispune România în acest sens şi care nu se concretizează în produse înalt competitive, ecologice, cu rată înaltă a valorii adăugate;
 Secţiunea „Produse minerale‖ şi-a diminuat de circa 2,8 ori ponderea în
structura valorică a exportului, fapt pozitiv dacă se ţine seama de tehnicitatea relativ redusă pe care o prezintă produsele specifice; tendinţa este convergentă cu evoluţia ponderii sectorului aferent în structura producţiei
industriale;
 Aceeaşi convergenţă este prezentă şi în ceea ce priveşte secţiunea „Produse chimice‖, în care lipsa de modernizări tehnologice susţinute îşi spune cuvântul, împiedicând produsele corespunzătoare, care prezintă în majoritate
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un grad de competitivitate medie, să ocupe un loc mai important în structura
exportului;
 Secţiunea „Materiale de construcţie, sticlărie‖ şi-a modificat nesemnificativ,
în perioada analizată, ponderea în structura valorică a exportului (a crescut
cu o,2 puncte procentuale), în timp ce sectorul corespunzător şi-a redus
ponderea la fel de nesemnificativ în structura producţiei industriei prelucrătoare, cu 0,2 puncte procentuale;
 Îngrijorătoare este scăderea cu 4,5 puncte procentuale a ponderii secţiunii
„Produse ale industriei constructoare de maşini, inclusiv electrotehnică‖ în
structura valorică a exportului, în concordanţă cu scăderea de la 18,9% în
1990 la 10,5% în 2000 a ponderii sectoarelor industriale corespunzătoare
acestei secţiuni în structura producţiei industriale. Caracterul îngrijorător al
acestei evoluţii este determinat de faptul că secţiunea şi sectoarele respective cuprind produse în majoritate cu grad înalt de complexitate, cu tehnicitate ridicată.
Reducerile au fost drastice pe ambele planuri – structura exportului şi
structura producţiei -, fiind determinate de cauze multiple şi profund interferente:
 competitivitatea slabă a produselor realizate, datorată inclusiv activităţilor
de cercetare & dezvoltare de profil, insuficiente ca intensitate şi deficitare
ca rezultate;
 lipsa restructurării, retehnologizării şi modernizării adecvate a firmelor de
profil;
 incapacitatea de adaptare la exigenţele pieţelor occidentale a unor sectoare industriale cu exportul orientat anterior lui 1989 în bună parte spre
piaţa CAER;
 pierderea unor pieţe tradiţionale din ţări în curs de dezvoltare, deci fără
exigenţe deosebite la import.
Câteva exemple ilustrează dramatismul acestor reduceri: exportul de
tractoare româneşti s-a diminuat de la circa 18400 bucăţi în 1988 la 6041 în 1994
şi la 1388 în 2001; exportul de locomotive electrice, produs ce prezintă în grad
înalt de complexitate, a fost de 104 bucăţi în 1988, în prezent fiind sistat; exportul
de televizoare s-a restrâns de la 307.700 bucăţi în 1988 la 2999 bucăţi în 2001 etc.

1.6. Potenţialul de dezvoltare a sectoarelor industriale
Evoluţia în perspectivă a sectoarelor industriale este prefigurată diferenţiat
în documentul de Politică industrială al României, menţionat anterior.
Pe fondul acestor previziuni, fundamentate pe analize efectuate de
specialişti ai Ministerului Industriei şi Resurselor (la data aprobării documentului),
în care s-au luat în considerare şi concluzii ale studiilor efectuate de cercetători
ştiinţifici, cadre universitare, specialişti ai patronatelor şi sindicatelor, instituţii
internaţionale etc., se pot contura unele perspective de dezvoltare a unor sectoare
şi subsectoare industriale care prezintă o importanţă deosebită pentru economia
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naţională prin caracterul lor strategic şi /sau efectele de înzestrare sau de
antrenare a altor ramuri şi sectoare.
Trecerea în revistă a perspectivelor de dezvoltare a industriilor analizate şi a
direcţiilor majore de acţiune pentru valorificarea oportunităţilor existente sau care
vor fi create pentru asigurarea dezvoltării, a evidenţiat existenţa unor coordonate
comune pe care trebuie să se înscrie eforturile viitoare de modernizare a activităţii
industriale şi de creştere semnificativă a competitivităţii acesteia şi anume:
 Consolidarea şi dezvoltarea structurilor competitive şi potenţial competitive,
creşterea capacităţii concurenţiale a acestora.
Continuarea în ritm accelerat a procesului de privatizare în industriile şi
sectoarele care prezintă încă o pondere încă ridicată a capitalului social aflat în
proprietate publică;
 Sporirea puternică a contribuţiei cercetării & dezvoltării şi inovării la îmbunătăţirea tehnologiilor şi creşterea performanţelor produselor.
 Atragerea în alianţe economice a unor parteneri strategici, cu tradiţie în domeniu şi cu poziţie consolidată pe piaţă, capabili să efectueze investiţii substanţiale şi să asigure un transfer de know how tehnologic, de gestiune şi
managerial, indispensabil revitalizării şi dezvoltării accelerate a unităţilor
productive.
 Specializarea progresivă a producţiei pe grupe de produse, produse şi sortimente de produse pentru care există cerere intensă pe piaţă, actuală şi
previzibilă, sau pentru care s-au identificat nişe ce pot fi acoperite în mod
profitabil.
Pentru toate industriile trecute în revistă, ca şi pentru celelalte care nu au
fost menţionate mai sus, cuvântul hotărâtor în ceea ce priveşte viitorul lor îl va
avea, neîndoielnic, piaţa, cu fluctuaţiile ei de preţuri şi de conjuncturi, cu
oportunităţile pe care le oferă, dar şi cu ameninţările pe care le prezintă.
Valorificarea eficientă a acestor oportunităţi şi evitarea ameninţărilor potenţiale
depinde, în ultimă instanţă, de capacitatea firmelor de a-şi dezvolta competenţe
distinctive şi avantaje competitive, într-un cuvânt de a fi capabile să înfrunte
concurenţa în intensificare continuă pe piaţa internă şi pe pieţele internaţionale.
Prin măsuri adecvate de politică industrială, statul poate să amplifice această
capacitate în industriile în care există avantaje competitive certe şi potenţiale,
precum şi în cele care prezintă un interes strategic deosebit.
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CAPITOLUL 2
FACTORI DE COMPETITIVITATE A ECONOMIEI
ROMÂNEŞTI
Nicoleta HORNIANSCHI

2.1. Conceptul de competitivitate – precizări
noţionale şi clarificări conceptuale
În pofida tuturor dezbaterilor pe tema competitivităţii, se poate aprecia, că
nu există o definiţie clară a conceptului în discuţie şi nici nu a fost încă dezvoltat,
un model cuprinzător pentru formalizarea conţinutului acestuia. Stadiul actual al
cercetărilor în domeniu lasă deci, câmp deschis discuţiilor conceptuale privind
competitivitatea.
O parte importantă a comunităţii ştiinţifice consideră mult mai potrivit
aplicarea conceptului de competitivitate firmelor şi produselor în timp ce, o altă
parte apreciază că industriile şi naţiunile pot fi, de asemenea, unităţi de analiză
pentru studiul competitivităţii. Un grup distinct de cercetători argumentează că
regiunea, în cadrul statului, este entitatea la care ar fi cel mai bine să fie analizat
nivelul competitivităţii. Exemplele, cel mai des citate, ca argumente, în sprijinul
acestei opinii sunt Silicon Valley pentru industria semiconductorilor, nordul Italiei,
în zona oraşului Milano, pentru industria textilă şi aria Pusan în Korea pentru
industria de încălţăminte. Pe măsură ce apar „blocuri economice‖, aşa cum sunt:
EU, NAFTA, ASEAN şi APEC ca entităţi distincte va apărea o nouă pistă de
cercetare care considera „blocul‖ ca unitate a analizei competitivităţii. Acest fapt
va conduce la un nou concept: „competitivitate de bloc‖ sau „competitivitatea
blocului‖.
Mai nou, o serie de economişti (Dong-Sung Cho, 1998) sugerează că o
pistă interesantă de cercetare ar fi aceea care ar permite găsirea căilor de
creştere a „competitivităţii globale‖.
Potrivit unor reputaţi cercetători în domeniul competitivităţii (Aiginger,
1987; Aiginger and Pender 1994; Pfaffermayr 1997 etc.) definirea conceptului de
competitivitate este o chestiune controversată
Prezentăm succint o mică ofertă a definiţiilor disponibile pentru noţiunea
de competitivitate:
 Uri (1971): „abilitatea de a crea precondiţii pentru venituri ridicate‖.
 The German Sachverstandigenrat (1981, p.459): „abilitatea de a dezvolta produse specializate şi soluţii tehnice care să genereze creşterea ve-
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niturilor în condiţiile neocupării complete a forţei de muncă, în pofida
competiţiei din ce în ce mai prezente a noilor state industrializate;
 Orlowski (1982, p.70): „abilitatea de a vinde‖;
 Scott and Lodge (1985, p.15): „abilitatea ţărilor de a produce, distribui şi
vinde bunuri şi servicii în economia mondială, şi de a face în aşa fel încât
câştigurile să conducă la creşterea standardului de viaţă‖;
 Fagerberg (1988, p.355): „abilitatea ţărilor de a îndeplini obiectivele centrale ale politicii economice, în special, creşterea veniturilor şi a ocupării
fără a intra în dificultăţi privind balanţa de plăţi‖;
 Porter (1990): „Singurul indicator complet ce defineşte conceptul de
competitivitate la nivel naţional este productivitatea naţională‖;
 OECD/TEP (1992, p.237): „a produce bunuri şi servicii capabile să facă
faţă concurenţei internaţionale în condiţiile menţinerii şi amplificării reale
a venitului intern‖;
 Competitiveness Policy Council (1994): abilitatea (capacitatea) de a vinde produse pe piaţa mondială, în condiţiile în care veniturile pe piaţa internă cresc de o manieră durabilă‖;
 Management Forum (1994): „Competitivitatea pe plan mondial este capacitatea ţării sau firmei de a genera, proporţional, mai multă bunăstare
decât competitorii săi de pe piaţa internaţională;
 Europaische Wirtschaft (1995, p.122): „capacitatea de a creşte sau menţine standardul de viaţă în raport cu economiile comparabile (de ex. cele
ale ţărilor industriale dezvoltate) fără a deteriora pe termen lung balanţa
externă‖;
 OECD (1995, p.3): descrie scopul politicii de competitivitate ca fiind sporirea competitivităţii naţiunilor prin susţinerea „capacităţii companiilor, industriilor, regiunilor naţionale sau supranaţionale, expuse concurenţei
internaţionale, de a asigura venituri ridicate în condiţiile menţinerii unui
grad ridicat de ocupare a forţei de muncă‖;
 ipoliticile competitive sunt cele menite să susţină capacitatea companiilor, industriilor, regiunilor şi naţiunilor sau „blocurilor‖ supranaţionale de a
genera, fiind şi rămânând expuse concurenţei internaţionale, niveluri ale
veniturilor şi ocupării relativ ridicate pe o bază durabilă‖;
Mulţi autori ale unor lucrări de referinţă în domeniul competitivităţii,
presupun, implicit, că în ceea ce priveşte competitivitatea, la nivelul firmei
disputa este tranşată. Firmele care supravieţuiesc sunt competitive, iar cele care
ies de pe piaţă nu sunt. Însă, în realitate, firmele există şi acţionează în condiţii
foarte diferite de costuri, tehnologie şi rate ale profitului (vezi Aiginger and
Pfaffermayr, 1997 şi literatura de specialitate privind persistenţa diferenţelor de
profit). Unele firme stabilesc preţuri egale cu costurile medii, altele îşi amplifică
inovarea sau rentele de monopol. Se poate pune întrebarea: este acest al doilea
grup de firme mai competitiv decât primul? O cale de mijloc între cele două
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extreme a fost propusă în cadrul unui raport american (Preesident‘s Commission
on Industrial Competitiveness Report, USA, 1985): o firmă este competitivă dacă
poate produce bunuri şi servicii de calitate superioară sau cu costuri mai reduse
decât competitorii săi interni sau externi. Luat ad literam acest „statement‖
conţine şi amplicită afirmaţia că firma aflată la un nivel mediu, din punctul de
vedere al calităţii şi costurilor este, prin definiţie, necompetitivă.
Există, de asemenea, o serie de autori, care neagă importanţa acestui
concept, în special, pentru zonele economice cu fluctuaţie liberă, a cursului de
schimb (Cooper, 1961; Suntum 1986) şi evident, acest lucru este pentru că nu
există venituri care pot fi pierdute datorită deficitului balanţei externe, într-o lume
cu o piaţă matură. Aici preţurile şi veniturile se ajustează întotdeauna, resursele
sunt utilizate complet şi echilibrul balanţei de plăţi este stabil. Chiar şi anumiţi
oameni politici şi autori empirici care acceptă existenţa, pe termen mediu, a unor
dezechilibre ale balanţei comerciale ca un fapt previzibil diminuează importanţa
problemei din diferite motive1.
Majoritatea studiilor destinate competitivităţii, publicate, în ultimii ani,
combină problema balanţei externe cu performanţele interne, formulând definiţii
ca „growth withaut trade imbalances‖ (Competitivenness Policy Council, 1994,
Schumacher et al., 1995). Forumul Economic Mondial, la Geneva şi Institutul
pentru Dezvoltarea Managementului din Lausanne utilizează câteva sute de
indicatori obiectivi şi subiectivi pentru a estima dacă o ţară creează, proporţional,
mai mult venit, din participarea pe piaţa mondială, decât competititorii săi2.

1

2

Vezi Porter (1990), Reich (1990) and Krugman (1994). Porter (1990, p.6) se apropie de
poziţia conform căreia termenul de competitivitate a naţiunilor nu are sens, subliniind că
nu este posibil ca o ţară să fie „competitivă în toate industriile‖. Porter, ajunge la acest
punct de vedere după ce desfiinţează (expediază, tratează sumar) diferitele concepte ale
competitivităţii (―fiecare firmă este competitivă‖, balanţa comercială pozitivă, „cota de piaţă‖, „crearea de locuri de muncă‖) şi apoi subliniază că „încercarea de a găsi o modalitate
convingătoare de a explica ambele noţiuni (prosperitatea firmei şi naţiunii) trebuie să înceapă prin a formula întrebarea corectă. Altfel spus, se avansează ideea că ar trebui
abandonată întreaga noţiune de „naţiune competitivă‖ ca un termen semnficativ pentru
prosperitatea economică. Principalul obiectiv al naţiunii este de a asigura un standard de
viaţă înalt şi în creştere pentru cetăţenii săi. Capabilitatea de a o face, nu depinde de noţiunea amorfă a competitivităţii, ci de productivitatea cu care resursele naţiunii (munca şi
capitalul) sunt utilizate (Porter, 1990) şi, ulterior: „singurul concept semnificativ al competitivităţii la nivel naţional este productivitatea naţională‖.
În recenzia sa asupra cărţii lui Porter, Reich (1990) scrie: „Competitivitatea naţională este
unul din acei rari termeni ai discursului public care trec direct de la obscuritate a noţiunii la
lipsa de semnificaţie fără a avea o perioadă intermediară de coerenţă‖.
Definiţia subliniază, implicit, complementaritatea conceptului: atunci când unele ţări sunt
competitive, trebuie să existe altele care nu sunt. O altă problemă a implementării este
aceea că o serie de indicatori au valori pozitive la un grup de ţări şi negative la un altul.
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Toate aceste abordări privind competitivitatea naţiunii îşi propun să
găsească o definiţie cuprinzătoare care să conecteze competitivitatea la scopul
final al activităţii economice, respectiv maximizarea bunăstării.
Pentru a continua studiul asupra competitivităţii este necesar, să pornim,
de la o definiţie clară, simplă, fără a fi simplistă şi, cât mai generală, a
conceptului. Potrivit opiniei noastre, competitivitatea este forţa relativă de care
are nevoie o entitate economică. Pentru a câştiga în faţa concurenţei, aceasta
prsupune, în primul rând, existenţa unui competitor, un subiect capabil de
decizie, altul decât entitatea iniţială şi indică faptul că ponderea relativă a entitiăţii
iniţiale pe piaţă, este determinată, cel puţin parţial, de decizia luată de alţii (vezi
complementaritatea conceptului de competitivitate). „Matricea de plată‖ a unei
entităţi este influenţată de ceea ce decide adversarul ei şi, prin urmare, este
relativă prin însăşi natura ei.
Lucrările asupra competitivităţii elaborate pe plan naţional (CNS, 1990;
Dăianu, 1992; Hornianschi 1994, 1998; Voiculescu D., Mereuţă C., 1998, Iancu
A, 1999; Hornianschi şi colectiv 1999; Iancu, A, 2000; Russu C, 2001; Cojanu V.
2001 etc.) şi, mai ales, cele existente pe plan internaţional (vezi bibliografie) pot
fi împărţite în trei categorii distincte, în funcţie de entitatea la nivelul căreia se
cantonează analiza, şi anume: competitivitatea firmei, competitivitatea industriei
(industriilor) sau competitivitatea naţiunilor.
Poate cel mai avansat demers la nivelul literaturii economice din România
este studiul competitivităţii la nivel macroeconomic, dovedit prin lucrările unor
cercetători ai institutelor de cercetare naţionale, ale unor prestigioşi profesori
universitari. Preocupări privind aprecierea competitivităţii sunt prezente în
volume cu caracter ştiinţific, lucrări de cercetare (de exemplu, ESEN 2 Un proiect
deschis privind probleme ale integrării României în UE, Academia Romănă,
INCE-CIDE, 2002) sau în documente ale administraţiei centrale: Raportul
periodic privind progresele înregistrate de România pe drumul aderării – Comisia
Europeană, 2003; Priorităţi în procesul de pregătire pentru aderarea la Uniunea
Europeană în perioada decembrie 2003 – decembrie 2004 – Guvernul
României; Planul Naţional de Dezvoltare 2004-2006 etc.
Studiile asupra competitivităţii naţiunilor (―competitiveness of nations‖ sau
„country competitivenness‖)1 au început în anii ‘40. Cea mai reprezentativă
1

Discuţiile pe tema competitivităţii naţiunii se intensifică atunci când o ţară se teme că îşi va
pierde poziţia de leader sau a înregistrat o rămânere în urmă. Apelul lui Servan Schriver
pentru cooperare şi crearea de largi uniuni de firme, document devenit clasic pentru Europa unită, a apărut ca o contramăsură la teama statelor europene de a rămâne în urmă
în raport cu SUA, în ceea ce priveşte productivitatea. Mai târziu, în special după criza petrolului din anii ‗70, statele industrializate s-au plâns de pierderea „competitivităţii‖ în raport
cu ţările producătoare de petrol şi cu cele deţinând alte resurse naturale abundente.
Euroscleroza ce caracteriza structurile inflexibile din Europa comparativ cu dereglementările din economia americană în anii ‘80 au condus la viziunea Pieţei europene unice, ca măsura menită să împiedice rămânerea în urmă a economiei statelor europene. La
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lucrare în aceaată direcţie este teoria fluxurilor comerciale (Ohlin, 1952; Leontief,
1953) care îşi are rădăcinile în teoria clasică ricardiană a avantajului comparativ.
Teoria avantajului comparativ care argumentează că înzestrarea cu factori a
unei naţiuni determină competitivitatea sa sporită în raport cu alte naţiuni a fost
demult depăşită, căzând în desuetitudine, ca urmare, inclusiv a realităţilor
economice care au infirmat-o. Ea, nu poate explica o situaţie pe care o vedem cu
toţii astăzi: există pe global multe ţări bogate în resurse, dar cu o economie
săracă şi viceversa. În lumea de azi, unde materiile prime, capitalul şi chiar forţa
de muncă sunt mobile, devenind transnaţionale, înzestrarea cu factori, ea
singură nu poate determina competitivitatea sporită a naţiunilor.
Abordarea în perspectivă istorică a conceptului de competitivitate face
referire la:
 Economiştii clasici – care au identificat patru factori de producţie: pământul, capitalul, resursele naturale şi forţa de muncă (A. Smith, 1776 – An
Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations).
 D. Ricardo (1817) cu formularea legii avantajului comparativ – Principles
of Political Econmy and Taxation.
 Economiştii marxişti – care au subliniat impactul mediului sociopolitic
asupra dezvoltării economice (K. Marx – 1867 – Capital: a Critique of Political Economy).
 Weber, M. – care a subliniat relaţia între valori, credinţe religioase şi performanţa economică a naţiunilor (Ethic of Ptotestanism am\nd the Spirit
of Capitalism, 1905).
 Schumpeter, J., – care a relevat rolul întreprinzătorului în asigurarea
competitivităţii (Capitalism, Socialism and Democracy, 1942).
 Sloan, A., şi Drucker, P – care au elaborat pe tema recunoaşterii managementului ca factor-cheie de determinare a competitivităţii (Sloan, S.
My Years at General Motors, 1963; Drucker, P., The Age of
Discontinuity, 1969).
 Solow – a subliniat importanţa educaţiei, a inovării tehnologice şi a elementelor de know-how studiind economia americană pe deceniile următoare celui de-al doilea război mondial (Solow, R., Technical Change and
the Aggregate, Production, 1957).
 Romer, P., Negroponte, N., pentru definirea „cunoştinţelor‖ ca factor de
competitivitate (Negroponte, N.,‖Beihng Digital‖ – 1995).

începutul anilor ‘90, a fost rândul SUA să se plângă de pierderea competitivităţii sale visa-vis de Japonia, ţinând seama de scăderea cotei de piaţă a produselor americane din
domeniul industriei automobilelor, computerelor şi bunurilor de consum electronice. Recent, Japonia se teme de pierderea noii poziţii de leader, din cauza supraevaluării yenului şi necesităţii trecerii de urgenţă la reforme interne.
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 Porter, M., care a integrat aceste idei într-o manieră sistematică – construind „Diamantul de competitivitate‖ (Porter, M., The Competitive
Advantage of Nations, 1990).
Aşa cum observă şi reputaţi oameni de ştiinţă români (vezi Iancu,A., 1999,
2000; Russu, C., 2000, 2001) problema acestei teorii este mult mai profundă
decât simpla rupere de realitate; potenţialul ei de a induce în eroare factori de
decizie guvernamentali cu privire la politica industrială naţională, prin susţinerea
argumentului fals că salariile trebuie menţinute la un nivel inferior comparativ cu
productivitatea muncii pentru ca economia naţională se se menţină competitivă
(Dong-Sung Cho, 1998), poate fi chiar periculos. La urma urmelor, scopul real al
unei puternice competitivităţi naţionale ar fi acela de a face populaţia capabilă să
obţină venituri ridicate şi să se bucure de un standard de viaţă mai bun.
A doua perspectivă asupra competitivităţii se focalizează la nivelul firmelor
(Chandler 1990); Womach et al. 1990). Argumentul de bază este acela că la
nivelul naţiunii competitivitatea este generată de companiile din interior, astfel
încât factorii specifici firmelor care conduc la competitivitate ar trebui identificată.
Specialiştii în strategie şi afaceri internaţionale încearcă să analizeze
determinanţii competitivităţii din această perspectivă macrospcopică. Spre
exemplu, unii dintre aceştia se axează pe studiul comparativ al firmelor japoneze
şi americane, încercând să identifice problemele în cazul celor americane şi
sursele de avantaj, în cazul celor japoneze. Rezultatele sugerează că firmele
americane sunt dezavantajate în raport cu cele japoneze pe două planuri: cel al
sistemului birocratic şi cel al relaţiilor manager-salariaţi. În plus, activitatea celor
dintâi se bazează pe sistemul puţin flexibil al producţiei de masă, iar activitatea
lor de C-D şi design-ul produselor nu au o legătură reală cu propria producţie.
Companiile japoneze şi-au stabilit, de regulă, pe termen lung relaţii armonioase
cu proprii lucrători, situaţie întâlnită şi la firmele din SUA. (Dertousos et.al.1989).
Wheelllwright (1987) evidenţiază faptul că firmele americane au ignorat
importanţa sectorului de prelucrare, orientându-se prea mult eforturile către
sectorul serviciilor, spre exemplu cele bancare, care, prin natura lor intrinsecă,
generează, de regulă profituri ridicate şi rapide. Concluzii similare, pot fi trase şi
din studiile efectuate de Womack et.al.(1990) şi Clark and Fujimoto (1991)
asupra industriei americane şi japoneze de automobile.
Teoria „firmei competitive‖ relevă implicit faptul că realizarea „competitivităţii la nivel naţional‖, nu se bazează numai pe simpla existenţă a factorilor
specifici ţării respective (cunoscuta „înzestrare cu factori‖ din teoria avantajului
comparativ), ci, este puternic influenţată de factorii specifici firmelor care fiind
puternic înrădăcinaţi în realitatea econmică, îi valorizează pe primii.
Noile studii asupra competitivităţii beneficiază de o abordare mult mai
sistematică prin integrarea celor două categorii de factori menţionaţi mai sus –
cei specifici ţării şi cei caracteristici firmelor în analiza specializării industriale.
Primul, din această serie, a fost coordonat de Porter (1990). Unitatea de
analiză a studiului său a fost industria într-o anume ţară. Cercetarea s-a bazat pe
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analiza aprofundată a cca 100 de industrii din cadrul a zece ţări presupuse a fi
competitive. Descoperirea sa, a fost, pe scurt, faptul că sursele competitivităţii
unei anumite industrii într-o ţară dată nu se regăsesc atât la nivelul înzestrării cu
factori a respectivei naţiuni ci se cantonează mai ales la nivelul unor factorii
specifici ai mediului economic pe care respectiva ţară îi posedă şi, pe care, îi
pune la dispoziţia firmelor.
Modelul lui Porter se compune din patru determinanţi ai avantajelor
naţiunii: mediul economic favorabil; strategia firmei şi competiţia; industriile
integrate şi conexe şi cererea de produse şi servicii. Forţa acestui model constă
în aceea că el înglobează factori specifici firmei, industriei şi naţiunii. Prin
introducerea conceptului de industrie în model, Porter integrează ambele
perspective ale competitivităţii: cea microscopică şi cea macroscopică. De altfel,
modelul său a fost conceput iniţial pentru a explora economiile ţărilor avansate
care şi-au încheiat ciclul revoluţiei industriale. Totuşi, la nivel mondoeconomic,
peste 160 naţiuni din cele 185 membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite se află
în stadiul de „subdezvoltare‖ sau „în curs de dezvoltare‖, aflându-se astfel în
afara binecuvântării acestor patru factori. Pentru a se dezvolta, respectivele
economii au nevoie de un model care să le explice nu numai ce factori trebuie să
deţină dar care, de asemenea, să prevadă „cine‖ ar putea crea aceşti factori şi
„cum‖. Pornind de la această constatare, a fost propus (Dong-Sung Cho, 1998)
un nou model al competitivităţii, mai complet, aşa numitul „Model al celor nouă
factori ai competitivităţii internaţionale. Nu vom intra în detalierea acestui model,
întrucât, el nu face obiectul prezentei lucrări, dar ne propunem ca în cursul
viitorului program de cercetare, să studiem posibilitatea aplicării lui.
Menţionam anterior, că studiile asupra competitivităţii sunt centrate pe trei
categorii de analize la nivel de firmă, industrie sau naţiune. Recent, conceptul de
„competitivitate a blocului‖ a căpătat din ce în ce mai multă atenţie, în special, din
partea blocurilor economice deja constituite – EU, NAFTA, ASEAN şi APEC care
pot constitui noi entităţi pentru studiul competitivităţii. Acest tip de competitivitate
este, în mod special importantă, pentru Uniunea Europeană. Primul obiectiv al
Uniunii a fost, fără îndoială, să combine avantajele competitive ale fiecărei
naţiuni, pentru a obţine ca rezultantă un nivel de competitivitate puternic pentru
întregul bloc.
În momentul de faţă există, spre exemplu,16 producători de material rulant
în UE, comparativ cu numai 2 companii complementare în SUA şi doar 3 în
Japonia. Companiile europene trebuie să facă faţă deteriorării competitivităţii ca
urmare a lipsei economiei „de scară‖ şi, în consecinţă, sunt previzibile alianţe
strategice care vor întări competitivitatea companiilor europene şi, implicit, a UE.
Extinzând conceptul de „competitivitate a blocului‖ mai departe, ultimul
nivel de competitivitate ar fi cel global – „global competitiveness‖ care ar
cuprinde toate „naţiunile‖ şi toate „blocurile‖. Competitivitatea la nivel „global‖
este un concept care nu poate fi comparat cu o altă entitate din universul
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cunoscut. Ea ar putea fi, în schimb, măsurată, comparând trecutul şi prezentul
sau prezentul şi viitorul posibilităţilor noastre de piaţă pe glob.

2.2. Câteva concluzii rezultate din cercetările efectuate
Principalele particularităţi ale conceptului
Din punct de vedere teoretic, conceptul de competitivitate se sprijină pe
două subconcepte – avantajul comparativ şi avantajul competitiv – intens vehiculate atât în literatura de specialitate, cât şi în politica industrială şi de integrare,
dar, în a căror definire şi utilizare, se strecoară, uneori, anumite confuzii. În
această privinţă, ne raliem total, ideii exprimate de academicianul Aurel Iancu
(Oeconomica, 1999 şi 3-4/2000) potrivit căreia „confuzia nu are numai o semnificaţie pur lexicală şi conceptuală, ci şi una profund pragmatică, cu implicaţii
majore în orientarea dezvoltării economice şi sociale, ca şi în procesul de
integrare‖.
Între cele două concepte există diferenţe fundamentale atât în ceea ce
priveşte conţinutul cât, mai ales, în privinţa mecanismului lor de acţiune.
Teoria avantajului comparativ, care aduce în prim plan „influenţa
determinantă a abundenţei resurselor relativ ieftine dintr-o economie naţională
asupra structurii sale industriale‖, dar care este total depăşită şi, în mare parte
infirmată de realităţile economiei moderne, a avut influenţe profund negative
asupra specializării industriei naţionale.
Teoria avantajelor competitive propune o abordare dinamică, preponderent microeconomică care scoate în evidenţă faptul că specializarea eficientă
a industriei naţionale, depinde, în primul rând, de capacitatea competiţională a
firmelor pe piaţa naţională şi pe cea internaţională de viteza de asimilare a
progresului tehnic de către acestea, ca şi de potenţialul lor inovativ.
Cele două concepte, caracterizate succint în cele menţionate mai sus,
chiar dacă profund diferite prin conţinut, mecanism şi implicaţii, nu se situează,
neapărat, potrivit opiniei noastre, la antipozi. Se poate considera mai degrabă că
din punct de vedere teoretic ele reprezintă trepte (momente) distincte în procesul
evolutiv al ştiinţei economice, în efortul acesteia de a-şi perfecţiona şi adecva
continuu conceptele şi instrumentele de analiză la realităţile din ce în ce mai
complexe ale economiei contemporane. Facem această afirmaţie, ţinând seama
de faptul că, mult mai evoluatul concept al avantajelor competitive, fără a nega, o
anume contribuţie a înzestrării cu factori asupra competitivităţii industriale, mută,
în schimb, centrul de greutate al determinanţilor acesteia, aşa cum este normal,
la nivelul firmei, creative şi creatoare – cea care este, în fond, singura entitate
economică generatoare de competitivitate.
În dezbaterea ştiinţifică asupra conceptului de competitivitate, credem că
esenţială este precizarea unghiului de abordare a acestuia, şi anume:
a) Dacă privim lucrurile prin prisma creării, menţinerii şi dezvoltării avantajelor competitive care conduc în final la competitivitate, singurul loc unde
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se desfăşoară acest proces este sfera de activitate a operatorilor economici, sfera productivă. Firma, şi numai ea, este singura entitate economică furnizoare de competitivitate.
b) Dacă abordăm competitivitatea, din punctul de vedere al nivelului şi posibilităţilor de comensurare, situaţia este complet diferită întrucât, deşi se
realizează numai la nivelul firmei, competitivitatea se propagă, prin efectele sale, către treptele superioare de agregare, putând fi mai mult sau
mai puţin precis evaluată, în funcţie de aria de cuprindere, instrumentele
utilizate şi efectele percepute la nivelul economiei naţionale.

2.3. Modelul „ celor nouă factori”
Premise ale abordării modelului
 Există patru factori de bază care influenţează competitivitatea şi anume
cei patru determinanţi ai modelului lui Porter: înzestrarea cu resurse,
mediul de afaceri, industriile înrudite şi de sprijin, cererea de bunuri pe
piaţa internă. Pe parcursul aprofundării cercetărilor în domeniul competitivităţii au mai fost adăugaţi íncă patru factori endogeni şi unul exogen.
 În ţările în curs de dezvoltare ca şi în cele în tranziţie motorul creşterii
economice l-a constituit o anumită categorie de persoane cu un nivel de
educaţie relativ ridicat, interesată de dezvoltarea afacerilor şi motivate de
câştigurile obţinute.
 Influenţa evenimentelor cu grad scăzut de predictibilitate – ca factor extern se manifestă uneori ca factor pozitiv, iar alteori ca factor negativ
În condiţiile actuale ale economiei mondiale, pentru România, ca şi pentru celelalte ţări est-europene, problema specializării internaţionale are o importanţă vitală, care rezidă, nu numai în avantajele de ordin economic (capabile să
reducă în timp, decalajul nivelului de dezvoltare), dar şi în conectarea structurală cu lumea industrializată şi accederea treptată la standardele de productivitate şi, implicit, de prosperitate specifice acesteia.
Realizarea acestui deziderat presupune însă un fead-back continuu cu
efect reglator în sfera competitivităţii care trebuie să se menţină la un nivel ridicat în contextul feluritelor influenţe pozitive şi negative a diverşilor factori mondiali sau naţionali.

2.4. Factori determinanţi ai competitivităţii şi evoluţia lor în timp
În condiţiile economiei mondiale actuale, pentru România, ca şi pentru
celelalte ţări est-europene, problema specializării internaţionale are o importanţă vitală, care rezidă, nu numai în avantajele de ordin economic (capabile să
reducă în timp, decalajul nivelului de dezvoltare), dar şi în conectarea structurală cu lumea industrializată şi accederea treptată la standardele de productivitate şi, implicit, de prosperitate specifice acesteia.
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Realizarea acestui deziderat presupune însă un fead-back continuu cu
efect reglator în sfera competitivităţii, care trebuie să se menţină la un nivel ridicat în contextul feluritelor influenţe pozitive şi negative a diverşilor factori
mondiali sau naţionali.
A. Factori economici naţionali:
a) resursele locale (dotare cu resurse naturale, forţa de muncă, infrastructura existentă, resursele tehnologice şi financiare etc.);
b) dimensiunea şi structura cererii interne;
c) nivelul tehnologic şi eficienţa industriei de subansamble şi a subfurnizorilor;
d) structura industrială şi concurenţa.
Aceşti patru factori economici naţionali creează un context naţional (mediu economic) în care firmele se nasc, concurează şi câştigă avantaj competitiv
pe care îl folosesc pe plan internaţional.
a) Resursele locale
În cadrul resurselor locale avem în vedere:
 resursele umane (calitatea, calificarea şi costul personalului şi managementul, timpul de muncă standard şi etica muncii);
 resursele fizice (abundenţa, calitatea, accesibilitatea şi costul pământului, apelor, depozitelor minerale, rezervelor forestiere, piscicole
etc.); Condiţiile climatice şi poziţia geografică pot fi considerate ca
parte a resurselor fizice;
 resursele ştiinţifice şi tehnologice;
 resursele financiare (nivelul şi costul capitalului disponibil pentru finanţarea proiectelor de dezvoltare). În general, nivelul capitalului disponibil al unei naţiuni depinde de tendinţa marginală de economisire
şi de structura pieţelor de capital;
 infrastructura naţională; avem în vedere tipul, calitatea şi costul utilizării infrastructurii (transport, telecomunicaţii, transferuri bancare,
asistenţă socială etc.).
Avantajul competitiv apare dacă firmele naţionale pot utiliza combinaţia
necesară de factori la un cost scăzut sau dacă factorii utilizaţi sunt de un nivel
calitativ superior.
b. Dimensiunea şi structura cererii interne
Firmele capătă avantaj competitiv dacă cererea internă creează suficientă presiune pentru a influenţa inovarea accelerată.
Dimensiunea segmentului cererii interne determină importante economii
de scară sau dinamizarea curbei de învăţare, cu influenţe hotărâtoare asupra
competitivităţii pe plan internaţional. Una dintre consecinţele dimensiunii cererii
interne este aceea că naţiunile mici pot fi competitive pe segmente ce reprezintă o pondere mare la nivel local dar mică la nivel regional sau global.
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Exigenţa ridicată a clienţilor naţionali poate contribui la sporirea avantajului competitiv deoarece obligă firmele să folosească standarde ridicate în domeniul calităţii, dotărilor, serviciilor etc.
c. Industriile înrudite şi de subansamble
Prezenţa unor subfurnizori eficienţi şi a unor subramuri industriale înrudite care să potenţeze alte sectoare de activitate este foarte importantă în câştigarea avantajului competitiv.
Dezvoltarea unei industrii de subansamble şi componente cu succes pe
piata internatională creează posibilităţi şi pentru alte industrii de a-şi spori
competitivitatea.
d. Structura industrială şi concurenţa
Ultima componentă a factorilor economici naţionali se referă la structura
industrială existentă. Avem în vedere structurile concurenţiale de tip oligopolist.
Aceste structuri sunt foarte puternice şi stabile în timp, determinând o serie de
rivalităţi naţionale utile deoarece sunt surse de creştere ale competitivităţii. De
obicei companiile cu succes pe piaţa internaţională sunt cele care provin din
astfel de structuri oligopoliste, cu rivalităţi naţionale puternice.
Structurile oligopoliste facilitează cucerirea de noi pieţe din mai multe
motive:
 În primul rând, rivalităţile naţionale creează presiunea pentru inovare,
ceea ce sporeşte avantajul competitiv.
 În al doilea rând, structura concurenţială oligopolistă creează avantaje
certe pentru celelalte activităţi industriale prin preţuri concurenţiale, calitate superioară, viteză de răspuns, seriozitate, relaţii pe termen lung etc.
 În al treilea rând, structura oligopolistă creează un mediu concurenţial ce
este greu de recreat prin competiţia cu rivali externi.
Rolul şi influenţa politicilor guvernamentale
Aşa cum a mai fost prezentat, al doilea element esenţial care influenţează avantajul competitiv exterior firmei este determinat de acţiunea autorităţilor
guvernamentale. Rolul guvernului este de a influenţa şi potenţa factorii economici naţionali analizaţi anterior. Această influenţă se poate realiza direct prin
subvenţii, politici industriale etc. sau prin acţiuni mai difuze, cum ar fi: modelarea cererii interne prin standarde şi reglementări. De asemenea, nu trebuie uitat rolul guvernului pe piaţă, ca important cumpărător al unor bunuri şi
tehnologii avansate cum ar fi echipamentele de telecomunicaţii, armament,
tehnică de calcul, mijloace de transport etc.
Alţi factori care pot influenţa competitivitatea sunt:
 Investiţiile străine care favorizează structurarea cererii interne şi ajută la
modernizarea economiei. Totuşi, pe scară foarte largă, investiţiile străine
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pot antrena şi efecte adverse, cantonate, în special, la nivelul specializării industriale. Această situatie extremă, arată că procesul de modernizare şi obţinerea avantajului competitiv nu are loc pe baze solide deoarece,
în multe domenii, firmele indigene nu au capacitatea de a-şi apăra poziţiile pe piaţă în faţa firmelor străine. În general, investiţiile străine masive
nu sunt un factor care să ajute la sporirea avantajului competitiv.
 Exigenţele din ce în ce mai ridicate pe care protecţia mediului înconjurător le impune
 Evoluţia fenomenelor şi proceselor din economia mondială.
B. Factori mondoeconomici
Un factor a cărui influenţă nu poate fi neglijată este evoluţia fenomenelor
şi proceselor din economia mondială care, deşi greu de prevăzut sau chiar imprevizibile, au un impact major asupra evoluţiei structurilor economice şi industriale, în special, în ţările de dimensiuni mici şi mijlocii. Astfel, plecând de la
constatarea că deşi prin relaţiile de interdependenţă fiecare ţară are partea sa
de influenţă asupra structurilor economiei mondiale totuşi datorită existenţei
unei relaţii directe şi foarte strânse între nivelul dezvoltării economice şi complexitatea structurilor economice şi a faptului că progresul tehnic activează cu
precădere în economiile ţărilor dezvoltate este de la sine înţeles, că acestea
vor da tonul în modernizarea structurilor întregului sistem şi deci vor influenţa,
în mai mare măsură structurile economice ale altor ţări
Întrucât evoluţiile de durată ale pieţei mondiale influenţează cu deosebire
opţiunile de specializare şi integrare în diviziunea internaţională a muncii a
producţiei ţărilor mici şi mijlocii, principala tendinţă care ar urma să contribuie la
orientarea structurilor industriilor, subindustriilor şi grupelor de produse din ţara
noastră se referă, la creşterea permanentă a calităţii şi competitivităţii produselor care fac obiectul schimburilor mondiale. Acest fapt este reflectat în eforturile
majore pe care ţările industrializate le fac în direcţia îmbunătăţirii performanţelor şi competitivităţii produselor lor, în scopul îmbunătăţirii raportului de schimb.
Considerăm însă util ca, pornind de la principalele aspecte relevate de
practica mondială ca puncte de reper în formularea politicilor structurale şi sintetizate într-o serie de lucrări menţionate anterior, să evidenţiem câteva concluzii care ar putea servi la conturarea cadrului în care urmează să evolueze
structura industriei prelucrătoare din România.
 Ţinând seama de dimensiunile complexului economic naţional şi de
stadiul de dezvoltare atins este probabil, ca structura industriei, în
general, şi a celei prelucrătoare în particular, să sufere un proces de
comprimare şi de cristalizare în jurul unor centri de interes bine definiţi şi
identificaţi în funcţie de interdependenţele şi determinările dintre
sectoarele, ramurile şi subramurile economiei româneşti.
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 În actualul stadiu de dezvoltare se anticipează mutarea centrului de
greutate al modificărilor structurale de la nivelul ramurilor (chiar dacă în
timp şi acestea vor suferi transformări) la cel al subramurilor, grupelor de
produse, produselor sau chiar a unor componente a acestora, ca efect al
procesului de specializare pe principiul complementarităţii producţiei, în
special, pe plan regional.
 Dimensiunea pieţei interne, ca şi necesitatea valorificării la maximum a
avantajelor comparative şi concurenţiale ale diferitelor subramuri şi
grupe de produse pe piaţa mondială, implică susţinerea şi stimularea
acelor modificări structurale care tind să conducă la o cât mai profundă şi
eficientă integrare în diviziunea internaţională a muncii, ceea ce va avea
drept rezultat accentuarea diferenţelor structurale.
În ultimii ani ai secolului XX suntem martori ai bulversărilor în structurile
economice la toate nivelurile atât macro, cât şi mondoeconomice. Astăzi comportamentul agenţilor economici îmbracă noi forme. Aceste schimbări de structură care au modificat esenţial peisajul economic mondial au la bază trei
evenimente principale:
1. Dereglementarea americană, lansată în anii ‘80 care a făcut să cadă toate
barierele etatiste, având la rândul ei patru consecinţe importante:
 eradicarea inflaţiei puternice (coborârea ratei inflaţiei sub 4%);
 pierderea de către stat a controlului asupra ratei dobânzilor şi cursului de
schimb (prin consolidarea pieţelor financiare la termen);
 dirijarea economiei de către piaţă (sau de către băncile centrale) în detrimentul guvernelor;
 mondializarea economiilor care antrenează regruparea întreprinderilor
pentru a face faţă competiţiei crescânde.
2. Prăbuşirea sistemelor comuniste de gestiune economică – fenomen cu multe implicaţii economice şi politice între care de mare importantă este reorientarea spre Europa Centrală şi de Est în scopul reconstrucţiei, a unui mare
volum de fonduri care altfel ar fi fost destinate naţiunilor industrializate.
3. Explozia internetului; în scurt timp întregul glob va fi branşat la „reţeaua
mondială „şi toată lumea va putea recepţiona şi emite mesaje, în orice scop,
inclusiv pentru a cumpăra sau a vinde.
Revoluţionarea comunicaţiilor de către internet va bulversa pieţele
financiare organizate (bursele), va modifica comportamentul băncilor şi al tuturor
utilizatorilor acestora (agenţi economici, persoane individuale). Globalizarea
pieţelor a determinat globalizarea marketingului. Marketingul global se referă la
încurajarea iniţiativelor de cercetare pentru găsirea de noi pieţe, segmente sau
nişe pe suprafaţa globului, valorificarea oportunităţilor de cumpărare şi vânzare a
produselor şi serviciilor pe plan internaţional. Managerii angrenaţi în marketingul
global vehiculează instrumente şi tehnici specifice personalului din marketingul
internaţional şi exportatorilor, având însă numeroase afinităţi şi cu
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managementul firmelor şi băncilor care acţionează la nivel global. Ei posedă o
cultură a marketingului global. Specialiştii în marketingul global caută „zone
fierbinţi‖ în care să investească, să-şi vândă produsele, să-şi consolideze cota
de piată.
Globalizarea pieţelor a declanşat însă un fenomen care la prima vedere
pare paradoxal, ca individualizarea nevoilor consumatorilor. În contextul pieţei
interne unice a Europei consumatorul european caută din ce în ce mai mult
produsul „european‖, internaţional şi nu naţional. Sub influenţa schimbărilor
economice, cultura, gusturile şi „modelele‖ care înainte fuseseră locale, devin
europene, internaţionale. Din totdeauna obişnuit cu produsele locale,
consumatorul devine treptat mai deschis produselor străine îndeosebi europene.
Consumatorul european nu există încă dar, europenii care consumă aceleaşi
produse şi o fac în acelaşi mod sunt tot mai numeroşi. Producătorii la rândul lor
s-au europenizat. Întreprinderile naţionale cu filiale în străinătate se transformă în
firme multinaţionale (de exmplu Airbus Industrie) sau binaţionale (GEC –
ALLSTROM, ASEA – BROWN – BOVERI etc.) şi, bineînţeles, trebuie menţionate
numeroase acorduri de cooperare ca: France Telecom, Deutsche – Telecom,
Renault-Volvo etc. şi cele încheiate între întreprinderile din Europa de Est şi
societăţi vest-europene (Volkswagen, Fiat, Mercedes, Danone, Lafarg, Elf etc).
În contextul tendinţelor descrise anterior care definesc un nou tip de
marketing „european‖, firmele europene îşi adaptează strategiile de producţie şi
comerciale pentru a profita cât mai mult de noile oportunităţi. Strategia se
întemeiază pe delimitarea noilor pieţe, care regrupează mai multe ţări sau
regiuni, îndeosebi cele situate la frontiera fostelor pieţe naţionale. Limitele
acestor pieţe sunt puse în evidenţă prin faptul că la un moment dat
întreprinderea caută o distribuire neregulată a prezenţei mărcilor sale pe teritoriul
naţional. Treptat politica comercială a întreprinderii trece de la segmentarea
pieţelor naţionale la o segmentare transnaţională pentru a atinge consumatori cu
comportament identic în mai multe ţări. Cuplul produs-piaţă, trece de la
dimensiunea naţională la dimensiunea europeană, chiar internaţională. Pentru
anumite produse apar progresiv nişe transnaţionale, adică segmente în care
consumatorul este identic în mai multe ţări. În al doilea rând, producţia nu mai
este standardizată, ci flexibilă. Întreprinderea nu mai este considerată o entitate
izolată, ea întreţine cu furnizorii, distribuitorii un ansamblul de relaţii care îi
conferă un grad înalt de supleţe în funcţionare. Benetlon, de pildă, nu produce
decât o parte din ceea ce vinde restul fiind încredinţat unor furnizori sau
subcontractanţi, capabili să asigure o reaşezare rapidă a gamei sortimentale. În
alte cazuri anumite modele de automatizare având în general o difuzare limitată,
sunt fabricate de întreprinderi independente de contractorul principal (exemplu:
Renault – Espace, este fabricat de Matra, Ford şi Matra fac între ele schimb de
modele). În acelaşi timp, proiectarea asistată de calculator, precum şi atelierele
flexibile permit producătorilor să satisfacă dorinţele mereu în schimbare ale
clienţilor. În al treilea rând, organizarea de marketing este şi ea globală şi
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asociază toate funcţiile întreprinderii. Ea reclamă ca departamentul de marketing
să nu mai lucreze de o manieră independentă, ci să colaboreze strâns cu cele
de cercetare dezvoltare (îndeosebi în ceea ce priveşte punerea la punct a
produsului de producţie), de producţie, vânzare, etc. Vânzarea nu mai este
rezervată vânzătorilor specializaţi, responsabilităţile fiind împărţite cu celelalte
categorii de personal ale întreprinderii care devin vânzători pe timp partajaţi (part
time marketing). În al patrulea rând, cercetarea este centralizată, vânzările însă
sunt organizate la nivel local. Dezvoltarea producţiei se face pe regiuni ale lumii,
o serie de componente standardizate permiţând fabricarea unei întregi familii de
produse. În condiţiile acestui nou tip de marketing conceptul competitivităţii
capătă noi valenţe.
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CAPITOLUL 3
ANALIZA SECTORULUI DE EXTRACŢIE A
CĂRBUNELUI ŞI A MINEREULUI DE URANIU
Cornelia NEAGU

3.1. Cărbune
Capacitatea şi potenţialul de producţie ale sectorului
 Structura sectorului
În prezent, în sectorul carbonifer din România îşi desfăşoară activitatea
două companii naţionale (Compania naţională a huilei Petroşani – CNH; Compania naţională a lignitului „OLTENIA‖ Târgu Jiu – CNLO), o societate naţională (Societatea naţională a cărbunelui SA Ploieşti) şi o societate comercială
(Societatea comercială a cărbunelui Banat – Anina).
Piaţa cărbunelui este o piaţă oligopolistă în care activează întreprinderi
mari.
 Capacitatea de producţie
Capacităţile de producţie ale CNH, au scăzut continuu. În Valea Jiului se
remarcă diminuarea capacităţii de producţie cu aproape 70%, de la 14,4
mil.tone/ an (1989) la 4,6 mil. tone/an (2001).
Capacităţile de producţie ale SC Miniera Banat-Anina s-au redus de la
1200 mii tone în anul 1989, la 500 mii tone în 2001.
Capacităţile de producţie a lignitului din bazinul Olteniei s-au redus de la
cca 76 mil. tone în anul 1989, la 37 mil. tone în anul 2001.
Capacităţile de producţie ale SNC, au urmat o tendinţă permanentă de
scădere. Se remarcă diminuarea capacităţii de producţie cu aproape 70%, de
la 8 mil.tone/an (în anul 1989) la 2,6 mil. tone/an (în 2001).
 Gradul de utilizare a capacităţii de producţie
La CNH, prin măsurile de restrângere a activităţii în zonele cele mai viabile, gradul de utilizare a capacităţii de producţie s-a înscris într-o dinamică ascendentă, care va fi menţinută şi în perioada următoare.
Date fiind condiţiile de exploatare existente, gradul de utilizare a capacităţilor de producţie la SC Miniera Banat-Anina, a oscilat între 50,4% (cea mai
mică valoare înregistrată în anul 1999) şi 89,6% (în anul 2001).
La CNLO, în anul 2001, gradul de utilizare a capacităţilor de producţie a
fost de 73%.
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La SNC, gradul de utilizare a acestor capacităţi s-a menţinut relativ constant la un nivel ridicat (cu o valoare minimă de 69, 2% înregistrată în anul
1990). În prezent, SNC îşi foloseşte capacităţile de producţie în proporţie de
100%.
 Nivelul tehnologic
Tehnologiile de extracţie utilizate în Valea Jiului (CNH) sunt adecvate
caracteristicilor geologice – miniere ale stratelor de cărbune, fiind condiţionate, în
primul rând, de grosimea şi înclinarea stratelor. Începând cu anul 1994, în Valea
Jiului au fost experimentate, omologate şi introduse la o scară din ce în ce mai
mare metodele de exploatare care permit extragerea, în urma unui ciclu de lucru,
a unei înălţimi de strat mai mare decât înălţimea susţinerii. În general,
principalele utilaje conducătoare aflate în dotarea unităţilor miniere au fost
realizate la nivelul tehnologiilor aplicate în anii ‗80. Pe plan mondial, aceste
utilaje au fost modernizate şi înlocuite cu alte tipuri mult mai performante.
La SC Miniera Banat-Anina, structura geologică dificilă a zăcămintelor şi
numeroasele accidente tectonice nu permit utilizarea unor tehnologii cu
productivităţi mari. Dotarea tehnologică învechită şi uzată moral, coroborată cu
lipsa fondurilor de investiţii şi modernizări din ultimii ani a condus la costuri de
întreţinere şi consumuri energetice mari, precum şi dese întreruperi ale fluxurilor
de producere.
La CNLO, tehnologiile utilizate sunt la nivelul celor folosite pe plan
european şi mondial. Performanţele utilajelor componente ale fluxurilor
tehnologice sunt îmbunătăţite în permanenţă prin înlocuirea unor subansamble
şi piese cu altele de înaltă fiabilitate, operaţiuni care au ca efect creşterea duratei
de viaţă a utilajelor, precum şi creşterea siguranţei în exploatare. Gradul de
uzură tehnică a capacităţilor de producţie a fost, la sfârşitul anului 2001, de 60%.
Necesarul de investiţii se estimează la 5 mil. euro pentru fiabilizarea unei linii
tehnologice, estimându-se a fi necesar de fiabilizat anual un număr de 3-4 linii
tehnologice.
La SNC, dotarea actuală se situează la nivelul anilor 1970, majoritatea
utilajelor având durata de funcţionare normată depăşită. Creşterea în ultimii ani a
ponderii producţiei din cariere necesită orientarea cu prioritate a fondurilor pentru
dotarea cu utilaje de carieră performante.
 Nivelul cererii pe piaţa sectorului
În prezent, cererea de lignit se situează în jurul valorii de 27 mil.t, iar cea
de huilă, la cca 3,4 mil. t. Pe termen mediu şi lung, piaţa internă va solicita cca
27 mil. t/an lignit şi în jur de 3 mil t/an huilă;
 Situaţia forţei de muncă
Datele referitoare la evoluţia forţei de muncă arată reducerea cu 31940
persoane, în anul 2001 faţă de 1989, a personalului angajat la CNH. Valea Jiului se confruntă cu grave probleme sociale datorită nerezolvării problemelor
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personalului disponibilizat care în prezent este de 18 mii de persoane (exclusiv
membrii de familie).
În ceea ce priveşte productivitatea fizică a muncii, din anul 1991 când sa înregistrat cea mai scăzută valoare a acestui indicator (134,5 tone/persoană),
se poate constata o continuă îmbunătăţire a situaţiei, ajungându-se în anul
2001 la 238 tone/persoană.
La SC Anina, în perioada 1997-1999, perioadă în care s-au aplicat
programe de restructurare în sectorul minier, s-a produs un declin puternic în
rândul forţei de muncă a societăţii, ca urmare a disponibilizărilor colective de
personal. Astfel, s-a redus efectivul cu 38%, cu influenţe asupra productivităţii
fizice, care a scăzut cu 16,2%. Pe fondul menţinerii unei structuri minime de
personal, începând cu anul 2000 a avut loc o relansare a activităţii de producţie,
urmare a creşterii productivităţilor fizice. Totuşi se reţine ca problemă socială
caracterul de zonă monoindustrială a bazinelor miniere, activitatea de minerit
fiind singura sursă de venit pentru marea majoritate a localnicilor, ca şi pentru
bugetele locale.
La CNLO, problemele sociale au fost generate de scăderea constantă
până în anul 1999 a cererii de lignit şi de necesitatea eficientizării activităţii. În
acest context au fost externalizate unele activităţi şi au fost disponibilizaţi
angajaţi ajungându-se, de la un număr de 80121 angajaţi în anul 1991, la un
număr de 20242 angajaţi în anul 2001. Productivitatea muncii pe ansamblul
CNLO a înregistrat, ca urmare a restrângerii sau sistării activităţii productive la
unele mine cu rezerve geologice în epuizare, precum şi cu condiţii dificile de
exploatare care generează costuri exagerate de producţie şi pierderi, o creştere
de aproape 40% în anul 2001 faţă de 1989, ajungând în la 1320 tone/persoană.
Trebuie subliniat faptul că productivitatea muncii în activitatea în subteran este
mult mai scăzută decât cea din mineritul în carieră. CNLO exploatează lignit, în
marea majoritate în cariere, cu utilaje de mare capacitate, performante, astfel că
bilanţul economic este în general pozitiv, compania neprimind subvenţii de la
bugetul de stat.
Numărul personalului angajat la SNC Ploieşti s-a redus dramatic în
perioada 1989-2001, cu aproximativ 20 mii persoane (de la 26547 persoane
angajate la începutul perioadei analizate, la numai 6683 persoane în 2001).
Dacă numărul personalului s-a redus cu 75%, productivitatea fizică a înregistrat
o creştere de numai 30% (de la 296,7 tone/persoană, la 393,9 tone/persoană).
 Situaţia economică a sectorului
La CNH, costurile de producţie unitare, în perioada 1989 – 2001, au avut o
tendinţă generală de scădere, cu o rată anuală de cca 2%. Ele sunt grevate, în
special, de ponderea mare a cheltuielilor de personal – salarii, contribuţii pentru
protecţia socială şi fondurile de asigurări, gratuităţi etc. – datorată productivităţilor
încă mici, în raport cu nivelul mondial.
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Considerând nivelul de 36$/tonă, ca fiind egal cu preţul mediu al unei tone
de cărbune din import la parametri calitativi comparabili, se observă că în mod
constant costurile unitare de producţie ale CNH s-au situat peste acest nivel,
valorile extreme fiind de 80$/tonă în 1990 şi 48$/tonă în 2000. De asemenea,
costurile unitare de producţie depăşesc în mod constant, de circa două ori,
preţurile de livrare a cărbunelui. În anul 2001, pierderile înregistrate de CNH
Petroşani se ridicau la 104 milioane dolari.
Şi în cazul SC Anina, costurile unitare de producţie au fost, pe întrega
perioadă 1989-2001, de aproximativ două ori mai mari decât preţurile de livrare a
cărbunelui. În consecinţă, în anul 2001, pierderile societăţii se ridicau la 3,5
milioane dolari
La CNLO, evoluţia costurilor unitare de producţie, în perioada 1989-2001,
arată scăderea acestora de la 17,5 dolari/tona în anul 1989, la 9,83 dolari/tona în
2001. În condiţiile în care preţul de livrare a lignitului produs de CNLO este de
11,5 dolari/tonă, activitatea se dovedeşte rentabilă. Preţul de pe piaţa
internaţională este de 13,1 $/tonă, raportul dintre cele două preţuri fiind de 0,89.
Problema principală cu care se confruntă compania constă în faptul că
beneficiarul producţiei de cărbune nu plăteşte integral şi la termen cărbunele
primit. În anul 1999, pierderile CNLO se ridicau la aproape 29 milioane dolari
(faţă de cca 102 milioane dolari în anul precedent).
Performanţele SNC sunt reduse datorită stării utilajelor, a nivelului scăzut
de pregătire a forţei de muncă, a condiţiilor de zăcământ. În perioada 1989-2001,
costurile unitare de producţie au avut o evoluţie sinuoasă. În anul 2001, costurile
unitare de producţie depăşeau cu 40% preţurile de livrare (19,9 dolari/tonă, faţă
de 12,22 dolari /tonă), fapt ca a condus la necesitatea subvenţionării, în continuare, a activităţii companiei. Subvenţia unitară se ridica, în 2001, la 2,1
dolari/tonă. În context, trebuie subliniat faptul că nivelul subvenţiei unitare s-a
redus simţitor faţă de 1989 când se înregistra o valoare de 16,2 dolari/tonă. De
altfel, anul 1989 a fost singurul an în care preţurile de livrare au fost mai mari
decât costurile de producţie. În anul 2001, SNC Ploieşti înregistra pierderi în
valoare de 14,2 milioane dolari (faţă de 27,5 milioane dolari în anul precedent).
Dimensiunea ecologică a activităţii sectorului
În perioada 2002-2004, CNH trebuie să finalizeze proiectarea, construcţia
şi reconstrucţia staţiilor de epurare a apelor de mină şi a apelor menajere.
Valoarea investiţiilor se ridică la 200 mld.lei conform Programului de etapizare
privind lucrările şi măsurile necesare pentru protecţia calităţii apelor şi
cunoaşterea debitelor prelevate la Compania Naţională a Huilei S.A. Petroşani.
Tot acest program prevede şi retehnologizarea preparaţiilor (12606,3 mii $
pentru preparaţia Lupeni şi 15760,4 mii $ pentru preparaţia Coroeşti). Pentru
perioada 2002-2010 vor fi necesare lucrări de modernizare a staţiilor de epurare
şi refacerea sistemelor de aducţiune a apei şi evacuarea apelor uzate având în
vedere că legislaţia în domeniul protecţiei mediului va fi tot mai restrictivă.
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Situaţia haldelor de steril. CNH are în evidenţă un număr de 40 de halde
de steril situate în Valea Jiului – între Lonea şi Valea de Brazi – şi, respectiv, în
zona Ţebea-Brad. În Valea Jiului există 35 de halde, cu un volum total de 33,97
mil. mc, care ocupă o suprafaţă de 198,55 ha. În zona Ţebea-Brad există cinci
halde de steril, cu un volum total de 2,27 mil.mc şi care ocupă o suprafaţă de
32,9 ha. O singură haldă este activă, aceasta având un volum de 0,11 mil.mc şi
o suprafaţă ocupată de 5,7 ha. Pentru valorificarea materialelor conţinute de
aceste depozite există anumite preocupări (folosirea şistului cărbunos filtrat din
iazurile preparaţiilor în industria materialelor de construcţii, valorificarea şi
reamenajarea ecologică a haldelor de steril ale preparaţiei Petrila).
Pentru încadrarea în normele prevăzute de standardele de protecţie a
mediului SC Anina a întocmit un program de finanţare a investiţiilor privind
protecţia mediului şi reconstrucţia ecologică pe perioada 2002-2012. Lucrările
prevăzute a se efectua sunt cele cuprinse în programele de conformare care au
condiţionat obţinerea autorizaţiilor de mediu la fiecare unitate în parte. Pentru
aceste lucrări suma totală prevăzută este de 58923 mil. lei (EM Anina – 41550
mil.lei, EM Baia Nouă-7146 mil.lei, EM Ponor-10227 mil. lei).
Situaţia haldelor de steril. Societatea are în evidenţă la ora actuală un
număr de 15 halde de steril, din care trei sunt active. Ca amplasare geografică,
acestea sunt situate astfel:
 Anina – opt halde cu o suprafaţă totală ocupată de 11,3 ha şi un volum
de 643500 mc.
 Doman – şase halde cu o suprafaţă totală ocupată de 12 ha şi un volum
de 2329000 m.c.
 Cozla – o haldă cu o suprafaţă ocupată de 1,118 ha şi un volum de 31517
m.c.
La CNLO, cheltuielile pentru refacerea ecologică a zonelor miniere se
cifrează la finele anului 2001 la 152 mld.lei.
Situaţia haldelor de steril. Haldele de steril rezultate în urma depunerii
descopertei, sunt amplasate în zona Olteniei, în judeţele Mehedinţi, Gorj şi
Vâlcea. Haldele ocupă o suprafaţă de 5241,9 ha şi au un volum de 2064,4
mil.mc.
SNC are în evidenţă un număr de 54 de halde de steril cu un volum de cca
105 milioane mc şi care ocupă suprafeţe care însumează aproximativ 565 ha.
Dintre acestea, 24 de halde sunt inactive. Toate haldele de steril necesită lucrări
de nivelare, cultivare şi plantare (o parte dintre acestea necesită activităţi de
stabilizare).

3.2. Minereu de uraniu
Capacitatea de producţie
Asigurarea cu materie primă necesară fabricării elementelor combustibile
(UO2) se realizează pe următoarele căi:
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 din producţia cumulată până în anul 2001, reprezentată prin uraniu în
pulbere sinterizabilă de UO2, livrată de FCN Piteşti şi uraniu în concentrate tehnice (DUA şi DUNa), depozitate la Stocul de Siguranţă şi Consum;
 din producţia curentă a zăcămintelor de minereuri uranifere.
Până în anul 1999 producţia de minereu uranifer era livrată de trei
subunităţi ale CNU situate în judeţele Caraş-Severin, Bihor şi Suceava.
Compania produce deocamdată pe stoc, însă dinamica producţiei corelată cu
cea a consumului de combustibil nuclear o dată cu intrarea în funcţiune a celei
de-a doua unităţi de la Cernavodă, impun continuarea şi dezvoltarea activităţii de
exploatare prin lucrări de investiţii. În prezent capacităţile de producţie a
minereurilor uranifere se situează la un nivel de 600 mii tone anual.
Starea tehnică şi tehnologică
 Sectorul de exploatare
Singura metodă de exploatare, aplicabilă zăcămintelor de uraniu din
România, care prezintă siguranţă în exploatare şi pierderi minime este metoda
de exploatare în fâşii orizontale ascendente sau descendente, cu susţinerea şi
rambleerea spaţiului exploatat în camere. Această metodă nu este însoţită de
dotări tehnice performante şi de aceea prezintă dezavantajul unei slabe
productivităţi a muncii (0,8-1,0 t/post). Se prevede că acest indicator poate fi
îmbunăţit, chiar până la dublare, prin adoptarea unor îmbunătăţiri (creşterea
utilizării fondului de timp prin activarea aerajului, dotarea cu perforatoare
performante, înlocuirea sistemului de centralizat de producere şi distribuire a
aerului comprimat, îmbunătăţirea sistemului de susţinere în abataje, reducerea
parcului auto prin folosirea pentru transportul minereului a unor autobasculante
de capacitate mai mare). Realizarea tuturor acestor îmbunătăţiri necesită un
efort investiţional de cca 10 milioane dolari.
 Sectorul de prelucrare a materiilor prime
Activitatea de procesare a minereurilor de uraniu se realizează în incinta
industrială Feldioara.Tehnologia de prelucrare a minereurilor de uraniu până la
produsul UO2 sinterizabil presupune două faze:
 Faza de prelucrare hidrometalurgică prin procedeul alcalin de solubilizare a uraniului care se desfăşoară în uzina „R‖. În urma acestei faze se obţine un concentrat tehnic care constituie materia primă pentru
faza următoare. Uzina „R‖ funcţionează în prezent la sub 15% din capacitatea de prelucrare proiectată (aprox. 55000 tone pe an) prezentând o uzură fizică şi morală avansată, ceea ce necesită măsuri de
reabilitare tehno-logică şi dimensionare reală a capacităţii de prelucrare în concordanţă cu posibilităţile de alimentare cu minereu. Toate
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aceste măsuri care se impun necesită un efort investiţional de cca 25
milioane dolari.
 Faza de rafinare şi obţinere a produsului final UO2 (care are loc în
uzina „E‖) ca materie primă pentru fabricarea combustibilului nuclear
pe platfor-ma Piteşti. La uzina „E‖ este necesară automatizarea şi
controlul fluxului tehnologic, ceea ce va solicita un efort investiţional
de circa 1,5 milioane dolari având ca efect o sporire a randamentului
de la 83% la 96-97%.
Gradul de acoperire a cererii de uraniu
Acoperirea necesarului de uraniu utilizat în scop energetic trebuie evaluată
în concordanţă cu realizarea Programului Nuclear Naţional şi a strategiei de
dezvoltare a domeniului energeticii nucleare.
Analiza necesarului de uraniu în corelaţie cu posibilităţile de asigurare din
resurse interne, efectuată până în anii 1996-1997 a avut ca suport Programul
Nuclear de atunci care prevedea ca CNE Cernavodă să funcţioneze la
capacitatea proiectată cu 5 unităţi, a căror punere în funcţiune să se facă
eşalonat în perioada 1996-2010. Conform acestei strategii necesarul de uraniu
în UO2 la FCN Piteşti (cu un randament mediu la pastilare de 98%) a fost estimat
la 13.670 tone.
Programul Nuclear Naţional elaborat până în anul 2000 nu mai este de
actualitate, pe de o parte, pentru că nu a fost realizat conform eşalonării iar pe
de altă parte se preconizeză introducerea ciclurilor SEU (Slighty Enriched
Uranium) şi RU (Recovered Uranium), care vor înlocui treptat ciclul cu uraniu
natural şi vor diminua consumul iniţial.
Actualul potenţial uranifer al României, evaluat numai pe baza resurselor
exploatabile din zăcămintele active şi cele propuse pentru dezvoltarea activităţii de exploatare ar putea asigura, la consumul actual, funcţionarea CNE Cernavodă astfel: unitatea CANDU 1 – până în 2036; unitatea CANDU 2- timp de
40 de ani.
Situaţia forţei de muncă
În cadrul Companiei Naţionale a Uraniului-SA Bucureşti s-a înregistrat o
scădere continuă a numărului personalului angajat, disponibilizările
efectuându-se în perioada 1997-1999 conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/1997 (figura nr.1).
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Figura nr. 1
Evoluţia disponibilizărilor de personal în perioada 1997-1999

În scopul reabilitării eficienţei economice a activităţii de exploatare a minereului de uraniu, urmează să se accelereze procesul de închidere a minelor
fără şanse de viabilizare.
Productivitatea muncii atât în expresie fizică, cât şi valorică pe tot parcursul perioadei analizate s-a situat la niveluri aproximativ constante, excepţie
făcând anul 1989 când productivitatea fizică a muncii la Sucursala Bihor este
foarte mică, fiind influenţată de faptul că o parte din cele 2584 pers. lucrau pentru extracţia de minereuri neferoase şi nemetalifere (tabelul nr. 1).
Tabelul nr. 1
Evoluţia numărului de personal angajat şi a productivităţii muncii
în perioada 1989-2001
Număr de person- Productivitate fizică Productivitate valal
(kg metal/om an)
orică ($/om an)
Bihor
1989
2584
13,10
10097
2001
97
135,60
9619
Suceava
1989
1246
81,20
7814
2001
936
71,70
6476
Feldioara
1989
1631
69,45
13861
2001
571
75,93
8936
Sursa: Institutul de Cercetări şi Proiectări pentru Metale Rare şi Radioactive.
Sucursala
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Situaţia economică
 Nivelul costurilor
În anul 1989 activitatea de extracţie, preparare şi rafinare a uraniului nu
era subvenţionată, preţul mediu pentru un kilogram echivalent de UO2 era de
199,6 dolari.
În anul 2001, la un preţ de 74,8 dolari, chiar şi cu influenţa subvenţiilor
(subvenţionare în proporţie de 40%) şi transferurilor primite, venitul pe un
kilogram echivalent de UO2 a fost de 117,7 dolari, ceea ce presupune o scădere
cu 41% faţă de 1989.
Scăderea înregistrată a determinat o influenţă negativă asupra activităţii
ceea ce s-a reflectat în nivelul costurilor (costurile la 1000 dolari venituri au
înregistrat o creştere de 15%) precum şi în cel al productivităţii muncii (exprimată
valoric) care a scăzut cu 36% (tabelul nr. 2).
Tabelul nr.2
Evoluţia structurii costurilor în perioada 1989-2001
Sucursala

Anul

Costuri ($/1000$ venituri)
Forţa de muncă
Materiale
Bihor
1989
247
258
2001
502
352
Suceava
1989
381
307
2001
630
305
Feldioara
1989
231
567
2001
477
452
Sursa: Institutul de Cercetări şi Proiectări pentru Metale Rare şi Radioactive

Total
736
1133
907
1083
829
951

O influenţă negativă asupra costurilor a avut-o actualizarea, în funcţie de
cursul dolarului, a preţurilor materialelor, energiei, combustibilului, gazelor naturale
necesare şi a tarifelor la transport, concomitent cu scăderea preţului uraniului.
 Eficacitatea activităţii
Ca urmare a programelor de restructurare şi modernizare a activităţii
companiei s-a înregistrat o reducere semnificativă a indicatorilor economicofinanciari în anul 2001 faţă de nivelul acestora din anul 1989 (tabelul nr.3).
Tabelul nr. 3
Evoluţia indicatorilor economico-financiari la nivelul Companiei Naţionale
a Uraniului în perioada 1989-2001
Anul 1989
Anul 2001
Capital social
129326
11134
Cifră de afaceri
121369
9437
Profit/pierdere
15935
454
Sursa: Institutul de Cercetări şi Proiectări pentru Metale Rare şi Radioactive. Curs valutar:
1989 – 21 lei/dolar; 2001 – 29051 lei/dolar
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Situaţia socială
Restructurarea acestui sector a implicat substanţiale costuri sub diferite
aspecte: costuri pentru Guvern sub forma ajutoarelor sociale pentru şomeri,
costuri generate de plăţile crescânde cu reducerile de personal precum şi
pierderea sumelor aferente contribuţiilor la asigurările sociale şi a veniturilor
provenite din taxe.
Probleme cu totul deosebite, în ceea ce priveşte reconversia, se ridică în
special, în zonele de mare aglomerare a activităţii de producţie minieră unde
viaţa socială este exclusiv sau preponderent legată de minerit. Nivelul
cheltuielilor de reconversie în zonele miniere se estimează a fi de 30-50 mii $
pentru fiecare loc de muncă disponibilizat.
Dimensiunea ecologică
Activităţile de exploatare şi preparare a minereului de uraniu sunt
importante poluatoare ale mediului ca urmare a radiaţiilor ionizante răspândite în
toţi factorii de mediu (apă, sol, vegetaţie, sedimente, aer). Poluarea radioactivă
se realizează prin:
 particulele ionizante dizolvate şi transportate de apele subterane care
traversează zonele miniere, precum şi de apele de suprafaţă care spală
haldele;
 emanaţii de rodon şi transportul particulelor fine antrenate de mişcarea
aerului;
 radionuclizi care pot fi regăsiţi şi în flora spontană din cauza de lipsei de
protecţie a suprafeţelor afectate.
În acest context, o categorie specială de cheltuieli care trebuie efectuate o
reprezintă cheltuielile de refacere şi ecologizare a zonelor afectate de extracţia şi
prepararea uraniului, superioare celor ocazionate de ecologizarea altor mine
datorită măsurilor suplimentare reclamate de specificul activităţii.Costurile
estimate variază între 1250 mil.lei/ha în situaţiile unde noul depozit se face în
subteran prin relocare de la suprafaţă a materialului contaminat, şi 7000 mil.
lei/ha unde s-a impus soluţia de încapsulare a materialului contaminat la
suprafaţă. Nivelul ridicat al cheltuielilor este determinat de costurile aferente
sistemului de acoperire multistrat (încapsulare) care ajung la cca 20 $/mp.
În ceea ce priveşte haldele rezultate în urma lucrărilor de explorare,
exploatare şi preparare a minereurilor uranifere acestea însumează o suprafaţă
de 209,3 ha cu un volum de 9171,7 mii mc, cu un conţinut foarte scăzut de
substanţă utilă (steril şi steril slab radioactiv) care nu prezintă interes economic
nici în prezent nici în perspectivă.
În general, sterilul a fost depus separat de minereu, acesta din urmă fiind
sortat radiometric şi expediat la Uzina „R‖, iar minereul sărac (neindustrial) a
format depozite speciale. Totuşi în majoritatea haldelor de steril există cantităţi
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relativ mici de minereu de U cu conţinut scăzut care conferă caracterul de halde
de steril slab radioactive.
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CAPITOLUL 4
ANALIZA SECTORULUI EXTRACTIV AL
HIDROCARBURILOR
Marius BULEARCĂ
Ţiţei
Tendinţa sectorului petrolier românesc şi succesele obţinute într-un secol
şi jumătate de activitate constituie un motiv incontestabil de mândrie pentru
generaţia actuală, dar paradoxal, în egală măsură, şi de îngrijorare. De
îngrijorare, pentru că discutăm despre resurse neregenerabile şi, mai ales,
pentru că în ultimii 20 de ani rezervele extrase nu au fost înlocuite decât în mică
măsură, prin noi descoperiri. Aceasta a condus ca producţia de ţiţei să cunoască
un declin sever, de la 14,6 mil. tone la cca 6 mil. tone, în intervalul 1976-2000, iar
cea de gaze de la 36,2 mld. mc în anul 1986, la cca 13 mld. în anul 2000.
În prezent România se află în curs de finalizare a reevaluării resurselor
geologice şi a rezervelor de petrol (ţiţei+condensat, gaze naturale libere şi gaze
asociate cu ţiţeiul), ale României pe bază de studii tehnico-economice, conform
unor noi metodologii de calcul, în concordanţă cu practicile internaţionale, aşa
cum prevede art.6 din Legea Petrolului 134/1995.
Starea actuală a sectorului
SNP Petrom S.A. este singurul producător de ţiţei din România, cu o
producţie anuală de circa.6 mil. tone (tabelul nr.1).
Tabelul nr.1
Evoluţia producţiilor de ţiţei, gaze, gazolină şi etan ale Petrom
1992 1993

1994

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Producţie
Ţiţei, mii tone
6608 6670 6693 6700 6610 6501 6300 6132 6029 60001,1
Gaze, mil.Stmc 7077 6594 6219 6237 6389 5906 5338 5725 6173 6069,4
Ţiţei echiv., mii 12651 12301 12004 12026 12066 11544 11146 11303 11593 11455,6
tet
Gazolină, mii t
155
154
167
167
164
167 172,6
159 169,7 154,2
Etan, mii t
57
62
69
67
62
66 68,5
78 75,6
72,6
Impurităţi,%
86
87
87
86
86
86
86
86
86
Gaze Romgaz, 15061 14723 13372 12778 11772 10009 9100 8760 8472
mil.Stmc
Gaze România, 22138 21317 19591 19015 18161 15915 14438 14485 14645
mil.Stmc
Sursa: MIR, 2002.
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Ţiţeiul extras este livrat rafinăriilor SNP şi celorlalte rafinării. Situaţia vânzărilor de ţiţei ale SNP este prezentată în tabelul nr. 2.
Tabelul nr. 2
Vânzările de ţiţei către SNP şi alte rafinării în perioada 1995-2000
- mii tone Beneficiarul
1995
2899,7
2899,7
3800,3
422,1
353,1
540,5
244,3
448,3
363,0
1176,9

SNP, din care:
Petrobrazi
Arpechim
Total altele, din care:
Dărmăneşti
Vega
Astra
Steaua Roşie
Petrosub
Rafo
Petrotel
Alţii
Total
6700
Sursa: SNP PETROM SA, 2002.

1996
2897,5
2809,9
87,6
3712,5
444,3
361,6
564,3
248,6
467,8
276,1
1041,7
6610

Vânzări, în anul:
1997
1998
3060,2
3665,2
2729,3
2740,0
330,9
925,2
3439,8
2634,8
240,6
581,8
196,4
558,9
679,0
257,0
198,5
437,9
387,6
441,2
88,9
554,7
165,8
6500

6300

1999
4214,6
3076,7
1137,9
1705,9
288,0
239,9
451,7
233,6
357,9
67,2
41,0
5920,5

2000
4283
3030
1253
1617
291
328
548
125
241
24
0
60
5900

Din datele prezentate în tabel rezultă că SNP asigură aproximativ 50% din
totalul ţiţeiului prelucrat în România, restul fiind importat.
SNP a importat până în 1997 (deci anterior includerii Arpechim şi
Petrobrazi) pentru prelucrarea în rafinăriile proprii 18% din totalul de ţiţei
prelucrat, reducând acest procent la 11% în anul 1998.
Ţiţeiul importat de SNP este prelucrat la Arpechim. Se observă că, practic,
Petrom importă anual o cantitate de ţiţei mult mai mică decât cantitatea vândută
celorlalte rafinării, în general rafinăriilor mici, specializate pe anumite calităţi de
ţiţei (de la o cantitate aproape dublă în 1998, la o cantitate cu 30% mai mică în
1999).
Datorită sistemului de transport ţiţei existent sunt două zone (Suplacu de
Barcău şi Moldova) care la ora actuală nu pot aduce ţiţeiul în rafinăriile SNP, din
lipsa unor conducte de transport sau a necesităţii tratării pentru reducerea
vâscozităţii în vederea transportului pe conducte sau SNCFR.
Politica de preţuri, recuperare creanţe, rezultate
economico-financiare în domeniul petrolier
Din analiza principalilor indicatori economico-financiari ai societăţilor din
industria de petrol şi gaze, rezultă o serie de concluzii semnificative pentru întreg
climatul economic-social naţional:
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 toate societăţile au încheiat exerciţiul financiar al anului 2000 cu profit
considerabil, provenit în medie de 90% din exploatare;
 contribuţia societăţilor din industria de petrol şi gaze la formarea PIB depăşeşte 40%
 vărsămintele lichide la bugetul statului în 2000 depăşesc 25%,toate societăţile încheie anul 2000 fără datorii la bugetul asigurărilor sociale, la
bugetul statului în 2000, Petrom şi Distrigaz Nord se înscriu cu datorii nule.
O problemă deosebită cu care se confruntă toate societăţile din industria
de petrol şi gaze se referă la creşterea volumului de creanţe datorită neîncasării
valorii gazelor naturale livrate la unii consumatori şi care au condus la mărirea
arieratelor către bugetul de stat la unele societăţi din sector şi la adâncirea
blocajului financiar.
Durata medie de încasare este de cca 180 zile. Volumul creanţelor
neîncasate la 30 iunie 2000 a fost de 29877 mld.lei.
De o importanţă majoră sunt şi preţurile şi politicile de formare a preţurilor
care au un impact semnificativ asupra industriei de extracţie a ţiţeiului şi a
modului de dezvoltare a acesteia. Adoptarea unor preţuri bazate pe piaţă este o
condiţie esenţială pentru o restructurare eficientă şi pentru liberalizarea pieţei
petroliere.
Gaze
Gazele naturale reprezintă pentru România una din cele mai importante
resurse energetice, cu o pondere de cca 40% în balanţa resurselor de energie
primară. Această situaţie este determinată de următorii factori:
 existenţa resurselor industriale şi producţiei de gaze;
 infrastructura existentă de extracţie, transport şi distribuţie extinsă pe întreg teritoriul ţării;
 poziţia favorabilă a României în sistemul de transport internaţional în Europa Centrală şi de Est;
 posibilitatea de interconectare, în viitorul apropiat, a Sistemului Naţional
de Transport Gaze Naturale cu Sistemul Vest-European şi la resursele
de gaze din regiunea Caspică şi Orientul Mijlociu.
România a fost şi va rămâne una dintre ţările cu importante resurse de
gaze naturale, având totodată şi o îndelungată tradiţie în exploatarea acestor
valoroase hidrocarburi, fiind prima regiune din Europa înregistrată cu un consum
industrial de gaze naturale (în 1913 prima producţie de gaze naturale de 113000
mc/an).
În contextul actual în care majoritatea sectoarelor de activitate sunt
dependente de consumul de gaze naturale, eforturile pentru descoperirea de noi
resurse de gaze naturale şi de reabilitare a producţiei în sensul găsirii şi aplicării
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celor mai adecvate tehnologii, care să permită exploatarea zăcămintelor de gaze
în condiţii optime şi de eficienţă economică, sunt tot mai susţinute.
În dezvoltarea industriei extractive de gaze în România se pot deosebi trei
etape importante, care se diferenţiază prin o serie de particularităţi de ordin
politic, social-economic şi tehnic.
O primă etapă, între anii 1909-1950, caracterizată prin punerea în
evidenţă de structuri cu volume importante de rezerve, dar cu producţii relativ
reduse, de până la 2 mld. mc pe an.
A doua etapă, între anii 1950 şi 1976, în care atât descoperirile de noi
zăcăminte, volume de rezerve, cât şi producţia au înregistrat creşteri importante.
O a treia etapă, între anii 1976 şi 1991, în care atât producţia, cât şi
rezervele descoperite au fost în continuă scădere, cu niveluri de consum din
rezerve mult mai mari decât volumele noi puse în evidenţă. Această situaţie
nefavorabilă a determinat generalizarea comprimării gazelor la plecarea din
câmp în vederea compensării parţiale a declinului natural din producţia proprie şi
pentru a fi transportate la distanţă în diferite zone de consum, precum şi importul
gazelor din Rusia, începând cu anul 1979.
Etapa actuală, începută în anul 1991, caracterizată prin descoperirea unor
structuri de gaze de mici dimensiuni, a căror punere în producţie nu a reuşit să
atenueze declinul de producţie, precum şi demararea proceselor de reorganizare
a activităţii din industria de gaze naturale.
SNGN Romgaz este în prezent principalul producător de gaze naturale din
România. Statul român este acţionar unic al societăţii, reprezentat de MIR.
SNGN Romgaz SA provine din fosta Centrală a Gazului Metan, în urma
unor reorganizări şi restructurări, astfel:
 În anul 1991, Centrala Gazului Metan, prin Hotărâre de Guvern s-a
transformat în RA Romgaz RA.
 În anul 1998, Romgaz RA, în temeiul HG nr.491 devenea Societatea Naţională de Gaze Naturale „Romgaz‖ SA din componenţa căreia făceau
parte cinci filiale: trei SC de Exploatare, Producţie şi Înmagazinare Subterană a Gazelor Naturale (Exprogaz Mediaş, Exprogaz Tg.Mureş şi
Exprogaz Ploieşti) şi două SC de Distribuţie (Distrigaz Sud şi Distrigaz
Nord).
 În anul 2000, prin HG nr.334 au luat fiinţă, prin reorganizarea SNGN
Romgaz SA, cinci societăţi independente, organizate pe principalele activităţi din sectorul gazelor naturale, respectiv producţie – înmagazinare
(SC Exprogaz SA Mediaş şi SN Depogaz SA Ploieşti), transport (SN
Transgaz SA) şi distribuţie (SC Distrigaz Sud şi SC Distrigaz Nord).
 În luna iunie 2001, în urma HG nr.575 a luat fiinţă Societatea Naţională
de Gaze Naturale ROMGAZ SA prin fuziunea celor două societăţi de
producţie înmagazinare (SC Exprogaz, SN Depogaz SA).
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Capacităţile de producţie
În cei peste 90 de ani de activitate, pe baza volumelor importante de
rezerve descoperite, în industria gazeiferă a fost creată o infrastructură bine
dezvoltată. Capacităţile de producţie ale SNGN Romgaz SA sunt constituite din
sonde şi compresoare, gradul lor de utilizare fiind direct influenţat de consum.
Din istoricul de producţie al SNGN Romgaz SA, pe ultimii 10 ani, rezultă că
ponderea gazelor extrase cu ajutorul agregatelor de comprimare este în
continuă creştere, ajungând la cca 62% din totalul gazelor extrase.
Dacă gradul de uzură a sondelor de gaze naturale este greu de
cuantificat, despre compresoare se pot face unele precizări.
Patrimoniul SNGN Romgaz cuprinde un număr de 145 agregate
compresoare (electrice şi termice) montate în 20 staţii de comprimare.
Agregatele de comprimare au fost puse în funcţiune în proporţie de 90% între
anii 1980-1990, cu o vechime medie de exploatare de cca 14,5 ani. Nu se poate
afirma însă că parcul este învechit sau nu, deoarece durata normată de serviciu
stabilită prin vechea Lege nr.62/1968, de 24 ani a fost redusă la 12 ani prin
Legea nr.15/1994, fără nici un suport tehnic. Din analiza specialiştilor Romgaz a
rezultat că starea tehnică a electro şi motocompresoarelor este bună, permiţând
funcţionarea îndelungată a acestora cu mult peste prevederile legale, cu condiţia
efectuării unor reparaţii de bună calitate.
Ca urmare a modificărilor semnificative survenite în ultima perioadă a
parametrilor iniţiali (debite, presiuni) pe baza cărora s-a proiectat capacitatea
iniţială a staţiilor de comprimare, în momentul de faţă unele staţii sunt
supradimensionate ca număr şi putere instalato, fiind la limita inferioară de
funcţionare din punct de vedere al parametrilor şi randamentelor. În aceste
condiţii se impune reechiparea agregatelor de comprimare cu cilindrii compresori
adaptaţi noilor condiţii de funcţionare pentru realizarea factorilor de recuperare a
rezervelor de gaze propuşi.
De asemenea, pentru asigurarea nivelurilor maxime de consum din
perioada sezonului rece, Romgaz SA dispune de cinci depozite de înmagazinare
subterană a gazelor naturale amenajate în zăcăminte depletate şi amplasate
strategic, pe direcţiile de consum cu probleme în alimentarea cu gaze naturale.
Astfel, pentru partea de nord-vest a ţării sunt exploatate depozitele Sărmăşel şi
Tg.Mureş cu o capacitate de 650 mil.mc/ciclu şi dispunând de 74 sonde, iar
pentru zona municipiului Bucureşti depozitele Bilciureşti, Urziceni şi Bălăceanca,
cu o capacitate de 850 mil.mc/ciclu 103 sonde.
Din punct de vedere al tehnologiilor de producţie şi al echipamentelor
specifice, SNGN Romgaz dispune de echipamente performante comparabile cu
cele existente pe plan mondial.
SNGN Romgaz SA desfăşoară de asemenea şi activităţi complexe de
cercetare geologică cu aparatură performantă care a dus la punerea în evidenţă
a unui mare număr de structuri posibile cu acumulări de hidrocarburi, care
urmează a fi testate în viitorul apropiat.
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Prin echipele de specialişti de care dispune şi cu un sistem integrat de
programe de calcul moderne achiziţionat în anul 1999 de la firma Schlumberger,
SNGN Romgaz SA poate executa o serie de proiecte privind cercetarea
geologică, reabilitarea producţiei de gaze, iniţiere şi dezvoltare a depozitelor de
înmagazinare subterană a gazelor precum şi studii de evaluare a resurselor şi a
performanţelor în exploatare a zăcămintelor de gaze naturale.
SNGN Romgaz dispune şi de un modern laborator de cercetări şi analize
fizico-chimice, care oferă următoarele servicii:
 determinări petrofizice şi petrografice pe probe de roci;
 determinarea compoziţiei elementare a probelor solide şi lichide prin
spectrometrie în plasmă;
 determinarea cromotografică a compoziţiei gazelor naturale.
Laboratorul desfăşoară şi o activitate proprie de microproducţie, realizând
o gamă variată de produse spumogene solide destinate evacuării apei din
sondele de gaze.
Situaţia economică
Gazele naturale au fost şi rămân una dintre cele mai importante surse de
energie din România, însă şi acestea au fost afectate de evoluţia economiei din
anii ‗90, consumul s-a înjumătăţit, ajungând în prezent la 16 mil.tone (18
mld.mc). Mai mult, gazele au pierdut teren în favoarea petrolului şi a
combustibililor solizi (dintre care 9% este lemn), ceea ce a dus la o scădere a
segmentului său de piaţă de la 50% la începutul anilor ‗80, la mai puţin de 40%
în prezent.
Pentru gazele naturale, această evoluţie a fost mai pronunţată în industrie
şi în sectorul de producere a energiei, care sunt foarte sensibile la schimbările
economice. Comparativ cu situaţia anului 1993, gazele naturale au pierdut
aproape 1/3 din volumul de vânzări în aceste două sectoare (tabelul nr.3).
Tabelul nr. 3
Consumul de gaze din România pe sectoare (mld.mc)
Sector
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Casnic
3,679 3,572 3,296 3,026 3,500 3,952 3,969 3,820
Comercial
2,264 1,984 1,876 1,824 1,981 2,116 2,138 2,269
Industrie
12,452 10,664 10,056 9,176 9,728 10,834 8,808 7,184
Energie
electrică
9,905 8,532 8,025 7,156 7,042 7,194 4,864 4,910
Total
28,300 24,800 23,253 21,183 22,250 24,096 19,779 18,183
Sursa: SNGN Romgaz SA, 2002.

1999
3,843
2,298
7,23

2000
4,111
2,292
6,144

4,95 5,15
18,30 17,70

Cererea de gaze în sectoarele rezidenţiale şi comerciale a crescut
constant pe parcursul ultimilor ani până la 6,1 mld.mc în 1998 (o creştere de
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15% faţă de nivelurile din 1993. Aceste două sectoare cumulează 33% din
totalul vânzărilor de gaze (faţă de 47% în Germania).
În dinamica producţiei de gaze 1990-2000 sunt cuprinse producţiile
societăţilor de gaze, Petrom şi Romgaz, care actualmente au următoarele
ponderi în producţia internă de gaze:
 Romgaz
60%;
 SNP Petrom
40%.
De asemenea, este de menţionat că în producţiile anuale obţinute sunt
înglobate atât cantităţile de gaze extrase din sondele vechi, aflate într-un declin
accentuat, cât şi cantităţile de gaze extrase din sondele noi săpate în limitele
surselor financiare ale celor trei producători.
Spre exemplificare menţionăm că la Romgaz Mediaş – sucursalele din
Transilvania, lucrările de cercetare geologică şi de producţie s-au desfăşurat în
cadrul celor nouă perimetre de exploatare situate în Bazinul Transilvaniei şi în
zona extracarpatică şi a 114 de zăcăminte comerciale de gaze naturale
exploatate prin intermediul a cca 3300 de sonde. Aceste zăcăminte se află întrun stadiu avansat de exploatare, majoritatea dintre acestea având un factor
actual de recuperare de peste 70%. Această situaţie a determinat luarea unor
măsuri de ordin tehnic şi tehnologic pentru descoperirea şi punerea în evidenţă,
în condiţii economice avantajoase, a noi acumulări de gaze naturale care să
ducă la reducerea dezechilibrului dintre producţia de gaze naturale şi rezervele
nou- descoperite. Evoluţia producţiilor de gaze naturale şi a volumelor de
rezerve descoperite în bazinul Transilvaniei pentru Romgaz începând cu anul
1991, este prezentată mai jos:
Tabelul nr. 4
Evoluţia producţiilor de gaze naturale şi a volumelor
de rezerve descoperite
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Prod. de gaze
17,2 15,1 14,7 13,4 12,8 11,8 10,0
9,1
8,7
7,8
Rezerve noi
descoperite
2,0
3,0
3,7
4,3
4,0
2,1
2,1
1,3
1,0
0,6
Sursa: SNGN ROMGAZ, 2002.

Începând cu anul 1991, urmare a executării a peste 9000 km prospecţiuni
seismice 2 D şi circa 560,000 m foraj de cercetare geologică au fost descoperite
20 de structuri gaziere (din care 18 sunt în prezent în producţie, cu peste 24
mld.mc rezerve de gaze naturale).
În domeniul explorării SNGN Romgaz SA are un contract în desfăşurare
cu compania germană Wintershall A.G. pentru explorare în perimetrul RG03
Transilvania Sud, cu compania britanică Ramco urmează a fi semnat un contract
de explorare în două perimetre din zona nordică a Moldovei (Brodina şi Cuejdu).
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În domeniul exploatării s-a încheiat cu firma americană AMROMCO un
Acord de Cooperare pentru un proiect de reabilitare a producţiei şi a creşterii
factorului de recuperare de pe 11 câmpuri productive de gaze naturale.
Cu Forest Oil International şi Schlumberger, SNGN Romgaz se află într-o
negociere competitivă pentru reabilitarea producţiei în câmpurile Laslău Mare şi
Păingeni.
În domeniul înmagazinării subterane a gazelor naturale s-a semnat cu
AZOMUREŞ un Acord de confidenţialitate referitor la cooperarea pentru
investiţia la proiectul privind creşterea capacităţii de înmagazinare subterană a
gazelor naturale în unul dintre depozite la Romgaz. De asemenea, s-a semnat
cu RINGAS un Acord de confidenţialitate şi autorizaţie de folosire a datelor
tehnice în scopul participării la proiectul „Depozit de înmagazinare a gazelor
naturale în structura Simnic Gherceşti‖. Cu Gaz de France s-a încheiat o
convenţie pentru a realiza împreună un studiu al potenţialului de stocare în
saline din România.
De asemenea, cu Dreser-Rand s-a încheiat un contract pentru instalarea
şi punerea în funcţiune a unei staţii de comprimare.
Cu firma norvegiană Marilis Norex s-a încheiat un Memorandum de
Înţelegere referitor la realizarea unui proiect privind separarea şi valorificarea He,
N2 şi CO2 conţinute în zăcămintele de gaze în amestec din câmpurile
concesionate de Romgaz.
Asumarea în totalitate a fundamentării şi coordonării întregii activităţi de
cercetare geologică de către specialiştii proprii, de la faza de proiectare a
lucrărilor şi până la interpretarea complexă a informaţiilor achiziţionate, a creat
premisele diminuării substanţiale a coeficientului de risc în explorare, ajungându-se la procente de reuşită de peste 50%.
Evoluţia economiei româneşti din perioada 1990-2000, precum şi lipsa
unui cadru organizatoric şi funcţional care să determine şi să susţină o reală
eficientizare a activităţilor din toate sectoarele aferente acestei importante
activităţi, a împiedicat reabilitarea şi dezvoltarea industriei gaziere, în special a
segmentului său de bază: explorare-producţie-înmagazinare subterană a gazelor
naturale.
Declinul accentuat al producţiei de gaze naturale s-a datorat, într-o
măsură semnificativă, lipsei fondurilor de investiţii pentru executarea unui volum
minimal de lucrări geologice de descoperire şi punere în producţie de noi
resurse, pentru realizarea lucrărilor de dezvoltare, precum şi pentru efectuarea
unor operaţii specifice de implementare a unor tehnologii şi echipamente
moderne pentru reabilitarea producţiei din structurile vechi aflate într-o stare
avansată de exploatare (factor de recuperare de peste 70%).
Un alt factor care a dus la diminuarea producţiei de gaze naturale şi care
s-a reflectat asupra fondurilor de dezvoltare a fost politica de preţuri aplicată şi
sistemul de impozitare şi taxare existent care nu a stimulat investiţiile în sector
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cu efecte asupra profitabilităţii activităţii şi a utilizării raţionale şi eficiente a
gazelor naturale în toate sectoarele industriale, inclusiv în cel rezident-casnic.
Reorganizarea şi restructurarea în industria gazelor şi înfiinţarea Societăţii
Naţionale de Explorare, Producţie şi Înmagazinare Subterană Gaze Naturale –
Romgaz S.A. Mediaş, a asigurat descentralizarea funcţiunilor de la nivel central
şi a dus la creşterea responsabilităţilor manageriale, financiare, comerciale şi
operaţionale cu efecte calitative şi cantitative în eficientizarea activităţilor de
explorare, producţie şi înmagazinare subterană a gazelor naturale. Astfel, dacă
declinul anual al producţiei mediu pentru perioada 1990-1998 a fost de 9,12% în
perioada 1998-2000, valoarea medie a declinului anual a fost de 3,62%.
Practica a demonstrat că în România, rezervele nou-descoperite nu mai
pot aduce un aport substanţial la creşterea producţiei necesară datorită creşterii
susţinute a consumului. Din acest motiv, în cazul majorităţii companiilor, printre
acestea numărându-se şi Romgaz, cele mai mari oportunităţi par a fi dezvoltarea
unor rezerve relativ bine definite, deci în reabilitatea producţiei. De asemenea,
este cunoscut faptul că investiţiile în acest domeniu vor genera profit. Problema
este ca profitul generat să justifice investiţiile iniţiale.
Ponderea producţiei din sondele noi în bazinul Transilvaniei variază între
10% şi 20% din total producţie, iar la Petrom între 15-25% din producţia proprie,
în aceeaşi perioadă 1990-2000. Aceste rezultate evidenţiază declinul natural
accentuat al zăcămintelor vechi de gaze naturale şi eforturile producătorilor de a
valorifica cât mai mult rezervele geologice dovedite, utilizând tehnologii noi de
foraj, de stimulare a zăcămintelor, de reparaţii ale sondelor.
Înmagazinarea subterană a gazelor naturale
Dezvoltarea capacităţilor de stocare a gazelor naturale pentru acoperirea
vârfurilor de consum pe perioada sezonului rece, precum şi pentru creşterea
gradului de siguranţă a alimentării de gaze a consumatorilor în situaţii de criză,
este unul dintre punctele importante ale strategiei energetice din România pe
termen mediu.
Deşi în ultimii ani capacitatea de înmagazinare a înregistrat o creştere, în
anul 2000, cantitatea de gaze înmagazinată la nivelul întregii ţări a fost de
1,34 mld.mc, ceea ce reprezintă circa 8% din consumul anual total de gaze din
România. Pentru comparaţie, acest raport ajunge, în ţările din Europa de Vest, la
valori cuprinse între 10 şi 15%.
Depozitele noi sunt pragramate a fi amenajate în zăcăminte semidepletate
situate optim faţă de zonele deficitare şi în caverne de sare pentru zonele cu
fluctuaţii zilnice şi orare ale consumului de gaze. Amplasarea acestor noi
depozite se va face prin corelarea infrastructurii sistemului naţional de transport
cu zăcămintele depletate selectate prin studii de preţ şi fezabilitate, situate cât
mai aproape de marii consumatori şi de zonele cu variaţii mari de consum
sezoniere, zilnice şi/sau orare.
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Totodată, se va reconsidera volumul pernei de gaze aferent fiecărui
depozit, pentru creşterea flexibilităţii capacităţilor de depozitare în procesul de
extracţie pentru a răspunde cât mai bine cerinţelor (consumuri normale, mărite,
consum de criză, vârfuri de criză şi orare) şi pentru optimizarea cheltuielilor/costurilor de înmagazinare.
Toate aceste măsuri şi acţiuni au ca scop creşterea coeficientului de
siguranţă în livrarea gazelor, la valori cât mai apropiate de cele practicate de
ţările din Comunitatea Europeană, pentru evitarea unor perturbaţii majore în
sistemul naţional de transport şi, respectiv, în alimentarea cu gaze a consumatorilor în situaţii de criză, la debite şi preţuri aproape constante în tot timpul
anului.
În acest fel, capacitatea de înmagazinare a gazelor naturale va fi în 2010
de 7350 mil.mc.,iar creşterea capacităţii cu 5550 mil.mc faţă de actuala
capacitate necesită resurse financiare de 400 mil.$.
Ţinând seama de diferenţa de preţ între anotimpul rece şi cel cald este de
minim 30 $/1000 mc rezultă numai pentru diferenţa suplimentară care va fi livrată
în sistemul naţional de transport şi în cel de distribuţie, în 2,6 ani o economie
valutară de 161 mil.$, ceea ce conduce la o eficienţă minimă de 1,45.
Realizarea acestor capacităţi suplimentare şi noi vor conduce la
perspectiva livrării de gaze naturale în Bulgaria şi Serbia.
Sistemul naţional de transport şi distribuţie al gazelor naturale
Estimarea cererii de consum de gaze naturale din România impune,
implicit, programul de transport al acestor gaze prin sistemul naţional de
transport şi distribuţie al gazelor naturale (SNT).
Sectorul industrial, care are o pondere de 42% în consumul total de gaze
naturale va rămâne cel mai important segment de piaţă în anul 2010. Sectoarele
rezidenţiale şi comerciale vor cumula împreună 33% din consumul total de gaze
naturale, iar producerea energiei electrice va totaliza 25%.
Cererea de gaze naturale pe termen mediu şi lung va fi influenţată în cea
mai mare măsură de redresarea economică la nivel macro, realizarea reformelor
structurale, în special în sectorul industrial şi cel al producerii energiei electrice.
Până în prezent, acoperirea cererii de gaze pe piaţa de consum din
România s-a realizat în cea mai mare parte din surse interne însă datorită
depletării câmpurilor de gaze naturale, se prefigurează a se modifica în sensul
că România va trebui să acopere o parte din ce în ce mai mare din cerere prin
importul de gaze.
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CAPITOLUL 5
CONDIŢIA ACTUALĂ A SECTORULUI DE EXTRACŢIE A
MINEREURILOR NEFEROASE
ÎN ROMÂNIA
Cristian SIMA
Locul pe care îl ocupă producţia (extracţia) de minereuri metalifere în
economia naţională a României poate fi exprimat prin următorii indicatori:
Tabelul nr. 1
Dinamica producţiei industriale
- mld. lei – preţuri curente Nominalizare
Producţia industrială a României
Extracţie minereuri
metalifere
Alte activităţi
extractive
Sursa: INSE, 2004.

U.M.
Mld.lei
%
Mld.lei
%
Mld.lei
%

1994
1995
1998
1999
44300 60339 260899 392877
100
100
100
100
245,5
277
851
1106
0,55
0,46
0,33
0,28
465,7 640,8 2339,8 3073,8
1
1,1
0,9
0,9

2000
2002
632031,7 1286425,9
100
100
4380,3
7643,2
0,7
0,6

Ponderea extracţiei minereurilor metalifere la nivelul anului 1999 era de
0,28% din producţia industrială a României. Activitatea de extracţie,exclusiv
cea de extracţia cărbunelui, a avut o pondere de doar 6%în anul 2002.
Tabelul nr. 2
Evoluţia producţiei de minereu la principalele exploatări miniere de minereuri neferoase, în perioada 2001-2003
- mii. tone Exploatarea
1.Minvest Deva
2.Minicovina Vatra Dornei
3.Remin Baia Mare
4.Baiţa
5.Cuprumin Abrud
6.Moldomin Moldova Nouă
Sursa: MEC-2004.

2001
3887,5
2092,7
1650
1347,9

2002
2002/2001
2805,5
-28%
82,7
1771,2
-16%
78,4
2055
+24%
1323,07
-2%

2003
2003/2002
2102,1
-26%
200,7
1416,04
-21%
69,64
1960
-5%
1504,5
+13%
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Producţia de concentrate a scăzut constant, începând din anul 1989,
ajungând, în medie, la aproximativ 50% în anul 1999. Această tendinţă s-a
menţinut şi în anii următori (tabelul nr. 2).Astfel, scăderile de producţie situându-se între 2% şi 28% în 2002, faţă de 2001 şi între 5% şi 26% între 2003 faţă
de 2002.Una dintre cauze a fost punerea în practică a programului aprobat de
Guvern de închidere a capacităţilor miniere nerentabile. De asemenea, se poate
observa faptul că producţia de minereu extras a cunoscut scăderi semnifigative
în special, la exploatările miniere care îşi desfăşoară activitatea în subteran.
Producţia de concentrate, dependentă de producţia de minereu, a realizat
o scădere după cum se poate observa în tabelul nr. 3.
Tabelul nr. 3
Evoluţia producţiei de concentrate în exploatări
miniere de minereuri neferoase, în perioada 2001-2003
Exploatarea
1.Minvest Deva
Concentrate de cupru
Concentrate de plumb
Concentrate de colective
Concentrate de zinc
2.Minicovina Vatra Dornei
Concentrate de cupru
Concentrate de zinc
3.Remin Baia Mare
Concentrate de cupru
Concentrate de plumb
Concentrate de zinc
4.Baiţa
Concentrate de cupru
Concentrate de plumb
Concentrate de zinc
5.Cuprumin Abrud
Concentrate de cupru
6.Moldomin Moldova Nouă
Concentrate de cupru
Sursa: MEC-2004.

2001

2001/
2000%

49913
233
5062
5623
-

-13
+17
-33,2
+498
-

20167
21489
37973
-

2002

26768
144
3423
3502
3216
455

-7
+0,7
+6,9
-

2002/
2001%
-46,4
-39
-32,4
-33,8
-

15684
19484
348409
2608
745
1302

-22,3
-9,4
-8,3
-

2003

2003/
2002%

14747
1002
2412
5230

-45
+695
+29,6
+149

9355,4
1495,5

+290
+328

10836
19260
30320

-31
-1,2
-13

2910
546
925

+11,5
-26,8
-71

16500

+178

2055

+124

1960

-5

21393

+9,6

23013

+7,5

22478

-2,4

La nivelul anului 1999, ponderea numărului de salariaţi din ramura extracţiei minereurilor metalifere în numărul total de salariaţi din industrie era de
1,36%.Numărul de salariaţi a scăzut continuu ajungând ca în anul 2002 să reprezinte 1,1% din totalul angajaţilor în industrie (tabelul nr. 4).
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Tabelul nr. 4
Numărul de salariaţi în ramura de extracţie a minereurilor metalifere
- mii salariaţi –
Nominalizare
Industrie total
Industria extractivă
Minereuri metalifere

U.M.
Nr.
%
Nr.
%
Nr.
%

1994
2856
100
260
9,1
54
1,89

1995
2615
100
253
9,7
53
2,02

1998
2272
100
181
8
30
1,32

1999
1991
100
154
9,1
27
1,36

2000
1873
100
140
7,4
23
1,2

2002
1891
100
136
7,1
22
1,1

Sursa: MIR, 2002.

În paralel cu scăderea producţiei de minereu, s-a manifestat o reducere
de personal din sectorul extracţie şi preparare minereuri; s-a înregistrat cel mai
mare procent la Minvest Deva,unde reducerea de activitate a fost semnificativă
(tabelul nr. 5).
Tabelul nr. 5
Evoluţia personalului angajat în industria minieră neferoasă,
în perioada 2001-2003
Exploatarea
1.Minvest Deva
2.Minicovina Vatra Dornei
3.Remin Baia Mare
4.Baiţa
5.Cuprumin Abrud
6.Moldomin Moldova Nouă
Sursa: MEC-2004.

2001
6178
11069
1474
2060

2002
4666
1439
9735
487
1470
1980

2003
4130
1371
7910
497
1286
1801

2003/2002%
-33,4
-4,8
-18,8
-12,6
-9,1

În ceea ce priveşte activitatea din subteran, se constată o reducere de
personal de 60%, la cariere 84%, iar la activitatea de preparare reducerea este
de 59%.
Din punct de vedere social disponibilizările au avut un efect negativ,
obiectivele miniere fiind amplasate în zone monoindustriale, cuantumurile în lei
acordate disponibilizaţilor devalorizându-se rapid datorită inflaţiei accelerate.
Instabilitatea socială a fost suplimentată şi de lipsa unor programe
coerente şi concrete de conversie a forţei de muncă, nivelul şomajului atingând
cote importante.
Ponderea forţei de muncă structurată pe tipuri de minereuri se prezintă
astfel:
- minereu cuprifer
35,18%
- minereu aurifer
38,82%
- minereu complex
16,51%
- minereu de fier
6,86%
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- minereu de molibden
1,16%
- nemetalifere
0,92%
- zguri metalurgice
0,55%
Investiţia specifică exprimă eficienţa exploatării când valorile lui tind spre
minim, în condiţiile în care producţia de minereu extras este în creştere.
Valorile acestui indicator au crescut în ultimii trei ani, ceea ce se explică
printr-o reducere a capacităţilor de exploatare a minereurilor neferoase. Cele mai
mari valori se înregistrează la Minvest Deva, în comparaţie cu celelalte
exploatări şi sunt motivate de condiţiile în care se desfăşoară activitatea şi de
starea tehnică a utilajelor din dotare. Datele din tabelul nr. 6 exprimă o eficienţă
scăzută a acestui indicator atât la extracţie, cat şi la preparare.
Tabelul nr. 6
Investiţia specifică la extracţie şi preparare în principalele exploatări miniere de minereuri neferoase
mil. lei(preţuri curente)/tonă
Exploatarea
Extracţie
1.Minvest Deva
2.Minicovina Vatra Dornei
3.Remin Baia Mare
4.Baiţa
5.Cuprumin Abrud
6.Moldomin Moldova Nouă
Preparare
1.Minvest Deva
2.Minicovina Vatra Dornei
3.Remin Baia Mare
4.Baiţa
5.Cuprumin Abrud
6.Moldomin Moldova Nouă
Sursa: MEC-2004.

2001

2002

2003

13262,428
31,487
3,584
14,781

18209,9
47,594
42,8
42,12
13,05
23,8

28270,3
49,82
48,5
82,7
20,5
42,1

332000
1090
310
930

315700
44,7
1260
120
220
1360

263400
49,8
1130
130
120
2820

În anul 2003, comparativ cu 2002,în activitatea de extracţie a minereurilor
neferoase se înregistrează creşteri ale productivităţii muncii (tabelul nr. 7).Acest
aspect se datorează unei reduceri semnificative de personal, precum şi închiderii
mai multor capacităţi ineficiente din punct de vedere economic. Un nivel ridicat al
acestui indicator pentru anul 2002 se înregistrează la mina Baiţa (67,4 tone/om),
care are 60 de angajaţi şi a prelucrat 70000 tone de minereu.
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Tabelul nr. 7
Productivitatea muncii la extracţie şi preparare în principalele exploatări
miniere de minereuri neferoase
tone/om
Exploatarea
Extracţie
1.Minvest Deva
2.Minicovina Vatra Dornei
3.Remin Baia Mare
4.Baiţa
5.Cuprumin Abrud
6.Moldomin Moldova Nouă
Preparare
1.Minvest Deva
2.Minicovina Vatra Dornei
3.Remin Baia Mare
4.Baiţa
5.Cuprumin Abrud
6.Moldomin Moldova Nouă
Sursa: MEC-2004.

2001

2002

2003

1511,4
244,2
1119,4
1157

1486
83,1
253,1
229,3
1380
1111,8

1778,4
218,1
218,5
203,1
1524,1
1477,8

23,6
31,8
37,6
10,3

17,9
15,6
31,8
77,5
41,1
11,6

19,7
45,4
42,2
67,4
42,2
12,4

Analiza valorilor consumurilor energetice (tabelul nr. 8) pe exploatări miniere, ne conduce la concluzia că acestea au cunoscut o creştere uşoară.
Aceasta creştere se datorează atât înrăutăţirii condiţiilor de extracţie a minereului, cât şi îmbătrânirii utilajelor folosite în procesul de extracţie şi preparare.
Tabelul nr. 8
Consumul specific de resurse energetice la extracţie şi preparare în principalele exploatări miniere de minereuri neferoase
Kwh/tonă
Exploatarea
1.Minvest Deva
2.Minicovina Vatra Dornei
3.Remin Baia Mare
4.Moldomin Moldova Nouă
1.Minvest Deva
2.Minicovina Vatra Dornei
3.Remin Baia Mare
4.Moldomin Moldova Nouă
Sursa: MEC-2004.

2001
Extractie
16,8
42,1
19,2
Preparare
2590
1217
2160

2002

2003

24,4
40,1
46,1
19,8

26,6
38,3
47,2
17,4

3068
1292
1179
2030

3181
1468
2078
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Valorile pentru cele şase exploatări miniere de minereuri neferoase prezentate în tabelul nr. 9, arată că în majoritatea cazurilor pentru anul 2003 eficienţa energetică a fondurilor fixe a scăzut în condiţiile în care şi producţia a
scăzut. De aici rezultă o eficienţă scăzută în utilizarea fondurilor fixe. Cea mai
mică valoare a acestui indicator a fost obţinută la Moldomin (o situaţie avantajoasă în comparaţie cu celelalte exploatări miniere), comparativ cu Minvest Deva unde indicatorul prezintă valori ridicate, fapt ce arată că utilajele nu sunt
folosite în condiţii optime.
Tabelul nr. 9
Eficienţa energetică a fondurilor fixe la extracţia şi prepararea minereurilor în principalele exploatări miniere de minereuri neferoase
kwh/1000000 lei
Exploatarea
1.Minvest Deva
2.Minicovina Vatra Dornei
3.Remin Baia Mare
4.Baiţa
5.Cuprumin Abrud
6.Moldomin Moldova Nouă
Sursa: MEC-2004.

2001
3256,4
272,3
192,2
351,7
124,3

2002
2555,8
68,1
110,1
176,2
416,9
61,9

2003
1844,2
108,6
64,0
132,1
117,6
61,9

Acest indicator derivat, este influenţat de nivelul tehnic al utilajelor precum şi de tipul de exploatare (subteran sau carieră), de condiţiile de lucru, de
condiţiile sociale etc. Valorile obţinute de companiile miniere, în anul 2003 poziţionează pe primul loc compania minieră Minvest Deva, iar pe ultimul loc
compania minieră Moldomin Moldova Nouă, unde exploatarea minereului se
face în subteran (tabelul nr. 10).
Tabelul nr. 10
Eficienţa economică a fondurilor fixe la extracţia şi prepararea minereurilor în principalele exploatări miniere de minereuri neferoase
Tone/1000lei
Exploatarea
1.Minvest Deva
2.Minicovina Vatra Dornei
3.Remin Baia Mare
4.Baiţa
5.Cuprumin Abrud
6.Moldomin Moldova Nouă
1.Minvest Deva
2.Minicovina Vatra Dornei

2001
Extracţie
56,7
3,9
16,2
0,004
Preparare
0,55
-

2002

2003

41,5
1,07
1,5
2,3
20,2
0,002

29,7
1,52
1,2
1,7
10,6
0,002

0,30
0,01

0,28
0,03
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Exploatarea
3.Remin Baia Mare
4.Baiţa
5.Cuprumin Abrud
6.Moldomin Moldova Nouă
Sursa: MEC-2004.

2001
0,31
0,03
0,01

2002
0,12
0,04
0,2
0,007

2003
0,12
0,008
0,17
0,007

Nivelul de eficienţă economică, în activitatea de preparare a minereurilor,
este dat de conţinutul de substanţe utile din masa minieră brut extrasă şi supusă preparării, ca şi de randamentul de recuperare a metalelor prin tehnologiile
de preparare utilizate. Randamentul de recuperare este determinat ca raport
între cantitatea de metal în concentrate obţinută şi cantitatea de minereu brut
extrasă şi preparată.
Tabelul nr. 11
Raportul dintre cantitatea de minereu extrasă, valoarea producţiei şi cheltuielile de producţie în anul 2003
Exploatarea

Raportul dintre cantitatea de minereu extrasă şi cheltuielile de
producţie

1.Minvest Deva
2.Minicovina Vatra Dornei
3.Remin Baia Mare
4.Baiţa
5.Cuprumin Abrud
6.Moldomin Moldova Nouă
Sursa: MEC-2004.

0,6
0,58
0,6
0,35
3
1,06

Raportul dintre valoarea producţiei şi
cheltuielile de producţie
0,13
0,25
0,32
0,28
0,29
0,1

Tabelul nr.12 cuprinde date referitoare la randamentul de recuperare a
metalului din masa de minereu extrasă, ale cărui valori arată o eficienţă scăzută din acest punct de vedere.
Tabelul nr. 12
Randamentul de recuperare a metalului
în concentrat din masa de minereu
%
Exploatarea
1.Minvest Deva

2.Minicovina Vatra Dornei

Metalul
Cupru
Plumb
Zinc
Cupru
Plumb

2001
17
23
39
-

2002
18
26
37
14
2

2003
18
38
36
14
2
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Exploatarea
3.Remin Baia Mare
4.Baiţa

5.Cuprumin Abrud
6.Moldomin Moldova Nouă
Sursa: MEC-2004.

Metalul
Zinc
Cupru
Plumb
Zinc
Cupru
Plumb
Zinc
Cupru
Cupru

2001
27
74
64
18
18

2002
47
28
72
60
17
9
13
18
18

2003
46
33
71
61
21
8
12
18
18

Din datele prezentate se observă o mare diferenţă dintre cheltuielile de
producţie şi valoarea marfă pentru toate exploatările miniere, ceea ce arată o
puternică susţinere financiară din partea statului. Şi datele privind raportul între
cantitatea de minereu extrasă şi cheltuielile de producţie, scot în evidenţă, pentru
majoritatea exploatărilor miniere, cheltuieli mari. Excepţie face Cuprumin şi
Moldomin, unde acest raport are valori supraunitare. Cuantumul ridicat al
cheltuielilor de producţie este datorat nivelului tehnic al dotărilor şi al modului de
exploatare (în subteran).
Consumurile unitare sunt, de asemenea, foarte diferite. Cuprul în
concentrat de cupru are un preţ de 116 529 380 lei/tonă la Remin Baia Mare, în
timp ce la mina Băiţa, costul aceluiaşi produs este de 151 841 142 lei/tonă, iar la
Cuprumin Abrud de 123 269 579 lei/tonă.
O situaţie similară se întâlneşte şi la concentratele de Plumb şi Zinc.
Aceleaşi companii miniere (Remin şi Băiţa) livrează plumb în concentrat de
plumb la un preţ de 30.253.900 lei/tonă respectiv 23.123.271lei/tonă, în timp ce
la Minvest Deva acesta este livrat la preţul de 11.672 lei/tonă. Diferenţele de preţ
se explică prin nivelul superior al tehnologiilor utilizate la preparare şi, de
asemenea, prin conţinutul de metal al minereurilor.
Repartizarea generală, pentru sectorul extractiv al minereurilor neferoase,
pe structură de elemente de cheltuieli şi substanţe minerale utile(tabelul nr.13)
se prezintă astfel:
Tabelul nr. 13







Minereu aurifer
cheltuieli materiale, combustibil, energie
cheltuieli cu munca vie
alte cheltuieli
Minereu complex
cheltuieli materiale, combustibil, energie
cheltuieli cu munca vie
alte cheltuieli

31,8%
54,5%
13,7%
50,0%
36,0%
14,0%
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Tabelul nr.14
Pierderile înregistrate în principalele exploatări miniere de minereuri neferoase în perioada 2001-2002
miliarde lei
Exploatarea
1.Minvest Deva
2.Minicovina Vatra Dornei
3.Remin Baia Mare
4.Băiţa
5.Cuprumin Abrud
6.Moldomin Moldova Nouă
Cursul de schimb leu-dolar
Sursa: MEC-2004.

2001
763,8
271,53
287,5
20060,9

2002
1333,6
87,26
951,6
8,5
58
412,2
33055,5

2003
1441,4
91,29
508,51
-

Subvenţiile acordade reprezintă un procent semnificativ din cheltuielile de
producţie, situându-se între 25% (Moldomin) şi 90% (Minicovina).Şi cheltuielile la
1000 de lei producţie marfă au valori mult diferenţiate. Cele mai mari valori sunt
pentru Minvest Deva, urmată de Moldomin, acolo unde activitatea se desfăşoară
în subteran.
O caracteristică a activităţii de extracţie în subteran (Remin Baia Mare,
Minvest Deva), comparativ cu activitatea din carieră (Băiţa, Cuprumin
Abrud),este valoarea mare a cheltuielilor de producţie care au crescut în ultimii
ani. Chiar în condiţiile reducerilor semnificative de producţie, principalele
exploatări miniere înregistrază pierderi însemnate (tabelul nr.14).
Analizând indicatorii realizaţi de principalele exploatări miniere de
minereuri neferoase din ţară, se poate trage concluzia că eficienţa economică
este scăzută atât la extracţie cât şi la prepararea concentratelor. Aceasta
conduce la costuri de producţie ridicate faţă de cele practicate pe plan mondial.
Aceşti indicatori sunt puternic afectaţi mai ales în condiţiile în care activitatea
minieră din acest domeniu se află în continuă scădere.
Dinamica indicatorilor economici scoate în evidenţă menţinerea unui
volum important de subvenţii de la Bugetul statului, necesar acoperirii costurilor
de producţie.
Justificarea situaţiei nefavorabile a indicatorilor economici este prezentată
în cele ce urmează.
 Resursele miniere sunt, în general, de calitate inferioară, în unele mine
chiar extrem de sărace. Valoarea comercială a tonei de minereu este
mică şi deci veniturile din valorificarea acesteia sunt scăzute.
 Condiţiile geologice (zăcăminte subţiri, filoane dispersate, tectonica
complicată) şi cele miniere (stabilitate redusă a rocilor, afluenţa de apă
etc.) nu permit aplicarea decât a unor metode de exploatare de slabă
productivitate, cu costuri înalte.
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 Nivelul de dotare tehnică, sistemele de maşini şi utilaje existente, în bună măsură uzate fizic şi moral, contribuie la nivelul redus al productivităţii
muncii.
 Unele minereuri se prepară greu, cu extracţii reduse, rezultând concentrate de calitate inferioară, adesea cu impurităţi (pirita auriferă arsenioasă de
Suior).
 Dispersia activităţii pe zone, niveluri de exploatare, panouri, cât şi distanţele mari de transport subteran, fluxuri de extracţie complicate, influenţează negativ nivelul costurilor.
 Această situaţie a făcut ca majoritatea minelor şi toate sorturile de minereu să necesite subvenţii bugetare.
Nivelul şi tendinţele de dezvoltare a tehnologiilor şi echipamentelor
specifice valorificării zăcămintelor de minereuri
În condiţiile actuale ale economiei, se impune o restructurare a industriei
miniere prin ameliorarea competitivităţii calitative şi a costurilor de producţie cu
reducerea graduală a subvenţiei până la eliminarea completă a acesteia.
Acest lucru impune modificări substanţiale în structura şi ponderea
tehnologiilor de extracţie şi preparare,cu implicaţii directe în diversificarea
producţiei de utilaje specifice pentru mine şi uzine de preparare.
Tehnologiile miniere folosite în ţara noastră pentru extracţia şi prepararea
minereurilor sunt la nivelul celor utilizate pe plan european şi mondial, dar
aplicarea lor se face cu performanţe tehnice şi economice reduse.
În sectorul producţiei de minereuri, unde în proporţie de 90% instalaţiile şi
utilajele au fost fabricate în ţară sau în fostul CAER, acestea sunt cu mult
depăşite de performanţele echipamentelor care se fabrică pe plan mondial.
Din cauza posibilităţilor reduse de investiţii din lipsă de fonduri s-au produs
întârzieri în derularea programelor de reabilitare şi reconstrucţie a minelor şi
carierelor.
Deşi au fost perfecţionate, utilajele de perforare şi încărcare, pentru minele
de minereuri, acestea sunt introduse doar sporadic în producţie din lipsa
fondurilor şi a costurilor ridicate.
Au fost realizate noi tipuri de maşini de încărcat şi transportat cu cupă şi
silozuri de capacităţi mai mari cu acţionare pneumatică, dumpere cu descărcare
telescopică de 8 şi 13 mc.
S-au realizat platforme multifuncţionale pe pneuri pentru subteran şi
instalaţii de plantat ancore cu caracteristici similare celor utilizate pe plan
mondial.
Pentru săparea puţurilor şi suitorilor au fost experimentate şi realizate
instalaţii de săpare mecanică şi platforme pentru săpat suitori, crescând astfel
productivitatea muncii la aceste operaţii.
Au fost realizate locomotive de mină cu forţe de tracţiune superioare de
max.3500 daN, care au permis introducerea garniturilor de transport a
vagoanelor cu capacitatea de 3 mc. Au fost realizate în ţară maşini de extracţie
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cu tobe tip 2T 3000/1500 şi 2T 4000/2000, care permit echiparea cu colivii de
extracţie de capacităţi mai mari şi ventilatoare axiale de mină de mare debit.
S-a dezvoltat şi s-au făcut unele progrese pe linia dezvoltării producţiei în
exploatări miniere la zi prin mecanizarea operaţiilor din cadrul procesului
tehnologic de producţie, prin realizarea în ţară sau achiziţionarea din import a
unor agregate de forare, de extragere-încărcare şi de transport.
Se prevede ca în următorii 10-15 ani, în contextul creşterii producţiei
obţinute în cariere şi exploatării zăcămintelor din ce în ce mai sărace,să fie
înlocuită forarea şi împuşcarea la extragerea rocilor tari cu variante mecanice de
extragere, cu aplicarea unor tehnici electrofizice de fisurare şi sfărâmare primară
a masivului în blocuri.
Nivelul şi structura cererii actuale de minereuri în industre. Piaţa
produselor miniere.
În industria metalurgică de metale neferoase, prin privatizarea şi
revigorarea economică a uzinelor ALLIED DEALS S.A. Baia Mare şi SOMETRA
Copşa Mică, nevoia de metale în concentrate prezintă o ascensiune importantă:
Tabelul nr. 15
mii. t.
Plumb în concentrate
Zinc în concentrate
Cupru în concentrate
Sursa: MIC, 2002.

2002
47
57
57

2003
47
57
67

2004
50
57
67

2005
50
57
85

2010
65
72
135

2020
75
80
150

Faţă de această cerere, constatăm că industria minieră din România nu o
poate acoperi în totalitate cu producţia proprie, deşi producătorii interni de metale
neferoase o preferă importului.
În ceea ce priveşte preţurile produselor miniere, acestea sunt stabilite prin
avize ale Oficiului Concurenţei şi în general, au corespondenţă cu cotaţiile
internaţionale. La metalele neferoase cupru, plumb şi zinc în concentrate,
preţurile propuse sunt corelate cu creşterile înregistrate în ultimele luni la bursa
de la Londra.
Acest sistem prezintă dezavantajul că la fiecare aviz al Oficiului Concurenţei preţurile sunt stabilite la cursul dolarului de la data emiterii avizului respectiv, ori până la emiterea unui nou aviz, de regulă după câteva luni, –
producătorii minieri încasează întotdeauna mai puţin datorită inflaţiei şi creşterii
cursului de schimb leu/dolar SUA.
Gradul de acoperire a cererii industriei din producţia internă şi din import
Pentru metalurgia neferoasă, importurile de minereuri şi concentrate sunt
necesare pentru acoperirea nevoilor de producţie şi, mai ales, pentru îmbunătăţirea calităţii produselor miniere extrase în ţară.
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După cum am afirmat concentraţia scăzută în substanţă utilă în minereu
impune eforturi deosebite pentru obţinerea unor concentrate care satisfac cererile metalurgiei neferoase.
Tabelul nr. 16
Baza de materii prime pentru metalurgia neferoasă, în anul 2002

Pentru cupru
Concentrate miniere
Pentru plumb
Concentrate selective plumboase
Concentrate colective Pb+Zn
Pentru zinc
Concentrate plumbo-zincoase
Concentrate selective
Sursa: date INMR S.A. Bucureşti, 2002.

Din ţară (%)

Din import (%)

62,62

37,38

77,8
85,2

22,2
14,8

18,9
87,2

81,1
12,8

Importurile au menirea de a îmbunătăţi calitatea materiei prime necesare
întregului flux tehnologic care are ca puncte finale obţinerea metalelor neferoase
grele (Cu, Zn, Cd etc.) a sulfatului de cupru şi, nu în ultimul rând, a aurului şi
argintului.
Cea mai mare parte a producţiei de cupru rafinat electrolitic se realizează
la S.C.ALLIED DEALS S.A. Baia Mare. Datorită influenţei negative, de ordin
tehnologic şi a materiei prime slabe calitativ, se obţine, în general, un preţ de
cost cu 31% mai mare decât valoarea medie mondială. Concentraţia în cupru a
concentratului din ţară este net inferioară unei concentraţii medii de 20-25% la
nivel mondial.
Al doilea producător de cupru din ţară este AMPELUM Zlatna. Aici, în
cadrul Uzinii Noi, s-a instalat un cuptor de topire în suspensie a concentratelor
cuproase, dar a funcţionat numai doi ani, fără a atinge parametrii proiectaţi,
acum aflându-se în conservare.
În prezent, se produce cupru prin prelucrarea concentratelor cuproase şi
subproduselor metalurgice cu conţinut de cupru (zgură etc.), prin topire în cuptor
cu vatră şi convertizarea masei obţinute.
Acest procedeu prezintă avantajul că pot fi prelucrate concentrate
cuproase de slabă calitate. Dezavantajul acestui procedeu constă în faptul că
este un mare consumator de energie şi gaze naturale, având un randament
scăzut de funcţionare. Continuarea procesului tehnologic, şi anume, rafinarea
termică şi electrolitică, este făcută la S.C.ALLIED DEALS S.A. Baia Mare.
O parte din cuprul de convertizor produs este topit şi granulat, în vederea
obţinerii sulfatului de cupru.
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Plumbul rafinat electrolitic se obţine la SC SOMETRA S.A. Copşa Mică.
Această uzină a fost privatizată şi nu s-au putut obţine date legate de nivelul
preţului de cost şi a altor indicatori economici.
Societatea ROMPLUMB Firiza produce în prezent, plumbul decuprat,
utilizând cca 56% plumb din concentrate miniere (livrate de REMIN) şi 44%
plumb din deşeuri de plumb şi alte subproduse din metalurgia neferoasă (proprii
şi de achiziţie, în principal, zguri metalurgice de la NEFERAL Bucureşti).
Zincul rafinat este, de asemenea, produs la Copşa Mică. În cadrul
întreprinderii ROMPLUMB FIRIZA, prin prelucrarea concentratelor plumboase,
aglomerare şi apoi topire în cuptor vertical se obţine plumbul brut. Plumbul brut
este livrat uzinei din Copşa Mică, singurul producător de plumb rafinat şi zinc
rafinat din ţară.

CAPITOLUL 6
ANALIZA SECTORULUI ENERGETIC
Marina BĂDILEANU
6.1. Industria de producere a energiei electrice
În industria energiei electrice există un excedent important de capacităţi de
producţie. În anul 2003, puterea instalată în Sistemul Energetic Naţional era de
17926 MW (faţă de 19172 MW la sfârşitul anului 2001), puterea maximă produsă
fiind de 8356 MW. În anul 2001, puterea aflată la dispoziţia Operatorului de
sistem era de 16825 MW, aceasta în condiţiile în care, spre exemplu, în luna
ianuarie a anului 2001 vârful orar de consum a înregistrat cca. 8700 MW.
Structura puterii instalate în funcţie de tipul de purtător de energie era în anul
2003 următoarea: capacităţi termoenergetice – 11133 MW, din care pe cărbune
6139 MW şi pe hidrocarburi 4994 MW; capacităţi hidroenergetice – 6086 MW;
capacităţi nucleare:707 MW.
Centrale electrice cu funcţionare pe bază de combustibili fosili
În anul 2001, S.C. Termoelectrica S.A. avea 19 sucursale şi o filială,
răspândite pe tot teritoriul ţării, în care funcţionau 36 de centrale termoelectrice,
cinci centrale termice şi 14 microhidrocentrale;
După apariţia unor acte legislative (HG 104 şi 105/15.02.2002 şi HG 554
şi HG 647 din 2002) o serie de centrale electrice de termoficare, al căror rol
esenţial îl constituia asigurarea cu energie termică, au fost transferate (fără
plată) către consiliile locale. Prin HG 554/2002 microhidrocentralele au fost trecute în patrimoniul S.C. Hidroelectrica S.A.
În prezent, unităţile care funcţionează sub autoritatea Ministerului Economiei
şi Comerţului sunt: SCPEE Hidroelectrica SA, S.N. Nuclearelectrica SA şi
SCPEET Termoelectrica SA care are în subordine sucursalele S.E. Borzeşti, S.E.
Brăila, S.E. Doiceşti, S.E. Paroşeni, filiala Electrocentrale Bucureşti cu cele trei
sucursale – S.E. Bucureşti, S.E. Constanţa şi S.E. Mureş -, filiala SCPEET
Electrocentrale Deva SA, filiala SC Electrocentrale Galaţi SA, SC sucursala
Romag-Termo Drobeta şi SC Uzina Termoelectrică Midia SA Năvodari. La
începutul anului 2004, puterea instalată a capacităţilor Termoelectrica era de 5515
MW. Tot în subordinea MEC se află şi cele trei complexe energetice: Complexul
Energetic Rovinari SA, SC Complexul Energetic Turceni SA, SC Complexul
Energetic Craiova SA, puterea instalată a acestora fiind de 4230 MW.
Sub autoritatea Ministerului Administraţiei şi Internelor se află o serie de
centrale electrice externalizate anterior, acestea fiind: SC CET Arad SA, SC
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CET Bacău SA, SC CET Braşov SA, SC Uzina termică Calafat SA, SC Uzina
termică Comăneşti SA, SC Uzina Termoelectrică Giurgiu SA, SC CET Govora
SA, SC Acvacalor SA Brad – CT Gurabarza Criscior, SC CET Iaşi SA, SC
Termon SRL Oneşti, SC Electrocentrale Oradea SA, SC Termoficare 2000 SA
Piteşti, SC Dalkia Termo Prahova SRL-CET Brazi, SC CET Energoterm Reşiţa
SRL, SC Termica SA Suceava, SC Colterm SA Timişoara, SC Termica Vaslui
SA, SC Uzina Electrică Zalău SA. De asemenea mai există o serie de mici
producători independenţi şi autoproducători.
Din totalul puterii instalate, circa 74,5% reprezintă grupurile cu o vechime
de peste 20 de ani, circa 24% grupuri cu vechime cuprinsă între 11-20 de ani,
0,75% cu vechime între 6 -10 ani şi 0,75% grupuri între 1-5 ani.
Capacitatea grupurilor de a răspunde solicitărilor Dispecerului Energetic
Naţional este evidenţiată de disponibilitatea de timp; din analiza anului 2000
rezultă valori cuprinse între 75-100% (excepţii (grupul nr. 6 Mintia – 41,5% şi
grupul nr. 6 Turceni – 50,2%), fapt remarcabil ţinând cont de durata de viaţă a
instalaţiilor.
Producţia de energie electrică se realizează în principal în grupuri de
condensaţie de mare putere.
Automatizarea grupurilor este neperformantă şi nu răspunde cerinţelor
Uniunii pentru Coordonarea Transportului Electricităţii (UCTE).
Normele de emisii impuse de Comunitatea Europeană nu sunt respectate, însă există programe de conformare.
Hidroelectrica
În România operează 129 centrale hidroelectrice, a căror putere totală
instalată este de 6086 MW şi care pot genera, într-un an mediu hidrologic, 16080
GWh. În 2003, societatea a realizat o producţie de 13,26 TWh.
Puterile instalate în hidroagregate sunt cuprinse între 5 -190 MW, 37% din
acestea având durata normată de viaţă depăşită.
Principala problemă a societăţii este lipsa resurselor financiare pentru
finalizarea lucrărilor demarate la o serie de obiective hidroenergetice.
Nuclearelectrica
Centrala nuclearoelectrică Cernavodă, aflată în execuţie, are, conform
proiectului, o putere instalată de 3500 MW (5x700 MW). Reamintim faptul că în
anul 1996 au fost finalizate lucrările la prima dintre cele cinci unităţi de la CNE
Cernavodă.
În primele 11 luni ale anului 1998, coeficientul de utilizare a puterii
instalate a acestui grup nuclear s-a ridicat la 85,2%. Menţionăm că valoarea
medie a coeficientului de utilizare a puterii instalate înregistrată pe plan mondial
se ridică la 82%.
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În prezent, la Unitatea 2 Cernavodă lucrările sunt executate în proporţie de
41,5%. Pentru finalizarea acestora şi punerea în funcţiune a grupului în anul
2005 sunt necesare fonduri de 670 milioane dolari SUA.
Continuarea lucrărilor la CNE ar permite realizarea independenţei energetice a ţării, ţinând seama şi de posibilităţile industriei româneşti de a asigura
producţia combustibilului nuclear, apa grea şi majoritatea echipamentelor
necesare. Producerea electricităţii în centrala echipată cu acest tip de reactoare
permite realizarea unor preţuri competitive în raport cu alte tehnologii.
Transelectrica
Reţeaua electrică de transport cuprinde totalitatea staţiilor electrice cu
tensiunea de 750 kV, 400 şi 220 kV, liniile electrice cu tensiuni de 750, 400 şi
220 kV, precum şi liniile electrice de 110 kV de interconexiune cu sistemele
energetice ale ţărilor vecine. Numărul total de staţii electrice este de 77, având o
capacitate totală instalată de 36,1 GVA.
Gradul de uzură este foarte ridicat atât la staţiile electrice (56%), cât şi la
liniile electrice aeriene de 220 – 750 kV (50%).
Interconectarea sistemului energetic naţional (SEN) cu UCTE a
reprezentat în 2001 o prioritate pentru Transelectrica. Au fost pregătite instalaţiile
energetice şi echipamentele de conducere-control şi au fost făcute probele de
interconectare. Investiţiile realizate pentru respectarea condiţiilor solicitate de
UCTE au totalizat 109,4 milioane dolari SUA. Suma a fost asigurată de:
Transelectrica – 65,4 milioane dolari; Termoelectrica – 30 milioane dolari;
Hidroelectrica – 14 milioane dolari. Reprezentanţii UCTE au decis demararea
funcţionării monitorizate de la 1 februarie 2002.
Catalogul de măsuri elaborat de Comitetul Tehnic UCTE/România/
Bulgaria prevedea acţiunile care trebuia întreprinse pentru ca SEN să
îndeplinească condiţiile de calitate pentru interconectarea la UCTE. Pregătirea
instalaţiilor energetice şi de conducere-control a făcut obiectul unui program
complex şi a cerut considerabile eforturi financiare. Programul a cuprins măsuri
privind întărirea şi modernizarea sistemului de transport-dispecer, modernizarea
şi reabilitarea sistemelor de reglaj şi automatizare a grupurilor energetice în
centralele de producţie, pregătirea instalaţiilor SEN în vederea efectuării probelor
de interconectare.
Efortul investiţional al C.N. TRANSELECTRICA din anul 2000 până în
prezent a fost de cca 75 mil.USD, angajamentele asumate pentru modernizarea şi consolidarea sistemului de transport şi operare a SEN totalizând cca
450 mil. USD până în anul 2004.
SC Termoelectrica SA şi SC Hidroelectrica SA au investit în modernizarea
capacităţilor de producţie, până în anul 2002, cca. 32 mil. USD, respectiv 14 mil.
USD, modernizare care a cuprins şi sistemele de reglare automată a frecvenţei
şi tensiunii.
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Procesul de aderare s-a intensificat în anii 2001-2002, când conform
programelor stabilite cu UCTE au fost efectuate probele de interconectare de
iarnă şi de vară, precum şi proba de funcţionare interconectată cu durata de un
an în zona a doua sincronă.
Probele au demonstrat capacitatea sistemului de a acoperi cererea de
energie şi rezervele necesare, calitatea reglajului frecvenţei şi al schimburilor
externe de putere în regim normal şi în regim perturbat, eficacitatea reglajului
primar, a reglajului secundar şi a reglajului tensiunii, precum a mobilizării
rezervelor de putere în regimuri perturbate (tabelul nr.1).
Tabelul nr.1
Principalele rezultate ale probelor de interconectare a SEN la UCTE
Parametru
Frecvenţa medie
Deviaţia standard a frecvenţei

Valori
50,0002 Hz
54,20 mHz

Evaluare
Comparabilă cu ce înregistrată în UCTE
Conform normei UCTE

Abaterea soldului de schimb
94,10% din valori se înca(valori înregistrate la 2 s)
drează în +/- 100 MW
Abaterea soldului de schimb
97,79% din valori se înca- Conform normei UCTE
(cu corecţia de frecvenţă, valori drează în +/- MWh/h
medii orare)
Comportarea reglajului secun- 90,5% din timpul analizat
Funcţionare corespunzătoare
dar frecvenţă-putere
Nivelul tensiunilor în staţiile de Încadrat în limitele 380kV- Reglaj de tensiune corect
interconexiune
420kV
Sursa: Lohan O., Cambureanu V., Petrescu Dana, Ştefănescu V.Z., Popescu Diana, Izdrea
Ş., Adecvarea Transelectrica la normele operaţionale ale UCTE, în revista Producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice şi termice, ICEMENERG, noiembrie –
decembrie 2003, ISSN 1224-1113.

Concluzia generală a Raportului Final elaborat de Comitetul Tehnic
UCTE/România/Bulgaria confirmă îndeplinirea cu succes a procedurii de
aderare:
 SEN îndeplineşte condiţiile pentru funcţionarea sincronă permanentă cu
sistemul UCTE.
La recomandarea Comitetului Director, pe 8 mai 2003, la Madrid,
Adunarea Generală a UCTE a decis să atribuie CN Transelectrica SA „calitatea
de membru UCTE cu drepturi depline şi permisiunea de funcţionare sincronă
permanentă cu sistemul UCTE‖.
Integrarea SEN în structurile energetice europene poate asigura creşterea
rentabilităţii în activitatea de producere a electricităţii, utilizarea eficientă a
resurselor, conservarea energiei, protecţia mediului şi securitatea nucleară.
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Instalaţiile de telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei sunt în marea lor
majoritate depăşite, dispunând de capacităţi foarte mici de operare care nu mai
corespund cerinţelor moderne de conducere prin dispecer şi ale funcţionării
interconectate a SEN la UCTE şi nici pieţei liberalizate de energie.
Electrica
Reţeaua de distribuţie a energiei electrice în România cuprinde liniile
electrice de înaltă tensiune de 110 kV (18,3 mii km), de medie şi joasă tensiune
(117,7 respectiv 170 mii km), staţiile de 110/M.T şi staţiile de M.T./M.T. (în număr
de 1222), precum şi posturile de transformare sau punctele de alimentare (în
număr de 61754).
Capacitatea instalaţiilor din reţeaua electrică de distribuţie este de
37646,07 MVA în staţiile electrice de transformare 110 kV/MT şi MT/MT şi de
22835,02MVA în posturile de transformare şi punctele de alimentare.
În perioada 2000-2003 au fost făcute investiţii în valoare de 325,98
milioane dolari SUA, care au vizat lucrări de reabilitare-modernizare, electrificări
(au fost racordate la reţelele electrice 29623 gospodării) şi proiecte în domeniul
automatizărilor, telecomunicaţiilor şi informaticii de proces (implementarea
sistemului integrat de management SAP R-3, a sistemului de automatizare a
distribuţiei etc.).
În prezent, structura organizatorică a sistemului de distribuţie şi furnizare a
energiei electrice cuprinde opt filiale, dintre care două privatizate în favoarea
investitorului italian ENEL SpA (Electrica Banat SA şi Electrica Dobrogea SA) şi
alte şase deţinute de societatea Electrica SA.

6.2. Eficienţa energetică
Randamentul de producţie a energiei electrice se situează la valoarea de
33% faţă de o medie europeană care indică 55-65%. Faptul este datorat uzurii
morale a echipamentelor din dotarea centralelor – 73% dintre acestea au
vechimi cuprinse intre 20-40 ani, în timp ce tehnologiile utilizate corespund anilor
‘70. În ceea ce priveşte centralele electrice de termoficare (CET), raportul dintre
producţia de energie şi consumul de resurse energetice primare a înregistrat o
scădere de la 60,3% în anul 1999, la 58,4% în 2001 (tabelul nr.2). Aceste valori
ale eficienţei energetice arată superioritatea cogenerării faţă de producţia de
electricitate în condensaţie (din punct de vedere al utilizării eficiente a resurselor
energetice). Pe de altă parte, diminuarea producţiei de energie termică şi
electrică nu a condus la reducerea în aceeaşi proporţie a consumului de resurse,
fapt ce reflectă importanţa gradului de utilizare a capacităţilor.
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Tabelul nr. 2
Evoluţia producţiei de energie electrică şi termică şi a consumului de resurse energetice în centralele electrice de termoficare (CET), în perioada
1999-2001 (mii tep)
1999
Producţia de energie
5522
Electricitate
2052
Energie termică
3470
Consumul de resurse energetice
9160
Energie nucleară
1362
Produse petroliere
1896
Gaze naturale
2898
Cărbune
3003
Resurse regenerabile, deşeuri
1
Sursa: Strategia naţională în domeniul eficienţei energetice,
Partea I, nr. 160 bis/24.02.2004.

2000
2001
5200
5174
2129
2118
3071
3056
8901
8857
1428
1421
1671
1663
2618
2605
3180
3164
4
4
Monitorul Oficial al României,

În centralele termice, eficienţa utilizării resurselor energetice primare s-a
ridicat la valori de 86,4% în anul 1999, respectiv la 85,5% în anul 2001 (tabelul
nr.3). Se observă scăderea randamentului acestor unităţi energetice determinată de funcţionarea la sarcini parţiale. Diminuarea producţiei de energie termică a fost cauzată, într-o mare măsură de numeroasele debranşări ale
populaţiei de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică.
Tabelul nr. 3
Evoluţia producţiei de energie electrică şi termică şi a consumului de resurse energetice în centralele termice (CT), în perioada 1999-2001
(mii tep)
1999
2000
Producţia de energie
1686
1493
Energie termică
1686
1493
Consumul de resurse energetice
1951
1748
Produse petroliere
360
276
Gaze naturale
1521
1407
Cărbune
53
34
Resurse regenerabile, deşeuri
17
31
Sursa: Strategia naţională în domeniul eficienţei energetice, Monitorul Oficial al
Partea I, nr. 160 bis/24.02.2004

2001
1486
1486
1739
275
1400
34
31
României,

Ca urmare a lucrărilor de reabilitare şi modernizare, consumul specific
brut de combustibil la grupurile termoenergetice retehnologizate, s-a redus cu
cca 11%. Optimizarea încărcării grupurilor a redus, de asemenea, consumul
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specific brut de combustibil la grupurile pe cărbune, în ultimii trei ani, cu cca
6,1 gcc/kWh. Astfel, în perioada 2001-2003, după retehnologizarea grupurilor
energetice, consumul specific de combustibil a scăzut de la 403 gcc/kWh, la
358 gcc/kWh.
În sectorul energetic, pierderile de energie electrică se ridică la 13%, iar
cele de energie termică, la peste 35%.

6.3. Surse regenerabile
România dispune un potenţial bogat şi diversificat de resurse regenerabile (tabelul nr. 4).
Tabelul nr.4
Potenţialul de resurse regenerabile al României
Sursa de energie re- Potenţialul energetic Echivalent economie
Aplicaţie
generabilă
anual
energie
Energie solară
- termică
60x106GJ
1433,0
Termică
- fotovoltaică
1200 GWh
103,2
Electricitate
Energie eoliană
23000 GWh
1978,0
Electricitate
Energie hidro,
40000 GWh
din care:
<10MW
6000 GWh
516,0
Electricitate
Biomasa
318x106 GJ
7597,0
Termică electricitate
Energie geotermală
7x106 GJ
167,0
Termică
Sursa: Iancu I., Energie sigură şi curată, prioritate majoră în dezvoltarea activităţilor de producere a energiei electrice şi termice, în perspectiva integrării în Uniunea Europeană, în revista Energetica, mai 2004.

Energia solară. Potentialul energetic solar al României se ridică la aproximativ 1100 kWh/m2/an. Conform Strategiei de valorificare a surselor regenerabile de energie, în România au fost determinate cinci zone geografice,
diferenţiate în funcţie de nivelul fluxului energetic măsurat (tabelul nr.5).
Tabelul nr. 5
Potenţialul energetic solar al României
Zona
Potenţialul energetic solar înregistrat
0
Peste 1250
I
1250-1150
II
1150-1050
III
1050-950
IV
Sub 950
Sursa: Strategia de valorificare a surselor regenerabile de energie, date preluate din Studii
de cercetare-dezvoltare ICEMENERG.
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Contribuţia sistemelor solare-termale la acoperirea cererii de energie
termică a fost evaluată la circa 1.434 mii tep (60 PJ/an), ceea ce ar putea
substitui aproximativ 50% din volumul de apă caldă menajeră sau 15% din cota
de energie termică pentru încălzirea curentă. Conform estimărilor ICEMENERG,
potenţialul exploatabil al producerii de energie electrică prin sisteme fotovoltaice
este de aproximativ 1.200 GWh/an. Investiţiile necesare pentru realizarea
sistemelor fotovoltaice în reţea de module solare a scăzut treptat în ultimii ani,
preţul unui modul solar ajungând, în prezent, la circa 6$/1W(instalat). Pe plan
mondial, preţul energiei electrice produse din surse solare fotovoltaice variază
între 25 cenţi/kWh şi 50 cenţi/kWh. În România s-au realizat sisteme fotovoltaice
cu puteri variate şi în regim de funcţionare diferenţiat în cadrul unor programe de
cercetaredez-voltare-demonstrare, astfel: sisteme autonome pentru alimentarea
unor con-sumatori izolaţi (gospodării individuale, centre socioculturale în Munţii
Apuseni, litoralul Mării Negre, Delta Dunării etc.), staţii de radiotelecomunicaţii,
instalaţii de pompare a apei, iluminat public sau semnalizare trafic, toate acestea
prevăzute ca obiective în programul de electrificare rurală; – sisteme conectate
la reţeaua electrică (staţii-pilot fotovoltaice cu panouri mobile, sisteme integrate
în imobile etc.).
Energia eoliană. În ultimii ani, utilizarea energiei eoliene a înregistrat cele
mai rapide creşteri comparativ cu celelalte resurse regenerabile. În multe ţări în
curs de dezvoltare micile instalaţii eoliene reprezintă o metodă eficace de a
aduce electricitatea în zonele rurale care nu pot fi conectate la reţele. În ţările
industrializate, cel mai mare interes pentru energia eoliană a fost manifestat în
vestul Europei, Germania, Spania şi Danemarca situându-se, în 2002, printre
primele cinci ţări în funcţie de capacitatea eoliană instalată. Numai Germania a
pus în funcţiune, în 2002, capacităţi instalate de 3247 MW, ajungând ca ţara să
aibă 12000 MW instalaţi în turbine eoliene. SUA au instalat 687 MW noi în 2002,
după un an record de 1695 MW, în 2001.
În România au fost identificate cinci zone eoliene distincte, în funcţie de
potenţialul energetic existent, de condiţiile de mediu şi topogeografice. Din
rezultatele înregistrate (prezentate în Strategia de valorificare a surselor
regenerabile de energie) a rezultat că România se află într-un climat temperat
continental, cu un potenţial energetic eolian ridicat în zona litoralului Mării Negre,
podişurile din Moldova şi Dobrogea (―climat blând‖) sau în zonele montane
(―climat sever‖). Pe baza evaluării şi interpretării datelor înregistrate rezultă că în
România se pot amplasa instalaţii eoliene cu o putere totală de până la
14.000 MW, ceea ce ar însemna un aport de energie electrică de aproape
23.000 GWh/an. Pe baza evaluărilor preliminare în zona litoralului, inclusiv
mediul off-shore, pe termen scurt şi mediu, potenţialul energetic eolian
amenajabil este de circa 2.000 MW, cu o cantitate medie de energie electrică de
4.500 GWh/an.
Valorificarea potenţialului energetic eolian, în condiţii de eficienţă
economică, impune folosirea unor tehnologii şi echipamente adecvate (grupuri
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aerogeneratoare cu putere nominală de la 750 kW până la 2.000 kW). Aşa după
cum se menţionează în Strategia de valorificare a surselor regenerabile de
energie, „în Romania, ponderea energiei electrice din surse eoliene în balanţa
energetică rămâne deocamdată sub posibilităţile reale de valorificare eficientă a
acestora‖.
Hidroenergia acoperă 19% din consumul mondial de electricitate, având
marele avantaj de a nu genera emisii de gaze cu efect de seră şi SO2. Impactul
social (strămutarea populaţiei) şi ecologic (asupra florei, faunei, procesele de
sedimentare) poate fi diminuat printr-un atent proces de planificare.
În perspectiva anului 2025, consumul mondial de hidroenergie şi alte
resurse regenerabile va înregistra o creştere moderată. Majoritatea resurselor
regenerabile de energie nu vor putea concura din punct de vedere economic cu
combustibilii fosili, cel puţin pe termen mediu. AIE previzionează o creştere cu
57% a consumului de electricitate produsă pe bază de resurse regenerabile în
perspectiva anului 2025. Această creştere va rezulta, în principal, ca urmare a
finalizării unor mari centrale hidroelectrice în ţările în curs de dezvoltare, în
special din Asia. Multe ţări din America Centrală şi de Sud îşi propun, de
asemenea, dezvoltarea hidroenergeticii. Brazilia, Peru şi chiar bogata în petrol
Venezuela îşi vor creşte capacităţile hidro în următorul deceniu. În celelalte ţări,
grupurile hidroenergetice nu vor cunoaşte evoluţii spectaculoase. Dintre ţările
dezvoltate, numai Canada are anumite proiecte de construcţie a unor
hidrocentrale mari în perioada de prognoză (6000 MW suplimentari în următorii
zece ani).
În România, potenţialul hidroenergetic tehnic amenjabil este de 40000
GWh/an (din care cca. 50% este deja exploatat), iar cel economic amenajabil
este de 23000 GWh/an. De menţionat este faptul că, într-un an mediu hidrologic
se pot produce 16080 GWh.
Biomasa. Conform Strategiei de valorificare a surselor regenerabile de
energie, se apreciază că „România are un potenţial energetic ridicat de biomasă,
evaluat la circa 7.594 mii tep/an, ceea ce reprezintă aproape 19% din consumul
total de resurse primare la nivelul anului 2000, împărţit pe următoarele categorii
de combustibil: – reziduuri din exploatări forestiere şi lemn de foc (1.175 mii tep);
– deşeuri de lemn – rumeguş şi alte resturi de lemn (487 mii tep); – deşeuri
agricole rezultate din cereale, tulpini de porumb, resturi vegetale de viţă de vie
etc. (4.799 mii tep); – biogaz (588 mii tep); – deşeuri şi reziduuri menajere
urbane (545 mii tep)‖.
Capacităţile de producere a energiei cu ajutorul biomasei includ: – circa
550 cazane industriale de abur şi apă fierbinte pentru încălzire industrială
(combustibil pe bază de lemn); circa 10 cazane de apă caldă, cu puteri instalate
între 0,7 MW şi 7,0 MW, pentru încălzire urbană (cu o putere instalată totală de
45 MW); aproximativ 14 milioane sobe sau cuptoare cu lemne şi/sau deşeuri
agricole pentru încălzirea locuinţelor individuale sau prepararea hranei etc. În
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România, consumul de biomasă s-a redus în ultimii ani datorită utilizării unor
surse alternative de combustibil (în special gaze naturale, GPL etc.).
Energia geotermală. În România, temperatura surselor hidrogeotermale
(cu exploatare prin foraj-extractie) în geotermie de „joasă entalpie‖, are
temperaturi cuprinse între 25°C şi 60°C (în ape de adâncime), iar la geotermia
de temperatură medie temperaturile variază de la 60°C până la 125°C (―ape
mezotermale‖). Limita economică de foraj şi extracţie pentru ape geotermale s-a
convenit pentru adâncimea de 3300 m şi a fost atinsă în unele zone, precum
bazinul geotermal Bucureşti Nord – Otopeni, anumite perimetre din aria
localităţilor Snagov şi Baloteşti etc. În anul 1990, în România se aflau în
exploatare 64 sonde. În prezent se află în funcţiune 70 sonde pentru apă caldă
(cu temperatura peste 60°C) în diferite zone geografice. Rezerva de energie
geotermală cu posibilităţi de exploatare curentă este de circa 167 mii tep. În
etapa actuală se află în conservare sau rezervă 45 sonde cu potenţial energetic
atestat. Durata de exploatare a instalaţiilor în funcţiune este, în prezent, mai
mare de 20 ani, iar materialele şi echipamentele utilizate „în situ‖ au o uzură
fizică şi morală avansată. În România, lipsa fondurilor investiţionale nu a permis
realizarea unor performanţe economice deosebite în acest domeniu.

Bibliografie
Pitaru H., Studiu privind situaţia actuală a sectorul energetic românesc, 2004.
*** Ajustări structurale în domeniul extractiv, energetic şi de prelucrare primară în perspectiva integrării României în structurile economice ale Uniunii Europene, CIDE, 1996-1998.
*** Hotărârea nr. 1240 din 05/08/2004 privind aprobarea Programului de iarnă în domeniul energetic pentru perioada octombrie 2004-martie 2005.
*** Hotărârea nr. 1535 din 12/18/2003 pentru aprobarea Strategiei de valorificare a surselor regenerabile de energie, Monitorul Oficial nr. 8 din
01/07/2004.
*** Hotărârea nr. 163/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul eficienţei energetice, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160
bis/24.02.2004.
*** Hotărârea nr.102 pentru aprobarea Strategiei de accelerare a atragerii
de investiţii şi privatizării în sectorul de producere a energiei termoelectrice, Monitorul Oficial al României nr.139, 17 februarie 2004.
*** Hotărârea nr.103 privind unele măsuri pentru restructurarea activităţii de
producere a energiei electrice şi termice pe bază de lignit, Monitorul Oficial al României nr. 146, 18 februarie 2004.
*** Strategia industriei miniere din România pe termen mediu 2000-2005 şi
perspectiva anului 2010, Ministerul Industriei şi Comerţului, Direcţia
Generală Mine şi Geologie, 2000.

792
***

***

***

Strategia industriei miniere din România, pe termen mediu 2000-2005 şi
perspectiva anului 2010 – Ministerul Industriei şi Comerţului, Direcţia
Generală Mine Geologie, februarie 2000.
Strategia privind valorificarea resurselor naturale în industria României –
domeniul uraniu – Institutul de Cercetări şi Proiectări pentru Metale Rare
şi Radioactive, Centru de Economia Industriei şi Serviciilor, Institutul de
Economie Mondială, 2002.
Strategia valorificării cărbunelui în industrie, Centrul de Economie a Industriei şi Serviciilor, Institutul de Economie Mondială, Ministerul Industriei şi Resurselor, 2002.

CAPITOLUL 7
ANALIZA SECTORULUI IMM PE DOMENII DE
ACTIVITATE
Mariana VANEA

7.1. Formarea de noi afaceri, rata de supravieţuire
şi performanţele sectorului IMM
Numărul de înmatriculări ale agenţilor economici în perioada 1995-2000 a
înregistrat o evoluţie ascendentă fiind însă, de evidenţiat oscilaţiile acestuia,
scăderi alternative cu creşteri în anumiţi ani (tabelul nr. 1) din totalul de 804.335
societăţi comerciale înmatriculate/înregistrate la Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului la sfârşitul anului 2002, numai 2264 aveau capital majoritar de stat
(0,3%). În anul 2002 au fost înmatriculate 84780 agenţi economici.
Tabelul nr. 1
Evoluţia numărului de agenţi economici înmatriculaţi în perioada 19952002
Total existent la
31.12.2002
Număr înmatriculări
Structura (%)

507642

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

65479 62089 55663 63878 57197 57291 61265 84780

100,0
12,9
12,2
11,0
12,6
11,2
11,3
12,5
Sursa: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (Sinteza statistică nr.142/2003).

16,7

Se remarcă sporirea însemnată a numărului de înmatriculări în anul 2002,
cea mai mare din perioada analizată.
Numărul de IMM-uri cunoaşte o creştere în perioada analizată, la sfârşitul
anului 2001, acesta fiind de 669.887 (tabelul nr. 2).
Tabelul nr. 2
Evoluţia numărului IMM-urilor
Indicatori
IMM-uri la sfârşitul anului
(număr)

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2002/
2001
553863 592896 622326 653774 669887 593425
88,6
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Indicatori

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2002/
2001
50547 105,1

IMM-uri înregistrate în
42995 41597 32723 34694 36458
anul curent (număr)
IMM-uri radiate în anul
2575
2564
3293
3246 20345 127009
curent (număr)
Rata natalităţii (%)
8,4
7,5
5,5
5,6
5,6
7,5
Rata mortalităţii (%)
0,5
0,5
0,6
0,5
3,1
19,0
Sursa: Camera de Comerţ şi Industrie, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

626,8
133,9
612,9

În anul 2002 se remarcă faptul că numărul de întreprinderi radiate depăşeşte cu mult numărul celor înfiinţate, ca urmare a eforturilor depuse de autorităţi
pentru ştergerea din evidenţe a unor întreprinderi inactive. În acest context, rata
de supravieţuire este subunitară.
Aceeaşi tendinţă de creştere se remarcă şi în cazul persoanelor fizice şi
asociaţiilor familiale (tabelul nr. 3), în anul 2001 numărul acestora dublându-se
faţă de cel din anul 1997.
Tabelul nr. 3
Evoluţia numărului de persoane fizice (PF)
şi asociaţii familiale (AF)
PF şi AF înmatriculate până la sfârşitul
anului
PF şi AF înmatriculate în cursul anului
PF şi AF radiate în cursul anului
Rata natalităţii (%)
Rata mortalităţii (%)

1997

1998

1999

70033
10654
568
17,8
0,9

89352 110016
19990
22157
671
1493
28,5
24,8
1,0
1,7

2000

2001

130128
21425
1313
19,5
1,2

151635
22760
1253
17,5
1,0

Creşterea numărului IMM existente la sfârşitul anului, asociată cu
scăderea numărului celor înregistrate în cursul anului a condus la diminuarea
ratei natalităţii de la 8,4% în anul 1997 la 5,6% în anul 2001. În acelaşi timp, rata
mortalităţii cunoaşte o creştere de la 0,5% în anul 1997 la 3,1% în anul 2001. În
aceste condiţii rata de supravieţuire scade în anul 2001 faţă de anul 1997.
În ceea ce priveşte rata natalităţii în cazul persoanelor fizice şi asociaţiilor
familiale aceasta este cu mult mai mare decât în cazul IMM-urilor. Rata
mortalităţii fiind mai mică, se înregistrează astfel o rată de supravieţuire
superioară. În aprecierea nivelului ultimului indicator trebuie avută în vedere
faptul că un mare număr de afaceri nu se radiază la Registrul Comerţului,
datorită procedurii coplicate şi a costurilor mari.
Numărul agenţilor economico-sociali activi înregistrează o creştere uşoară
în anul 2001 faţă de anul 2000 atât pe total, cât şi în structură cu excepţia
întreprinderilor agricole. În cazul tuturor tipurilor de agenţi economico-sociali
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activi, ponderea cea mai mare este deţinută de microîntreprinderi, întreprinderile
mari deţinând între 0,3% şi 2,1% din total (tabelul nr. 4).
Din totalul agenţilor economico-sociali activi, ponderea cea mai mare este
deţinută de către întreprinzătorii privaţi (cca 50%) şi întreprinderi (cca 40%).
Aceeaşi situaţie se remarcâ şi în cazul microîntreprinderilor (tabelul nr. 5).
Tabelul nr. 4
Agenţii economico-sociali activi din economia naţională,
pe clase de mărime
Tipul agenţilor
economici sociali

Total
Întreprinderi,
din care:
Întreprinderi agricole
Întreprinderi din industrie,
construcţii, comerţ şi alte
servicii
Întreprinderi financiare şi
de asigurări
Administraţie publică
Administraţie privată
Întreprinzători privaţi

Total
(număr)

783969

Din care: pe clase de mărime, după numărul de
salariaţi (%)
0-9
10-49
50-249
250 şi
peste
Anul 2000
93,3
5,0
1,4
0,3

319511
10306

87,5
76,3

9,4
17,6

2,4
5,2

0,7
0,9

308064

87,9

9,1

2,3

0,7

18,1
29,2
1,4
-

4,3
9,2
0,3
-

2,1
1,6
0,1
-

4,9

1,4

0,3

86,9
76,3

9,9
18,2

2,5
4,7

0,7
0,8

87,3

9,6

2,5

0,6

79,0
67,6
98,8
100,0

15,4
21,0
1,0
-

3,5
10,0
0,2
-

2,1
1,4
0,0
-

1141
29752
39838
394868

Total
797960
Întreprinderi,
din care:
322375
Întreprinderi agricole
9669
Întreprinderi din industrie,
construcţii, comerţ şi servicii
311260
Întreprinderi financiare şi
de asigurări
1446
Administraţie publică
31981
Administraţie privată
40271
Întreprinzători privaţi
403333
Sursa: Institutul Naţional de Statistică.

75,5
60,0
98,2
100,0
Anul 2001
93,4
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Tabelul nr. 5
Agenţi economico-sociali activi din economia naţională
pe clase de mărime şi tip
Tipul agenţilor
economici sociali

Total
Întreprinderi,
din care:
Întreprinderi agricole
Întreprinderi din industrie,
construcţii, comerţ şi alte
servicii
Întreprinderi financiare şi de
asigurări
Administraţie publică
Administraţie privată
Întreprinzători privaţi

Din care: pe clase de mărime, după numărul de
salariaţi (%)
0-9
10-49
50-249
250 şi
peste
Anul 2000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
40,8
38,2
76,5
73,1
79,5

Total

1,3

1,1

4,6

5,1

3,2

39,3

37,0

71,4

67,5

75,4

0,2
3,8
5,1
50,3

0,5
22,1
1,4
-

0,5
25,8
1,1
-

0,9
18,6
1,9
-

Total
Întreprinderi,
din care:
Întreprinderi agricole
1,2
Întreprinderi din industrie,
construcţii, comerţ şi servicii
39,0
Întreprinderi financiare şi de
asigurări
0,2
Administraţie publică
4,0
Administraţie privată
5,0
Întreprinzători privaţi
50,6
Sursa: Institutul Naţional de Statistică.

100,0
81,7

100,0
71,4

100,0
82,8

1,0

4,5

3,9

9,0

36,5

76,6

67,1

79,0

0,1
2,9
5,3
54,2

0,6
17,3
1,0
-

0,4
27,8
0,8
-

0,8
17,0
0,2
-

0,1
2,4
5,3
54,1
Anul 2001
100,0
100,0
40,4
37,6

Analiza întreprinderilor active pe tipuri de activităţi, pune în evidenţă faptul
că numărul cel mai mare de întreprinderi active se regăsesc în comerţul cu
ridicata şi amănuntul, repararea şi întreţinerea autovehiculelor şi motocicletelor şi
bunurilor personale şi casnice, precum şi în industria prelucrătoare (tabelul nr. 6).
Microîntreprinderile deţin o pondere de peste 80% în cazul comerţului,
hotelurilor şi restaurantelor, transportului şi depozitării, tranzacţiilor imobiliare etc.
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Tabelul nr. 6
Întreprinderile active din industrie, construcţie, comerţ şi servicii pe activităţi şi pe clase de mărime
Tipul agenţilor
economico-sociali

Total

Din care: pe clase de mărime, după
numărul de salariaţi (%)
0-9
10-49 50-249 250 şi peste

Anul 2000
Total
308064 87,9
Industria extractivă
276 43,8
Industria prelucrătoare
41547 68,6
Energia electrică şi termică, gaze şi apă
334 13,8
Construcţii
12021 66,7
Comerţ cu ridicata şi amănuntul, repararea
şi întreţinerea autovehiculelor şi motocicletelor şi bunurilor personale şi casnice
202821 93,3
Hoteluri şi restaurante
9929 86,1
Transport şi depozitare
11933 86,8
Poştă şi telecomunicaţii
788 74,0
Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de
servicii prestate în principal întreprinderilor
18007 88,3
Învăţământ*)
542 89,5
Sănătate şi asistenţă socială*)
3559 97,4
Alte activităţi de servicii colective, sociale şi
personale
6307 90,0
Anul 2001
Total
311260 87,3
Industria extractivă
321 47,0
Industria prelucrătoare
42787 67,7
Energia electrică şi termică, gaze şi apă
346 17,6
Construcţii
14299 69,8
Comerţ cu ridicata şi amănuntul, repararea
şi întreţinerea autovehiculelor şi motocicletelor şi bunurilor personale şi casnice
192579 92,6
Hoteluri şi restaurante
10464 86,2
Transport şi depozitare
14367 88,0
Poştă şi telecomunicaţii
1197 80,5
Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de
servicii prestate în principal întreprinderilor
23950 89,3
Învăţământ*)
622 89,2
Sănătate şi asistenţă socială*)
4061 96,5
Alte activităţi de servicii colective, sociale şi
personale
6267 88,8
*)
include numai întreprinderile cu activitate de învăţământ sau
organizate ca societăţi comerciale.
Sursa: Institutul Naţional de Statistică.

9,1
25,0
20,4
17,1
22,6

2,3
15,6
7,9
40,4
9,0

0,7
15,6
3,1
28,7
1,7

6,0
11,7
9,2
18,5

0,6
2,0
3,3
5,8

0,1
0,2
0,7
1,7

8,6
9,8
2,4

2,6
0,7
0,1

0,5
0,1

6,7

2,7

0,6

9,6
274
20,8
17,6
20,8

2,5
13,1
8,5
37,9
8,0

0,6
12,5
3,0
26,9
1,4

6,6
11,6
8,7
15,2

0,7
2,0
2,7
3,2

0,1
0,2
0,6
1,1

7,9
9,8
3,2

2,4
1,0
0,3

0,4
-

8,0
2,6
0,6
sănătate şi asistenţă socială
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Analiza structurii societăţilor comerciale cu capital majoritar privat, active
din punct de vedere juridic, a evidenţiat faptul că, în anul 2002, ponderea cea
mai mare a fost deţinută de microîntreprinderi, urmate de întreprinderile mici
(tabelul nr. 7).
Tabelul nr. 7
Structura societăţilor comerciale active cu capital privat, pe grupe de mărime, după numărul mediu al salariaţilor şi cifra de afaceri
Total

Micro (0-9
salariaţi)

Din care:
Mici (10-14 Mijlocii (15- Mari (250
salariaţi)
249 salar- salariaţi şi
iaţi)
peste)

1996
% din total societăţi comerciale
100,0
93,1
5,7
1,0
% din total cifră de afaceri
100,0
40,9
24,8
15,6
1997
% din total societăţi comerciale
100,0
92,2
6,5
1,1
% din total cifră de afaceri
100,0
37,2
27,4
17,9
1998
% din total societăţi comerciale
100,0
91,3
7,2
1,2
% din total cifră de afaceri
100,0
32,5
27,0
19,9
1999
% din total societăţi comerciale
100,0
90,3
7,7
1,6
% din total cifră de afaceri
100,0
27,2
25,6
21,6
2000
% din total societăţi comerciale
100,0
88,5
9,0
2,0
% din total cifră de afaceri
100,0
24,3
25,3
22,3
2001
% din total societăţi comerciale
100,0
87,8
9,5
2,2
% din total cifră de afaceri
100,0
23,0
24,8
23,8
2002
% din total societăţi comerciale
100,0
87,6
9,6
2,3
% din total cifră de afaceri
100,0
21,2
23,9
23,2
Sursa: Evoluţia sectorului privat din România, Institutul Naţional de Statistică, 2003.

0,2
18,7

0,2
17,7

0,3
20,6

0,4
25,6

0,5
28,1

0,5
28,4

0,5
31,7

Aceste două categorii fiind puternic dominante mai ales în sectorul terţiar
(îndeosebi în comerţ). Societăţile de dimensiuni mijlocii au desfăşurat preponderent activităţi în domeniile industriei (49,5%), comerţului (16,2%), construcţiilor
(14,0%) etc. Societăţile comerciale cu capital majoritar privat de dimensiuni mari
s-au concentrat în proporţie de 69,7% în industrie.
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Se remarcă totodată în perioada 1996-2002, scăderea ponderii microîntreprinderilor în numărul total de întreprinderi şi diminuarea mult mai însemnată a
ponderii acestora în cifra de afaceri totală (tabelul nr.7).
În ceea ce priveşte contribuţia IMM-urilor la principalii indicatori economici
şi financiari ai întreprinderilor, se remarcă faptul că acestea realizează cca 64%
din cifra de afaceri totală, cca 53% din valoarea adăugată brută la costul
factorilor, 27% din investiţiile brute şi aprox. 20% din exporturile directe. Este de
evidenţiat faptul că întreprinderile mari având 500 salariaţi şi peste au rezultatul
brut al exerciţiului negativ (tabelul nr.8).
Tabelul nr. 8
Principalii indicatori economici şi financiari ai întreprinderilor*),
pe clase de mărime
-%-

Clase de mărime,
după numărul mediu
de salariaţi

Cifra de
afaceri

Investiţii
brute

Exporturi
directe

Valoarea
adăugată
brută la
costul factorilor

Rezultatul
brut al exerciţiului (miliarde lei
preţuri curente)

Anul 2000
100,0
100,0
100,0
-567
15,5
7,5
21,5
14045
5,1
3,6
6,3
2626
6,7
9,4
11,7
2559
3,5
14,1
7,9
766
69,2
65,4
52,6
-20563
Anul 2001
Total
100,0
100,0
100,0
100,0
31002
0-49
36,2
13,6
16,8
21,9
28616
50-99
7,9
4,1
4,7
7,6
6540
100-249
11,8
6,7
13,5
13,5
7890
250-499
7,8
5,6
8,7
9,4
776
500 şi peste
36,3
70.0
56,3
47,6
-12820
Anul 2002
Total
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0-49
36,5
26,4
8,6
24,1
19661
50-99
8,4
5,6
4,9
7,7
8646
100-249
11,3
7,8
10,9
12,0
6406
250-499
7,7
10,9
9,4
8,9
2081
500 şi peste
36,1
49,3
66,2
47,3
-32126
*)
întreprinderi cu activitatea principală de industrie, construcţii, comerţ şi servicii de piaţă
Sursa: Institutul Naţional de Statistică
Total
0-49
50-99
100-249
250-499
500 şi peste

100,0
38,3
7,4
10,4
7,0
36,9

Aceleaşi tendinţe menţionate mai sus sunt de semnalat şi în cazul
IMM-urilor din industrie (tabelul nr. 9).
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Tabelul nr. 9
Principalii indicatori economici şi financiari ai întreprinderilor din industrie pe clase de mărime
-%Clase de mărime, după Cifra de afaceri
numărul mediu de salariaţi

Total
0-49
50-99
100-249
250-499
500 şi peste

100,0
12,8
4,8
9,5
8,8
64,1

Total
0-49
50-99
100-249
250-499
500 şi peste

100,0
11,5
5,7
10,5
9,9
62,4

Investiţii
brute

Anul 2000
100,0
5,5
2,0
5,3
3,3
83,9
Anul 2001
100,0
5,8
2,5
7,3
4,4
80,0

Valoarea
adăugată
brută la
costul factorilor

Rezultatul
brut aş exerciţiului (miliarde lei
preţuri curente)

100,0
7,2
4,0
9,9
8,4
70,5

100,0
9,0
4,4
11,1
9,3
66,2

-25702
541
415
264
828
-27750

100,0
5,2
5,0
12,9
10,3
66,6

100,0
9,5
6,0
13,2
12,4
58,9

-12899
3314
2745
1596
2130
-22684

Exporturi
directe

Sursa: Institutul Naţional de Statistică.

În ceea ce priveşte evoluţia ponderii cifrei de afaceri realizată de
întreprinderile active mici şi mijlocii în perioada 1992-2001 este de menţionat
creşterea acesteia pe total (de la 30,9% în anul 1992 la 57,2% în anul 2001 ) şi,
îndeosebi,în cazul construcţiilor, comerţului, transportului şi depozitării etc.
De asemenea, ponderea personalului din întreprinderi active mici şi
mijlocii, înregistrează o creştere în perioada 1992-2001 atât pe total (de la 12,3%
în anul 1992 la 48,5% în anul 2001), cât şi pe secţiuni CAEN, în special în cazul
comerţului, hotelurilor şi restaurantelor etc.
În totalul investiţiilor brute, întreprinderile mici şi mijlocii deţin o pondere
mică şi anume de 27,3% în anul 2000, 24,4% în anul 2001 şi 39,8% în 2002
(tabelul nr.8). Aceeaşi situaţie se remarcă şi în cazul industriei unde ponderea
IMM-urilor în totalul investiţiilor brute era mult mai mică, şi anume de 12,8% în
anul 2000 şi de 15,6% în anul 2001 (tabelul nr. 9).
În anul 2002 în condiţiile în care circa 20% din totalul IMM-urilor au fost
eligibile pentru credite bancare, numai 50% au avut acces la această formă de
finanţare, principalii beneficiari fiind din construcţii, comerţ, produse şi construcţii
metalice, celuloză şi hârtie, industria alimentară, textile, pielărie şi încălţăminte.
În ceea ce priveşte ponderea în PIB a creditelor nonguvernamentale oferite
IMM-urilor, aceasta era de 8,07% în anul 1999, 7,2% în anul 2000, 7,82% în
anul 2001, 8,35% în anul 2002.
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Referitor la investiţiile străine, în perioada 1995-2002 au fost înmatriculate
51647 societăţi comerciale cu participare străină de capital, din care 7486
societăţi (14,5% din total) în anul 2002 (tabelul nr.10).
Tabelul nr. 10
Evoluţia înmatriculărilor de societăţi comerciale cu participare străină de
capital în perioada 1995-2002
Înmatriculări
Valoarea capitalului social total subscris exprimat în:
de societăţi
Moneda naţională
Valută
comerciale
- mil. lei Mii dolari
Mii euro
Total
51647
127462076,4
6361444,4
5305767,4
1995
3391
731378,5
283195,6
236199,5
1996
3617
2277224,9
586911,6
489514,1
1997
5252
2411211,8
373639,6
311634,4
1998
8831
7372704,2
732315,2
610788,0
1999
7374
12304630,9
948091,7
790756,6
2000
8562
18363463,7
826460,0
689309,5
2001
7134
48343979,6
1529084,8
1275334,3
2002
7486
35657482,8
1081745,9
902231,0
Sursa: Date publicatede Oficiul Naţional al Registrului Comerţului în decembrie 2003 – Sinteza statistică nr.66/2003.
Anul

Antreprenoriat, investiţii industriale şi în IT
Întreprinderile active nou-create, în perioada 1995-2002, erau în proporţie
de cca 99% microîntreprinderi şi întreprinderi mici (tabelul nr.11), care deţineau
în anul 2002 cca 76% din numărul de angajaţi (tabelul nr.12).
Tabelul nr. 11
Distribuţia numărului întreprinderilor active nou-create după
clasa de mărime
(%)
Salariaţi
0
1-49
1995
59,2
40,2
1996
57,0
42,6
1997
55,7
44,2
1998
63,7
36,0
1999
64,5
34,9
2000
68,5
31,0
2001
61,4
37,1
2002
60,2
39,1
Sursa: Întreprinderi noi şi profilul întreprinzătorilor din România, Statistica de
Institutul Naţional de Statistică, 2004.
An

>49
0,6
0,4
0,1
0,3
0,6
0,5
1,5
0,7
întreprindere,
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Tabelul nr. 12
Ponderea numărului de angajaţi din întreprinderile nou create după clasa
de mărime a întreprinderii
(%)
Salariaţi
0
1-49
>49
28,2
54,5
17,3
24,3
61,6
14,0
25,9
67,0
7,1
27,4
54,4
18,2
22,8
58,9
18,3
29,3
56,2
14,5
10,5
47,6
41,9
21,6
54,4
24,0
Sursa: Întreprinderi noi şi profilul întreprinzătorilor din România, Statistica de întreprindere,
Institutul Naţional de Statistică, 2004
An

În ceea ce priveşte domeniile în care acţionează întreprinderile active nou
create, în anul 2002,ponderea acestora era de peste 40% în comerţ şi cca 30%
în alte servicii.
În perioada 1995-2002 se remarcă tendinţa de scădere a ponderii întreprinderilor nou create din industrie, construcţii, comerţ, hoteluri şi restaurante şi
de creştere însemnată în cazul altor servicii. (tabelul nr.13).
Tabelul nr. 13
Distribuţia întreprinderilor active nou-create pe sectoare de activitate
(%)
An
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Sursa:

Transporturi Hoteluri şi res- Alte servicii
taurante
15,9
5,6
59,0
5,5
6,2
7,8
13,8
7,1
55,1
8,4
3,9
11,8
13,1
7,1
55,6
7,8
4,4
12,1
10,6
6,2
56,4
10,3
3,5
13,1
14,9
5,5
48,9
9,5
4,4
16,8
13,9
6,1
41,4
10,2
3,3
25,1
12,4
5,0
41,5
7,3
2,9
30,9
11,9
5,0
42,7
6,0
4,0
30,4
Întreprinderi noi şi profilul întreprinzătorilor din România, Statistica de întreprindere,
Institutul Naţional de Statistică, 2004.
Industrie

Construcţii

Comerţ

Întreprinderile nou-create, în proporţie de cca 96% în anul 2002,desfăşurau o activitate unică, iar restul activităţi multiple. Peste 50% din întreprinderile
nou înfiinţate întâmpină dificultăţi în ceea ce priveşte cererea şi oferta. Astfel, în
ceea ce priveşte oferta cea mai mare dificultate o constituie lipsa de resurse,
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urmată de accesul limitat la credite, lipsa clienţilor sau existenţa clienţilor care
achită târziu contravaloarea mărfii livrate etc. În ceea ce priveşte cererea,
principala dificultate o constituie existenţa clienţilor cu fonduri reduse, urmată de
concurenţa mare, promovarea insuficientă a firmei, inabilitatea în marketing etc.
În ceea ce priveşte caracteristicile fondatorului sunt de evidenţiat
următoarele:
 proporţia fondatorilor/managerilor întreprinderilor nou-create, cu vârsta
sub 30 de ani, a crescut în anul 2002 (26,4%) faţă de anul 2001 (22,4%),
celelalte grupe de vârstă fiind sensibil egale;
 peste jumătate din întreprinderi (64,7%) aveau fondatori/manageri bărbaţi (în anul 2002);
 cca 68% din fondatori/manageri în anul 2002, proveneau din rândul
muncitorilor calificaţi şi necalificaţi*).
Utilizarea tehnologiei informaţionale
Analiza principalilor indicatori ai societăţii informaţionale la nivel naţional,
evidenţiază creşterea ponderii IMM-urilor în ceea ce priveşte numărul utilizatorilor de internet, investiţiilor în produse hardware, investiţiilor şi cheltuielilor
pentru produse şi servicii IT, deţinerea de website. Este de remarcat faptul că la
principalii indicatori ai societăţii informaţionale la nivel naţional, IMM-urile deţin,
în general, o poziţie dominantă faţă de întreprinderile mari, cu excepţia
investiţiilor în produse hardware, investiţiilor şi cheltuielilor pentru produse şi
servicii IT, investiţiilor şi cheltuielilor pentru produse şi servicii de telecomunicaţii
(tabelul nr. 14).
Tabelul nr. 14
Principalii indicatori ai societăţii informaţionale la nivel naţional
Indicatori
Număr specialişti
Număr echipamente
Număr utilizatori internet
Număr PC conectate la internet
Investiţii în produse hardware
Investiţii şi cheltuieli pentru produse şi
servicii IT
*)

UM

Anii

Persoane 2001
2002
Număr
2001
2002
Persoane 2001
2002
Număr
2001
2002
(mld. lei) 2001
2002
(mld. lei) 2001
2002

Total
55650
57259
299000
356344
92037
158375
89854
127490
3702,5
4522
7058,2
9391

Întreprinderi
Mici Mijlocii Mari
49,3
20,3 30,4
44,4
22,2 33,4
39,4
20,2 40,4
37,3
21,6 41,1
35,4
24,4 40,2
38,2
22,6 39,2
40,7
23,6 35,7
37,0
21,8 41,2
20,7
19,4 59,9
24,6
22,2 53,2
15,2
16,0 68,8
19,3
18,4 62,3

Întreprinderi noi şi profilul întreprinzătorilor din România, Statistica de întreprinderi, Institutul Naţional de Statistică, 2004.
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Indicatori

UM

Anii

Total

Investiţii şi cheltuieli pentru produse şi
(mld. lei) 2001
4612,7
servicii de telecomunicaţii
2002
10780
Ponderea întreprinderilor care deţin
(%)
2001
1,2
website în total întreprinderi active
2002
2,0
Sursa: prelucrare date oferite de Institutul Naţional de Statistică.

Întreprinderi
Mici Mijlocii Mari
26,6
16,9 56,5
17,9
11,3 70,8
0,9
8,1 20,7
1,1
10,4 24,8

Investiţii în industrie
Referitor la investiţiile realizate de întreprinderile din industrie în perioada
1998-2002 se remarcă creşterea lor în termeni absoluţi atât pe total cât şi în
cazul IMM-urilor şi al întreprinderilor mari. Cele mai însemnate investiţii efectuate
de IMM-uri, comparativ cu întreprinderile mari, sunt de semnalat în cazul
industriilor orientate în principal către producţia de bunuri de consum de durată
limitată altele decât cele agricole şi alimentare, precum şi în industriile agricole şi
alimentare (exclusiv fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor
din amidon şi a produselor pentru animale).
În perioada 1998-2002 se remarcă o diminuare a ponderii deţinută de
marile întreprinderi în totalul investiţiilor realizate în industrie. Este de evidenţiat
şi ponderea deţinută de IMM-uri în investiţiile totale realizate în industrie, de
peste 50% în cazul industriilor orientate în principal către producţia de bunuri de
consum de lungă durată (exclusiv industria de automobile), a industriilor agricole
şi alimentare, (exclusiv fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi
produselor din amidon şi a produselor pentru animale), şi a industriilor orientate,
în principal, către producţia de bunuri de consum de durată limitată, altele decât
cele agricole şi alimentare.

CAPITOLUL 8
INVESTIŢIILE STRĂINE ÎN ROMÂNIA1
Ştefan RĂGĂLIE
Doina TĂTARU

Problema atragerii capitalului străin şi rolul acestuia în economie, nu
reprezintă o problemă nouă, însăşi profesorul Virgil Madgearu –reputat
economist român din perioada interbelică – considera că, „acest capital străin
poate juca un rol important în refacerea economiei româneşti, dacă capitalul
autohton stă pe propriile picioare‖. Interesul actual al României pentru
promovarea investiţiilor străine vizează: retehnologizarea şi modernizarea
economică; transferul de tehnologie şi de know-how, pentru realizarea
progresului tehnic dorit; preluarea şi aplicarea unor metode de management mai
performante; un acces mai uşor pe pieţe, şi cu deosebire pe piaţa unică
europeană, unde urmează să ne consolidăm poziţia prin promovarea unor forme
concrete de cooperare economică cu firme care deja operează în această piaţă
şi prin îmbunătăţirea productivităţii şi a calităţii produselor româneşti oferite.
Această nevoie de capital pentru susţinerea dezvoltării economiei româneşti,
precum şi competitivitatea în atragerea unor investiţii străine au determinarea
concentrarea eforturilor pe linia promovării unei legislaţii moderne, capabile să
ofere un set unitar de reglementări, garanţii şi facilităţi, conţinute în Ordonanţa de
urgenţă nr. 92/1997 privind stimularea investiţiilor directe şi Legea nr. 332/2001
privind promovarea investiţiilor directe cu impact semnificativ în atragerea
acestor investiţii în economia naţională 2.

8.1. Cum operează investitorul străin?
Participarea investitorilor străini la modernizarea mediului economic
românesc se face atât prin constituirea şi extinderea unor întreprinderi sau prin
1

2

O sinteză a problematicii legate de promovarea investiţiilor străine directe în România o
realizează dr. Ion E. Anghel în lucrarea «Investiţiile străine directe în România», Ed. Expert, Bucureşti, 2002.
În aceste acte normative investitorul se defineşte ca fiind aceea persoană fizică sau juridică, rezidentă sau nerezidentă, cu domiciliu sau cu sediul permanent în România, care investeşte în ţară sub formă de investiţii directe sau de portofoliu. În anexa nr. 1 se prezintă
modul de definire a persoanei rezidente / nerezidente conform Regulamentului Băncii Naţionale a României, nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare.
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dobândirea de acţiuni sau de părţi sociale la societăţi comerciale, cu excepţia
investiţiilor de portofoliu, cât şi prin înfiinţarea sau extinderea în România a unor
filiale sau societăţi mixte. Această participare poate consta în:
 aport financiar, în monedă naţională sau în valută convertibilă;
 aport în natură de bunuri imobile sau bunuri mobile, corporale şi necorporale;
 participarea la creşterea activelor unei întreprinderi, prin orice mod legal
de finanţare.
Analizând fluxurile de investiţi străine directe realizate în România, în
perioada 1991-2003 se constată că deşi stocurile de investiţii străine au crescut
de la 40 milioane USD (în 1991) la 10433 milioane USD (în 2003), totuşi aceste
creşteri nu sunt pe măsura potenţialului şi a capacităţii de absorbţie a economiei
noastre (figura nr. 1).
Figura nr. 1
Evoluţia stocurilor de capital străin în economia românească,
în perioada 1991-2003

Sursa: Agenţia Română pentru Investiţii Străine.

Structura capitalului investit în perioada 1991 – 2003, din punct de vedere
al originii arată că ponderea firmelor din ţările UE în valoarea totală a investiţiilor
străine directe a fost în medie de 64,1% iar numărul investitorilor străini care
provin din ţările Uniunii Europene au reprezentat circa 37% din totalul
investitorilor străini.
Pentru a revigora acest proces şi pentru o integrarea mai rapidă a
României în fluxurile economice internaţionale, din iulie 2001 a intrat în vigoare
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Legea nr. 332 privind promovarea investiţiilor directe, cu impact semnificativ în
atragerea acestor investiţii în economia naţională.1
Comparativ cu dinamica investiţiilor străine realizate în ţările vecine
României, (Bulgaria, Macedonia, Serbia şi Slovenia), revigorarea fluxurilor de
capital străin este mai evidentă în ţara noastră în ultimii ani – 2002 şi 2003(figura nr. 2).
Figura nr. 2
Evoluţia investiţiilor străine directe,
realizate în anii 2002 şi 2003 în România,
comparativ cu cele din Bulgaria, Serbia, Macedonia şi Slovenia.

Sursa: Agenţia Română pentru Investiţii Străine.

Totuşi, datorită decalajului mare existent în promovarea investiţiilor străine, faţă de ţările central Europene, România a rămas şi în anul 2003 ţara cu
cel mai mic nivel al investiţiilor străine pe locuitor în regiune (tabelul nr.1).

1

Investiţia directă cu impact semnificativ în economie se defineşte ca fiind investiţia cu o
valoare mai mare de 1 milion USD, realizabilă în maximum 30 de luni, care contribuie atât
la dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii economiei, cât şi la crearea unor noi locuri
de muncă. Participarea la acest gen de investiţii se poate realiza numai cu participarea
capitalului lichid în lei sau în valută convertibilă.
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Tabelul nr. 1
Nivelul investiţiilor străine în anul 2003
Ţara
Investiţii străine/ locuitor ($)
România
52
Republica Cehă
468
Slovacia
270
Ungaria
207
Slovenia
171
Polonia
168
Bulgaria
79
Albania
66
Sursa: BERD, Raportul privind ţările în tranziţie, 2003.

Participarea străină la capitalul social a persoanelor juridice române, în
perioada 1991-2003, a reprezentat un proces complex, determinat şi de domeniile
de activitate în care s-a efectuat. Dacă se analizează structura pe domenii de
activitate a societăţilor comerciale cu participare străină la capitalul social (tabelul
nr.2) se ajunge la concluzia că se regăsesc principalele caracteristici şi decalaje
ale economiei în tranziţie – o piaţă internă de circa 22 milioane de locuitori, care
dispune însă de o putere de cumpărare redusă, de existenţa unui potenţial
industrial ridicat, precum şi de resurse naturale şi umane însemnate.
Nu este lipsită de interes analiza distribuţiei investiţiilor străine în profil
teritorial (pe judeţe, grupate în 7 regiuni de dezvoltare economică, plus municipiul
Bucureşti). În perioada analizată, orientarea capitalului străin a fost următoarea:
Regiunea Nord –Est (4,14%); Regiunea Sud-Muntenia (9,6%); Regiunea Sud-Est
(3,65%); Regiunea Sud-Vest Oltenia (4,13%); Regiunea Vest (9,69%); Regiunea
Nord-Vest (6,59%), Regiunea Centru (7,27%); Bucureşti-Ilfov (55,46%).
Tabelul nr. 2
Structura pe domenii de activitate a societăţilor comerciale cu participare
străină la capitalul social, în perioada 1991-2003
Ponderea (în%) numărul de după: capitalul social subsocietăţi comerciale partiscris
cipante
18,9
45,3
 Industrie
4,4
3,5
 Agricultură
2,5
5,2
 Construcţii
2.9
7,8
 Transporturi
39,8
13,3
 Comerţ cu ridicata
20,2
4,8
 Comerţ cu amănuntul
3,4
2,8
 Turism
7.9
17,3
 Servicii
100,0
100,0
 Total
Sursa: Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti.
Domeniul de activitate
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Datele statistice (tabelul nr. 3) evidenţiază faptul că distribuţia inegală a
investiţiilor străine, din punct de vedere teritorial, amplifică decalajele economice, sociale şi tehnologice dintre zonele dezvoltate ale ţării (precum şi între judeţe) şi cele cu un nivel scăzut de dezvoltare economică.
Tabelul nr. 3
Distribuţia capitalului străin, pe zone
de dezvoltare economică,
în perioada 1991-2000
Zona de dezvoltare economică

Valoarea capitalului
Ponderea
subscris (mil. USD)
(%)
Total ţară, din care în zona:
6470,8
100
1. Nord şi nord-est
268,1
4,14
2. Est şi sud-est
236,3
3,65
3. Sud ( Muntenia)
586,3
9,06
4. Sud–vest ( Oltenia)
267,4
4,13
5. Vest
627,2
9,69
6. Nord – vest
426,4
6,59
7. De centru a ţării
470,2
7,27
8. Municipiul Bucureşti-Ilfov
3588,8
55,46
Sursa: Ion Anghel „Investiţii străine directe în România”, Bucureşti, 2002.

Ierarhia
6
8
3
7
2
5
4
1

Realizările relativ modeste în atragerea investiţiilor străine se datorează
şi caracterului inconsecvent şi instabil al reglementărilor din politica fiscală. Un
exemplu reprezentativ constă în faptul că prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.92/1997 s-au acordat o serie de facilităţi fiscale agenţilor economici
pentru stimularea investiţiilor directe, pentru ca ulterior prin Legea Bugetului de
Stat pe anul 1999, să se revină şi să se anuleze unele din aceste prevederi.
O distribuţie a investiţiilor străine pe principalele ramuri economice evidenţiază atractivitatea investiţiilor în sectorul energetic, servicii, telecomunicaţii
şi comerţ (figura nr. 3.).
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Figura nr. 3
Distribuţia investiţiilor străine directe mai mari de 1 milion USD realizate
în perioada 1990 – 2003

Sursa: Agenţia Română pentru Investiţii Străine.

Conform Legii nr. 332/2001 privind investiţiile directe cu impact
semnificativ în economie, lege care prevede acordarea de facilităţi pentru
investiţiile a căror valoare depăşeşte echivalentul a 1 milion dolari SUA, în
perioada octombrie 2001 (data primei înregistrări statistice) – decembrie 2003 au
fost înregistrate statistic 250 proiecte de investiţii, a căror valoare angajata este
de 2.071,6 mil. USD, participarea străină reprezentând 1.130,6 mil. USD,
respectiv 54,61% din totalul general. Dintre acestea, până la sfârşitul anului 2003
s-au finalizat 112 proiecte de investiţii în valoare de 803,19 mil. USD.
Principalele domenii în care s-a investit până în prezent sunt:
telecomunicaţiile - 22 proiecte (valoare angajată de 422 mil. USD, reprezentând
20,37% din totalul investiţiilor), industria energetică – 17 proiecte (valoare
angajată 338 mil. USD – 16,03%), industria metalurgică – 11 proiecte (185 mil.
USD – 10%), industria constructoare de maşini – 15 proiecte (138 mil. USD –
6,6%), industria lemnului, celulozei şi hârtiei – 11 proiecte (134. mil. USD –
6,6%), comerţ – 43 proiecte (235 mil. USD – 11,1%).
Soluţionări recente pot fi reiterate, dar concluzia care se desprinde din
frecventele modificări de legislaţie, privind impunerea persoanelor juridice
române şi străine, ne conduc la faptul că investitorii străini au adoptat şi încă mai
păstrează o atitudine rezervată în plasarea capitalului în economia românească.
Investitorii străini nu mai sunt atraşi de cuantumul şi numărul facilităţilor fiscale
acordate acestora, precum şi de costul relativ scăzut al forţei de muncă din ţara
noastră. Ei sunt receptivi astăzi, în primul rând, la stabilitatea macroeconomică şi
monetară, la disciplina în producţie a salariaţilor, precum şi la existenţa unui
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cadru legislativ, coerent, clar, precis şi stabil în timp, capabil să asigure reuşita în
afaceri, pe un orizont mare de timp.

8.2. Comparaţia problematicii investiţiilor directe din România cu situaţia din Cehia, Polonia şi Ungaria
Pentru a face o comparaţie a cadrului legislativ din România în ceea ce
priveşte facilităţile acordate investitorilor străini, vom prezenta în sinteză principalele facilităţi oferite de Cehia, Polonia şi Ungaria.1 Astfel, în Cehia se
realizează o reducere a cotei de impozit pe profit, pe o perioadă de 10 ani, în
cazul firmelor nou înfiinţate şi/sau o micşorare a acestei cote, pe o perioadă de 5
ani, în cazul firmelor deja existente care fac investiţii în continuare. Pentru ca o
firmă să poată beneficia de facilităţi trebuie ca investiţia să fie făcută în sectorul
producţiei materiale fie pentru realizarea unei unităţi noi, fie pentru modernizarea
sau extinderea unei unităţi deja existente. Investiţia în echipamente şi utilaje
trebuie să reprezinte minimum 40% din totalul investiţiei, iar valoarea investiţiei
totale trebuie să fie de 10 milioane USD, prag diminuat la 5 milioane USD pentru
investiţii realizate în zone cu rate ale şomajului peste media pe ţară.
În Polonia investiţiile realizate în zone economice speciale (zone monoindustriale, o rată ridicată a şomajului etc.), cuprinse între 350 mii euro şi 2
milioane euro beneficiază de scutiri de impozit pe profit, în proporţie de 100%, în
primii zece ani şi apoi de scutiri de 50% în următorii trei ani. Investiţiile realizate
în industrie beneficiază de sprijin material din partea trezoreriei statului:
subvenţii, asistenţă financiară pentru companiile subcapitalizete, împrumuturi şi
credite în condiţii avantajoase, amortizări accelerate, garanţii guvernamentale
etc., iar investitorii strategici beneficiază de scutiri sau reduceri de taxe pe clădiri,
terenuri şi alte stimulente fiscale negociate direct cu autorităţile locale.
În Ungaria investiţiile realizate în sectorul productiv, după anul 1996,
permit o reducere a impozitului pe profitul realizat, de 50%, în primii cinci ani, iar
valoarea investiţiei trebuie să fie de minimum 3.3 milioane USD. Reducerea se
acordă în fiecare an, numai dacă vânzările nete în anul curent, au crescut cu cel
puţin 5% din valoarea investiţiei, comparativ cu anul precedent. Dacă suma
inves-tită în sectorul productiv este de minimum 33 milioane USD, iar vânzările
nete cresc anual şi sunt încadraţi minimum 500 salariaţi (peste numărul de
salariaţi existenţi înaintea începerii investiţiei) impozitul pe profit se reduce
integral, pe o perioadă de 10 ani. Această perioadă se poate mări cu încă 10 ani,
dacă acest investitor, înaintea expirării primei perioadei de zece ani realizează o
nouă investi-ţie valorând cel puţin 180 milioane USD, într-un sector de mare
importanţă pentru economia maghiară. De asemenea, începând din 1996,
pentru investiţiile realizate în domeniul hotelier, impozitul pe profit se diminuează
1

Informaţii preluate din articolul lui Florin Bonciu, ‖Facilităţi oferite investitorilor străini – experienţa unor ţări în tranziţie‖, publicat în Tribuna Economică, nr. 31 / 2001.
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cu 50%, dacă valoarea investiţiei este de cel puţin 3.3 milioane USD, iar
vânzările nete au crescut cu cel puţin 25% sau cu 2,3 milioane USD, comparativ
cu anul fiscal precedent.
Efectul facilităţilor fiscale acordate de România, comparativ cu cele trei
ţări Cehia, Polonia, Ungaria, cumulate cu riscul de ţară se reflectă direct în fluxurile anuale de investiţii străine directe realizate (tabelul nr. 4).
Tabelul nr. 4
Investiţii străine directe în România
şi în unele ţări central-europene
Creşteri

anuale de investiţii străine
(milioane USD)
Ţara / Anul
1995
1997
1998
2000
România
261,0
331,2
505,4
998
Republica Cehă
2561,0
1301,1
2540,1
4595
Polonia
3659,1
4908,0
5129,0
9000
Ungaria
4453,1
2085,1
1935.1
1957
Sursa: Date preluate din statistici UNCTAD; Ion E.Anghel „Investiţii străine directe în România”; Florin Bonciu „Investiţiile străine directe în România în contextul Europei
Centrale şi de Est”, Rev. Oeconomica, 2002.

După cum se remarcă din tabel, rezultatele obţinute în atragerea de investiţii străine directe sunt mult diferite între grupul ţărilor din Europa Centrală
şi România.

8.3. Investiţiile de portofoliu

1

În perioada 2000 – 2003, tranzacţiile de cumpărare acţiuni realizate de
investitorii români şi străini de pe piaţa de capital din România (prin Bursa de
Valori Bucureşti şi prin Bursa Electronică Rasdaq), au avut un trend pozitiv,
atingând la sfârşitul anului 2003 suma de 378,327 mil. euro, cu 53,26% mai
mare decât cel realizat în anul 2000,(când s-a înregistrat o valoare de 246,841
mil. euro). Creşterile, deşi semnificative, nu au reflectat o schimbare semnifi1

Începând cu luna ianuarie 2003, modul de raportare a investiţiilor de portofoliu s-a modificat, datele transmise către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare fiind împărţite pe rezidenţi şi nerezidenţi, cuprinzând ţara de origine a investitorilor, precum şi domeniul de
activitate în care s-a investit sau dezinvestit. Astfel, în anul 2003, nerezidenţii care au
efectuat tranzacţii pe piaţa de capital din România au provenit, în mare parte, din ţări precum Olanda (17%), Franţa (11%), Cipru (10%), Luxemburg, SUA şi Germania (fiecare cu
câte cca 7%).
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cativă de structură prin creşterea numărului de investitori, scăderea dobânzilor
bancare sau reducerea semnificativă a inflaţiei etc. Pentru anul 2003, valoarea
tranzacţiilor realizate de rezidenţi şi nerezidenţi pe piaţa românească de capital
au reprezentat circa 0,76% din PIB (figura nr. 4).
Figura nr. 4
Evoluţia investiţiilor pe piaţa românească de capital,
în perioada 2000-2003

Sursa: Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

În concluzie, perspectivele investiţiilor străine în România rămân moderate faţă de posibilităţile mediului economic romanesc1. Progresele înregistrate în demersurile de aderare la Uniunea Europeană în anul 2007, pot
reprezenta un factor pozitiv în percepţia investitorilor străini, dar ele sunt departe de a fi suficiente.
Aspectele care măresc gradul de incertitudine din partea investitorilor
străini se referă la:
1. cadru instituţional şi legislativ rămâne încă confuz, contradictoriu şi în
schimbare, iar recentul Cod fiscal este un exemplu pe care aceştia îl
menţionează frecvent;
1

A se vedea Florin Bonciu „Investiţiile străine directe în România în contextul Europei Centrale şi de Est‖, Rev. Oeconomica, 2002.
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2. sistemele de impozitare şi contabilitate sunt în schimbare şi aceste procese pot fi de durată. Astfel, alinierea la sistemul IAS (International
Accounting Standards) urmează să se încheie în anul 20051;
3. evoluţia generală a economiei s-a caracterizat în ultimii trei ani consecutivi printr-o creştere semnificativă a ceea ce reprezintă, fără îndoială, un
aspect pozitiv, dar nu poate determina o reacţie instantanee de relansare
din partea investitorilor străini în mediul economic românesc;
4. sectorul privat, în special cel privind întreprinderile mici şi mijlocii, se află
încă în fază de consolidare, fiind generator de instabilitate pentru investitorii străini. Revenirea în anul 2001, la un sistem de stimulente pentru
acest sector a avut un efect pozitiv, dar rămân încă de recuperat pierderile înregistrate în anii anteriori.
În urma progreselor înregistrate în vederea aderării la UE şi a promovării
parcurilor industriale, este de aşteptat ca nivelul investiţiilor străine directe în
România să cunoască o creştere semnificativă pe termen mediu, o modificare
reală putând fi realizată după atingerea stadiului de piaţă funcţională, respectiv
a consolidării creşterii economice, a realizării unor modificări structurale în
economia României, a dezvoltării accelerate a sectorului privat în economie şi
a adaptării cadrului instituţional şi legislativ intern la acquis-ul comunitar. O
distri-buţie a acestor parcuri industriale este redată în figura nr. 5
Pe de altă parte, dacă ţinem seama de datele din Strategia de dezvoltare
economică a României, de aderare la Uniunea Europeană, unde în mod prioritar sunt promovate parcurile industriale, considerăm că vor fi dezvoltate noi
atrac-tivităţi pentru investitorii străini care menţinute în contextul unei dezvoltării continue a economiei şi a adaptării la acquis-ul comunitar, vor face mai prietenos mediul economic românesc pentru investitorii străini.

1

În cadrul programului românesc de integrare în UE, Institutul European din România a
întreprins un studiu de detaliu privind introducerea unui nou sistem de contabilitate publică, recent finalizat.
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Figura nr. 5
Harta distribuţia parcurilor industriale din România

Sursa: Agenţia Română pentru Investiţii Străine.

Realizarea unei evoluţii ascendente comparativ cu cele înregistrate de
Polonia şi Ungaria în perioada 2000 – 2003 ne obligă să găsim cele mai bune
căi de mobilizare a resurselor materiale şi umane, de care dispune economia
românească.

CAPITOLUL 9
PREZENTAREA GEOGRAFICĂ A ROMÂNIEI – ANALIZĂ
ECONOMICĂ LA NIVEL REGIONAL
Daniel FISTUNG

România se află situată în partea de sud-est a Europei, la intersecţia
principalelor axe europene de comunicaţie Vest – Sud-Est şi Nord – Sud-Est. Se
învecinează la Nord cu Ucraina, la Est cu Republica Moldova, la Sud cu
Bulgaria, la Vest cu Iugoslavia şi Ungaria (figura nr.1).
Comparativ cu celelalte state europene este o ţară de dimensiuni medii,
având un teritoriu de 238.391 kmp şi o populaţie în anul 2001 de 22.408.393
locuitori.
Figura nr. 1
Poziţionarea geografică a României
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În contextul european, România este o ţară mare, cu o populaţie în
descreştere (tabelul nr.1).
Tabelul nr.1
Indicatori comparativi
România – Uniunea Europeană
Nr.
INDICATORI
UM
ANUL
ROMÂNIA
UNIUNEA
crt.
EUROPEANĂ
1. Populaţia (la 1 iulie)
mii pers.
2001
22.408,4
377.508
2. Suprafaţa
kmp
2001
238.391
3.191.000
3. Densitatea populaţiei
loc./kmp
2001
94,0
118,3
4. Evoluţia populaţiei
%
2001/2000
-0,1
+2,8
Sursa: Anuarul statistic al României 2002; Eurostat Yearbook 2002; Unity, solidarity,
diversity for Europe, its people and its territory 2001, Raportul Dezvoltării Umane
2000, Enlargement of the EU, iunie 2001.
Notă: 1) – 2001; 2) – 2002; 3) – 2001; * – datele sunt provizorii sau estimate.

Structura administrativ-teritorială a României este alcătuită din 266 de
oraşe (din care 96 de municipii) şi 2.686 de comune. Acestea sunt niveluri
administrative de bază şi corespunzând nivelului statistic NUTS V, din cadrul
politicii europene de dezvoltare regională. Municipiile, oraşele şi comunele sunt
grupate în 41 de judeţe care, împreună cu capitala ţării, Bucureşti, corespund
nivelului statistic NUTS III.
Mai mult de jumătate din cele 266 de oraşe ale României (59,2%) au o
populaţie sub 20.000 locuitori şi în general depind de o singură activitate
economică, în special industrială. Numai 24 de municipii au o populaţie de peste
100.000 de locuitori.
În anul 2002 a fost aprobată Legea nr.151 privind dezvoltarea regională,
act normativ prin care se stabilesc cadrul instituţional, obiectivele, competenţele
şi instrumentele specifice politicii de dezvoltare regională în România. Pentru
atingerea obiectivelor de bază ale politicii de dezvoltare regională, Legea nr.151/
2002 a permis constituirea celor opt regiuni de dezvoltare – corespunzătoare
nivelului statistic NUTS II, prin asocierea voluntară a judeţelor. Regiunile de
dezvoltare nu sunt unităţi administrativ – teritoriale şi nu au personalitate juridică.
Dezvoltarea regională s-a impus ca un nou vector al politicilor economice
şi în România ultimului deceniu, dovedindu-se, din ce în ce mai manifest, un
instrument eficace de control, prevenire şi combatere a decalajelor care stau în
calea integrării şi dezvoltării economiei româneşti.
În scopul depăşirii neajunsurilor generate de existenţa disparităţilor regionale, s-a creat un cadru legal şi au fost constituite regiuni de dezvoltare în care
vor funcţiona agenţiile de dezvoltare regională (ADR), responsabile cu coordonarea dezvoltării economico-sociale regionale. Cele opt agregate teritoriale
nomina-lizate ca regiuni de dezvoltare sunt următoarele (figura nr. 2 şi tabelul nr.
2):
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 NORD-EST (cu judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui);
 SUD-EST (cu judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea);
 SUD (judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi
Teleorman);
 SUD-VEST (cu judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea);
 VEST (Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş);
 NORD-VEST (Bihor, Bistriţa Năsăud, Cluj, Maramureş, Sălaj, SatuMare);
 CENTRU (Alba, Sibiu, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş);
 BUCUREŞTI (Municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov).
Figura nr. 2
Judeţele şi regiunile de dezvoltare ale României

819
Tabelul nr. 2
Structura administrativă şi regională a României
NUTS I

NUTS II
Regiune de dezvoltare

România 1. Regiunea Nord-Est

2. Regiunea Sud-Est

3. Regiunea Sud-Muntenia

4. Regiunea Sud-Vest

5. Regiunea Vest-România

6. Regiunea Nord-Vest

Suprafaţa totală la 31 dec.
2001
(kmp)
238.391
36.850
Bacău
6.621
Botoşani
4.986
Iaşi
5.476
Neamţ
5.896
Suceava
8.553
Vaslui
5.318
35.762
Brăila
4.766
Buzău
6.103
Constanţa
7.071
Galaţi
4.466
Tulcea
8.499
Vrancea
4.857
34.453
Argeş
6.826
Călăraşi
5.088
Dâmboviţa
4.054
Giurgiu
3.526
Ialomiţa
4.453
Prahova
4.716
Teleorman
5.790
29.212
Dolj
7.414
Gorj
5.602
Mehedinţi
4.933
Olt
5.498
Vâlcea
5.765
32.034
Arad
7.754
Caraş-Severin
8.520
Hunedoara
7.063
Timiş
8.697
34.159
Bihor
7.544
Bistriţa-Năsăud
5.355
Cluj
6.674
Maramureş
6.304
Satu Mare
4.418
Sălaj
3.864
NUTS III
Judeţe

Populaţia la
1 iulie 2001
(număr persoane)
22.408.393
3.836.835
754.788
465.438
842.126
587.448
719.134
467.901
2.932.124
385.066
503.451
746.908
643.253
262.124
391.322
3.458.759
671.446
330.553
551.382
293.426
303.947
854.552
453.453
2.394.895
741.825
394.957
320.684
506.297
431.132
2.032.829
475.339
350.344
518.975
688.171
2.840.794
619.529
326.161
720.280
530.605
388.878
255.341
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Suprafaţa totală la 31 dec.
2001
(kmp)
7. Regiunea Centru
34.100
Alba
6.242
Braşov
5.363
Covasna
3.710
Harghita
6.639
Mureş
6.714
Sibiu
5.432
8. Regiunea Bucureşti-Ilfov
1.821
Ilfov
1.583
Municipiul Buc.
238
Sursa: Anuarul statistic al României, 2002. Resursele naturale
NUTS I

NUTS II
Regiune de dezvoltare

NUTS III
Judeţe

Populaţia la
1 iulie 2001
(număr persoane)
2.638.809
394.959
626.499
230.847
340.929
602.311
443.264
2.273.348
276.534
1.996.814

Dezvoltarea oricărei activităţi economice este, în mod cert, influenţată de
bogăţia sau sărăcia capitalului natural. Mai mult, se poate afirma că dezvoltarea industriei, în principal a celei prelucrătoare contribuie la valorificarea resurselor naturale şi, concomitent, la modernizarea infrastructurii celorlalte ramuri
ale economiei, la stimularea cercetării ştiinţifice şi la creşterea gradului de înzestrare a populaţiei cu bunuri de consum, în corelare cu creşterea generală a
nivelului de trai.
De aceea, analiza la scară regională a capitalului natural poate pune în
evidenţă oportunităţi de dezvoltare a activităţilor industriale în concordanţă cu
specificul şi caracteristicile resurselor, precum şi cu posibilităţile de exploatare
a acestora.
Pentru o analiză corectă trebuie reamintit, chiar de la început, că prin
capital natural se înţelege reţeaua sistemelor ecologice care funcţionează în
regim natural şi seminatural şi reţeaua sistemelor antropizate prin transformarea şi simplificarea primelor categorii /9/. Prin definiţie, principalele componente
ale capitalului natural sunt:







aerul;
resursele de apă;
resursele minerale;
resursele solului;
diversitatea biologică;
pădurile.
Din perspectiva dezvoltării industriei pe plan regional o importanţă deosebită o au activele productive alcătuite din resursele minerale, resursele de
sol cultivabile şi pădurile, motiv pentru care în continuare se va pune un accent
mai mare pe analiza acestora.
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Potenţialul natural de resurse industrializabile, deşi nu reprezintă un criteriu limitativ pentru dezvoltarea industrială, constituie un factor de avantaj
comparativ care trebuie luat în considerare la proiectarea structurii dezirabile a
industriei şi a dezvoltării economice durabile.
a. Resurse minerale
În România, au fost identificate şi conturate rezerve geologice de peste
120 de substanţe care pot constitui obiectul activităţii industriale.
După volumul rezervelor existente şi de perspectivă, acestea pot fi grupate în categoriile prezentate în continuare.
1. Rezerve care pot asigura timp îndelungat actualele niveluri ale producţiei
Această categorie cuprinde rezerve care, în condiţiile creşterii cererii pe
piaţă şi ale îmbunătăţirilor tehnologice în domeniul extracţiei şi prelucrărilor, pot
asigura, timp îndelungat, actualele niveluri ale producţiei şi chiar creşterea
acestora, bazată pe realizarea unor costuri competitive şi pe protejarea eficientă
a mediului.
În această categorie pot fi încadrate rezervele de cărbune energetic, minereurile cuprifere, de plumb, zinc, molibden, cele de sare, calcar, ape minerale,
unele materiale pentru industriile sticlei, ceramicii şi materialelor de construcţii.
De altfel, în România, rezervele de lignit, inferior calitativ mediei mondiale,
însumează circa 2,6 miliarde tone, cu un grad de asigurare de peste 50 ani, la o
producţie totală de până la 50 milioane tone anual. Zăcăminte extrem de bogate
există în regiunile 3 (Sud) şi 4 (Sud-Vest), iar în regiunile 5 (Vest), 6 (Nord-Vest),
7 (Centru) există rezerve scăzute. Exploatarea se poate face relativ uşor, de
aceea în regiunile amintite poate fi dezvoltată industria extractivă şi de prelucrare
a rezervelor de lignit.
Rezervele de huilă, inferioare calitativ mediei mondiale, pot asigura
necesarul industrial, la nivelul anului 2000, pentru încă 250 ani. Huila se găseşte,
în principal, în regiunea 5 (Vest), deosebit de bogată fiind Valea Jiului şi, în
cantităţi mai mici, în regiunea 4 (Sud-Vest).
Resursele româneşti de minereuri neferoase exploatabile pot asigura
producţia, la nivelul celei din 2000, pentru perioade variind între 6 şi 60 ani, la
majoritatea minelor durata de exploatare fiind de peste 20 ani.
Minereurile cuprifere se găsesc în rezerve mai mari în regiunile 5 (Vest) şi
6 (Nord-Vest), zăcăminte mai sărace existând şi în regiunile 1 (Nord-Est) şi
2 (Sud-Est). În general, zăcămintele de acest tip de minereu se clasifică, în
funcţie de procentul de cupru, în:
 comune (cu un procent de Cu mai mare de 4%, media fiind de 7%);
 sărace (cu un procent de Cu mai mic de 4%).
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Zăcămintele de tip comun se găsesc, în principal, în minele Bălan şi
Moldova Nouă, dar zăcămintele bogate sunt la mari adâncimi, ceea ce face
necesară adaptarea unor tehnologii noi, performante, care să permită
exploatarea lor pe termen îndelungat.
Zăcămintele sărace sunt exploatate, cu preponderenţă, după anul 1981,
cele mai multe fiind în zonele Roşia Poieni, Valea Morii şi Moldova Nouă. Chiar
dacă procentul scăzut de cupru reprezintă o constrângere majoră pentru
exploatarea zăcămintelor respective, rezervele mari pe care le conţin (duble faţă
de zăcămintele comune) le face rentabilă exploatarea pe termen lung.
Minereurile polimetalice, care conţin în principal, plumb şi zinc şi secundar
Cu, se găsesc, în cea mai mare parte, în nordul ţării în zonele Baia Mare, Baia
Borşa şi în Munţii Rodnei. Cu toate acestea, conţinutul lor scăzut de substanţe
utile (circa 1,94% zinc şi 1,01% plumb), condiţiile dificile de exploatare datorate
marilor adâncimi la care se găsesc şi necesitatea decopertării unor zone întinse
de piatră, fac puţin atractivă exploatarea industrială a acestor zăcăminte.
În concluzie, conţinutul redus de substanţe utile ale minereurilor
neferoase, cheltuielile ridicate pentru protecţia mediului atât la extracţie cât şi la
prelucrare, precum şi puterea calorifică redusă a cărbunilor energetici reprezintă
dezavantaje care cel puţin pe termen scurt şi mediu, vor conduce la restrângerea
sau, în cel mai bun caz, la menţinerea actualului nivel de producţie, în sectoarele
dependente (metalurgia neferoasă şi termoenergetica pe cărbune).
2. Rezervele ce pot asigura pe termen limitat (30-40 ani) producţii apropiate
celor actuale
În această categorie se încadrează petrolul şi gazele naturale. Având în
vedere că pentru acoperirea consumului industrial se apelează, în prezent, la
importuri de completare a necesarului, s-ar putea concluziona că exploatarea
zăcămintelor de petrol şi gaze este rentabilă, dar, în general, costurile mari de
extracţie şi de prelucrare diminuează accentuat rentabilitatea lor faţă de cea a
produselor similare aduse din străinătate. Cu toate acestea, datorită calităţii
superioare a resurselor româneşti de ţiţei şi gaze naturale, este avantajoasă
utilizarea acestor materii prime în industriile chimică şi petrochimică, pentru
industria energetică fiind mai indicată apelarea la importuri.
Rezerve bogate de hidrocarburi se găsesc în regiunea 3, în care Valea
Prahovei reprezintă principalul nucleu, zăcăminte mai reduse existând şi în
zonele 1,2 (în principal platforma Mării Negre) şi 4. Chiar dacă este de calitate,
având o concentraţie de sulf de 0,4’0,6% şi o greutate specifică medie, ţiţeiul
românesc se află în procent de 95% la adâcimi de peste 3500 m. Acest fapt îl
face mai greu exploatabil, fiind necesare tehnologii de extracţie foarte scumpe.
La rândul lor, gazele naturale au, în medie, un conţinut ridicat de metan
(99,8%), nu conţin compuşi ai sulfului şi au un procent redus de gaze inerte.
Aceste caracteristici fac avantajoasă utilizarea lor nu numai în producerea
energiei, ci şi în domeniile sticlăriei, fabricării de îngrăşăminte, mase plastice
(industria petrochimică), produse farmaceutice sau a tratamentelor termice
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(industria metalurgică). În general, zăcăminte bogate de gaze naturale se găsesc
în regiunea 7, în Câmpia Transilvaniei şi Podişul Târnavelor, iar în regiunile 2 şi
3 există rezerve mici.
3. Rezerve care satisfac în mică măsură necesarul industrial, atât în prezent, cât şi în perspectivă
Acestea sunt, în principal, minereurile feroase, cărbunele cocsificabil,
bauxita şi baritina, la care importurile depăşesc 90% din actualul necesar
industrial.
De altfel, atât calitatea minereurilor feroase (fier şi mangan ), net inferioară
mediei mondiale, cât şi rezervele mici care conduc la aprecierea unui grad de
exploatare, la nivelul anului 2000, de 26 ani, fac destul de puţin eficiente
activităţile de extracţie şi exploatare a acestora.
Fierul se găseşte, în rezerve mici şi cu o concentraţie de maxim 22%, în
principal, în zonele 5 şi 7, mai ales în munţii Poiana Ruscă, Gilău şi Palazu
Mare.
Manganul, al cărui rezerve sunt reduse ca volum au un conţinut util scăzut
(sub 15%), se găseşte în regiunile 5 şi 1, în principal în Munţii Codru Monea
(Moneasa).
Resursele de minereuri feroase comune (fier plus mangan), sărace
calitativ şi reduse ca volum, se găsesc în totalitate în Munţii Bistriţei.
4. Rezerve care prezintă interes pentru industrie, dar care se valorifică în
mică măsură sau deloc, datorită nerezolvării unor probleme tehnice sau
tehnologice, a căror soluţionare le-ar face rentabile
În această situaţie sunt minereurile de uraniu, aluminiu, aur, argint,
nisipurile de titan şi zirconiu, cromul, apele geotermale, distenul, spumotenul etc.
Potenţialul de uraniu al României este evaluat la circa 18.000 tone,
calitatea zăcământului fiind similară cu cea de pe plan internaţional (având, în
medie, 0,4% concentraţie).
Rezerve scăzute de aluminiu se găsesc în regiunea 6, de crom în
regiunea 4, iar minereuri arginto-aurifere în zonele 5, 6 şi 7.
b. Resursele vegetale şi animale
Solurile din România sunt clasificate în 10 clase, 39 tipuri, 476 subtipuri şi
alte câteva zeci de mii de subclase, deosebite, între ele, prin troficitate, ofertă
ecologică, capacitate bioproductivă şi cerinţe specifice de ameliorare şi
exploatare.
După cum a fost anterior prezentat, exceptând regiunea 8 (Bucureşti),
celelalte 7 regiuni împart în mod echilibrat suprafaţa ţării. De altfel, din suprafaţa
totală a României, regiunile cuprind zone care acoperă între 12,3% şi 15,5%
(doar regiunea 8 are 0,7%).
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De asemenea, din suprafaţa regională, peste 50% are destinaţie agricolă,
regiunile având şi în acest caz o dezvoltare echilibrată. Diferenţe mai clare sunt
întâlnite în modul de exploatare a acestor suprafeţe, astfel:
 terenul arabil este mai frecvent în regiunea 2 şi mai puţin utilizat în regiunile 7 şi 6;
 păşunile sunt prioritare în regiunile 7,6 şi 5 şi foarte puţin dezvoltate în 8
şi 3;
 suprafeţe mari de fâneţe se întâlnesc în zonele 7 şi 6, în timp ce regiunea 8 nu are deloc, iar 2,3 şi 4 foarte mici întinderi;
 cele mai întinse zone viticole sunt în regiunea 2, fiind foarte reduse (de
11 ori mai puţin) în zonele 5, 6 şi 7;
 la livezi situaţia este ceva mai echilibrată, în toate regiunile suprafeţele
specifice, faţă de totalul agricol, fiind cuprinse între 0,6% – 2%.
Această succintă ierarhizare are scopul de a evidenţia zonele în care
exploatarea specifică a terenului agricol poate avantaja sau dezavantaja
dezvoltarea unor firme industriale din ramurile alimentară, a băuturilor, tutunului,
textilelor, confecţiilor şi chiar a medicamentelor (valorificarea plantelor medicinale
şi a unor extrase din animale).
Din păcate, pe circa 12 milioane ha terenuri agricole şi circa 7,5 milioane
ha teren arabil, adică circa 80% din cele două categorii de folosinţă, calitatea
solului este afectată, mai mult sau mai puţin, ceea ce are efecte semnificative în
deteriorarea funcţiilor solurilor respective, reducerea capacităţii lor bioproductive
şi, implicit, scăderea atractivităţii unor activităţi industriale specifice.
În mod evident, pentru creşterea capacităţii productive a suprafeţelor
agricole în afara fertilizării şi întreţinerii corespunzătoare, o metodă eficientă este şi
irigarea în perioadele de caniculă sau secetă. Din păcate, acest lucru este greu de
înfăptuit, din totalul regiunilor doar cea de Sud-Est (2) având peste 50% din
suprafaţa agricolă irigabilă. În schimb, zonele 1,5, 6 sau 7 au sub 10% (chiar 0,5%
la regiunea 7, deşi deţine doar de 3 ori mai puţină suprafaţă arabilă decât zona 2).
Creşterea capacităţii productive ar conduce la obţinerea unor recolte superioare,
scăderea preţului la unele produse agricole, concomitent cu creşterea cantităţilor
oferite însemnând avantaje în prelucrarea industrială a acestora.
Fondul natural animal, bogat atât în vieţuitoare domestice cât şi sălbatice,
face cu putinţă dezvoltarea unor industrii precum cele de prelucare a pieilor şi
blănurilor, de confecţionare a textilelor (din lână, mătase etc.), de confecţii sau
alimentară. Din această ultimă perspectivă sunt zone care avantajează un
anumit sector de prelucrare, precum, de exemplu, industrializarea peştelui în
regiunea 2 (zona Dunăre-Marea Neagră).
c. Resursele silvice
Fondul forestier al României cuprinde 6,37 milioane ha (circa 26,8% din
suprafaţa ţării), din care 6,25 milioane ha sunt acoperite cu păduri.
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Potenţialul actual al pădurilor poate asigura exploatarea anuală a 15-16
milioane m3 masă lemnoasă care, în cea mai mare parte, se valorifică prin
prelucrare în industria mobilei, a celulozei şi a semifabricatelor pentru diferite
utilizări (cherestea, plăci aglomerate şi fibrolemnoase, placaje, furnire, uşi şi
ferestre, împletituri din lemn etc.).
Volumul lemnos pe picior este estimat la peste 1,3 miliarde m3, cu o medie
a creşterii curente de 5,6 m3/ha anual şi un volum mediu la hectar de 215 m 3.
Din acest punct de vedere, România ocupă un loc de frunte în Europa, ceea ce
avantajează dezvoltarea industriilor de profil.
Din totalul suprafeţei forestiere, 70% reprezintă pădurile de foioase iar
30% cele de răşinoae. Cele mai întinse păduri sunt întâlnite în regiunile 7 (36,4%
din suprafaţa totală) şi 1 (33,5%), iar cele mai sărace sunt regiunile 8 (14,1%) şi
2 (15,6%), aceste valori fiind direct influenţate de relief şi, uneori, de climă.
d. Resursele hidroenergetice
Volumul de apă mediu multianual corespunzător suprafeţei României este
de 37 miliarde m3, ceea ce, raportat la numărul de locuitori, conduce la un
disponibil de maximum 1700 m3/locuitor. Comparând cu volumul mediu pe
locuitor din Europa, care este de 4800 m 3, se poate afirma că resursele de apă
corespunzătoare reţelei hidrografice de pe teritoriul ţării sunt modeste.
Potenţialul hidroenergetic, tehnic amenajabil, este utilizat în prezent în
proporţie de circa 40% şi a asigurat în ultimii ani aproape o treime din producţia
de energie electrică.
Deficitul de apă se manifestă cu acuitate în interfluviul Siret-Prut, zonele
Dobrogea şi Bărăgan, bazinele Neajlov-Vedea, precum şi în zona de sud a
Olteniei.
Rezerva de apă subterană, exploatabilă în condiţii de eficienţă economică,
este estimată la circa 4,1 miliarde m 3 şi este cantonată, în principal, în zonele
bazinelor hidrografice Buzău, Ialomiţa, Prahova, Argeş, Vedea, Mureş şi Someş.
Lacurile naturale dispun de un volum de circa 1 miliard m 3, dar sunt greu
utilizabile – fără efectuarea condiţiilor specifice ale ecosistemelor.
O atenţie deosebită trebuie acordată resursei de apă pe care o constituie
Dunărea, care, pe teritoriul României, are un debit mediu anual de 170 miliarde m3, fiind extrem de importantă în dezvoltarea sectorului hidroenergetic.
e. Infrastructură – transporturi, comunicaţii, energetică
Pentru orice tip de economie infrastructura, în general, reprezintă
postamentul dezvoltării activităţilor. În cadrul general al noţiunii de infrastructură,
cele specifice transporturilor, comunicaţiilor şi sistemului energetic, sunt deosebit
de importante, existenţa sau calitatea lor având un rol primordial în avântul sau
declinul tuturor activităţilor socioeconomice. În mod cert, fiecare tip de infrastructură are o dublă influenţă; în primul rând susţine desfăşurarea generală a
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activităţilor, iar în al doilea rând reprezintă o condiţie obligatorie pentru propria
dezvoltare a reţelelor infrastructurale complementare (transport-energiecomunicaţii). Din acest motiv, nu poate fi realizată cu certitudine o ierarhizare a
tipurilor infrastructurale după importanţa pe care o au asupra sistemelor. În
concluzie, analiza infrastructurii României, din perspectiva politicii de dezvoltare
regională, se va face fără a urmări diferenţierea tipurilor studiate pe baza unor
criterii de importanţă.
Reţeaua naţională de transport este alcătuită din căi de comunicaţie
rutiere, ferate, navale, maritime, aeriene şi sisteme de transport prin conducte.
România deţine 85.984 km căi de comunicaţii, din care 80% reprezintă cele
rutiere, 12% cele feroviare, 6% cele aeriene şi 2% cele navigabile pe rutele
interne.
Lungimea tuturor drumurilor (inclusiv a drumurilor forestiere, a căilor de
acces zonal etc.) este de circa 450.000 km. Din total, doar 72.859 km reprezintă
drumuri publice, ceea ce, raportat la suprafaţa ţării reprezintă 306 km/1000 km 2.
Din această reţea, circa 1000 km sunt căi rutiere cu patru benzi de circulaţie, iar
120 km cu trei benzi.
În cazul căilor ferate, lungimea liniilor este de 11.376 km, cu o densitate de
47,7 km la 1000 km2 teritoriu. Concepţia de dezvoltare a liniilor este în sistem
radial, cuprinzând 8 magistrale şi un inel de legătură. Din actualele linii ferate,
80% au fost construite înainte de cel de-al doilea război mondial, ceea ce
reprezintă principala cauză a lipsei de modernizare a reţelei. De altfel, din total,
doar 34% au linii electrificate, iar 26,1% sunt cu linii normale cu două căi.
Reţeaua naţională a căilor navigabile cuprinde 1.724 km, activitatea
desfăşurându-se pe Dunăre sau Canalul Dunăre-Marea Neagră. În această
reţea există 2 porturi la Marea Neagră, Constanţa şi Mangalia iar pe Dunăre sunt
alte 16 dintre care cele mai importante sunt la Tulcea, Brăila, Galaţi, Giurgiu,
Drobeta Turnu-Severin, Olteniţa.
Infrastructura aeriană cuprinde 16 aeroporturi civile dintre care cele mai
importante sunt în Bucureşti (Otopeni şi Băneasa), Timişoara, Oradea, Cluj, Satu
Mare, Constanţa, Suceava.
Lungimea conductelor de transport este de 63.951 km, din care 52,4%
reprezintă reţeaua naţională de distribuţie a apei, 23,8% reţeaua de canalizare şi
tot 23,8% cea de distribuţie a gazelor.
Analiza datelor existente, pune în evidenţă existenţa unor diferenţe destul
de mari, în ceea ce priveşte dotarea şi calitatea infrastructurii de transport în
teritoriu. Astfel, la căile rutiere diferenţa regională maximă a densităţii reţelei este
de 1,36, neluând în calcul regiunea 8, regiunea 1 cu cea mai mare densitate –
35,3 km/100 km2 teritoriu -, iar regiunea 7 cea mai scăzută, de doar 25,9
km/100 km2. Bineînţeles caracteristicile regionale nu sunt uniforme la nivel
judeţean, la care diferenţele pot fi mult mai mari. Astfel există judeţe cu o slabă
densitate, precum Tulcea (14,0%), Harghita (21,8%) sau Călăraşi şi judeţe cu
valori ridicate ale acestei caracteristici: Iaşi (42,7%), Prahova (42,9%) etc.
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Diferenţele se datorează atât unor condiţii obiective (influenţa reliefului), cât şi
unora subiective (politica naţională de investiţii în dezvoltarea infrastructurii
transporturilor).
Situaţia aceasta este aproape identică şi din perspectiva calităţii reţelei de
drumuri. Astfel diferenţa regională maximă a drumurilor modernizate, din total
este de 1,42. Eliminând regiunea 8 (a Bucureştiului) reţeaua cea mai modernă
se găseşte în regiunea 3 iar cea mai învechită în regiunea 2. Bineînţeles şi în
această analiză pot fi evidenţiate judeţe care au o infrastructură mai bună
precum Caraş Severin, Călăraşi, Maramureş sau Gorj şi altele cu reţeaua mai
puţin modernizată ca, de exemplu Vaslui şi Iaşi.
În mod evident, dezvoltarea industrială pe plan regional va urmări
densitatea şi calitatea reţelei infrastructurale, de aceea regiunile cu o mai mare
atractivitate vor fi cele cu parametrii infrastructurali buni.
Dacă la căile rutiere diferenţele sunt mai mici, nu acelaşi lucru poate fi pus
în evidenţă şi la transportul feroviar. Astfel, eliminând regiunea 8, la densitatea
liniilor pe 1000 km2 teritoriu, diferenţa maximă este de 1,83 (regiunea 5 deţine
maximul de 62,0%, iar regiunea 4, minimul de 33,28%), iar la gradul de
electrificare se ajunge la 5,6 (zona de nord-vest având doar 9,2%, în timp ce
zona din sud-vest are 51,4%). Aceste mari discrepanţe se datorează, în
principal, faptului că sunt judeţe în care nu există, în prezent, căi ferate
electrificate, precum Argeş, Bihor, Botoşani, Maramureş, Satu Mare, Sălaj etc.
Chiar în judeţul Timiş, care are un potenţial economic ridicat, ponderea liniilor
electrificate este de doar 14,1% din total, comparativ cu media naţională de 34%.
La infrastructurile navală şi aeriană situaţia este mai clară. Porturi maritime
există doar în regiunea 2, iar fluviale în 2, 3, 4, 5. Totodată, din cele 16
aeroporturi civile în regiunile 1, 5, 6 există aproape 19% din total, în fiecare, în
timp ce în regiunea 3 nu există infrastructura civilă aeriană.
Dezvoltarea activităţilor industriale se face cu preponderenţă în zona
aşezărilor umane. De aceea, este important de evidenţiat faptul că există
diferen-ţe mari în teritoriu, în ceea ce priveşte numărul de aşezări, maximul fiind
de 73%. Neluând nici de această dată, în analiză, regiunea 8, numărul maxim de
aşezări (oraşe şi comune) se întâlneşte în zona 3 (524), iar minimul în zona 5
(303).
Această configuraţie influenţează şi diferenţele densităţii regionale a reţelei
de distribuţie a apei, care au o valoare de maxim 70%. O situaţie mai gravă este
la reţeaua de distribuţie a gazelor unde între regiuni există variaţii ale lungimii
raportată la suprafaţa teritoriului, de 750%, deoarece există un maxim în
regiunea 7 de 0,15 km conducte/km2 teritoriu (neluând zona 8 în calcul) faţă de
media celorlalte regiuni care au 0,02 – 0,06 km/km2.
Analizând indicele privaţiunilor în infrastructură (calculat pe baza
indicatorilor: ponderea populaţiei din locuinţe fără instalaţie electrică şi ponderea
populaţiei fără acces la instalaţiile de apă) pot fi evidenţiate zonele, cu
infrastructură energetică extinsă, atractive din perspectiva dezvoltării unor
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activităţi industriale. Astfel, la nivel regional există dotări mai bune în zonele 1, 3
şi mai puţin bune în 7 şi 6, diferenţele maxime fiind de 390% (fără regiunea 8).
Pe ansamblu, la nivel naţional infrastructura energetică este formată din:
 circa 16.900 sonde de extracţie ţiţei şi gaze naturale;
 848 parcuri de colectare şi separare a amestecurilor de ţiţei-gaze-apă
extrase prin sonde;
 21 staţii de dezbenzinare şi uscare a gazelor;
 2 instalaţii de deetanizare a gazelor (Turburea şi Piteşti);
 254 staţii de comprimare a gazelor în câmpurile de extracţie şi în sistemul de transport;
 peste 35.000 km conducte în câmpurile de extracţie, pe sistemele de
transport şi distribuţie a gazelor naturale;
 capacităţile destinate activităţilor de pe Platoul Continental al Mării Negre:
 2 platforme de foraj (Gloria şi Fortuna) temporar amenajate;
 5 platforme fixe-suport sonde;
 5 platforme de foraj marin;
 conductă submarină de evacuare a gazelor cu diametrul de 12,75
inch şi o lungime de 84 km.
Referitor la infrastructura din comunicaţii, diferenţele regionale sunt mai
mici, dezvoltarea în teritoriu fiind astfel mai echilibrată. Dacă la numărul de
abonaţi radio/1000 locuitori diferenţa maximă este de doar 35% (regiunea cea
mai dotată fiind 5 cu 214,1 abonamente/1000 loc., în timp ce în regiunea 3 avem
doar 159,1 abonamente/1000 loc.), la abonamentele telex ea este de 200% (0,4
abonamente/1000 locuitori în regiunea 2 faţă de 0,2 abonamente/1000 locuitori
în zonele 1, 3, 4), exceptând regiunea Bucureştiului. Totodată, la abonamentele
telefonice diferenţa maximă este de 55% (regiunea 7 având cea mai bună
situaţie, iar regiunea 4 cea mai slabă), iar la abonamentele TV este de 76%,
regiunea 7 fiind din nou cea mai dotată, iar zona 1 cea mai puţin dotată.
Calculând coeficientul de dotare regională cu infrastructură în comunicaţii,
pe baza abonamentelor la telex, telefon, TV, radio diferenţele maxime sunt de
42%. În mod evident există zone mai atractive, luând în consideraţie acest
indicator, precum 5, 7 sau 2, şi altele mai puţin atractive precum 1, 4 sau 3.

CAPITOLUL 10
ANALIZA FENOMENULUI URBANIZĂRII
ŞI A DISPARITĂŢILOR URBAN-RURAL
Daniela ANTONESCU
Gheorghe IONAŞCU
În ultimii ani, amenajarea teritorială a Europei s-a schimbat considerabil
comparativ cu perioadele trecute (marcate de haos politic, de creştere a
discrepanţelor şi disparităţilor dintre regiunile centrale şi multe din regiunile
periferice, de nesiguranţa postcomunistă etc.).
Zona urbană centrală a Uniunii Europene – „corpus major‖ al economiei,
ştiinţei şi tehnologiei – principala sursă de inovaţie, este acum o parte a unui
sistem integrat mai larg, al unui sistem care se întinde în părţile de nord, est şi
sud al continentului.
Coridoare longitudinale compuse din regiuni şi oraşe sunt legate direct de
principalele centre tradiţionale de afaceri şi inovaţii. Noile coridoare ale
urbanizării se dezvoltă rapid şi sunt susţinute prin reţeaua Trans-europeană, prin
structura macro-ecologică europeană şi printr-o cooperare interregională.
Numărul insulelor de inovaţie aproape că s-a dublat, comparativ cu perioadele
trecute.

10.1. Caracteristici evolutive ale fenomenului de urbanizare în
România. Disparităţi urban – rural
Evoluţia fenomenului de urbanizare în România
Interdependenţa dintre procesul migraţiei şi cel al urbanizării reprezintă
fundamentul oricărei cercetări cu privire la transformările înregistrate de către
sistemul aşezărilor umane de pe teritoriul unei ţări. Din acest punct de vedere,
putem spune că au existat două etape (având ca punct de reper anul 1990):
1. prima etapă, înainte de anul 1990, în timpul perioadei socialiste, atunci
când depopularea rurală, creşterea urbană şi industrializarea erau strâns
legate;
2. a doua etapă, după anul 1990, perioadă caracterizată printr-o revitalizare
a zonelor. rurale.
În continuare, vom încerca să identificăm dacă extinderea migraţiei a
contribuit la dezvoltarea urbanizării şi dacă nivelul de urbanizare determină
importante fluxuri migratorii.
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Astfel, în perioada tranziţiei, România s-a confruntat (şi se mai confruntă
încă) cu numeroase transformări socioeconomice şi politice care au impact şi
asupra migraţiei populaţiei. Eliminarea unor constrângeri de ordin economic şi
politic a determinat reorientarea unor categorii de populaţie, firme etc. spre zone
mai atractive din punct de vedere al oportunităţilor de afaceri, al nivelului
veniturilor, al perspectivelor de viitor etc. Putem vorbi chiar de nouă geografie a
fluxurilor migratorii, fenomen care influenţează (şi va influenţa în continuare)
fenomenele care au la nivel teritorial (urbanizarea, regionalizarea). Dacă până în
anul 1998, dezvoltarea în profil teritorial avea încă influenţele perioadei de
dinainte de 1990, o dată cu Legea nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în
România s-a trecut la o nouă abordare a problematicii la nivel regional.
În final, putem spune că, după 1990, declinul populaţiei rurale este evident
până în anul 1995, când, potrivit specialiştilor urbanişti, balanţa migraţiei începe
să se echilibreze şi chiar să se întrevadă un uşor dezechilibru în favoarea
zonelor rurale.
Din anul 1995, putem spune că se restabilesc vechile legături dintre oraşe
şi sate, proces cunoscut şi sub denumirea de „întoarcerea la sate‖. Rămân totuşi
oraşe foarte urbanizate care atrag încă o importantă populaţie rurală. Aceste
oraşe sunt considerate adevăraţi poli de creştere la nivel regional. De exemplu,
zona Moldova deţine 23% din volumul total al migraţiei, Bucureşti concentra, în
anul 1995, circa 14% din acest volum (comparativ cu 7% în anul 1991) etc.
Evoluţia cadrului legislativ şi instituţional
Modul de ierarhizare a aşezărilor umane din România, instituit prin Legea
nr. 351/2001 se prezintă după cum urmează: Ca ierarhie, există şase ranguri de
dezvoltarea localităţilor din România, astfel:
 Rangul ,,0‘‘ – Capitala României, oraş foarte mare, metropolă de talie
europeană, Bucureşti, cu populaţia de circa două milioane de locuitori;
 Rangul ,,1‘‘ – 11 mari municipii de importanţă naţională, cu influenţă potenţială la nivel european, oraşe cu populaţia între 200 000-400 000 de
locuitori, şi anume: Bacău, Braşov, Brăila, Galaţi, Cluj, Constanţa, Craiova, Iaşi, Oradea, Ploieşti, Timişoara;
 Rangu l,,2‘‘ – municipii de importanţă interjudeţeană, judeţeană şi cu rol
de echilibru în reţeaua de localităţi, astăzi (2004) 92 de oraşe – municipii,
adică toate celelalte municipii, cu populaţia între 20 000 şi 200 000 locuitori, din care 13 cu populaţia între 100 000- 200 000 loc. Grupa este eterogenă, cu mari diferenţe între municipii şi ar fi necesitat cel puţin două
ranguri, sau subranguri, ceea ce va face, bineînţeles, obiectul studiilor şi
reglementărilor viitoare, de adâncire a ierarhizării.
 Rangul ,,3‘‘ – oraşele, în număr de 210, cuprinse, de asemenea, toate
într-un singur rang, deşi au populaţii între 1800 şi 30 000 de locuitori.
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 Rangul ,,4‘‘ – cuprinde cele 2820 de sate reşedinţă de comună, care, de
asemenea, au populaţii foarte diferite, de la câteva sute de locuitori, la
peste 10000.
 Rangul ,,5‘‘ cuprinde toate celelalte sate, inclusiv cătunele. Şi aici sunt
cuprinse, într-o singură categorie satele cu populaţie foarte diversă, ceea
ce nu pare normal. Astfel, există sate de câteva zeci de locuitori, dar
există şi sate care au până la o mie de locuitori, sau chiar mai mult.
Modul oficial de ierarhizare a localităţilor din România lasă loc unor studii
ulterioare, care ar putea fundamenta înlocuirea actualei ierarhizări cu una mai
apropiată de realităţi. Pentru că nu este echitabil ca nivelul de impozitare impus
de organismele financiare, în funcţie de rangul localităţii, să fie acelaşi pentru
localităţi atât de diferite, cuprinse în acelaşi rang, precum sunt oraşele. Acestea
sunt cuprinse toate în acelaşi rang (3), de la Tuşnad, care are sub 1800 locuitori
(cel mai mic oraş din ţară) până la cele de 30.000 de locuitori şi peste. Adică
este anormală cuprinderea în acelaşi rang, a unor localităţi de două zeci de ori
mai mari decât celelalte mai mici. La oraşe, s-ar putea subdiviza rangul 3 în cel
puţin două sub-ranguri.
Aspecte metodologice privind determinarea criteriilor şi indicatorilor de
urbanizare
Legea privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional,
Secţiunea a III-a, Reţeaua de localităţi, nr. 351/2001, stabileşte şi instituie cele
şase ranguri de localităţi, prevede dotarea minimă necesară, pe fiecare rang etc.
Pentru respectarea prevederilor sale, nu există un organism, care să
urmărească îndeplinirea eşalonată, printr-un program finanţat, a criteriilor minime
stabilite pentru fiecare rang. Din acest motiv, se menţin în rangul iniţial şi
localităţile care nu îndeplinesc criteriile minime necesare.
Faţă de această situaţie, erau necesare programe eşalonate, prin care
toate localităţile să ajungă la dotarea optimă necesară, potrivit Legii nr.
351/2001, pentru fiecare rang în parte. Toate investiţiile din fonduri publice
puteau fi alocate cu precădere pentru asigurarea dotărilor şi echipării tehnice
necesare, în scopul menţionat. Acest scop ar putea fi atins prin promovarea unor
programe integrate de dezvoltare urbană.
Ministerul Administraţiei şi Internelor a mai înfiinţat, în anul 2004, încă 121
comune şi 35 oraşe, iar numărul municipiilor a ajuns deja la 103. Totodată se
prelimină că în 2005 s-ar mai putea înfiinţa încă 25 comune noi, precum şi 10
oraşe, după 2010 estimându-se că procesul de declarare de noi comune şi
oraşe va deveni sporadic.
Procesul este oarecum forţat, având în vedere că nici localităţile existente
(municipii, oraşe, comune) nu îndeplinesc integral condiţiile stabilite prin Legea
privind Amenajarea teritoriului naţional, secţiunea a IV-a, Reţeaua de localităţi.
Gradul de dotare a localităţilor nu corespunde întru totul cu criteriile
stabilite pentru cuprinderea lor în diferitele ranguri şi nici nu există un program de
aducere a acestora la îndeplinirea condiţiilor stabilite. Sunt autorităţi locale care
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forţează obţinerea statutului de oraş sau de municipiu, pe motive subiective
legate de salarizare şi număr de posturi în aparatul administraţiei publice locale.
Situaţia statistică privind numărul de municipii, oraşe şi comune la 1 iulie
2004, elaborată de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, face obiectul
anexei nr. 1. Din această situaţie oficială rezultă că în prezent (septembrie
2004), în România există 103 municipii, 210 oraşe şi 2820 comune.

10.2. Disparităţi în dezvoltarea teritorială şi regională
şi soluţii de remediere
Analiza relaţiei dezvoltare urbană – dezvoltare regională prin prisma
instrumentelor de planificare naţionale şi teritoriale în România
În contextul actual al dezvoltării durabile şi al pregătirii pentru aderarea la
Uniunea Europeană, România face eforturi importante pentru realizarea unui
instrument de programare – Planul Naţional de Dezvoltare 2004-2006 – care să
integreze obiectivele naţionale cu cele comunitare, în vederea îndeplinirii
cerinţelor asumate, dar care că corespundă, în acelaşi timp, specificului naţional.
Un obiectiv de bază al politicii UE este cel privind dezvoltarea regională şi
coeziunea economică şi socială. Dezvoltarea regională la nivel comunitar are în
vedere susţinerea regiunilor cu un nivel scăzut de dezvoltare (PIB/locuitor sub
75% din media UE), regiuni cu probleme structurale şi şomaj ridicat şi pregătirea
forţei de muncă (ocupare, instruire etc.).
În România, politica de dezvoltare regională îşi propune următoarele
obiective:
 diminuarea dezechilibrelor regionale existente;
 stimularea dezvoltării echilibrate, revitalizarea zonelor defavorizate;
 preîntâmpinarea producerii de noi dezechilibre;
 corelarea politicilor regionale cu cele sectoriale; stimularea cooperării interregionale interne şi internaţionale care contribuie la progresul economic şi social;
 dezvoltarea relaţiilor speciale, privilegiate ale României cu Republica
Moldova;
 consolidarea spaţiului cultural şi spiritual comun în concordanţă cu normele şi valorile integrării într-o Europă unită.
Principiile strategice ale dezvoltării regionale vizează nivelul regional şi
cel naţional.
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Promovarea mecanismelor economiei de piaţă în toate regiunile ţării, în
vederea îmbunătăţirii competitivităţii şi realizării unei creşteri economice
permanente;
Promovarea unei dezvoltări armonioase spaţiale şi a reţelei de localităţi;
Creşterea capacităţii regiunilor (instituţional, financiar, decizional) la
susţinerea propriului proces de dezvoltare;
Promovarea principiilor dezvoltării durabile;
Crearea şanselor egale în ceea ce priveşte accesul la informare,
cercetare-dezvoltare tehnologica, educaţie şi formare continuă.
Reducerea disparităţilor dintre regiuni, judeţe, mediu urban–mediu rural,
zone centrale, zone periferice etc.;
Preîntampinarea apariţiei unor zone – problemă;
Coordonarea iniţiativelor de dezvoltare regională cu priorităţile naţionale
şi orientările Uniunii Europene;
Promovarea unor politici diferenţiate conform unor particularităţii zonale
(zone monofuncţionale – predominant agricole, miniere – aglomerări
urbane, zone naturale şi construite protejate, zone de graniţă, zone cu
probleme de mediu ).

În acelaşi timp, un rol important în Strategia pe termen mediu a României îl deţine Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional (adoptat de Parlamentul
României). Acest plan reprezentă un instrument al dezvoltării echilibrate a reţelei de localităţi, a infrastructurii, sistemelor de locuire în context urban şi rural,
al gestionării responsabile a terenurilor şi a patrimoniului naţional şi construit.
Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional cuprinde patru secţiuni:
 Secţiunea I – Căi de comunicaţii – Legea nr. 71/1996;
 Secţiunea II – Apa – Legea 171/1997;
 Secţiunea III –Zonele protejate – Legea nr. 5/2000;
 Secţiunea IV – reţeaua de localităţi – Legea nr. 351/2001;
 Secţiunea V – Zone de risc natural – Legea nr. 575/2001.
Planurile de Amenajarea a Teritoriului Zonal, aplicabile prin politicile zonale acoperă următoarele niveluri: regional, interjudeţean, interorăşenesc, intercomunal, frontalier, metropolitan, periurban.
Integrarea problemelor de analiză pe mediile urban – rural s-a realizat şi
în cadrul Planului Naţional de Dezvoltare 2004-2006, la secţiunea 10- Disparităţi regionale în dezvoltarea economică. În cadrul acesteia există cinci subsecţiuni:
 10.1 Dezvoltarea regională în România – prezentare generală
 10.2. Creşterea importanţei Bucureştiului în contextul dezvoltării regionale
 10.3. Dezechilibre în creşterea economică regională
 10.4. Disparităţi intraregionale şi între reţelele urbane
 10.5. Impactul geografic diferenţiat al restructurării industriale
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Aceste disparităţi au crescut rapid, în mod deosebit între Bucureşti şi
restul ţării, în termeni absoluţi fiind relativ mici, în comparaţie cu Uniunea Europeană. În termeni relativi însă acestea au atins nivele comparabile cu cele din
Olanda şi Portugalia.
De asemenea, există încă disparităţi şi în interiorul regiunilor şi zonelor de
dezvoltare, judeţe preponderent agricole coexistând cu cele dezvoltate.
Zonele monoindustriale, a căror populaţie a fost afectată de şomaj, prin
închiderea întreprinderilor de stat neprofitabile, precum şi zonele de graniţă şi
periferice, ca cele vecine cu R. Moldova şi Ucraina, sau cele aşezate de-a lungul
Dunării – au fost cele mai afectate.
Cea mai mare creştere economică din ultimii zece ani, din România, s-a
înregistrat în zona Bucureştiului. În 2003, având peste 5% din populaţia ţării,
contribuind cu 21% la PIB naţional, o cincime din IMM-uri fiind înregistrate aici,
Bucureştiul atrage peste jumătate din investiţiile străine. Aria sa de influenţă nu
s-a extins, însă, în judeţele învecinate, care sunt cele mai subdezvoltate zone
ale ţării. Bucureştiul are astfel o situaţie complet specială în cadrul teritoriului
naţional.
Proximitatea pieţelor vestice a acţionat ca un factor de difuzare a creşterii
către vestul ţării, regiunea 5 Vest având, după Bucureşti, cel mai înalt nivel de
PIB din ţară şi cele mai multe investiţii străine directe. Regiunile 1 Nord-Est şi 3
Sud au avut cel mai redus PIB/locuitor, din ţară, ambele aceste două regiuni fiind
dependente de agricultură şi periferice, Dunărea acţionând ca o barieră în
comerţul transfrontalier.
Dezvoltarea spaţial-urbanistică şi în special, infrastructura tehnico-edilitară
au înregistrat de asemenea mari deficienţe şi disparităţi. În timp ce, la nivel
naţional, numărul localităţilor conectate la reţeaua de apă potabilă – reprezenta
în anul 2001 – circa 23% din totalul acestora, cele dotate cu sisteme de
canalizare reprezintă doar 5% din total. Astfel, peste jumătate din reţelele publice
de alimentare cu apă din Regiunea 1- Nord-Est nu au încă sisteme de
canalizare, astfel încât lipsa scurgerii apelor uzate conduce şi la fenomene de
poluare.
În toate regiunile există zone dezvoltate, care coexistă cu cele slab
dezvoltate, multe judeţe fiind dependente practic de agricultură, care însă nu
este nici ea performantă, fiind fărâmiţată pe loturi mici, adesea de subzistenţă.
Având o reţea densă de localităţi urbane, multe oraşe pot deveni poli de
creştere şi centre de dezvoltare, deşi ele nu funcţionează în reţea, ci moştenind
o oarecare independenţă unul faţă de altul. Încă nu s-au conturat pieţele
regionale ale forţei de muncă, deşi pieţele locale cresc, manifestând cerinţe de
trening. Restructurarea industrială are un impact diferenţiat în teritoriu, zonele
monoindustriale având cel mai mare şomaj.
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Măsuri de principiu – necesare pentru diminuarea disparităţilor
Faţă de aceste disparităţi existente, a căror atenuare este destul de lentă,
se impun măsuri de sprijin pentru asigurarea infrastructurilor tehnico-edilitare şi
de transport, care pot asigura condiţii primare pentru dezvoltarea activităţilor
industriale şi de servicii. Dezvoltarea urbanistică trebuie să asigure în mod
categoric înlăturarea blocajelor existente în calea promovării noilor activităţi
economice, inclusiv prin simplificarea sistemului de autorizare a execuţiei
construcţiilor, dar şi prin coerenţa şi utilitatea documentaţiilor urbanistice de
dezvoltare.
Lipsa strategiilor şi politicilor de dezvoltare la nivel judeţean şi local, a
planurilor de acţiune pe termen mediu şi lung, a unor programe de rezolvare a
problemelor de echipare tehnică – constituie o lacună, care trebuie grabnic
înlăturată. O catalizare a acestor acţiuni locale s-ar putea efectua prin lansarea
unor programe naţionale pe problemele prioritare la nivelul întregului teritoriu.
Astfel, asigurarea infrastructurii tehnico-edilitare – ar trebui să facă obiectul
unui Program naţional pentru instalaţii centralizate de alimentare cu apă şi
canalizare eşalonat pe termen mediu şi lung, care să determine, subprograme
regionale şi judeţene, inclusiv locale, finanţabile din fondurile structurale
europene.
Un Program naţional de drumuri locale, ar completa benefic Programul
Naţional de Drumuri Europene şi Naţionale.
Ceea ce trebuie să deosebească programele viitoare de cele trecute sau
existente, este finalitatea lor previzibilă, prevederea responsabilităţilor, a
resurselor şi a termenelor de realizare, astfel încât într-un număr de ani –
problemele respective să fie complet rezolvate şi nu trenate mereu, cum se
întâmplă în prezent.
Nu este cazul aici să fie detaliate concret toate programele necesare de
lucrări publice, pentru infrastructură tehnică, dar ele pot face obiectul
programelor de guvernare, care ar trebui să depăşească prin perspectivă, durata
de guvernare de patru ani, pentru a se adopta soluţiile de dezvoltare durabilă,
concepută pe termen lung şi nu de azi pe mâine, ca în prezent.
Dezvoltarea spaţial-urbanistică a teritoriului naţional, trebuie să însoţească
şi stimuleze prin mijloace specifice – dezvoltarea economică.
Aceste programe se pot corela cu cele propuse pentru îndeplinirea
prevederilor legilor de aprobare a secţiunilor Planului de amenajare a teritoriului
naţional sau cu alte programe, cum ar fi ISPA sau SAPARD. Ceea ce lipseşte în
concepţia de dezvoltare spaţială şi urbanistică a teritoriului naţional, a regiunilor
de dezvoltare, a judeţelor ţine, în principal, de următoarele cerinţe:
 elaborarea strategiilor coerente şi a politicilor speciale de dezvoltare
durabilă, pentru regiunile de dezvoltare, judeţe, municipii, oraşe şi
comune;
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 reforma sistemelor de planificare a dezvoltării spaţial-urbanistice, a
sistemului de reglementări urbanistice şi tehnice pentru construcţii, astfel
încât acestea să asigure fluidizarea echipării teritoriului şi localităţilor,
atragerea investitorilor, inclusiv străini şi nu să blocheze;
 abordarea şi ierarhizarea sistemică în propunerea de programe de
dezvoltare la nivel naţional, regional, judeţean şi local;
 dezvoltarea şi întărirea reţelelor de localităţi, a relaţiilor dintre ele, a
legăturilor cu teritoriul – furnizor de resurse şi a influenţei polarizatoare
benefice a centrelor urbane pentru localităţile rurale din vecinătate;
 elaborarea Agendei locale XXI, ca instrument de sistematizare a
strategiei, politicilor şi programelor de dezvoltare locală şi regională, în
scopul adoptării conceptului de dezvoltare durabilă;
 realizarea Planurilor de acţiune pentru implementarea acestor documente, care să prevadă responsabilităţi, resurse şi termene eşalonate de
dezvoltare.
Asigurarea cu planuri de amenajare a teritoriului şi de urbanism
La mijlocul lunii august 2004, potrivit datelor MTCT, situaţia asigurării
planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism se prezenta astfel:
 Planuri de amenajare a teritoriului judeţean:
 întocmite, avizate şi aprobate: 28 judeţe,
 în curs de elaborare, actualizare, avizare, aprobare: 14 judeţe,
 Planuri de urbanism au fost elaborate pentru circa 95% din localităţile
ţării, şapte judeţe având PUG- urile nefinalizate.
Cauza principală a nefinalizării planurilor de dezvoltare spaţială a
localităţilor se datorata unor motive subiective, administraţiile publice locale
neacordând importanţa cuvenită intrării în legalitate şi acţionând adesea potrivit
unor cerinţe de moment, fără o perspectivă pe termen lung, instituţionalizată prin
planuri avizate şi aprobate. Pe plan central s-au acordat ani la rând fonduri
speciale pentru elaborare, precum şi termene care au fost depăşite de mai multe
ori. Lipsa unui comportament contractual şi a respectării celor stabilite prin
legislaţie şi Ordinele ministrului explică situaţia neasigurării integrale a planurilor
spaţiale de dezvoltare.
 Nu s-a elaborat, avizat şi aprobat nici un plan de dezvoltare regională,
din cele opt regiuni de dezvoltare, doar Regiunea I-a, Nord – Est
beneficiind de un studiu neterminat de amenajare a teritoriului. Rolul
acestor studii constă în determinarea posibilităţilor de cooperare intra şi
interregională, între judeţe, pentru înlăturarea disparităţilor în dezvoltarea
judeţelor şi a localităţilor urbane şi rurale.
 Nu s-au elaborat documentele pentru Agenda XXI locală, decât pentru 9
municipii, prin Program finanţat de PNUD. Autorităţile locale nu sunt
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suficient de sensibilizate în privinţa necesităţii de a-şi elabora
documentele, uzuale în lume (Planul urbanistic şi Agenda locală XXI),
pentru cunoaşterea perspectivelor de dezvoltare a localităţilor pe termen
lung, în spiritul dezvoltării durabile.

10.3. Diferenţe urban-rural
Dinamica populaţiei
Unul dintre principalii indicatori care caracterizează evoluţia procesului de
urbanizare este cel referitor la populaţie. Analiza indicatorilor privind evoluţia
populaţiei la nivel naţional, urban şi rural, având ca perioade de comparaţie şi
raportare anii 1992 şi 2002, cu unele trimiteri la anul 1977, va fi prezentată în
continuare.
Potrivit datelor oficiale existente în studiile elaborate de Institutului Naţional
de Statistică (Anuarele statistice 1990-2001, Recensământul populaţiei 2002,
Buletine statistice anuale şi trimestriale etc.), populaţia României a înregistrat
următoarele tendinţe:
 Perioada 1977 – 1992 s-a înregistrat o creştere a populaţiei cu aproximativ 1 milion de persoane;
 perioada 1992 – 2002 se caracterizează, în schimb, prin scăderea tot cu
aproximativ 1 milion de persoane;
 anul 2002, populaţia României a ajuns, din punct de vedere numeric, la
nivelul celei din 1977.
Dintre factorii principali care au contribuit la tendinţele înregistrate de
populaţie în ultima perioada, amintim: scăderea accentuată a natalităţii, soldul
negativ al migraţiei externe (ritm mediu anual de -0,5%).
Evoluţiile demografice şi fluxurile migratorii în profil teritorial, chiar dacă nu
au fost mari comparativ cu ultimul recensământ, au urmat tendinţele înregistrate
la nivel naţional, singurele judeţe care au înregistrat creşteri ale populaţiei au fost
Iaşi şi Ilfov, celelalte înregistrând scăderi (cu intensităţi diferite). Cele mai multe
judeţe (17) deţin mai puţin de 400 mii locuitori, cele mai multe având între 400 şi
700 mii locuitori. Un număr de şapte judeţe deţin peste 700 mii locuitori (30% din
populaţia ţării).
De asemenea, densitatea populaţiei a înregistrat o tendinţă de scădere în
anul 2002 comparativ cu anul 1992, de la 95,7 loc/kmp la 90,9 locuitori pe kmp.
Pe judeţe, cea mai mare densitate se înregistrează în Municipiul Bucureşti, Ilfov,
Prahova, Iaşi, Galaţi, Dâmboviţa, Braşov, Bacău, Cluj şi Constanţa, în timp ce
densităţi foarte mici (între 30,2 şi 49,1) sunt în judeţele Tulcea, Caraş-Severin şi
Harghita. La aceste evoluţii negative ale populaţiei au contribuit, deopotrivă,
fenomenele demografice şi economice.
Analiza pe medii a populaţiei este în favoarea mediului urban (anul 1992)
cu aproximativ 52,7% din total. În ambele medii, tendinţa populaţiei, în perioada
1992 – 2002, a fost de scădere, cu o reducere mai accentuată în mediul urban
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ca urmare a fenomenului migraţiei (externe şi interne). Se constată totuşi o
creştere uşoară a populaţiei urbane în 5 judeţe: Ilfov, Alba, Dolj, Hunedoara şi
Vâlcea, mai ales ca urmare a transformării unor comune în oraşe.
Pe judeţe, analiza urban-rural prezintă următoarea situaţie:
 un singur judeţ avea, în anul 2002, o populaţie urbană de 10% – judeţul
Ilfov;
 în 15 judeţe, populaţia urbană se află între 25-40%;
 există 10 judeţe cu o populaţia urbană cuprinsă între 41-50%;
 există 15 judeţe cu populaţie urbană de peste 50% (ex. Hunedoara
cu75,9%, Braşov -74% şi Constanţa 70,2%);
 un singur judeţ deţine 100% populaţie urbană – capitala ţării Bucureşti.
Structura pe sexe, în anul 2002, este predominată de populaţia de sex
feminin (51,3%, 11.112 mii persoane). Structura urban-rural este, de asemenea,
în favoarea celei feminine şi a mediului urban (53,5% din total în mediul urban),
situaţie diferită de anul 1997, când populaţia feminină era predominantă în
mediul rural.
În anul 2002, vârsta medie a populaţiei ţării, era de 37,3 ani (cu 2,7 ani mai
mare decât la în anul 1992 şi cu 4,7 ani faţă de anul 1977).
Pe grupe de vârstă, ponderea populaţiei adulte de 15–59 de ani a crescut
de la 60,9% la 63%, în special datorită scăderii semnificative a ponderii grupei
copiilor (0–14 ani). În ceea ce priveşte numărul şi proporţia populaţiei în vârstă
de 60 de ani şi peste, acesta a înregistrat o creştere de 451 mii persoane,
ponderea ei fiind de 19,4% în totalul populaţiei, faţă de 16,4% în 1992 (tendinţa
de îmbătrânire a populaţiei României). În 2002, numărul persoanelor de 60 de
ani şi peste era mai mare decât cel al copiilor (0–14 ani), fapt ce indică o situaţie
demografică dezechilibrată. Indicele de îmbătrânire, reprezentând numărul de
vârstnici/1000 copii, care în 2002 a fost de 1098 persoane, faţă de 722 în 1992.
Referitor la raportul de dependenţă, în anul 2002, acesta era în favoarea
populaţiei de peste 60 ani şi peste, proporţia acestora la 1000 persoane adulte a
crescut de la 269 la 307 persoane, ca urmare a procesului de îmbătrânire
demografică. În anul 2002, la 1000 persoane adulte reveneau 586 persoane
tinere şi vârstnice, din care copiii sub 15 ani reprezentau mai puţin de jumătate
(47,7%). Tendinţa de reducere în ultimul deceniu a acestui raport se datorează
scăderii proporţiei copiilor care reveneau la 1000 persoane adulte (de la 373 în
1992 la 279 copii în 2002).
Fenomenul de îmbătrânire se manifestă cu o intensitate mai mare în
mediul rural. Astfel, în 2002, în mediu rural, la 1000 persoane adulte reveneau
434 persoane vârstnice şi numai 347 persoane tinere, în timp ce în mediul urban
raportul de dependenţă a populaţiei tinere este aproximativ egal cu cel al
populaţiei vârstnice.
Aparent, evoluţia raportului de dependenţă este favorabilă, prin scăderea
de la 642 persoane dependente în 1992 la 586 în 2002. Acest lucru însă se
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datorează scăderii în mai mare măsură a raportului de dependenţă a populaţiei
tinere, ceea ce va avea în perspectivă consecinţe negative, dat fiind faptul că
populaţia de 0–14 ani va face parte în viitor din populaţia adultă, în vârstă de
muncă. Tendinţa de creştere a numărului persoanelor vârstnice care revin la
1000 de persoane adulte generează o sarcină socială sporită pentru cei adulţi,
care trebuie să asigure întreţinerea familiilor lor şi educarea tinerelor generaţii.
În anul 2002, procesul de îmbătrânire a populaţiei s-a accentuat. Cea mai
mare pondere a populaţiei adulte (15 – 59 ani) se constată în Municipiul
Bucureşti, iar cele mai mici în Teleorman, Giurgiu şi Botoşani (între 56,7 şi
57,6%). În ceea ce priveşte populaţia în vârstă, proporţii mai mari se observă în
judeţele Teleorman (27,7%), Giurgiu (25,1%), Buzău (23,2%), Călăraşi (22,4%),
Dolj şi Olt, fiecare cu câte 22,0%.
În ceea ce priveşte evoluţia numărului şi mărimii medii a gospodăriilor
populaţiei, la recensământul din 18 martie 2002 au fost înregistrate 7392131
gospodării ale populaţiei constituite din 21384,1 mii persoane şi 3521 gospodării
instituţionale conţinând 314,1 mii persoane. Astfel 98,6% din populaţia stabilă a
ţării se regăseşte în gospodăriile populaţiei, iar 1,4% în gospodăriile instituţionale.
Din totalul gospodăriilor populaţiei, 7383,6 mii gospodării cu 21356,8 mii
persoane sunt în locuinţe permanente şi sezoniere, iar 8,5 mii gospodării,
cuprinzând aproximativ 27,3 mii persoane, locuiesc în spaţii amenajate din
necesitate (în construcţii gospodăreşti, dependinţe, construcţii provizorii, unităţi
mobile etc.), faţă de situaţia din 1992 când existau 7,2 mii gospodării conţinând
22,8 mii persoane în spaţii amenajate din necesitate. Comparativ cu anul 1992,
numărul gospodăriilor populaţiei a crescut cu103,5 mii (o creştere de 1,4%) –
creştere mai accentuată în mediul rural decât în mediul urban. Mărimea medie a
unei gospodării a populaţiei a scăzut de la 3,07 persoane în 1992 la 2,89
persoane în 2002 (figura nr. 1).
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Figura nr. 1
Numărul mediu de persoane pe o gospodărie, 2002/1992

Sursa: Recensământul populaţiei 2002, INS, Bucureşti.

În anul 2002, aproximativ 4 milioane de gospodării se găsesc în municipii
şi oraşe (54,0% din totalul gospodăriilor populaţiei), mărimea medie a unei
gospodării fiind de 2,79 persoane comparativ cu cea a unei gospodării din comune de 3,01 persoane. Deşi acelaşi raport exista şi în 1992, totuşi se constată că mărimea medie a gospodăriei din urban a scăzut faţă de 1992 mai mult
decât cea a gospodăriei din rural.
Fluxul migrator
Tendinţele în mişcarea populaţiei înregistrate în ultimii ani au fost influenţate de:
1. fenomenele demografice majore amintite anterior (scăderea sporului natural, îmbătrânirea populaţiei etc.),
2. evoluţia situaţiei economico-sociale, de oportunităţile de muncă atât în
ţară, cât şi în exterior, de mentalitate, etc.
Proporţia persoanelor care şi-au schimbat domiciliul este mai ridicată în
zona urbană comparativ cu cea rurală (cu diferenţe de la un judeţ la altul: Hunedoara, Braşov şi în Municipiul Bucureşti au ponderi între 48,6 şi 41,2%).
În alte judeţe (31), ponderea persoanelor care şi-au schimbat domiciliul
este mai mică comparativ cu media pe ţară (Giurgiu, Tulcea, Olt, Maramureş,
Teleorman, Suceava, Vaslui şi Dâmboviţa, cu ponderi cuprinse între 18,8 şi
24,5%). Din cele 6,7 milioane persoane care au migrat cel puţin o dată, 3,2
mili-oane (48,1%) au avut domiciliul anterior în cadrul aceluiaşi judeţ şi 3,4 mi-
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lioane (50,7%) au avut domiciliul anterior în alte judeţe. Persoanele care au
avut domiciliul anterior în altă ţară se ridică la numai 79,1 mii (1,2%).
Dacă este să avem în vedere schimbarea definitivă a locului de naştere
şi localitatea domiciliului actual (eliminând etapele unor eventuale migrări intermediare), se constată că peste 4/5 dintre persoane s-au născut în judeţul în
care aveau domiciliul (în urban proporţia acestora era de numai trei sferturi, în
timp ce în rural era mai mare de 90%), restul populaţiei având locul naşterii în
alt judeţ decât cel al domiciliului. în mediul rural, migraţia intrajudeţeană era de
aproximativ 3/5 din total.
Nivelul de pregătire/şcolarizare
În anul 2002, populaţia şcolară cuprinsă în sistemul naţional de
învăţământ era de 3908, cu 147 mii persoane mai puţin comparativ cu anul
1992. În acelaşi timp, 19,2% din populaţia de peste 6 ani urmează o instituţie de
învăţământ (comparativ cu anul 1992 când această pondere era de 19,5%).
S-a diminuat populaţia din învăţământul secundar cu 9,6% (în principal,
sub efectul reducerii drastice – cu 25,6% – a celor care urmează învăţământul
profesional şi de ucenici), în timp ce învăţământul primar a scăzut cu 20%. Trei
cincimi din populaţia şcolară frecventează cursurile unui gimnaziu sau al unei
şcoli primare şi aproximativ o cincime sunt elevii unui liceu; de asemenea, se
remarcă prin număr şi proporţie studenţii facultăţilor, care reprezintă 14,4% din
total.
Populaţia şcolară care urmează cursurile instituţiilor de învăţământ
superior a crescut de 2,3 ori comparativ cu anul 1992 şi de 1,9 ori cei ai
instituţiilor de învăţământ postliceal şi de maiştri.
Repartizarea pe sexe a populaţiei de 6 ani şi peste care urmează o
instituţie de învăţământ relevă faptul că populaţia feminină depăşeşte uşor pe
cea masculină, spre deosebire de anul 1992, când majoritari erau bărbaţii
(51,2%).
Populaţia feminină este majoritară în cadrul persoanelor care urmează o
instituţie de învăţământ superior (53,8%), de învăţământ liceal (53,2%) şi de
învăţământ postliceal şi de maiştri (65%). Creşterea diferenţiată pe sexe a
numărului şi proporţiei populaţiei şcolare s-a datorat mai ales tendinţei de
creştere a gradului de cuprindere şcolară a populaţiei feminine cu circa 10% în
perioada 1992 – 2002.
Rata netă de cuprindere şcolară a populaţiei în vârstă de 6 – 24 ani a fost
în anul 2002 de 64% (la populaţia masculină de 62,7%, iar la cea feminină de
65,4%).
Comparativ cu anul 1992 a crescut gradul de cuprindere în învăţământul
primar şi gimnazial, cel în învăţământul secundar şi mai ales în învăţământul
superior (o creştere de 2,5 ori).
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Pe categorii de localităţi, dacă în urban se păstrează proporţia pe sexe ca
şi pe total, unde populaţia feminină este mai bine reprezentată, în rural situaţia
se inversează în favoarea populaţiei şcolare masculine, comparativ cu 1992
când populaţia şcolară masculină era majoritară atât pe total cât şi pe ambele
medii.
Potrivit Recensământului din anul 2002, o dezvoltare deosebită a cunoscut
învăţământul particular. Din totalul persoanelor cuprinse în învăţământul
particular 80,6% urmează o instituţie de învăţământ superior şi 13,6% o instituţie
de învăţământ postliceal. O cincime din totalul persoanelor care urmează o
instituţie de învăţământ superior şi o treime dintre cei care urmează o instituţie
de învăţământ postliceal sunt cuprinşi în sistemul de învăţământ particular.
În structura după nivelul de instruire a populaţiei, pe sexe, au avut loc
schimbări semnificative. În ultimii 10 ani a crescut ponderea persoanelor
absolvente ale instituţiilor de învăţământ superior şi secundar, concomitent cu
scăderea proporţiei absolvenţilor de învăţământ primar sau fără şcoală absolvită,
atât la populaţia masculină, cât şi la cea feminină. Persoanele masculine
absolvente ale învăţământului superior, postliceal (inclusiv de maiştri) şi
secundar deţineau în totalul populaţiei masculine de 10 ani şi peste, în anul
2002, o pondere de 77,7% (faţă de 73,6% în 1992), iar ponderea persoanelor
feminine cu acelaşi nivel de instruire se ridica la 71,1% (comparativ cu 64,6% în
1992). Evoluţiile înregistrate în procesul de învăţământ şi în numărul
absolvenţilor au determinat şi o reducere a disparităţii între sexe în privinţa
nivelului superior de instruire al acestora.
Pe medii, absolvenţii învăţământului superior predomină în urban în
proporţie de aproximativ nouă zecimi în funcţie de profil (artistic, medico-farmaceutic, economic, juridic, tehnic). Patru cincimi dintre absolvenţii învăţământului postliceal şi tehnic de maiştri şi circa trei pătrimi dintre absolvenţii
învăţământului liceal se concentrau în municipii şi oraşe.
Numărul analfabeţilor din populaţia de 10 ani şi peste a scăzut de la 3,1%
în 1992 la 2,6% în 2002, numărând 509 mii persoane; dintre acestea, aproape
trei sferturi sunt femei. Pe categorii de localităţi, peste trei sferturi din totalul
analfabeţilor se concentrează în rural. Majoritatea analfabeţilor sunt vârstnici,
peste trei cincimi din totalul neştiutorilor de carte fiind în vârstă de peste 50 de
ani, iar jumătate din totalul analfabeţilor sunt de 65 de ani şi peste. Femeile deţin
ponderea majoritară în cadrul analfabeţilor, la aproape toate grupele de vârstă,
cu excepţia grupei 10 – 24 ani, unde predomină persoanele de sex masculin. La
persoanele de vârstă sub 50 de ani, proporţia analfabeţilor reprezintă 1,5% în
totalul celor de 10 ani şi peste.
Ponderea analfabeţilor în totalul populaţiei de 10 ani şi peste a fost de
4,3% în mediul rural, o mărime de 3,6 ori mai mare decât în urban, unde această
pondere a fost de 1,2%. Cea mai ridicată rată a analfabetismului (6,0%) s-a
înregistrat în cadrul populaţiei feminine din rural. Distribuţia neştiutorilor de carte
în profil teritorial evidenţiază o pondere mare a acestora în judeţele: Giurgiu –
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7,7% Teleorman – 7,1% Călăraşi – 6,3%, Ialomiţa – 5,2%, de două sau chiar de
trei ori peste nivelul pe ţară. Municipiul Bucureşti are o proporţie de numai 0,6%
persoane analfabete în populaţia de 10 ani şi peste, iar în alte 9 judeţe (Argeş,
Braşov, Cluj, Harghita, Hunedoara, Neamţ, Sibiu, Suceava şi Timiş) persoanele
neştiutoare de carte fiind sub 2%.
Fondul de locuinţe în profil naţional şi pe medii de viaţă socială (urban/rural)
La recensământul din 2002, existau 4846,6 mii clădiri înregistrate, în care
era un număr de 8110,4 mii locuinţe cu 20703,0 mii camere de locuit cu o
suprafaţă locuibilă de 304.253,2 mii m.p. Comparativ cu anul 1992, s-a
înregistrat o creştere a numărului de locuinţe cu 451,4 mii (5,9%), în special ca
urmare a construirii de locuinţe noi, a extinderii locuinţelor existente (cu pondere
scăzută a demolărilor de locuinţe sau schimbările de destinaţie a construcţiilor
de locuit). Fondul de locuinţe a înregistrat o creştere a numărului de camere de
locuit cu 1855 mii (9,8%) şi suprafaţa locuibilă cu 45.735 mii m.p. (17,7%).
Numărul de locuinţe a crescut cu cca 4,5% în municipii şi oraşe (în
comune a fost de 7,5%). De asemenea, s-a înregistrat o creştere mai mare a
numărului camerelor de locuit în mediul rural (13,6%) decât în mediul urban
(6,2%), respectiv, a suprafeţei locuibile, cu 20,3% în rural şi cu numai 15,5% în
mediul urban. Această creştere uşoară a numărului mediu de camere pe o
locuinţă în comparaţie cu anul 1992, mai ridicată în mediul rural decât în cel
urban, menţinându-se o diferenţă între numărul mediu de camere pe o locuinţă
între cele două medii (favorabilă mediului rural) s-a datorat creşterii ponderii
locuinţelor cu două – teri camere.
Numărul mediu de persoane repartizat pe o locuinţă a scăzut de la 2,92
persoane la 2,64 persoane. În acelaşi timp, numărul mediu de persoane care
revine la o locuinţă, deşi acesta a scăzut în 2002 faţă de 1992 în ambele medii,
pentru anul 2002 apare un număr mediu ceva mai mic de persoane pe locuinţă
în urban decât în rural (2,62 persoane faţă de 2,65 persoane). Ambele situaţii pot
surveni ca urmare a creşterii condiţiilor de locuit. Suprafaţa locuibilă aferentă
unei persoane era, în 2002, de 14,2 mp (mai mare cu 2,6 mp. comparativ cu
1992). Suprafaţa medie locuibilă pe o persoană a crescut în ultimul deceniu atât
în mediul urban, cât şi în mediul rural, revenind câte 14,3 mp. respectiv 14,1 mp.
pe o persoană (o uşoară creştere a locuinţelor din mediul urban).
Gradul de confort al fondului locativ se mai caracterizează şi prin proporţia
dotării locuinţelor cu dependinţe şi principalele utilităţi. În ceea ce priveşte
dotarea cu principalele instalaţii edilitare şi dependinţe, fondul de locuinţe a
cunoscut unele tendinţe diferite, care, în general, confirmă o anumită
îmbunătăţire a condiţiilor de confort din locuinţe.
În evoluţia dotării locuinţelor cu principalele instalaţii şi dependinţe, se
constată unele diferenţe între mediile de viaţă socială. Este evident că gradul de
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dotare a locuinţelor cu principalele instalaţii edilitare este mult mai ridicat în
mediul urban decât cel din mediul rural (singura diferenţă nesemnificativă este în
ceea ce priveşte dotarea cu instalaţie electrică), cu toate că există o tendinţă de
creştere a ponderii locuinţelor dotate cu apă, canalizare, energie electrică şi în
mediul rural.
În ceea ce priveşte ponderile locuinţelor din mediul urban dotate cu
instalaţii de canalizare, energie electrică, încălzire prin termoficare (şi centrale
termice), acestea sunt în 2002 ceva mai reduse faţă în 1992. Excepţia o
reprezintă creşterea ponderii locuinţelor din mediul urban care au alimentarea cu
apă în locuinţă.
Este de remarcat, de asemenea, faptul că, nu toate locuinţele care au
instalaţie de alimentare cu apă au şi instalaţie de canalizare (nici prin reţea
publică, nici prin sistem propriu). Astfel, la 1000 locuinţe cu reţea de alimentare
cu apă revin numai 961 locuinţe cu instalaţie de canalizare, un raport în
descreştere faţă de 1992 (când erau 983‰). Această scădere a raportului a avut
loc atât în mediul urban (fiind de 978 locuinţe la mie, faţă de 994 locuinţe la mie
la recensământul precedent), cât şi în mediul rural (856 locuinţe la mie faţă de
881 la mie). Aceasta înseamnă, de exemplu că, în mediul urban un număr de 22
locuinţe din 1000 au apă, dar nu şi canalizare.
O situaţie particulară a apărut şi în ceea ce priveşte dotarea locuinţelor cu
instalaţie electrică. Deşi numărul locuinţelor cu instalaţie electrică a crescut în
ultimul deceniu (cu 402 mii, respectiv 5,4%), totuşi ponderea acestor locuinţe în
total s-a redus (de la 96,7% în 1992 la 96,3%) şi aceasta datorită tendinţei
înregistrate în mediul urban.
Astfel, la 1000 locuinţe din municipii şi oraşe, numai 986 locuinţe au
instalaţie electrică (faţă de 995 în anul 1992) ceea ce înseamnă că 14 din 1000
locuinţe situate în mediul urban nu au asigurată energia electrică. În mediul rural,
ponderea locuinţelor racordate la reţeaua electrică a crescut, deşi nesemnificativ. Astfel în cadrul comunelor, actualmente, 63 locuinţe din 1000 nu dispun
de electricitate (datorită faptului că în anumite sate nu există reţea de energie
electrică din cauza unor condiţii geografice dificile sau a distanţei mari faţă de
furnizorii de energie electrică).
Ponderea locuinţelor care au încălzire cu termoficare sau prin centrale
termice era în 2002 de 67,6% în mediul urban şi de numai 2,0% în rural.
Ceea ce trebuie subliniat este că, în ciuda creşterii numărului locuinţelor
din urban cu 184,4 mii în ultimul deceniu, numărul locuinţelor care beneficiază de
acest mod de încălzire a scăzut cu 52,7 mii (respectiv –1,8%), ceea ce a făcut ca
ponderea acestora să fie mai scăzută decât în 1992 (când a fost de 71,9%,
respectiv o scădere a ponderii cu 4,3 puncte procentuale).
În mediul rural, ponderea locuinţelor cu termoficare sau prin centrale
termice a rămas deosebit de redusă, de numai 2,0% (totuşi în creştere faţă de
1,7% cât era în 1992).
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Această tendinţă înregistrată în ultimul deceniu ridică problema schimbării
structurii locuinţelor după modul lor de încălzire, în special în urban.
Un alt aspect caracteristic al condiţiilor de locuit, respectiv de confort al
locuinţelor, îl reprezintă dotarea fondului de locuinţe cu principalele dependinţe
necesare: bucătărie şi baie. Şi sub acest aspect, au apărut tendinţe diferite în
cadrul mediului urban şi al mediului rural. Numărul locuinţelor care sunt dotate cu
bucătării, de 7156,7 mii, deţin în totalul fondului de locuinţe o pondere de 88,2%.
Ponderea locuinţelor cu bucătării din mediul urban se ridică la 94,7% din totalul
locuinţelor urbane, o pondere mai redusă însă ca cea înregistrată în 1992 (când
a fost de 96,2%). Şi în mediul rural, s-a înregistrat o uşoară reducere a ponderii
locuinţelor cu bucătărie (de la 81,8% în 1992 la 81,1% în 2002), deşi numărul lor
a crescut în ultimul deceniu cu 189,8 mii locuinţe.
Ca număr absolut, din sporul numărului de locuinţe în urban, 70,6 mii
locuinţe nu aveau bucătărie, în timp ce în rural, din creşterea numărului de
locuinţe (cu 267,0 mii), un număr de 77,2 mii nu aveau bucătărie în locuinţe. În
anul 2002, din totalul locuinţelor înregistrate, fără bucătărie sunt 225 mii locuinţe
în urban şi 728 mii locuinţe în rural, ceea ce înseamnă că, aproape un milion de
locuinţe nu dispun de această dotare esenţială pentru asigurarea unor condiţii de
locuit civilizate.
În ceea ce priveşte dotarea locuinţelor cu o altă dependinţă necesară unor
condiţii bune de trai, respectiv, dotarea cu baie se constată o tendinţă de îmbunătăţire a situaţiei atât în urban cât şi în rural (departe de a fi satisfăcătoare).
Ponderea locuinţelor cu baie în mediul urban este de 83,2% (cu 1,9
procente mai mult ca în 1992), iar ponderea corespunzătoare din rural este de
13,4% (cu 5,4 puncte procentuale mai mult ca în 1992), de peste 6 ori mai mică
decât ponderea din mediul urban (în ultimii 10 ani numărul locuinţelor cu baie din
urban a crescut cu 229 mii, iar acela din rural cu 228 mii). Ţinând seama de
gradul de dotare cu ambele dependinţe, se apreciază că doar jumătate din
locuinţele din România dispun de bucătărie şi baie.

10.4. Concluzii
În general, dinamismul urban este influenţat atât de procesul de globalizare, cât şi de orientările politicilor macroeconomice. Aglomerarea economiilor,
investiţiile de capital, facilităţile de infrastructură, oportunităţile privind pregătirea
profesională/specializare şi cele privind angajarea sunt factori care au atras şi
continuă să atragă populaţia, determinat-o să se îndrepte spre zonele urbane.
Ca rezultat, zonele urbane sunt, de multe ori, asociate cu un masiv „metabolism
material” şi cu poluarea mediului.
Având în vedere cele prezentate pe parcursul studiului intitulat Analiza
fenomenului urbanizării şi a disparităţilor urban-rural, putem spune că, evoluţia
procesului de urbanizare a fost influenţată de următorii factori grupaţi în trei mari
categorii:
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1. Globalizarea economică şi schimburile tehnologice, care influenţează repolarizarea forţei de muncă (cantitativ sau calitativ). Acest factor, care
concentrează activităţi cu înalte performanţe economice într-un număr restrâns de zone specializate, determină creşterea dezechilibrelor regionale.
Din acest motiv, mulţi urbanişti îşi pun problema dacă difuziunea inovaţiilor
şi a activităţilor economice reprezintă un mecanism suficient de puternic
care să asigure autoreglarea sistemelor naţionale şi regionale.
2. Oraşul – forţă a creşterii economice – este, în acelaşi timp, locul unde se
cristalizează toate disfuncţiile sociale. Aici există procesul de sărăcire socială, care duce în final la promiscuitate şi la scăderea calităţii activităţilor
din domeniul sănătăţii. La un moment dat, oraşul, în procesul dezvoltării
sale, nu mai poate susţine dezvoltarea socială egală, îndreptându-se (în
special, în zonele periferice) spre „buzunare de sărăcie‖.
3. Metodele de producţie, consumul şi comunicaţiile urbane impun utilizarea unei importante cantităţi de energie şi materiale de diferite naturi.
Acest lucru transformă, la un moment dat, oraşul şi zona regiunilor sale
metropolitane într-un loc pentru depozitarea cantităţilor de deşeuri rezultate din funcţiile sale.
4. Uniunea Europeană consideră că procesul dezvoltării urbane (şi implicit
factorii care contribuie la acesta) reprezintă un important obiectiv de
creştere a coeziunii sociale pe teritoriul său. Problemele care derivă din
acest proces, în special cele legate de excluderea socială, reprezintă
ameninţări pe termen lung asupra stabilităţii politice, asupra integrării,
competitivităţii economice etc. La acestea se adaugă probleme legate de
poluarea mediului, limitările în politica transporturilor, nivelul proiectelor
de infrastructură, cooperarea şi resursele alocate, abordate la nivel comunitar, regional şi urban.
Până în prezent, politica şi dezvoltarea urbană au fost subînţelese în
contextul politicii cu impact spaţial – politica de dezvoltare regională. Pentru
implementarea ei, în perioada 1988-1993, au fost alocate fonduri structurale în
valoare de opt miliarde ECU. Astfel, sub incidenţa obiectivului 1 al politicii regionale a UE au intrat 22 oraşe mari cu o populaţie de peste 500.000 locuitori.
De asemenea, oraşele au beneficiat de numeroase iniţiative comunitare (articolul 10 al Regulamentului FS).
Ţinând seama de tendinţele actuale, politica urbană europeană îşi propune să integreze obiective de ordin economic cu cele de mediu. Astfel, se
adresează contradicţiilor existente între competiţie, coeziune şi inegalităţile din
concepţia şi strategia UE. Cele două direcţii – creşterea competitivităţii şi competiţiei – sunt, în acelaşi timp, obiective de bază ale politicii urbane în UE.
Prin iniţiativele comunitare susţinute prin fondurilor structurale sunt avute
în vedere două categorii mari de intervenţii cu caracter urban:
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 încurajarea iniţiativei private la nivel urban şi susţinerea politicii inovative,
care să răspundă problemelor urbane şi prin care să se încurajeze creşterea standardului european;
 încurajarea conexiunilor între zonele urbane şi, întărirea reţelei urbane la
nivel european.
Cele două iniţiative pot juca un rol important în politica comunitară, dar
nu pot oferi soluţii la toate problemele urbane, de aceea politica urbană trebuie
să tindă spre completarea decât spre finanţarea unor iniţiative sau reţele.
În România, tendinţa generală este accentuarea fenomenului de dezurbanizare şi acest lucru este susţinut de următoare idee: în ultimii zece ani s-au
produs schimbări în ceea ce priveşte repartiţia pe medii de viaţă socială, în
sensul creşterii ponderii numărului de locuitori din mediul rural de la 45,7% în
1992 la 47,3% în 2002 şi scăderii implicite a ponderii numărului de locuitori din
municipii şi oraşe de la 54,3% în 1992 la 52,7% în 2002. Această situaţie a fost
determinată atât de sporul natural negativ, cât şi de migraţia internă şi externă.
Factori de influenţă: emigrarea, cu stabilirea domiciliului în străinătate
Din perspectiva aderării la UE, este necesar ca politica de dezvoltare urbană în România să fie recunoscută drept pârghie importantă în cadrul sistemului politic românesc, abordarea acesteia trebuind să primească influenţele,
actuale şi viitoare, ale dezvoltării generale comunitare.
Ca viitor stat membru al UE, România şi oraşele sale trebuie să se
încadreze în tendinţa politicii urbane comunitare: eurooraşele. Precizăm acest
lucru deoarece, pentru etapa 2007-2013, Comisia Europeană va acorda o
atenţie deosebită noilor state membre, regiunilor şi oraşelor acestora, care se
confruntă cu probleme de dezvoltare importante. Disparităţile existente vor trebui
atenuate gradat şi eşalonat, atât ca disparităţi interregionale, cât şi ca disparităţi
intra-regionale, astfel încât, în perspectiva integrării efective a României în
Uniunea Europeană, să se realizeze complementaritatea dezvoltării României cu
dezvoltarea întregului continent european. Planurile de dezvoltare la nivel
naţional vor trebui coordonate cu cele la nivel regional, judeţean şi local, cu
respectarea tuturor legilor promulgate, privind dezvoltarea, fără a neglija
dezvoltarea zonelor speciale, cum ar fi cele ecologic fragile (zonele umede,
zonele montane, zona deltaică etc.), subdezvoltate sau periferice,
transfrontaliere.
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CAPITOLUL 1
SINTEZA STĂRII ACTUALE A INDUSTRIEI ROMÂNEŞTI
– ANALIZA SWOT A SECTORULUI INDUSTRIAL –
Corneliu RUSSU
Analizele efectuate pentru determinarea stării actuale a industriei româneşti, ale căror concluzii au fost sintetizate în matricea SWOT prezentată mai
jos, au pornit de la prevederile înscrise într-o serie de documente programatice
şi rapoarte care au oferit numeroase elemente de comparare şi de apreciere
semnificative, de substanţială relevanţă pentru studiul nostru:
 Planul de acţiune al guvernului pentru aplicarea Strategiei naţionale de
dezvoltare economică a României pe termen mediu, definitivată în martie
2000 (Capitolul IV – Politicile de ajustare structurală şi de dezvoltare a
economiei);
 Strategia Naţională de dezvoltare sustenabilă a României (2000-2020);
 Programul Naţional de aderare a României la Uniunea Europeană;
 Programul de guvernare pe perioada 2001-2004;
 Programul Naţional pentru dezvoltarea regională a ţării;
 Politica industrială a României, aprobată prin HG nr. 867/2002;
 Directiva Consiliului Europei nr. 96/413 EC din 25 iunie 1996 privind implementarea Programului de acţiune al Comunităţii pentru întărirea competitivităţii industriei europene;
 Prevederile Tratatului de la Maastricht [Art. 157(130)], 1992;
 Raportul Comisiei Europene „O politică industrială a competitivităţii pentru Uniunea Europeană‖, 1994;
 Documentele programatice ale Consiliului European de la Lisabona,
2000, care a stabilit obiectivul transformării UE până în anul 2010 în cea
mai dinamică şi competitivă economie a lumii, ale Consiliului European
de la Stockholm, 2001 şi ale Consiliului European de la Barcelona, 2002;
 Rapoartele de ţară ale Comisiei Europene privind progresul României pe
calea integrării, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
În lumina reperelor oferite de aceste documente, precum şi a concluziilor
studiilor numeroase efectuate de specialişti români şi străini cu privire la evoluţia după anul 1990 şi la condiţia actuală a economiei şi industriei româneşti, se
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poate aprecia că aceasta prezintă aspectele cele mai semnificative sintetizate
în matricea SWOT care urmează.
Tabelul nr. 1
Matricea SWOT privind starea actuală a industriei româneşti
Puncte forte
Aspecte generale:
Acordarea de către Comisia Europeană a statutului de
economie de piaţă funcţională României, în Raportul
de ţară pe anul 2004 privind progresul României pe
calea integrării în Uniunea Europeană, ca recunoaştere a îmbunătăţirii semnificative a unei bune părţi a
performanţelor economiei ţării noastre
Creşterea economică susţinută de-a lungul a patru ani
consecutivi (2000-2,2% faţă de anul precedent, 2001
– 5,7%, 2002 – 4,9%, 2003 – 4,7%), la care o contribuţie decisivă a avut industria, îndeosebi cea prelucrătoare
Predominanţa sectorului privat în economie (ponderea
în PIB a sectorului privat a fost, în 2002, de 66,8%). În
anul 2002, ponderea capitalului privat din economie a
depăşit, pentru prima oară de la începutul procesului
de reformă, pe cea a sectorului public

Puncte slabe
Aspecte generale:
Evoluţia fluctuantă a producţiei industriale după
anul 1990 (scădere în perioada 1990-1992,
creştere în perioada 1993-1996, scădere în
perioada 1997-1999, creştere continuă începând din anul 2000). La nivelul anului 2000,
producţia industrială reprezenta 44,5% din cea
a anului 1989, din care industria extractivă –
46,5%, cea prelucrătoare 46,5%, iar producţia şi
distribuţia de energie electrică şi termică, gaze
şi apă – 51,1%
Intensitatea redusă a procesului de ajustare
structurală în direcţia apropierii acesteia de
modelul specific unei ţări dezvoltate, proces
grevat permanent de teama de costuri sociale şi
politice ridicate

Ritmul lent al privatizării şi restructurării întreprinderilor, îndeosebi în domeniul utilităţilor
energetice, care reprezintă peste 70% din partea de capital deţinută de către stat. Responsabilitatea privatizărilor în domeniul industrial a
fost împărţită între Autoritatea pentru Privatizare
şi Administrarea Activelor Statului (APAPS) şi
Ministerul Economiei şi Comerţului – MEC (care
Îmbunătăţirea performanţelor financiare şi a perspec- deţine circa 78% din activele totale ale statului
tivelor de privatizare ale câtorva dintre cele mai mari şi este responsabil pentru companiile din secunităţi industriale generatoare de pierderi, inclusiv prin toarele strategice – energie, ţiţei şi gaze, minerit
reducerea semnificativă a supraefectivelor de perso- şi apărare). Dacă APAPS a înregistrat realizări
nal
notabile, consemnate la rubrica Puncte forte,
MEC a realizat numai două privatizări în perioaÎntărirea disciplinei financiare a întreprinderilor, inclu- da 2001 – 2003
siv prin controlul costurilor salariale în sectorul public
şi prin deconectarea de la alimentarea cu energie
Lipsa de disciplină financiară a unei părţi a
electrică a celor cu arierate
agenţilor economici industriali şi capacitatea
încă redusă de colectare a taxelor şi impozitelor
Creşterea dinamismului demografic al întreprinderilor,
ca urmare a îmbunătăţirii reglementărilor juridice şi
Mediul de afaceri insuficient de favorizant (inadministrative privind intrarea pe şi ieşirea de pe
certitudini privind drepturile de proprietate, posipiaţă, ceea ce reflectă intensificarea activităţii econo- bilitatea interpretării discreţionare a prevederilor
mice şi continuarea ajustării structurale în cadrul
legale privitoare la taxe, prevederi ambigui sau
acesteia
incomplete privind intrarea pe şi ieşirea de pe
piaţă, deficienţe în impunerea disciplinei de
Deschiderea crescândă a economiei româneşti spre piaţă în întreaga economie, forţa redusă a guUniunea Europeană, ceea ce denotă existenţa unor
vernanţei corporative);
complementarităţi încurajatoare în numeroase sectoare industriale. Tendinţa este reflectată de creşterea Instabilitatea cadrului legislativ, lipsa frecventă
valorii exportului şi importului de bunuri şi servicii cu
de transparenţă a afacerilor, lipsa impunerii de
Reducerea numărului de întreprinderi aflate încă în
proprietatea statului a scăzut de la 1673 în decembrie
2001 la 1342 în iunie 2003; dintre acestea, mai puţin
de 10%, cele mai mari însă, sunt deţinute de diverse
ministere, majoritatea fiind din domeniul energiei şi din
cel al transporturilor

857
Puncte forte
Puncte slabe
acest partener, cel mai important al României, de la
constrângeri bugetare drastice întreprinderilor
75,3% din PIB în 2001 la 76,6% din PIB în 2002
de stat şi închiderea incompletă a celor generaCrearea Directoratului General pentru Politică Indus- toare de pierderi;
trială, în aprilie 2003, care are responsabilitatea coordonării şi implementării politicii industriale a României
În domeniul energetic:
Creşterea nivelului securităţii energetice a ţării prin
asigurarea unui stoc de combustibil pentru consumul
pe 55,5 zile la sfârşitul anului 2003 comparativ cu
stocul asigurat la sfârşitul anului 2002 pentru consumul pe 51,5 zile;

În domeniul energetic:
Piaţa energiei electrice, deşi este deschisă în
Continuarea lucrărilor la Unitatea 2 a Centralei nuclea- proporţie de 33%, nu funcţionează totuşi ca una
ro-electrice de la Cernavodă care va deveni operaţio- concurenţială, măsurile destinate să-i accennală în 2007;
tueze caracteristica de piaţă concurenţială fiind
contracarate de instabilitatea cadrului legislativ,
Adoptarea Legii energiei în iunie 2003. 33% din piaţa tendinţa de coordonare centralizată a organisinternă în sectorul energiei este deschisă. Iniţierea
mului de reglementare şi planificarea deficitară
procesului de privatizare pentru două dintre cele opt
a investiţiilor;
companii existente de distribuţie;
Transelectrica, operatorul naţional al sistemului de
Aceleaşi deficienţe se manifestă şi în sectorul
transport, a devenit, în mai 2003, membru deplin al
gazeifer;
Western European Electricity Networks System;
Eficienţa energetică în economie continuă să fie
Privatizarea unor mari unităţi din sistemul energetic, al redusă, iar impactul Agenţiei Române pentru
petrolului şi al gazelor naturale: S.N.P. PETROM,
Eficienţa Energetică este limitat;
preluată de concernul austriac OMV; S.C. Electrica
Dobrogea şi S.C. Electrica Banat, preluate de concer- Întârzierea reformei profunde a sectorului enernul italian ENEL; Distrigaz Sud, preluată de firma
getic, în ciuda anumitor progrese înregistrate în
franceză GAZ DE FRANCE; Distrigaz Nord, ce urprivatizarea companiilor de distribuţie a energiei
mează a fi preluată de concernul RUHRGAZ din
electrice, precum şi a eliminării distorsiunilor de
Germania;
preţuri şi tarife.
Din 10 octombrie 2004, Sistemul Energetic Naţional al
României este conectat la cel al UCTE prin legarea în
sincronism a liniei electrice de 400 KV Sandorfalva,
Ungaria – Arad, România; interconectarea SEN cu
sistemul lărgit al UCTE va determina funcţionarea
primului la standarde ridicate de eficienţă şi de calitate
a energiei produse, transportate şi distribuite, precum
şi colaborarea şi întrajutorarea cu partenerii de conexiune;
Deschiderea pieţei în sectorul gazelor naturale în
proporţie de 30%, comparativ cu 25% anul precedent.
Pregătirea pentru privatizare a celor două companii de
distribuţie a gazelor – Distrigaz Nord şi Distrigaz Sud,
procesul fiind însă întârziat;
Creşterea ratelor de colectare a facturilor energetice
Continuarea restructurării industriei miniere (în 2003
au fost închise încă 12 mine de huilă şi lignit neviabile), ceea ce a contribuit la creşterea eficienţei ex-
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ploatării şi la îmbunătăţirea competitivităţii
În domeniul comerţului exterior:
Creşterea ponderii exportului de maşini şi echipamente de la 19,9% în 2001 la 21,2% în 2002, îndeosebi ca
urmare a intensificării vânzărilor de maşini electrice
(tendinţă menţinută şi în anul 2003);
Valorificarea adecvată a avantajelor competitive
deţinute de unele sectoare industriale cu orientare
puternică spre export
 Confecţii de îmbrăcăminte;
 Pielărie şi încălţăminte;
 Prelucrarea lemnului;
 Mobilă.
În domeniul modificărilor structurale:
Reducerea ponderii industriilor cu intensitate mare a
forţei de muncă de calificare redusă (Textile şi produse textile, Confecţii de îmbrăcăminte, Pielărie şi
încălţăminte, Prelucrarea lemnului, Mobilă) în structura producţiei industriale (de la 16,1% în 1990 la 11,9%
în 2001);

Puncte slabe

În domeniul comerţului exterior:
Cursul descendent al comerţului exterior, concretizat în cronicizarea şi creşterea deficitelor
balanţei comerciale cu majoritatea partenerilor
străini şi în deteriorarea structurii exportului.
Menţinerea în structura exportului românesc
spre UE a modelului specific economiei centralizate.

În domeniul modificărilor structurale:
Diminuarea ponderii, şi aşa redusă, a industriilor
de înaltă tehnologie (Mijloace ale tehnicii de
calcul şi de birou, Aparate şi instrumente medicale, de precizie, optică şi ceasornicărie, Echipamente şi aparate radio, de televiziune şi
comunicaţii, Maşini şi aparate electrice, Edituri,
poligrafie şi reproducerea înregistrărilor pe
suporţi) în structura producţiei industriale (de la
5,2% în 1990 la 4,5% în 2001);
Creşterea ponderii activităţilor energo-intensive
în totalul producţiei industriei prelucrătoare (de
la 28,8% în 1990 la 35,3% în 2001);
Restructurarea incompletă în unele sectoare,
printre care Industria metalurgică, Extracţia şi
prepararea cărbunilor, Energie electrică şi termică, Transporturi. Restructurarea sectorului
energetic joacă un rol esenţial, întrucât acesta
reprezintă principalul canal prin care sprijinul
cvasifiscal este acordat întreprinderilor neviabile;
Declinul unor industrii care pe plan mondial se
caracterizează printr-o dinamică înaltă a producţiei de peste 5% creştere anuală – Mijloace
ale tehnicii de calcul şi de birou, Edituri, poligrafie şi reproducerea înregistrărilor pe suporţi,
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În domeniul investiţiilor:
Creşterea efortului investiţional consacrat industriei
prelucrătoare în perioada 1990-2001 în ritmuri superioare (1990=100, 1996 – 165,2%, 2001 – 152,4%)
celor înregistrate pe ansamblul economiei (1990=100,
1996 – 114,9%, 2001 – 111,2%) şi pe cel al industriei
(1990=100, 1996 – 121,5%, 2001 – 107,4%);
Totalul investiţiilor străine directe (ISD) în România a
reprezentat, în perioada 1990-2001 (până la 1 X
2001) 7, 395 miliarde USD, din care circa 2 miliarde
USD din privatizare, niveluri însă incomparabil mai
mici faţă de cele înregistrate în aceeaşi perioadă de
alte ţări din Europa Centrală şi de Est (Polonia – 39
mld. USD, Ungaria – 21,5 mld. USD, Rep. Cehă –
12,5 mld. USD).

Puncte slabe
Echipamente şi aparate radio, de televiziune şi
comunicaţii, Chimia de tonaj mic şi mediu, Aeronautică, Produse de inginerie genetică, Alimentară (produse ecologice şi băuturi dietetice);
Creşterea producţiei unor industrii care nu dispun de avantaje competitive (Metalurgie), neglijarea unor industrii cu potenţial de redresare
şi de dezvoltare în perspectivă (Maşini şi aparate electrice, Mijloace de transport rutier, Alte
mijloace de transport).
În domeniul investiţiilor:
Insuficienţa nivelului investiţiilor în raport cu
cerinţele enorme de ajustare structurală a industriei: stabilitatea macroeconomică crescândă
şi îmbunătăţirea perspectivelor economice au
determinat sporirea formării brute a capitalului
fix de la 20,5% în PIB, în 2001, la 21,1% în
2002, precumpănitor pe baza creşterii investiţiilor private; formarea brută a capitalului fix din
resurse bugetare a sporit în cadrul PIB de la
2,4% în 2001 la 2,5% în 2002 şi, potrivit Programului Economic de Preaderare, rămâne cu o
tendinţă ascendentă moderată;
Orientarea efortului investiţional după anul 2000
precumpănitor spre sectoare industriale de
joasă tehnologie, cu valoare adăugată mică,
unele energointensive (Metalurgie, Alte produse
din materiale nemetalice);
Sectoarele de medie şi, mai ales, de înaltă
tehnologie, au ocupat locuri modeste între priorităţile investiţionale, unele dintre acestea –
Maşini şi aparate electrice, Maşini şi echipamente -, a căror dezvoltare ar avea efecte benefice ample pentru întreaga economie şi care
dispun de avantaje competitive potenţiale apreciabile, fiind aproape ocolite de investitori;
Existenţa unui stoc redus de investiţii străine
directe (ISD), fluxul anual net al acestora reprezentând în 2002 numai 2,4% din PIB. Valorificarea insuficientă a căii privatizării pentru
atragerea ISD. Resortul puternic pe care îl reprezintă ISD pentru modernizarea unei economii în tranziţie nu a fost valorificat în cadrul
economiei româneşti la potenţialul său, din
punctul de vedere al indicatorilor specifici privind ISDF România prezentând decalaje nefavorabile semnificative în raport cu ţările
caracterizate printr-un nivel înalt al reformei;
Calea privatizării pentru atragerea ISD nu a fost
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valorificată adecvat, ritmul lent al privatizării şi
frecventele schimbări legislative şi instituţionale
în acest domeniu făcând ca ţara noastră să
piardă fluxuri importante de ISD, care s-au
orientat către alte ţări mai atractive din regiune;
Volumul relativ redus al ISD şi al investiţiilor
autohtone a făcut ca efortul investiţional să nu
antreneze modificări structurale semnificative în
industria prelucrătoare, care să îi modernizeze
configuraţia; modificările produse totuşi sub
impactul investiţiilor, dar şi al altor factori (reorganizări, gestiune mai bună etc.), s-au cantonat,
îndeosebi, în zona sectoarelor tradiţionale,
caracterizate prin grad tehnologic redus sau
mediu, material-intensivitate şi muncă-intensivitate mare.

În domeniul Ştiinţei şi Tehnologiei:
Înregistrarea unor progrese semnificative pe plan
legislativ, instituţional şi funcţional în conceperea şi
aplicarea politicii Ştiinţei şi Tehnologiei;

În domeniul Ştiinţei şi Tehnologiei:
Lipsa unei politici clare şi coerente a Ştiinţei şi
Tehnologiei în perioada anilor ‘90, ceea ce a
determinat reducerea drastică a potenţialului de
C & D din industrie;

Actualizarea prin hotărâre guvernamentală a Planului
Naţional pentru Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Ponderea foarte redusă a cheltuielilor totale de
Inovare şi extinderea duratei acestuia până în anul
C & D în PIB (0,39% în 2000, de la 1,81% în
2005;
1990), în condiţiile în care nivelul acestui indicator a fost, la nivelul Uniunii Europene, în anul
Iniţierea organizării de parcuri ştiinţifice şi tehnologice; 2000, de 1,90%;
Extinderea, îndeosebi după anul 2000, a finanţării pe
baze competitive a programelor de cercetare & dezvoltare;
Susţinerea puternică de către cercetarea & dezvoltarea de profil a competitivităţii firmelor şi produselor
din unele sectoare industriale (Industria alimentară şi
a băuturilor, Prelucrarea lemnului, Prelucrarea
ţiţeiului, Metalurgie).

Lipsa de echilibru între ponderile activităţii de
cercetare realizată de către unităţi de cercetare
(departamentale şi ale Academiei Române, care
este preponderentă), universităţi şi agenţi
economici;
Absenţa funcţiei de C & D în cea mai mare
parte a întreprinderilor industriale. Insuficienta
valorificare a potenţialului inovaţional, atât cât
există, din industria prelucrătoare;
Cooperarea redusă a unităţilor de cercetare cu
întreprinderile;
Ponderea redusă a sectorului privat în activităţile de C & D;

În domeniul IMM:
Evoluţia explozivă a sectorului IMM în economie după
anul 1990, activitatea întreprinderilor din această categorie dimensională dovedindu-se sensibil mai eficientă decât cea desfăşurată în marile întreprinderi;

Participarea modestă a României la Programul
Cadru VI al Uniunii Europene.

În domeniul IMM:
Lipsa de implicare consistentă a IMM în sectoare de înaltă tehnologie al căror specific de
Contribuţia substanţială a IMM la amplificarea ponderii producţie este adecvat desfăşurării activităţii în
unor sectoare industriale în structura producţiei indus- unităţi de acest tip;
triale (Prelucrarea lemnului, Edituri, poligrafie şi reSchimbările frecvente ale cadrului reglementativ
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producerea înregistrărilor pe suporţi, Recuperarea
deşeurilor şi resturilor de materiale reciclabile).
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privitor la sectorul IMM;
Capacitatea relativ redusă de absorbţie a fondurilor UE, determinată de deficienţele existente
cu privire la factorii ei determinanţi (cadrul instituţional, funcţionarea sistemului bancar, ratele
de economisire şi investire, mediul de afaceri,
coaliţiile de interese).

Oportunităţi
Penetrarea pe piaţa unică europeană, foarte largă,
exigentă, cu cereri diferenţiate;
Creşterea semnificativă a interesului investitorilor străini
pentru industria şi economia românească în general ca
urmare a dobândirii de către România a statutului de
ţară membră a NATO;
Extinderea relaţiilor comerciale şi de cooperare în producţie cu Federaţia Rusă;
Valorificarea avantajelor de locaţie prin asigurarea
condiţiilor favorabile de delocalizare pe teritoriul naţional a unor unităţi productive de piese, componente,
subansamble, deci din industria orizontală, aparţinând
firmelor reputate din Uniunea Europeană;
Continuarea privatizării unităţilor industriale care se mai
află în portofoliul Autorităţii Naţionale pentru Privatizare
şi Administrarea Participaţiilor Statului, precum şi a
unităţilor furnizoare de utilităţi publice aflate în portofoliul Ministerului Economiei şi Comerţului;
Iniţierea lucrărilor de construcţie a tronsoanelor de pe
teritoriul ţării ale Coridoarelor transeuropene IV şi VII;
Iniţierea lucrărilor de construcţie a tronsonului de pe
teritoriul ţării al magistralei petroliere – gazeifere Georgia – Italia de Nord (Batumi – Trieste);
Asocierea României la Programul Cadru VI al Uniunii
Europene pentru Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică,
precum şi la Programul Cadru VI Euratom. Reorganizarea Sistemului Naţional de Puncte de Contact în
vederea participării la Programul Cadru VI;
Participarea României la programe comunitare cu
incidenţă asupra activităţii industriale: Socrates II
(2000-2006), Leonardo da Vinci II (2000-2006), Programul Cadru VI, inclusiv Euratom (2002-2006), Programul Multianual pentru Întreprinderi şi Antreprenoriat
(2001-2005), ISPA (pentru îmbunătăţirea infrastructurii
de mediu şi transport), PHARE (de exemplu, Programele de cooperare Transfrontalieră PHARE 2002 cu
Bulgaria şi Ungaria). Pentru perioada 2004-2006 se au
în vedere, cu prioritate, sectoarele cheie pentru finalizarea pregătirilor de aderare, alocarea fondurilor de
preaderare căpătând astfel un caracter strategic mai
pronunţat; programul multianual 2004-2006 este elaborat pe baza priorităţilor stabilite prin Roadmap-ul privind
aderarea.

Ameninţări
Perpetuarea în continuare a instabilităţii cadrului legislativ;
Menţinerea, în cazul în care nu se accelerează luarea
şi aplicarea măsurilor adecvate în domeniul formării şi
perfecţionării cadrelor necesare, a capacităţii scăzute
a anumitor organisme ale autorităţilor publice centrale, regionale şi locale de a aplica prevederile cadrului legislativ şi reglementativ şi de a asigura
absorbţia integrală a fondurilor de sprijin acordate sub
diferite forme de Uniunea Europeană;
Tolerarea în continuare a neplăţii de către companii
cu capital majoritar de stat a facturilor pentru utilităţi şi
a altor datorii către buget, ceea ce reprezintă subvenţii implicite;
Expunerea excesivă a activităţii din unele sectoare
ale economiei (agricultură, zootehnie, silvicultură) la
riscul producerii unor fenomene naturale cu efecte
nefavorabile (secetă, inundaţii, eroziuni ale solului,
deforestări), ca urmare a stării necorespunzătoare a
infrastructurilor specifice (sisteme de irigaţii, regularizări ale cursurilor de apă, perdele forestiere de protecţie etc.). Efectele menţionate constituie, totodată,
ameninţări potenţiale pentru sectoarele industriale
corespunzătoare activităţilor respective (Industria
alimentară, Prelucrarea lemnului, Mobilă etc.):
Concurenţa puternică din partea unor producători
străini, îndeosebi din China şi ţările Asiei de Sud-Est,
cu costuri de producţie scăzute, ceea ce poate submina avantajele competitive ale multor sectoare ale
industriei prelucrătoare:
Concurenţa producătorilor din alte ţări ale Europei
Centrale şi de Est, capabili să-şi amplifice avantajele
competitive prin valorificarea resurselor financiare
investite de Uniunea Europeană prin Fondurile structurale:
Posibilitatea producerii unor „şocuri‖ ale pieţei muncii
de la nivel local ca urmare a restructurării unor mari
întreprinderi industriale, aflate încă în proprietatea
statului:
Fenomenul de migraţie peste graniţă a forţei de
muncă calificată, lipsind ţara de importante resurse
umane care pot contribui la realizarea creşterii economice.

CAPITOLUL 2
ANALIZA SWOT A FACTORILOR DE COMPETITIVITATE
A ECONOMIEI ROMÂNEŞTI
Nicoleta HORNIANSCHI

Deşi dezvoltarea tuturor economiilor mari, de-a lungul secolului XX, este în
mare parte rezultatul industrializării, în special ca efect al expansiunii industriei şi
comerţului produselor din sfera industriilor prelucrătoare, este neîndoielnic faptul
că impactul acesteia asupra dezvoltării umane nu este limitat la producţia de
bunuri materiale: prin resursele umane, organizaţionale şi infrastructura
reclamate, industria prelucrătoare a devenit, în toate statele dezvoltate, forţa
majoră care se află în spatele creării societăţilor moderne.
Evident, dacă doreşte să progreseze, economia românească nu va putea
ignora, necesitatea revigorării industriei prelucrătoare, acest motor care, după
cum însăşi experienţa mondială o relevă împinge societatea înainte, conferindu-i
atributele modernităţii şi bunăstării.
Gândind perspectivele reconfigurării structurale a industriei româneşti în
contextul mondial al globalizării, trebuie să se ţină seama de faptul că principala
provocare a viitorului constă în maximizarea impactului industriei prelucrătoare
asupra dezvoltării economiei generale, incluzând aici posibilitatea de a asigura
un standard de viaţă mai ridicat, în special, datorită capacităţii de a furniza locuri
de muncă mai numeroase şi mai bine retribuite – concomitent cu minimizarea
impactului producţiei şi consumului asupra mediului natural.

2.1. Interrelaţia factori de producţie – competitivitate
Obiectivul principal al dezvoltării industriale durabile este asigurarea
competitivităţii industriale – ceea ce influenţează major şansele creşterii economice datorită ponderii industriei în PIB, datorită creşterii nivelului veniturilor
bugetare, dezvoltării comerţului exterior şi a gradului de ocupare a forţei de
muncă.
Atingerea acestui obiectiv poate fi realizat doar prin aplicarea unor politici
industriale viabile, statul prin instrumentele de politică industrială stimulând
dezvoltarea durabilă selectivă şi creşterea competitivităţii sectorului industrial,
care prin efectele propagate pot genera dezvoltarea serviciilor pentru industrie şi
a sectorului terţiar, în ansamblu.
Specializarea industriei româneşti în direcţia valorificării avantajului
comparativ se poate face prin promovarea unor politici de ramură şi teritoriale
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capabile să realizeze cooperarea factorilor de producţie după criteriul
profitabilităţii maxime. Structura industrială trebuie dezvoltată spre filierele de
prelucrare a materiilor prime care deservesc prioritar consumul final al populaţiei,
investiţiile interne şi exportul.
În situaţia actuală a României, asigurarea prin importuri, peste o anumită
limită, a dotărilor necesare modernizării structurii industriale şi a infrastructurilor
acesteia, nu este posibilă decât în măsura în care pot fi asigurate finanţările
externe necesare.
Un rol important în reconfigurarea structurală a industriei naţionale revine,
în contextul utilizării durabile a factorilor de producţie, implicaţiilor care derivă din
procesele specifice dezvoltării industriei la nivel internaţional.
Dintre tendinţele majore care au loc pe plan mondial menţionăm:
 Creşterea importanţei caracteristicilor calitative ale factorilor de producţie, ca şi apariţia neofactorilor. Creşterea continuă a contribuţiei lor la rezultatele activităţii industriale conduce la o nouă realitate, potrivit căreia
monopolul asupra condiţiilor naturale nu mai constituie izvorul avantajului
comparativ. Pe măsura dezvoltării economiilor naţionale factorii cu grad
ridicat de imobilitate tind să-şi reducă rolul în determinarea profilului activităţii industriale. În acest sens unii autori (Aurel Iancu – „Schimburile
economice internaţionale‖) au propus o teorie a înzestrării cu factori prin
luarea în consideraţie şi a altor factori pe lângă muncă şi capital;
 Tendinţa de globalizare a economiei mondiale are un efect puternic asupra structurii economiei naţionale şi implicit asupra structurii industriei.
Fenomenul de globalizare se manifestă prin participarea unui număr de
producători din ţări diferite la fabricarea de subansamble necesare bunurilor ajunse în stadiul final de prelucrare, în condiţiile unei intensificări fără precedent a comerţului internaţional, a transferului de tehnologie şi a
investiţiilor în străinătate. Investiţiile se realizează în forma tradiţională de
investiţii directe, dar şi, într-o proporţie tot mai mare, în forme noi de investiţii: întreprinderi mixte, licenţe, colaborări de tip investiţii – import şi
împrumuturi – import, contracte de management, contracte de furnizare
a unor produse complexe „la cheie‖, contracte de colaborare în producţie, subcontractare internaţională etc.
 Integrarea economiei naţionale implică orientarea activităţilor într-o mai
mare măsură în funcţie de cerinţele şi exigenţele pieţei mondiale, fie în
cadrul schimburilor comerciale directe cu ţările partenere, fie prin intermediul reţelelor formate ca urmare a dezvoltării firmelor transnaţionale;
 Schimburile economice cele mai intense se produc între ţările care au
nivel de dezvoltare ridicat şi/sau interese regionale comune.
Tendinţele menţionate se bazează în cea mai mare măsură pe
compatibilitatea economiilor naţionale din punct de vedere al nivelului tehnic şi
calitativ al factorilor de producţie utilizaţi, al capacităţii de asimilare a noilor
tehnologii şi al modului de organizare a activităţii economice.
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Specializarea economiilor naţionale în cadrul economiei mondiale nu mai
poate fi explicată satisfăcător pe baza teoriilor clasice, în care se ţine seama de
un număr redus de factori de producţie măsuraţi cantitativ. Creşterea continuă a
interdependenţelor pe plan mondial a condus la mutaţii care se reflectă în teorie
prin trecerea de la avantajul comparativ la avantajul competitiv în decizia de
specializare.
În urma studiilor efectuate la nivelul industriei româneşti, coroborate cu
rezultatele obţinute şi pe plan mondial, majoritatea specialiştilor romani au ajuns
la următoarea concluzie: competitivitatea unei naţiuni depinde de capacitatea
industriei sale de a inova şi de a-şi îmbunătăţi caracteristicile, dar nici o naţiune
nu poate fi şi nu va fi competitivă cu toate industriile sau cu majoritatea dintre
ele, adevăr cu atât mai valabil în cazul economiilor de scară redusă. Naţiunile au
succes în acele industrii pentru care mediul intern este cel mai orientat spre
viitor, cel mai dinamic şi mai stimulativ.

2.2. Elementele-cheie pentru creşterea competitivităţii industriei
naţionale







Plaja de oportunităţi
Condiţiile oferite de factori: poziţia României, sub aspectul factorilor de
producţie, cum sunt, forţa de muncă calificată sau infrastructura, absolut
necesari pentru a concura în cadrul unei anumite industrii. Relaţia calitate-costuri poate deveni pentru firmele româneşti o cale pentru creşterea
competitivităţii, prin sporirea eforturilor în domeniul prevenirii defectelor.
Costurile calităţii scad de la 20% până la 2,5% pentru firmele care reuşesc să-şi implementeze un sistem de TQM eficient. Drumul de la „lasă
că merge şi aşa” la „lucrul bine făcut” trece prin etapa de certificare a
firmelor de către organismele acreditate, singurele în măsură să deschidă accesul firmelor româneşti spre pieţele Uniunii Europene.
Condiţiile cererii: natura pieţei interne pentru produsul industrial sau serviciu;
Industriile conexe şi de susţinere: prezenţa sau absenţa în cadrul naţiunii
a industriilor din amonte şi a altor industrii conexe care sunt competitive
pe plan mondial;
Strategia, structura şi concurenţii firmei: condiţiile în cadrul naţiunii care
guvernează modul de creare, organizare şi conducere a companiilor, la
care se adaugă natura concurenţei autohtone.
Gradul accentuat de globalizare a concurenţei: naţiunea nu-şi reduce ci,
dimpotrivă, îşi sporeşte importanţa. Întrucât baza concurenţei a devenit
tot mai mult crearea şi asimilarea de cunoştinţe rolul naţiunii creşte.
Avantajul competitiv este susţinut de către un proces localizat, deosebirile de valori naţionale, cultura, structurile economice şi instituţionale, istoria, toate contribuie la succesul în competiţie.
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Puncte tari ( forte):
 ameliorarea randamentului factorilor de producţie;
 creşterea ratei de economisire şi a acumulării interne; alocarea, începând cu 2001, a veniturilor din privatizare pentru dezvoltare, îndeosebi
pentru cofinanţarea proiectelor angajate cu Uniunea Europeană, Banca
Mondială şi alte organisme internaţionale;
 majorarea substanţială a intrărilor de capital extern (investiţii directe şi de
portofoliu), perfect posibilă într-un climat de afaceri stabil şi nedistorsionat;
 atenuarea fiscalităţii legate de angajarea forţei de muncă şi de profit;
 distribuţia mai raţională a cheltuielilor bugetare, acordându-se prioritate
învă-ţământului şi cercetării, asigurării sănătăţii populaţiei, sectorului de
apărare;
 menţinerea deficitului bugetar în întreaga perioadă în limite suportabile în
jurul a 3% din PIB;
 remonetizarea graduală a economiei, în condiţiile creşterii strict neinflaţioniste a bazei monetare, dezvoltării altor agregate monetare prin extinderea şi diversificarea instrumentelor bancare, reducerii la limite
raţionale a ratei rezervelor obligatorii, precum şi a dobânzii reale;
 evitarea fluctuaţiilor pe piaţa valutară;
 creşterea rezervelor valutare ale Băncii Naţionale a României până la
echivalentul valorii importurilor pe cca 1an;
 reducerea presiunii pentru creşterea necorelată cu rezultatele economice
a veniturilor nominale, în baza unui agrement social adecvat cu sindicatele şi asociaţiile patronale;
 stimularea extinderii sectorului de firme mici şi mijlocii;
 orientarea proexport a politicii comerciale, devansarea sistematică a ritmului PIB de către ritmul exporturilor;
 redimensionarea ramurilor industriale cu cele mai grele probleme, revigorarea sectorului viabil inhibat (din cauza subcapitalizării), accelerarea
procesului de restructurare a economiei.
Puncte slabe:
 semnale distorsionate sau incomplete cu privire la starea şi mişcarea
pieţei;
 lipsa unei pieţe interne a tehnologiilor, care să facă joncţiunea pe principiile economiei de piaţă între oferta de cercetare-dezvoltare şi cererea
potenţialilor utilizatori. Există unele forme de organizare a acestei pieţe,
având ca intermediari diferite instituţii guvernamentale. Acestea sunt însă acţiuni restrânse şi ineficiente;
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 lipsa unor compartimente eficiente de dezvoltare tehnologică la nivelul
întreprinderilor care să asigure implementarea operativă a noilor tehnologii;
 gradul scăzut de stimulare şi promovare a invenţiilor şi inovaţiilor;
 înţelegerea limitată a proceselor de transfer de tehnologie, care trebuie
însoţite în realitate de un flux de cunoştinţe şi informaţii fără de care implementarea lor nu este posibilă sau eficientă la nivelul proiectat.
 nu este încă evident pentru majoritatea firmelor că într-o industrie care
doreşte să supravieţuiască unei concurenţe directe cu ţările dezvoltate,
inclusiv pe piaţa internă, opţiunea lor pentru o strategie şi sporirea înclinaţiei spre inovare nu sunt acţiuni ce suportă amânare.
Pericole (Ameninţări):
 În România, majoritatea firmelor mizează pe obţinerea competitivităţii ca
urmare a costului scăzut al forţei de muncă, ceea ce nu este de natură
să confere durabilitate avantajului competitiv obţinut.
 După cum se constată, România nu prezintă o specializare a exporturilor
menită să-i aducă avantaje pe piaţa externă. Chiar în situaţia în care
România va deveni membră UE, datorită concurenţei pe care o va avea
de întâmpinat din partea celorlalte ţări foste socialiste, cât şi a ţărilor în
curs de dezvoltare, care au beneficiat ani de-a rândul de aranjamente tarifare preferenţiale şi care nu sunt dispuse să renunţe la aceste avantaje,
România va trebui să realizeze o mai mare competitivitate pe domeniile
de specializare atât internă, cât şi internaţională.
 Rolul politicilor de creştere a competitivităţii, ca factor de primă importanţă al specializării trebuie să se manifeste preponderent în următoarele
moduri:
 ca un element diferit de intervenţiile menite să protejeze sau să promoveze o industrie sau un sector anume; o politică viabilă trebuie să
urmărească ideea promovării competitivităţii prin creşterea investiţiilor
în infrastructură, pregătire profesională, cercetare-dezvoltare în susţinerea transferului de tehnologii şi a sectorului de industrii legate de
servicii;
 să realizeze un echilibru între competitivitatea internă şi cea externă;
să accentueze preocupările privind susţinerea informaţională a întreprinderilor în procesul restructurării şi privatizării.
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2.3. Analiza SWOT asupra evoluţiei şi tendinţelor înregistrate în
relaţia competitivitate – factori de producţie
Intern
















Pozitiv
Puncte forte
Gradul de deschidere a economiei
româneşti la comerţul intra UE cu produse
industriale (53,8%) este comparabil cu cel
realizat în majoritatea statelor comunităţii;
Decalajul de competitivitate a industriei
naţionale în raport cu industriile din UE este considerabil, dar posibil de eliminat în
anumite sectoare cu avantaje competitive
reale;
Modelul comerţului României cu UE, cu
produse ale industriei prelucrătoare, se
caracterizează prin grade ridicate ale comerţului intraindustrie, ceea ce denotă
existenţa unei anumite complementarităţi
a structurilor industriale;
Aceasta explică parţial faptul că exporturile României reprezintă sub 1% din importurile totale ale Uniunii Europene, deşi
50% din export este orientat către aceste
ţări;
Industria românească, include şi domenii
cu tehnologii performante:
 fabricaţia de turbine cu abur şi turbine
cu gaze, hidroagregate, motoare, generatoare şi transformatoare electrice;
 industria confecţiilor;
 construcţiile navale, unde există un
grad ridicat de adaptabilitate la cerere,
fiind posibilă realizarea de nave până
la 200 mii tdw, precum şi în fabricaţia
de componente pentru construcţia de
aeronave;
 fabricaţia de echipamente de foraj şi
de excavatoare cu rotor pentru extracţia cărbunelui;
 industria de rulmenţi;
 industria de prelucrare a petrolului, la
capacităţile care au fost modernizate
în ultimii ani (PETROMIDIA, instalaţia
de piroliză de la ARPECHIM Piteşti);
 industria mobilei etc.
Industria românească dispune de resurse
umane instruite;
Privatizarea şi reindustrializarea creează
condiţii propice pentru creşterea competitivităţii;
Cererea internă, completată cu cea externă permite organizarea în anumite
subsectoare a unei producţii industriale
eficiente şi competitive;
Modernizarea infrastructurii corespunzător
condiţiilor de integrare în UE necesită mari

Negativ
Puncte slabe
 Blocajul financiar devenit cronic, nu pare
a avea soluţii de rezolvare pe termen
scurt şi mediu;
 Investiţiile efectuate în perioada 19902004 nu produc efectele comensurabile
aşteptate;
 Calitatea managementului la nivel macro
şi microeconomic este departe de performanţele concurenţei;
 Privatizarea şi restructurarea industriei,
deşi cu un ritm mai alert începând cu
1997, se află încă într-un stadiu care generează dezechilibre între cererea şi oferta românească de export, industria
producând, în continuare, mărfuri necompetitive pe piaţa externă;
 Măsurile guvernamentale luate în ultimii
ani nu au ţinut seama de necesitatea
unor politici de creare şi susţinere a avantajului competitiv şi de aceea l-au influenţat nefavorabil;
 Politica financiară nu a reuşit crearea unui
capital naţional care să favorizeze investiţiile, băncile preferând dobânzile mult mai
atractive prin lipsă de risc, a titlurilor de
stat;
 Specializarea sectorială şi intrasectorială
în industria românească, apropiată în
anumite privinţe de cea a unor ţări în curs
de dezvoltare bogate în resurse naturale,
nu s-a adaptat încă cerinţelor unei industrii moderne, având de depăşit, în continuare decalaje importante, atât în ceea
ce priveşte competitivitatea produselor,
cât şi a tehnologiilor cu care acestea sunt
fabricate.
Este semnificativ faptul că România, ca şi alte
ţări în tranziţie, a înregistrat, în ultimii ani, scăderi importante ale producţiei în industrii cu
nivel tehnologic înalt (tehnică de calcul şi birotică, mecanică fină, maşini unelte de precizie,
electronică industrială şi automatizări, aparate
de măsură şi control, chimie fină etc.);
 Indicele specializării relative a exportului
românesc către Uniunea Europeană,
comparativ cu cel al altor ţări în tranziţie
relevă o situaţie defavorabilă pentru ţara
noastră. În timp ce alte ţări (Cehia, Ungaria, Polonia) şi-au mărit capacitatea de
export în sectoarele producătoare de maşini şi echipamente, România a rămas
dependentă de exportul produselor din
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Intern

Pozitiv
Puncte forte
cantităţi de materiale de construcţii, şină
de cale ferată şi alte materiale care pot fi
asigurate integral şi competitiv;








Extern









Dezvoltarea transporturilor şi a turismului

va atrage după sine creşterea gradului de
motorizare, care în prezent este printre cele
mai scăzute din Europa şi implicit va susţine dezvoltarea industriei de autovehicule şi
a celei de rafinare a ţiţeiului pentru carburanţi şi lubrefianţi, precum şi a altor activităţi
industriale conexe. Concomitent este de
aşteptat revigorarea producerii de material 
rulant pentru calea ferată;
Modernizarea construcţiilor publice, a
hotelurilor şi dezvoltarea activităţii de construcţii în general va asigura o cerere sta- 
bilă de diverse materiale, echipamente şi
instalaţii a căror producere antrenează
creşterea activităţii în majoritatea sectoarelor industriale;
Creşterea economică şi a PIB pe locuitor
şi reducerea inflaţiei favorizează creşterea
competitivităţii;
Legislaţia adaptată cerinţelor comunitare
contribuie la înlăturarea barierelor comerciale şi nu numai;
Şanse/Oportunităţi
Perspectiva apropiata a aderarii României
la UE;
Tendinţa de compatibilizarea economiilor
naţionale din punct de vedere al nivelului
tehnic şi calitativ, al factorilor de producţie
utilizaţi, al capacităţii de asimiare a noilor
tehnologii şi al modului de organizare a
activităţii economice;
Recunoaşterea de către România, prin şi
cu susţinere PND, a importantei politicilor
de creştere a competitivitatii;
Globalizarea – difuziunea inovaţilor şi a
activităţilor economice, repolarizarea forţei
de muncă, concentrarea performanţelor
economice în sectoarele industriale cu
avantaje competitive certe;
Programele UE de creştere a
competitivităţii şi Programul naţional
destinat aceluiaşi scop, precum şi
programele regionale de reducere a
disparitatilor regionale.





Negativ
Puncte slabe
industriile cu nivel tehnologic mai scăzut,
consumatoare intensive de manoperă
(confecţii, încălţăminte, mobilă) şi a celor
cu grad scăzut de prelucrare (combustibili
rezultaţi din rafinarea ţiţeiului, produse
metalurgice comune), care au reprezentat aproape 60% din exportul industriei,
Majoritatea tehnologiilor (65% -70%),
din industria românească provin din
importul de licenţe şi know-how de la
firme de prestigiu din ţările dezvoltate,
o parte (cca 20%) sunt rezultatul activităţilor de cercetare-dezvoltare proprie
şi 10-15% au rezultat din cooperarea în
cadrul fostului CAER;
Tehnologiile achiziţionate din ţările
dezvoltate au o vechime de 15-25 ani
şi au fost perfecţionate într-o proporţie
relativ redusă.
În aceste condiţii, există importante
decalaje tehnologice în majoritatea
sectoarelor industriale, comparativ cu
nivelele existente în ţările Uniunii Europene.

Ameninţări/Restricţii/Pericole
Climatul economic concurenţial din ce în ce
mai accentuat, ca rezultat al integrării
industriei româneşti în structurile europene;
Fragilitatea avantajelor competitive bazate
pe costul scăzut al forţei de muncă;
Tehnologiile ecoeficiente vor reprezenta cel
mai important factor pentru reducerea
intensităţii materiale şi poluante a producţiei.
Şi în ţările în curs de dezvoltare,
dezvoltarea, difuzarea şi utilizarea efectivă a
acestor tehnologii devin factori esenţiali
pentru durabilitatea industriior, dar nivelul lor
actual este departe de a asigura obiectivul
vizat. Accesul acestor state la tehnologiile
de vârf presupune existenţa unor pieţe
deschise pentru produsele din ţările mai
puţin dezvoltate, ca şi mecanisme
financiare internaţionale adecvate.
Investiţiile directe străine reprezintă un
potenţial însemnat pentru transferul acestor
tehnologii.
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Cuantificarea oportunităţilor şi constrângerilor care derivă din Acordul de
Asociere este o problemă complexă deosebit de dificilă. Se poate însă aprecia
că principalele oportunităţi şi avantaje posibil de valorificat sunt următoarele:
 asimetria concesiilor reciproce care poate constitui un avantaj potenţial
pentru creşterea mai accentuată a exporturilor decât a importurilor (în situaţia în care se prelungeşte termenul;
 limită de aplicare, pentru care industria românească va cunoaşte o perioadă de relansare).
În primii doi ani de aplicare a prevederilor Acordului, exportul de produse
industriale în Uniunea Europeană, a crescut de peste 2 ori, în timp ce importul
s-a majorat de numai 1,5 ori. Aceasta a determinat diminuarea deficitului balanţei comerciale în relaţia cu Uniunea Europeană de peste 2 ori. Ulterior, însă,
situaţia s-a deteriorat iar deficitul balanţei comerciale externe s-a accentuat,
înregistrând un nivel îngrijorător în anul 1998.
Ţinând seama că asimetria concesiilor tarifare se estompează în viitor,
valorificarea acestui avantaj nu va fi posibilă decât în condiţiile accelerării procesului de modernizare a produselor româneşti şi de aliniere la standardele
europene.
 Posibilitatea de acces pe terţe pieţe, prin cooperare industrială, la efectuarea de exporturi complexe în zonele unde Uniunea Europeană este
reprezentată;
 Amplificarea procesului de transfer tehnologic şi know-how din ţările comunitare, atât prin creşterea investiţiilor directe de capital, cât şi prin
dezvoltarea schimburilor intrasectoriale şi a cooperării industriale pe
componente şi subansamble, în special în industriile cu producţie de serie (mijloace de transport auto, construcţii aeronautice şi de nave, electronică de consum etc.).
 Amplificarea asistenţei financiare sub forme de credite rambursabile şi
nerambursabile pentru restructurarea şi modernizarea industriei româneşti.
 Dezvoltarea cooperării în domeniul ştiinţei şi tehnologiei.
 Facilitatea accesului la programele comunitare de asistenţă pentru pregătirea managerială, perfecţionarea forţei de muncă, protecţia mediului,
implementarea sistemului european de asigurare a calităţii.
 Amplificarea posibilităţilor instituţiilor publice şi agenţilor economici din
România, de a obţine informaţii privind evoluţia tendinţelor pe piaţa mondială a produselor industriale, a tendinţelor tehnologice, a metodelor şi
tehnicilor de adaptare la cerinţele pieţei, de organizare eficientă a producţiei şi serviciilor pentru producţie.
 Acces pe o piaţă cu mare capacitate de absorbţie, cu structuri industriale
viabile şi cu mare potenţial tehnologic care au reprezentat un factor ge-
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nerator de prosperitate şi au influenţat sensibil dezvoltarea industrială
mondială pe termen lung.
 Influenţa favorabilă asupra modernizării infrastructurii economice cu consecinţe directe asupra relansării industriei naţionale.
 Adaptarea treptată la reglementările comunitare va constitui un stimulent
pentru creşterea competitivităţii industriei româneşti.
Constrângerile şi dezavantajele care rezultă din asocierea la Uniunea
Europeană, nu pot fi delimitate strict de cele derivând din starea actuală a economiei româneşti, datorită, în principal, dificultăţilor care însoţesc procesul de
tranziţie la economia de piaţă.
Analiza, într-o optică prospectivă, a implicaţiilor aderării la Uniunea Europeană, evidenţiază totuşi o serie de constrângeri cu impact asupra industriei:
 Restrângerea progresivă a unor importante segmente de piaţă internă, în
principal, cele pentru care industria românească nu este şi nu are perspective de a deveni competitivă datorită costurilor de modernizare deosebit de mari (maşini şi echipamente, tehnică de calcul electronică,
electronică de consum).
 Fructificarea incompletă a oportunităţilor conferite de asimetria concesiilor tarifare, rezultate din prevederile Acordului, datorită crizei de producţie care se manifestă atât în plan cantitativ, cât şi în cel competitiv. În
aceste condiţii ţările comunitare pot valorifica în mult mai mare măsură
concesiile mai reduse oferite de România, câştigând o nouă piaţă în detrimentul unor producători interni incapabili să facă faţă unor competiţii
deschise (mijloace de transport mărfuri şi pasageri, produse de mecanică fină, utilaje tehnologice, maşini unelte etc.).
 Valorificarea limitată a concesiilor tarifare asimetrice ca urmare a existenţei unor puternice bariere netarifare în ţările comunitare şi a unei slabe protecţii de acest gen în România (standarde şi norme de calitate şi
de protecţie a mediului, reglementări privind protecţia consumatorului
etc.).
 Condiţionările privind măsurile de protecţie a sectoarelor industriale noi
şi a celor în dificultate.
 Limitarea în timp (primii cinci ani ai Acordului) a perioadei în care operarea ajustărilor structurale se poate face prin măsuri de politică industrială
activă, existând riscul ca în etapa următoare ajustarea să se facă brutal,
prin acţiunea pieţei, cu riscurile sociale inerente.

CAPITOLUL 3
ANALIZA SWOT A INDUSTRIEI EXTRACTIVE A
CĂRBUNILOR ŞI A MINEREULUI DE URANIU
Cornelia NEAGU
3.1. Sectorul carbonifer
Resursele de cărbune asigură o pondere însemnată din energia primară
necesară oricărei activităţi social-economice, abundenţa sau penuria unei astfel
de resurse minerale strategice au avut şi au efecte multiple asupra puterii
economice a oricărei ţări.
În România, ca în multe ţări din Europa Centrală şi de Est, cărbunele
ocupă un loc important în structura ofertei de surse primare de energie. Astfel, în
anul 2002, cărbunele a deţinut 29,3% din producţia internă de resurse primare
de energie, iar în perspectiva anului 2015 ponderea acestuia este în creştere.
Producţia internă de lignit asigură cererea societăţii Termoelectrica, pentru
huilă, societatea apelează la importuri. În anul 2000, societatea Termoelectrica a
utilizat: 23,5 milioane tone lignit, 3,4 milioane tone huilă (din care 72 mii tone din
import). În perspectiva anului 2015, ponderea cărbunelui în producţia de energie
electrică va spori până la aproape 45% (lignit – cca 35% şi huilă – 10%),
creştere datorată competitivităţii centralelor pe cărbune comparativ cu cele pe
hidrocarburi. De altfel, ponderea cea mai mare în producţia de energie a
societăţii Termoelectrica o au centralele pe cărbune (64,7%).
Pe fondul unei mari cereri de materii prime şi de purtători primari de
energie, industria carboniferă din România s-a dezvoltat accelerat în perioada
anilor ‗90, punând în exploatare o serie de zăcăminte sărace, amplasate în zone
cu condiţii geominiere dificile.
Ca efect al caracteristicilor geologico-miniere a zăcămintelor de cărbune în
exploatare şi a conţinutului ridicat de cenuşă, precum şi din cauza fiabilităţii
reduse a utilajelor tehnologice din dotare, costurile la cărbune sunt, în general,
mai mari decât preţurile de vânzare pe piaţă, astfel că statul sprijină prin
subvenţii bugetare producţia de huilă, lignit şi cărbune brun extras prin lucrări
subterane (excepţie face Compania Naţională a Lignitului „Oltenia‖ S.A. Tg. Jiu,
cu producţie preponderentă de cărbune extras în carieră).
Totodată, datorită specificului său deosebit, industria carboniferă s-a
dezvoltat în zone geografice izolate, creând un pronunţat caracter monoindustrial
în aceste zone şi antrenând un mare număr de persoane provenind – de regulă
– din localităţi adiacente, sau adus în mod special pentru realizarea obiectivelor
de investiţii şi pentru producţie din alte zone ale ţării. S-a realizat astfel,
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dependenţa vieţii sociale a unor localităţi ca: Valea Jiului, Motru, Comăneşti
exclusiv de activitatea minieră din zonă.
În general, sectorul exploatării cărbunelui a fost caracterizat printr-un
număr mare de angajaţi, productivitate a muncii redusă şi costuri ridicate de
producţie.
Totodată, pieţele pentru cărbune se caracterizează printr-o înaltă
concurenţă. Astfel, între cărbunele standardizat pe grade şi proprietăţi calorice,
pe de o parte, şi ţiţei, gaz, energia hidro şi cea nucleară, pe de altă parte, există
o mare concurenţă în ceea ce priveşte substituţia.
În scopul stabilirii măsurilor care vor fi adoptate pe termen mediu şi lung în
sectorul extracţiei cărbunilor cu privire la volumul de activitate, reorganizarea
capacităţilor de producţie, restructurarea fluxurilor tehnologice, perfecţionarea
forţei de muncă precum şi previzionarea cheltuielilor necesare şi a efectelor
acestor restructurări, este necesară stabilirea punctelor forte şi a punctelor slabe
care domină această activitate, precum şi a oportunităţilor şi constrângerilor
anticipate separat pe categorii principale de cărbune.
Huilă














Puncte forte
Rezerva geologică existentă în bazinul minier Valea
Jiului acoperă consumul intern de huilă al României
pentru o perioadă de cca 100 de ani, contribuind astfel
la asigurarea securităţii energetice a ţării;
Există întreaga infrastructură necesară extracţiei, prelucrării şi transportului huilei şi aceasta este concentrată
într-o arie geografică restrânsă. Există toate utilităţile
necesare continuării activităţii de producţie. Necesarul
de personal de specialitate este acoperit atât din punct
de vedere cantitativ, cât şi calitativ;
Tehnologiile de extracţie utilizate în Valea Jiului sunt
adecvate caracteristicilor geologice – miniere ale straturilor de cărbune;
Distanţele de transport până la principalii beneficiari
(Mintia şi Paroşeni) sunt mici;
Termocentralele româneşti sunt concepute să funcţioneze cu combustibil solid având parametrii calitativi ai
huilei de Valea Jiului, ceea ce le creează o anumită dependenţă faţă de CNH;
Beneficiarilor li se pot asigura cantităţile necesare de cărbune energetic, la calitatea adecvată nevoilor proprii şi la
un preţ mai mic decât cel al cărbunelui din import;
Stabilitatea relativă a preţurilor, comparativ cu cele ale
ţiţeiului şi gazului. Efectele asupra balanţei de plăţi nu
trebuie subestimate;
Rezervele strategice de huilă pot juca un rol
antispeculativ (fapt subliniat de Comisia Europeană în
contextul incapacităţii Uniunii de a negocia preţurile resurselor energetice şi de a exercita presiuni pe aceste
pieţe;
Ponderea ridicată a costurilor pentru transport în preţuri-















Puncte slabe
Este necompetitivă şi ineficientă din
punct de vedere economic;
Condiţii geologice de extracţie dificile;
Putere calorifică relativ redusă, conţinut mare de sulf;
Necesită spaţii mari de depozitare;
Generează poluare în fiecare fază a
ciclului de producţie şi utilizare;
Exploatarea huilei a contribuit la
crearea de zone monoindustriale,
generând probleme sociale majore;
Productivitate mică a exploatărilor
(sub 300 tone/persoană/ an) situată
sub nivelul mondial;
Stare de uzură avansată, fizică şi
morală, a echipamentelor de extracţie şi preparare;
Toate exploatările sunt subterane,
cu mari probleme privind securitatea
muncii, din cauza pericolului iminent
de explozie a gazelor din zăcământ
şi a prafului de cărbune;
Costurile unitare de producţie depăşesc în mod constant, de circa două
ori, preţurile de livrare ale cărbunelui;
Valea Jiului se confruntă cu grave
probleme sociale datorită nerezolvării problemelor personalului disponibilizat care, în prezent, este de 18
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Puncte forte
le cărbunelui importat (circa 50% din preţul cărbunilor
energetici importaţi în Europa şi Japonia), fapt ce pledează pentru utilizarea huilei din ţară.



Puncte slabe
mii persoane (exclusiv membrii de
familie);
Exploatarea huilei este puternic
subvenţionată, eliminarea subvenţiilor în prezent ar echivala cu
dispariţia ramurii.

Lignit



















Puncte forte
Exploatarea lignitului este rentabilă; sectorul nu
necesită subvenţii;
Volumul mare al rezervelor de lignit (rezerva geologică existentă poate acoperi consumul intern al
României pentru o perioadă de cca.66 de ani),
contribuind la asigurarea securităţii energetice a
ţării;
Tehnologiile utilizate, care sunt la nivelul celor
folosite pe plan mondial;
Cererea constantă estimată până în anul 2005;
Programele succesive de restructurare, modernizare, eficientizare şi acompaniament social aplicate;
Elasticitatea şi adaptabilitatea structurilor CNLO;
Existenţa investiţiilor în infrastructură şi a dotării
cu personal de înaltă calificare pentru exploatarea
a 1,2 mld. tone lignit, în condiţii de eficienţă economică, ceea ce înseamnă la nivelul actualei cereri o perioadă de peste 50 de ani;
Productivitatea fizică a muncii a înregistrat o continuă creştere;
În perioada 1989-2001, costurile de producţie unitare au avut o tendinţă generală de scădere;
Stabilitatea relativă a preţurilor, comparativ cu
cele ale ţiţeiului şi gazului.
Oportunităţi
Introducerea tehnologiilor moderne în industria extractivă, care vor contribui la
creşterea eficienţei şi la scăderea costurilor de extracţie şi preparare. Dacă investiţiile se vor face în exploatările miniere
performante şi în tehnologiile de combustie, atunci va avea loc o continuă scădere
a costurilor în paralel cu creşterea gradului de protecţie a mediului;
Politica de restructurare socială şi regională durabilă urmată de UE, stabilită prin
Tratatul ECSC, va trebui adaptată ţărilor
candidate producătoare de huilă atunci
când vor intra în Uniune;
CNH permite dezvoltarea unei reţele de
întreprinderi mici şi mijlocii care să îi furni-





















Puncte slabe
Amplasarea zăcămintelor de lignit sub
nivelul hidrostatic fiind necesară asecarea
şi excavarea 10 m apă/tona de cărbune;
Volum mare de steril care trebuie excavat
la descopertare pentru extracţia în carieră
(8-10 m steril/tona de cărbune);
Putere calorifică relativ redusă, conţinut
mare de sulf;
Necesită spaţii mari de depozitare;
Uzura tehnică a utilajelor din dotare;
Lipsa resurselor financiare necesare modernizării fluxurilor tehnologice;
Gradul relativ redus de utilizare a capacităţilor de producţie (73% în 2001);
Nesiguranţa desfacerii producţiei;
Reacţiile sociale la programele de eficientizare;
Livrările neritmice către beneficiari a cantităţilor de lignit contractate;
Generează poluare în fiecare fază a ciclului de producţie şi utilizare;
Productivitate mică a exploatărilor (cca.
700 tone/persoană/an la exploatările în
subteran şi cca. 1500 tone/persoană/an la
exploatările în carieră) situată sub nivelul
mondial.

Ameninţări
Abundenţa resurselor pe plan mondial şi marea
diversitate geopolitică a ofertei;
Puterea calorifică mai mică decât cea a hidrocarburilor lichide sau gazoase;
Costurile medii de producţie ale cărbunelui european, care sunt de 3-4 ori mai mari decât pe piaţa
internaţională (150 USD per tonă comparativ cu
40 USD per tonă). În acest context, cărbunele european nu poate concura cu cel al principalilor exportatori, cum sunt SUA, Australia, Africa de Sud
sau Columbia;
Diversitatea furnizorilor din afară;
Stabilitatea preţului cărbunelui importat faţă de
celelalte produse energetice, cărbunele fiind
tranzacţionat pe o piaţă internaţională concurenţială;
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Oportunităţi
zeze bunuri şi servicii;

Menţinerea diversităţii surselor de energie
(daţi fiind factorii de risc extern), ca cea
mai bună garanţie a securităţii aprovizionării cu energie, în condiţiile în care pro
gnozele actuale sugerează imposibilitatea
stopării creşterii dependenţei UE de exterior.





Ameninţări
Flexibilitatea contractelor încheiate şi dezvoltarea
pieţei spot, care au permis preţului cărbunelui să
se adapteze permanent situaţiei de pe piaţa internaţională;
Lipsa oricărui risc economic sau politic şi deschiderea pieţei internaţionale pe partea ofertei, fapt
ce explică diferenţele minore de preţuri comparativ cu hidrocarburile;
Expirarea tratatului ECSC în iulie 2002 şi, în acest
context, controlul ajutorului de stat;
Restrângerea activităţii miniere din Valea Jiului, în
scopul eficientizării, care declanşează efecte sociale negative şi împovărează Bugetul de Stat
(sunt necesare fonduri pentru protecţie socială,
reconversie profesională etc.)
Comerţul internaţional cu cărbuni transportaţi pe
căi maritime, care va avea un rol principal în aprovizionarea pieţei mondiale cu cărbuni.

Din analiza rezultatelor actuale ale activităţii de extracţie a cărbunilor din
România se pot desprinde următoarele concluzii:
 Industria extractivă a cărbunilor nu deţine avantaje competitive faţă de
activităţi similare pe plan mondial.
 Dimpotrivă, sunt prezente importante dezavantaje competitive cauzate
de:
 costurile pe tona de cărbune care, fie depăşesc preţurile de livrare,
activitatea fiind puternic subvenţionată de la bugetul de stat (CNH Petroşani – 38%, SNC Ploieşti – 30%, SC Banat Anina – 49%), fie sunt
mai mari comparativ cu cele ale exploatărilor similare pe plan mondial
(CNLO Târgu Jiu);
 inexistenţa unei diferenţieri a produselor care să confere competitivitate cărbunelui românesc pe piaţa mondială.
 Înzestrarea cu factori de producţie generează avantaje comparative
semnificative date de:
 volumul mare al rezervelor de cărbune care pot acoperi consumul intern al României contribuind la asigurarea securităţii energetice a ţării;
 tehnologiile de extracţie adecvate caracteristicilor geologico-miniere
ale stratelor de cărbune şi situate la nivelul celor existente pe plan
mondial;
 infrastructura necesară extracţiei, prelucrării şi transportului cărbunelui concentrată într-o arie geografică restrânsă;
 calitatea cărbunilor corespunzătoare parametrilor calitativi pentru care
sunt concepute să funcţioneze termocentralele;
 elasticitatea şi adaptabilitatea structurilor CNLO.
 Există totodată şi dezavantaje comparative generate de:
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 condiţiile geologice dificile de extracţie a cărbunilor;
 calitatea scăzută a cărbunilor dată de puterea calorifică relativ redusă
şi conţinutul mare de sulf;
 productivitatea redusă a exploatărilor situată sub nivelul mondial;
 starea de uzură, fizică şi morală, avansată a echipamentelor de extracţie şi preparare;
 gradul relativ redus de utilizare a capacităţilor de producţie;
 marile probleme privind securitatea muncii din cauza pericolului iminent de explozie a gazelor din zăcământ şi a prafului de cărbune din
exploatările subterane de huilă.
Problemele care se pun în stabilirea strategiei de dezvoltare a industriei
extractive a cărbunilor cu efecte asupra competitivităţii ramurii vizează astfel, pe
de o parte, limita economică şi energetică de exploatare a zăcămintelor atrase în
circuitul economic, iar pe de altă parte, limita până la care se pot utiliza pentru
producerea energiei electrice şi termice.
Restructurarea şi reformele semnificative care s-au produs şi vor continua
în sectorul carbonifer au ca scop îmbunătăţirea eficienţei operaţionale a
entităţilor din sector, promovarea investiţiilor private, rezolvarea judicioasă a
problemelor sociale şi ecologice ale sectorului.
Plecând de la obiectivul strategiei de dezvoltare a sectorului extracţiei
cărbunilor, prioritatea în restructurarea capacităţilor de producţie o va constitui
zonarea rezervelor industriale active pe criterii economice şi concentrarea
producţiei în perimetrele care asigură condiţii de eficienţă economică a activităţii.
Consecinţa directă a acestei acţiuni va fi restrângerea, până la încetarea totală a
activităţii productive, la obiectivele cu costuri care depăşesc media actuală pe
sector şi fără şanse de reabilitare, cu evaluarea corespunzătoare a măsurilor
necesare de protecţie socială.
Deciziile privind restrângerea sau sistarea activităţii productive vor trebui
se ia pe baza întocmirii de studii de fezabilitate pentru fiecare unitate minieră în
funcţiune, şi vor fi însoţite de programe şi proiecte temeinic fundamentate de
reconversie.
Analiza schimbărilor care se vor produce pe termen mediu şi lung în
sectorul extracţiei cărbunilor cu privire la volumul de activitate, reorganizarea
capacităţilor de producţie, restructurarea fluxurilor tehnologice, perfecţionarea
forţei de muncă, precum şi previzionarea cheltuielilor necesare şi a efectelor
acestor restructurări vor fi abordate separat pe agenţi economici care operează
în acest sector.
Acţionarea în aceste direcţii presupune stabilirea unui program eficient de
pregătire care să aibă la bază cunoaşterea temeinică a activităţii de extracţie a
cărbunelui şi a realizărilor persoanelor care lucrează în acest domeniu, cunoştinţele, dexterităţile, deprinderile de muncă şi atitudinea angajaţilor din minerit.
Organizatorul programului trebuie să pornească de la identificarea acestora,

876
pentru a putea stabili, în mod succesiv, cerinţele de pregătire profesională pe
întreaga companie, pe fiecare exploatare carboniferă şi pentru fiecare salariat.
În implementarea acestei strategii, pot fi întâmpinate o serie de probleme,
ca:
 dezvoltarea şi implementarea unui program de reformă, incluzând reforma financiară pentru companiile naţionale de cărbune, luând în considerare eliminarea subvenţiilor, astfel încât minele/companiile cu costuri mici
să poată fi privatizate şi cele neeconomice să fie închise;
 oprirea activităţii în minele neviabile concomitent cu asigurarea măsurilor
de diminuare a impactului social pentru personalul disponibilizat care, în
cea mai mare parte, se regăseşte pe piaţa activă de muncă;
 închiderea minelor nerentabile într-o manieră acceptabilă din punctul de
vedere al mediului;
 prevenirea viitoarelor deteriorări de mediu, cauzate de minele care operează în prezent şi stabilirea priorităţilor pentru reducerea deteriorărilor de
mediu;
Restructurarea sectorului extracţiei cărbunelui implică substanţiale costuri economice sub diferite aspecte:
 costuri pentru Guvern, sub forma ajutoarelor sociale pentru şomeri;
 costuri generate de plăţile crescânde cu reducerile de personal;
 pierderea contribuţiilor sub forma asigurărilor sociale şi veniturilor la bugetul de stat provenite din taxe.
Probleme cu totul deosebite, în ceea ce priveşte reconversia, se ridică în
special, în zonele de mare aglomerare a activităţii de producţie minieră unde
viaţa socială este exclusiv sau preponderent legată de minerit.
Principala modalitate de soluţionare a problemelor sociale generate de
restructurarea sectorului extracţiei cărbunilor o constituie adoptarea unor măsuri
de realizare a flexibilizării forţei de muncă. Astfel, este nevoie de o transformare
progresivă a resurselor, prin trecerea de la sprijinul pasiv sub formă de venituri,
la măsuri active de combatere a şomajului la nivelul comunităţilor locale. Prin
aceste măsuri se urmăreşte inducerea la nivelul comunităţii miniere a unui
comportament activ, implicând participarea directă şi susţinută pe piaţa muncii.
Politicile active îmbunătăţesc accesul la piaţa muncii şi la locurile de
muncă, dezvoltă abilităţi specifice unui loc de muncă şi promovează mai eficient
pieţele de muncă.
Experienţa mondială a demonstrat că ţările care refuză să extindă
dispersarea salariului ca măsură de creştere a angajării vor trebui să se bazeze
în principal pe piaţa activă de muncă, pe învăţământ şi pe politici de instruire.

3.2. Minereul de uraniu
Continua creştere a necesarului de energie, însoţită de caracterul tot mai
limitat al potenţialului de resurse energetice tradiţionale, a condus la soluţii
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alternative de producere a energiei electrice, una dintre acestea utilizând în
acest scop, fisiunea nucleară.
Uraniul corespunde criteriilor de utilizare în domeniul producerii energiei
mult mai bine decât cărbunele (mai cu seamă dacă acesta din urmă este
transportat de la mare distanţă). Combustibilul nuclear are avantajul că
necesarul de consum în centralele nucleare este foarte redus, iar cheltuielile de
transport sunt scăzute. De asemenea, stocurile strategice sunt uşor de
acumulat, iar variaţiile de preţ ale combustibilului au un impact mai mic, asupra
costului energiei electrice generate, decât cărbunele. De asemenea, uraniul are
şi unele avantaje ecologice: nu există emisii importante de SO 2 şi CO2 şi deci nu
contribuie la crearea efectului de seră.
În toate ţările OCDE cererea pentru energie electrică urmează o tendinţă
constant ascendentă, într-un ritm mediu anual de 3-4%, iar energia electrică
provenită din centrale nucleare reprezintă între 1/3 şi 1/5 din producţia totală de
energie electrică.
Pe de altă parte, pe termen mediu şi lung, deşi vor fi promovate şi alte
surse de energie, combustibilii fosili vor contribui încă la acoperirea celei mai
importante părţi a necesarului energetic mondial, dar uraniul este considerat
unica alternativă viabilă la utilizarea cărbunelui în centrale electrice.
România posedă rezerve interne de uraniu, care îi asigură independenţa
energetică. În acelaşi timp, perspectiva extinderii producţiei de energie nucleară
va avea ca efect reducerea importului de materii prime energetice, aceasta fiind
în acelaşi timp mai ieftină şi mai ecologică.
Metoda de exploatare, aplicabilă zăcămintelor de uraniu din România, care
prezintă siguranţă în exploatare şi pierderi minime este similară celor aplicate pe
plan mondial, dar nu este însoţită de dotări tehnice performante şi de aceea se
reflectă în nivelul redus al productivităţii muncii (0,8-1,0 t/post). Realizarea unor
perfecţionări ale înzestrării tehnice, care ar conduce la o dublare a nivelului
productivităţii muncii, necesită un efort investiţional de cca 10 milioane de dolari.
În sectorul extracţiei minereului de uraniu din România, după 1989, a avut
loc un amplu proces de restructurare şi reformă economică, ca de altfel în întreg
sectorul minier. Acest proces s-a manifestat atât în domeniul legislativ şi
instituţional, cât mai ales în ceea ce priveşte aspectele definitorii ale eficienţei
economice, a problemelor de mediu şi a celor cu caracter social. Amplul proces
de restructurare a avut consecinţe asupra activităţii de exploatare a minereului
de uraniu concretizate în:
 reducerea veniturilor pe kilogram echivalent de UO 2 cu 41% în anul 2001
faţă de 1989;
 sporirea costurilor la 1000 dolari venituri cu 15% în aceeaşi perioadă;
 decapitalizarea accentuată şI funcţionarea cu utilaje şI instalaţii uzate
fizic şI moral;
 nivelul productivităţii muncii (exprimat valoric) a înregistrat o scădere cu
36%;
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 disponibilizarea, în perioada 1997-1999, un număr de 1857 salariaţI, cu
consecinţe negative în plan social;
 debutarea procesului de închidere a minelor fără şanse de viabilizare,
utilizându-se fonduri de la bugetul de stat, cheltuielile necesare
continuării acestui proces fiind de 3,7 mil.$ în anul 2002, respectiv 5,7
mil.$ pentru anul 2003.
Activitatea de extracţie a minereului de uraniu este ineficientă economic
fiind subvenţionată în proporţie de 40%.Costurile de ecologizare estimate
variază între 1250 mil.lei/ha în situaţiile unde noul depozit se face în subteran,
prin relocare de la suprafaţă a materialului contaminat, şi 7000 mil. lei/ha unde
se impune soluţia de încapsulare a materialului contaminat la suprafaţă
Actualul potenţial uranifer al României, ar putea asigura, la consumul
actual, funcţionarea CNE Cernavodă astfel: unitatea CANDU 1 – până în 2036;
unitatea CANDU2 – timp de 40 de ani.
În scopul stabilirii măsurilor care vor fi adoptate pe termen mediu şi lung în
sectorul extracţiei minereurilor de uraniu este necesară stabilirea punctelor forte
şi a punctelor slabe care domină această, activitate precum şi a oportunităţilor şi
constrângerilor anticipate.









Puncte forte
Rezerva geologică existentă acoperă în prezent
consumul intern al României;
Asigură continuitatea livrării energiei electrice. Cu
o singură unitate în funcţiune, CNE Cernavodă
asigură 10-11% din consumul anual total de electricitate al ţării, realizând un coeficient de utilizare
a puterii instalate de 87,87%;
Produce o energie ieftină. Costul de producţie al
unui MWh la Unitatea 1 de la Cernavoda este cuprins între 12-14 dolari SUA iar dacă la acesta se
adaugă şi cheltuielile pentru restituirea creditelor
primite pentru finalizarea investiţiei (rate, dobânzi,
diferenţe de curs valutar), cheltuieli angajate până
în anul 2006, valoarea MWh livrat în sistem este
de 25,9 –29$. Comparativ, costurile de producţie
din centralele clasice sunt: termocentrale pe cărbune 42,8$/MWh; termocentralele pe hidrocarburi
36,17 $/MWh; hidrocentrale 4,38 $/MWh;
Tehnologiile de extracţie utilizate sunt adecvate
caracteristicilor geologico-miniere şI comparabile
cu cele utilizate pe plan mondial;
Tehnologia energonucleară este acceptată de
populaţie în condiţiile monitorizării stricte a manipulării substanţelor radioactive, în vederea protejării mediului ambiant.












Puncte slabe
Este necompetitivă şi ineficientă din punct
de vedere economic;
Condiţiile geologice de extracţie sunt dificile;
Generează poluare în fiecare fază a ciclului de producţie şi utilizare (extracţia şi
prelucrarea minereului, fabricarea elementelor de combustibil, arderea în reactorul
nuclear, stocarea combustibilului uzat);
Marea majoritate a minelor de uraniu necesită acţiuni de refacere-ecologizare;
Ca în cazul mineritului în general, exploatarea uraniului a contribuit la crearea de
zone monoindustriale generând, ca urmare a procesului de restructurare, probleme
sociale majore;
Stare de uzură avansată, fizică şi morală a
echipamentelor de extracţie şi preparare;
Productivitate redusă a muncii (0,81,0t/post);
Exploatarea minereului de uraniu este
puternic subvenţionată ( 40%);
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Oportunităţi
Introducerea tehnologiilor moderne în activitatea

de extracţie va conduce la creşterea productivităţii
muncii;

În situaţia retehnologizării şi schimbării soluţiei de 
solubilizare a uraniului, randamentul de extracţie
va creşte de la 80% la 90-92%;
Prin automatizarea şi controlul fluxului tehnologic
la uzina „E1‖ se va ajunge la o creştere a randamentului de la 83% la 96-97%;
Menţinerea diversităţii surselor de energie (dat
fiind factorii de risc extern), ca cea mai bună garanţie a securităţii aprovizionării cu energie.

Ameninţări
Abundenţa resurselor pe plan mondial şi
marea diversitate geopolitică a ofertei;
Diversitatea furnizorilor din afară;
Restrângerea activităţii miniere, în scopul
eficientizării, care declanşează efecte sociale negative şi împovărează Bugetul de
Stat (fonduri necesare pentru protecţia socială, reconversie profesională etc.).

Din analiza rezultatelor actuale ale activităţii de extracţie a minereurilor
de uraniu din România se pot desprinde următoarele avantaje comparative şi
competitive:
 producţia de minereu de uraniu poate asigura necesarul de consum al
României, fiind un factor de asigurare a independenţei energetice a ţării,
în situaţii de criză de orice natură;
 tehnologiile de extracţie utilizate sunt adecvate caracteristicilor geologico-miniere ale zăcămintelor de uraniu şi se situează la nivelul celor
existente pe plan mondial;
 există întreaga infrastructură necesară extracţiei, prelucrării şi transportului minereului de uraniu;
 calitatea combustibilului nuclear corespunde parametrilor calitativi pentru
care este concepută să funcţioneze CNE Cernavodă.
Obiectivul prioritar al strategiei de valorificare a resurselor de uraniu din
România este subordonat scopului strategiei de asigurare a securităţii energetică în condiţiile respectării cerinţelor de protecţie a mediului.
Obiectivele derivate, subordonate realizării obiectivului prioritar sunt:
 corelarea acţiunilor de restructurare a activităţii de exploatare a
minereului de uraniu cu programul energetic de punere în funcţiune a
grupurilor de la centralele nuclearo-electrice în perioada 2002-2035;
 realizarea unui sector de extracţie eficient prin reducerea şi, în final,
elimi-narea subvenţiilor destinate acoperirii pierderilor de exploatare,
tran-sferurilor şi investiţiilor de la obiectivele cu pierderi mari şi creşterea
alocaţiilor pentru închiderea minelor neviabile, refacerea mediului şi
atenuarea impactului social;
 retehnologizarea şI modernizarea proceselor de exploatare minieră şI de
preparare a minereurilor radioactive la obiectivele viabile sau cu
posibilităţI de viabilizare.
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Strategia de valorificare a resurselor de uraniu trebuie să mai aibă în vedere şi următoarele aspecte:
 rezervele geologice de minereu de uraniu asigură producţia pentru mai
multe decenii şi reprezintă o sursă sigură indiferent de capriciile pieţelor
internaţionale;
 capacităţile de producere a energiei electrice şi termice prin arderea
cărbunelui vor reprezenta, cel puţin pe termen scurt şi mediu, o pondere
importantă în industria energetică având în vedere creşterile de preţuri la
petrol şi gaze din import, dar şi necesarul de investiţii pentru dezvoltarea
domeniului energeticii nucleare;
 restrângerea activităţii din acest domeniu prin închiderea minelor
considerate neviabile va determina o nouă creştere a şomajului ceea ce
necesită identificarea resurselor şi mecanismelor de atenuare a
impactului social.
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CAPITOLUL 4
ANALIZA SWOT A SECTORULUI EXTRACTIV AL
HIDROCARBURILOR
Marius BULEARCĂ

România este recunoscută în literatura de specialitate ca prima ţară din
lume cu producţie de ţiţei înregistrată, de 275 tone extrase, în anul 1857. În ceea
ce priveşte exploatarea gazelor naturale, aceasta a demarat încă din anul 1909,
prin sonda nr. 2 Sărmăşel, când s-a pus în evidenţă primul zăcământ de gaze
din Bazinul Transilvaniei.
Activităţile de cercetare geologică au permis ca în cei peste 135 de ani cât
însumează istoria exploatării petrolului şi gazelor naturale în România, să fie
puse în evidenţă 380 de structuri cu petrol şi 154 de structuri cu gaze naturale,
distribuţia acestora fiind neuniformă pe cuprinsul ţării.
Astfel, România are pe uscat şi pe mare o suprafaţă cu roci sedimentare
condiţii de acumulare a hidrocarburilor de circa 130 mii km 2. În această suprafaţă
condiţiile geologice sunt foarte diferite având o influenţă importantă asupra
activităţii de explorare şi exploatare. Lucrările seismice şi de foraj geologic până
la 4000 m pot fi considerate ca foarte avansate în toate unităţile geologice,
exceptând Zona Carpaţilor Orientali unde tectonica este foarte complicată,
tehnologiile de prospecţiune nu sunt suficiente, iar căile de acces nu permit o
dezvoltare sistematică a lucrărilor geologice.
Calitativ, ţiţeiul extras în România este comparabil cu cele mai bune
exploatate pe plan mondial (0,4-0,6% sulf, greutate specifică medie), fapt care
contribuie la reducerea substanţială a cheltuielilor de transport şi depozitare şi la
creşterea randamentului de procesare în rafinării. În ceea ce priveşte gazele
naturale, acestea sunt comparabile cu cele mai bune exploatate pe plan
mondial, gazele sunt foarte pure, având un conţinut mare de metan (de 99,1799,77% metan, restul azot, oxigen şi bioxid de carbon), nu au compuşi cu sulf,
au un procent redus de gaze inerte, calităţi care fac avantajoasă utilizare lor nu
numai în producerea energiei, dar şi în domeniul sticlăriei, tratamentelor termice,
îngrăşămintelor, maselor plastice, produselor farmaceutice etc.
Analiza SWOT a activităţii celor două industrii de extracţie a hidrocarburilor
a condus la identificarea următoarelor puncte forte şi puncte slabe, pe de o
parte, respectiv a unor oportunităţi şi ameninţări, pe de altă parte.
Punctul forte cel mai important al Petrom este integrarea activităţilor sale,
din sectorul de explorare şi producţie ţiţei şi gaze – până la vânzarea
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carburanţilor. Are, de asemenea, infrastructura bună, deşi destul de veche,
pentru a lega şi sprijini lanţul de distribuţie.
Producţia Petrom de ţiţei şi gaze, şi rezervele de ţiţei, sunt modeste în
comparaţie cu companiile petroliere „supermajore‖ ca ExxonMobil, Shell, BP şi
ţări producătoare ca Arabia Saudită, Iran, Emiratele Arabe Unite şi Kuweit.
Principalul indicator de măsurare a competitivităţii în acest sector este
costul activităţilor de descoperire şi extragere ţiţei şi costul înlocuirii rezervelor. În
comparaţie cu concurenţii internaţionali, poziţia Petrom este slabă, iar costurile
sale de descoperire şi extracţie sunt relativ mari (în special, pentru activităţile pe
uscat). Rata înlocuirii rezervelor este mică (în prezent, în jur de 25%).
Ţinând seama de starea factorior de producţie din industria extractivă a
ţiţeiului, analiza SWOT pune în evidenţă următoarele elemente specifice
companiei (tabelul nr. 1) şi, respectiv, sectorului (tabelul nr. 2).
Tabelul nr. 1
Analiza SWOT a companiei PETROM







Puncte forte
activităţile integrate
contribuţia EBITDA, recent mare
cota mare de piaţă
Oportunităţi
restructurarea
reducerile de costuri
privatizarea








Puncte slabe
surplusul de personal şi birocraţie
implicarea statului încă prezentă
activele vechi
Ameninţări
preţul mic al ţiţeiului pe piaţa internaţională
rezistenţa la schimbare
programul ambiţios de investiţii (şi necesităţile
de împrumuturi aferente)

Tabelul nr. 2
Analiza SWOT a sectorului de explorare-extracţie ţiţei










Puncte forte
contribuţia mare la EBITDA
poziţia dominantă pe piaţa internă
circuitul integrat al hidrocarburilor
cash flow puternic la un preţ internaţional
mare al ţiţeiului
Oportunităţi
diversificarea în exterior
transferul de abilităţi/experienţă
privatizarea
controlul costurilor-raţionalizarea











Puncte slabe
producţia în scădere
baza de producţie divers fragmentată
costuri mari de producţie
zăcămintele situate departe de locul de
prelucrare
rezolvarea problemelor istorice de mediu
Ameninţări
expunerea la preţul mic al ţiţeiului de pe
piaţa internaţională
obligaţiile de mediu
rentabilitatea mică a investiţiilor suplimentare
costurile de închidere de sonde
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În aceste condiţii, se anticipează că Petrom va rămâne doar un producător de ţiţei intern deoarece nu are suficiente resurse financiare pentru a participa în societăţi mixte care dezvoltă proiecte, dar în zone mari, implicând risc
foarte mare.
De altfel, importanţa valorificării acestor oportunităţi, pe de o parte, precum şi necesitatea impulsionării activităţii de explorare, bazată pe reevaluări
conceptuale şi tehnologii moderne, pe de altă parte, a fost înţeleasă încă din
anul 1990; atunci, un număr de 15 perimetre, situate în principalele bazine petroliere ale ţării, au fost oferite în vederea încheierii unor contracte de explorare
şi împărţire a producţiei.
Patru dintre acestea au făcut obiectul unor acoduri încheiate cu companii
prestigioase ca Shell, Amoco şi Enterprise. Perimetrele concesionate de Shell
şi Amoco, Transilvania Nord (presalifer), respectiv Lapoş, nu au probat aşteptările, ceea ce a condus la încetarea acordurilor după faza de explorare, dar nu
înainte ca fiecare din aceste companii să efectueze programe de explorare
complexe, evaluate la peste 50 mil.dolari. Perimetrul Midia, în care a fost descoperit un zăcămând de gaze pe structura Doina şi Pelican au fost transferate
de compania Enterprise firmei ARCO, care la rândul ei le-a transferat companiei Paladin. Compania Paladin a continuat explorarea perimetrelor amintite cu
programe de investigare seismică şi săparea unei noi sonde, care a confirmat
doar parţial ideea de proiectare.
Ulterior, în anul 1995, Regia Autonomă Petrom a încheiat un contract de
explorare şi împărţire a producţiei pentru perimetrul Moineşti cu compania
MMS, devenită ulterior Ramco. În cadrul acestui acord, aflat în derulare, a fost
realizat un volum important de lucrări seismice, concretizate prin proiectarea
unei sonde, în curs de finalizare.
Crearea cadrului legal şi instituţional adecvat în industria petrolieră, a
permis stabilirea unor relaţii noi, pe baza unor acorduri de concesiune, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de reprezentant
al Statului, şi companiile petroliere. Acest proces, început în anul 1993, prin
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, continuat prin adoptarea Legii petrolului, în anul 1995, a cuprins mai multe etape şi a condus, ca,
până în prezent, cca 80% din suprafaţa ţării, care prezintă perspective petroliere, să facă obiectul unor acorduri de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi
exploatare petrolieră, în derulare sau în curs de aprobare.
Într-o primă etapă, s-a acordat dreptul de administrare pentru 19, respectiv 14 perimetre, situate în zone cu prospectivitate ridicată, entităţilor româneşti
Petrom şi Romgaz, care, la momentul adoptării Legii petrolului, aveau statut de
regii autonome. Pentru aceste perimetre au fost încheiate acte de administrare,
care, o dată cu schimbarea statutului entităţilor amintite în societăţi naţionale,
respectiv comerciale, au fost înlocuite prin acorduri de concesiune. În aceste
perimetre, deşi programul minim de explorare a fost realizat în mare măsură,
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urmând să fie finalizat la sfârşitul acestui an, descoperirile de noi rezerve s-au
menţinut la un nivel modest. Aceste rezerve „probabile‖ şi „posibile‖, urmează
să fie eventual promovate la rezerve sigure, după evaluarea acestora prin exploatare experimentală şi săparea unor noi sonde.
Perimetrele rămase disponibile, în urma atribuirii în administrare a zonelor cele mai favorabile către Petrom şi Romgaz, situate, în general, în bazine
caracterizate printr-un grad mai redus de cercetare şi având condiţii geologice
şi de teren complicate, ceea ce în mod evident implică un important efort financiar şi angajarea unor tehnologii de explorare de vârf, au fost oferite spre concesiune, în trei runde succesive de ofertare publică. Rezultatele organizării
acestor runde de licitaţie pot fi considerate, ca mulţumitoare.
În prima rundă de licitaţie, organizată în anul 1996, dintr-un număr de 15
perimetre oferite au fost încheiate 6 acorduri de concesiune cu companiile
Hemco-Redeco pentru perimetrele Constanţa şi Alexandria, Forest Oil pentru
perimetrele Greşu şi Nereju şi un consorţiu, al cărui participant majoritar este
compania Tullow, pentru perimetrele Brateş şi Vălenii de Munte. În cadrul prevederilor acestor acorduri, aflate în derulare, a fost realizat programul de investigare geologică, geochimică, geofizică şi parţial programul de foraj.
În runda a doua de ofertare au fost încheiate acorduri petroliere pentru
perimetrele Sud Bucureşti cu Hemco-Redeco şi Pâncota cu GTI, o firmă românească cu capital privat.
În runda a treia au fost negociate şi semnate acorduri petroliere pentru 5
perimetre cu firmele Sterling Resources (Sud Craiova), Ramco, Europa Oil &
Gas şi Millennium (Rodina şi Cuejdiu), Ramco, Europa Oil & Gas şi Millennium
şi Romgaz (Bacău) şi Forest Oil (Focşani), o parte dintre acestea aflate încă în
proces de aprobare.
Necesitatea atragerii unor investitori străini, care dispun de fonduri şi
tehnologii adecvate abordării unor perimetre complicate, a fost înţeleasă şi de
Petrom şi Exprogaz, care au transferat o parte din drepturile şi obligaţiile aferente acordurilor petroliere pentru perimetrele Neptun, situat în zona offshorului
adânc, şi Transilvania Sud, companiilor TotalFinaElf, respectiv Wintershall.
Pe plan internaţional, Petrom are concesionate în Kazakhstan trei perimetre de explorare – extracţie pe care au început lucrările de foraj şi reparare
sonde de producţie, iar din anul 2002 s-a început punerea în producţie a sondelor. În India, Petrom s-a angajat în faza a II-a de explorare; pe un perimetru
concesionat s-au întocmit programe de lucrări; se vor continua participările la
licitaţii pentru obţinerea de noi concesiuni.
Oricum, industria petrolieră românească va rămâne în continuare pe piaţa internaţională a serviciilor cu asistenţă tehnică, platforme de foraj marin,
tehnologii etc.
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În ceea ce priveşte exploatarea gazelor naturale, având în vedere starea
factoriLor de producţie, analiza SWOT pune în evidenţă următoarele elemente
specifice ale companiei (tabelul nr. 3) şi, respectiv, ale pieţei şi produsului (tabelul nr. 4).
Tabelul nr. 3
Analiza SWOT a companiei ROMGAZ








Puncte forte
imaginea bună a companiei
personalul specializat şi cu experienţă în
domeniu
laboratorul cu dotare la nivelul standardelor
internaţionale (care poate face determinări
petrofizice, determinări petrografice, determinarea compoziţiei elementale a probelor
solide şi lichide prin spectometrie în plasmă,
determinări cromotografice, precum şi pentru
activitate proprie de microproducţie, o gamă
variată de produse spumogene)
Oportunităţi
efectuarea de prospecţiuni geologice pentru
descoperirea de noi zăcăminte
colaborările cu firme străine pentru efectuarea în comun de lucrări
perfecţionarea personalului











Puncte slabe
dificultăţi mari în recuperarea creanţelor
numărul mic de zăcăminte noi descoperite
nerealizarea planului de investiţii datorită lipsei de lichidităţi
lipsa unui sistem informativ integrat

Ameninţări
zăcămintele existente sunt în curs de
epuizare (depletarea fiind avansată)
factorii de ordin politic şi legislativ
posibilitatea prescrierii creanţelor
creşterea arieratelor

Tabelul nr. 4
Analiza SWOT a pieţei gazelor naturale şi a produsului










Puncte forte
cota de piaţă bună a produsului – 60%
calitatea superioară a produsului, putând fi
procesat (chimizat)
cererea este mai mare decât oferta
posibilitatea înmagazinării gazelor
gazul metan este mai puţin poluant decât
cărbunele şi derivatele petroliere
Oportunităţi
cererea de gaze rămâne ridicată
liberalizarea pieţei
posibilitatea livrării gazelor direct la clienţi








Puncte slabe
gama limitată de produse şi servicii
oferta de produse şi servicii este prea
puţin cunoscută pe piaţa externă
diversificarea slabă a numărului de
clienţi
Ameninţări
concurenţa din partea PETROM
prin sistemul de coş legiferat în prezent, Romgaz suportă diferenţa dintre
preţul gazelor importate şi preţul reglementat al amestecului
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Pe plan european, România deţine o poziţie favorabilă exploatării unui
potenţial de gaze naturale care să asigure instalaţii de depozitare a gazului din
Asia Centrală sau orientul Mijlociu prin conducte spre Europa; de asemenea,
nu trebuie neglijată posibila utilizare a reţelei de conducte existentă în nordvestul României pentru furnizarea gazului rusesc spre Ucraina.
Pentru reabilitarea producţiei din structurile cu probleme deosebite
SNGN Romgaz a desfăşurat o serie de acţiuni cu firme specializate din străinătate, împreună cu care a efectuat operaţii de fracturare hidraulică, consolidări
ale nisipului, perforări şi reperforări în condiţii speciale şi cu dispozitive de mare
performanţă, precum şi acţiuni pentru îmbunătăţirea calităţii gazelor şi a măsurării comerciale a acestora, conform prevederilor ISO 9000.
De asemenea, SNGN Romgaz SA are în derulare şi în perspectivă o serie de proiecte şi parteneriate în toate domeniile din sfera sa de activitate: explorare, producţie şi înmagazinarea subterană a gazelor naturale.
În domeniul explorării, SNGN Romgaz SA are un contract în desfăşurare
cu compania germană Wintershall A.G. pentru explorare în perimetrul RG03
Transilvania Sud, cu compania britanică Ramco urmează a fi semnat un contract de explorare în două perimetre din zona nordică a Moldovei (Brodina şi
Cuejdu).
În domeniul exploatării s-a încheiat cu firma americană AMROMCO un
Acord de Cooperare pentru un proiect de reabilitare a producţiei şi a creşterii
factorului de recuperare de pe 11 câmpuri productive de gaze naturale.
Cu Forest Oil International şi Schlumberger, SNGN Romgaz se află întro negociere competitivă pentru reabilitarea producţiei în câmpurile Laslău Mare
şi Păingeni.
În domeniul înmagazinării subterane a gazelor naturale s-a semnat cu
AZOMURES un Acord de confidenţialitate referitor la cooperarea pentru investiţia la proiectul privind creşterea capacităţii de înmagazinare subterană a gazelor naturale în unul din depozite la Romgaz. De asemenea, s-a semnat cu
RINGAS un Acord de Confidenţialitate şi autorizaţie de folosire a datelor tehnice în scopul participării la proiectul „Depozit de înmagazinare a gazelor naturale în structura Simnic Gherceşti‖. Cu Gas de France s-a încheiat o convenţie
pentru a realiza împreună un studiu al potenţialului de stocare în saline din
România.
Totodată, cu Dreser-Rand s-a încheiat un contract pentru instalarea şi
punerea în funcţiune a unei staţii de comprimare.
Cu firma norvegiană Marilis Norex s-a încheiat un Memorandum de Înţelegere referitor la realizarea unui proiect privind separarea şi valorificarea He,
N2 şi CO2 conţinute în zăcămintele de gaze în amestec din câmpurile concesionate de Romgaz.
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CAPITOLUL 5
ANALIZA SWOT A SECTORULUI DE EXTRACŢIE
A MINEREURILOR NEFEROASE
Cristian SIMA

 Resursele geologice avute la dispoziţie în perimetrele aflate în exploatare
au conţinuturi în elemente utile reduse, unele fiind extrem de sărace.
 Condiţiile geologice şi miniere sunt dificile, metodele de exploatare practicate sunt de productivitate redusă şi presupun costuri operaţionale mari.
 Tehnologiile de lucru sunt în concordanţă cu parametrii geologici şi minieri
ai zăcămintelor, dar se bazează pe utilaje şi echipamente învechite. Tehnologiile de preparare înving cu dificultate conţinuturile reduse ale minereului
industrial, având extracţii modeste şi producând, uneori, concentrate de calitate redusă.
 Raportul venituri/costuri este mult subunitar, atât pe total, cât şi pe fiecare
perimetru minier în parte.
 În condiţiile economiei de piaţă nu se poate fundamenta o strategie economică privind resursele de minereuri metalifere din zona de activitate a
REMIN Baia-Mare, deoarece pentru nici un zăcământ nu se poate programa activitate de extracţie fără subvenţii. Probabil că zone punctuale din
unele zăcăminte s-ar putea exploata rentabil, la capacităţi de producţie foarte mici, într-un sistem artizanal, pe durate determinate.
 Sectorul de minereuri nu poate funcţiona fără subvenţii şi alocare de fonduri
de la buget pentru retehnologizări şi modernizări. Deşi atât în varianta I, cât
şi în varianta II, sunt prevăzute fonduri importante pentru investiţii de capital,
eficienţa economică nu se îmbunătăţeşte, cheltuielile la 1000 lei producţie
marfă rămânând ridicate. Varianta III, care prevede eliminarea subvenţiei
pentru acoperirea pierderilor de producţie din anul 2005 şi în perspectivă,
conduce practic la oprirea, cu excepţia a 4 exploatări, a întregului sector de
exploatare a minereurilor (CN REMIN Baia Mare şi CN MINVEST Deva) şi
disponibilizarea a peste 1300 de lucrători. Pe lângă aspectul social deosebit, în această variantă apare şi faptul că în România nu se vor mai produce
practic metale neferoase cupru, plumb şi zinc, metalurgia neferoasă urmând
să importe întreaga cantitate de concentrate;
 Având în vedere implicaţiile majore atât în plan economic, cât şi social, ca
urmare a adoptării variantelor I şi II sau a variantei a III-a, este necesară o
decizie politică la nivel guvernamental, coroborată cu unele aspecte ale si-
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guranţei naţionale. Fie se alege una din variantele I sau II, şi atunci activitatea continuă, însă cu alocarea fondurilor la un nivel decent astfel încât să nu
se mai creeze pierderi peste subvenţii şi să se rezolve aspectele sociale, fie
se alege varianta a III-a în care minele nerentabile se închid şi lucrătorilor
din sistem li se oferă alte alternative, bine conturate, fără a se produce convulsiuni sociale;
 O soluţie posibilă pentru reducerea aportului bugetar al statului în ramura
minereurilor neferoase, ar fi constituirea unor sisteme integrate pentru acest
domeniu (producători minieri, producători de metale şi producători de produse finite din metal-laminate, conductori, ţevi şi conducte etc.), similar celor
existente în alte ţări.









A. Puncte forte
Pe anumite sectoare activitatea de exploatare poate fi concesionată unor investitori care ar putea contribui la
capitalizarea firmei;
Se înregistrează un raport favorabil companiei între durata de încasare a banilor
de la clienţi şi durata de plată a furnizorilor;
Există întreaga infrastructură necesară
extracţiei, prelucrării şi transportului minereului şi aceasta este concentrată într-o
arie geografică restrânsă. Există toate utilităţile necesare continuării activităţii de
producţie;
Pierderile din exploatare prezintă tendinţă
de reducere;
Existenţa bazei de materii prime cu perspective de exploatare până în anii 20102020, care permite:
 asigurarea din ţară a materiei prime
pentru industrie;
 ocuparea forţei de muncă şi reducerea
şomajului;
 asigurarea unei baze strategice pentru
situaţii deosebite;
 menţinerea unui anumit nivel de forţă
de muncă specializată;
 menţinerea în activitate a unor zone
din ţară unde relieful terenului nu permite o agricultură extinsă;
 asigurarea necesarului de trai pentru un
anumit număr de personal şi familiile
acestora şi în mod deosebit în zone
monoindustriale, cu puţine alternative

















B. Puncte slabe
Condiţii geologice de extracţie dificile;
Toate soldurile de gestiune prezintă valori negative care confirmă ineficienţa
activităţii derulate de companii şi exploatări miniere;
Confruntarea cu un dezechilibru financiar major a condus la dependenţa de
finanţare prin credite şi pe bază de surse atrase de la terţi care au generat penalizări substanţiale;
Gradul de lichiditate a firmei este scăzut
ceea ce confirmă faptul că aceasta face
faţă cu greu obligaţiilor de plată curente;
Companiile înregistrează constant pierderi nepunându-se problema nivelului
de rentabilitate pe care îl generează, ci
cel mult limitarea volumului pierderilor;
Minereurile din zăcăminte au un conţinut redus de substanţă utilă;
Majoritatea agenţilor economici din sector necesită subvenţii de la buget pentru
susţinerea producţiei;
Generează efecte poluante pentru ape
şi soluri, care necesită fonduri importante pentru ecologizare conform legislaţiei
naţionale şi europene (legea mediului şi
a apelor);
Tehnologiile şi echipamentele din dotare sunt uzate fizic (durata de viaţă depăşită cu 50-100%) şi moral (producţia
anilor 70-80) necesitând investiţii importante pentru înlocuirea acestora;
Menţinerea programului de lucru la 6
ore în subteran şi a săptămânii de 5-6

890





A. Puncte forte
sociale;
asigurarea unei dezvoltări pe orizontală pentru celelalte ramuri industriale
(energie, construcţii de maşini, electro- 
tehnică, siderurgie, metalurgie etc.);
asigurarea unei cantităţi importante de
metale preţioase pentru trezoreria naţională.








Oportunităţi
Introducerea tehnologiilor moderne în industria extractivă, care vor contribui la
creşterea eficienţei şi la scăderea costurilor de extracţie şi preparare. Dacă investiţiile se vor face în exploatările miniere
performante şi în tehnologiile de extracţie
şi preparare, atunci va avea loc o continuă scădere a costurilor în paralel cu
creşterea gradului de protecţie a mediului;
Întreaga industrie extractivă a minereurilor neferoase permite dezvoltarea
unei reţele de întreprinderi mici şi mijlocii
care să îi furnizeze bunuri şi servicii;











B. Puncte slabe
zile lucrătoare în uzinele de preparare,
produc efecte negative asupra producţiei;
Ieşirea din sistem prin disponibilizări
repetate şi închiderea unor mine a 71%
din personalul existent la nivelul anului
1989,din care, peste 60% personal specializat şi încadrat în producţia de bază;
Exploatarea minereurilor neferoase a
contribuit la crearea de zone monoindustriale, generând probleme sociale
majore;
Necorelarea subvenţiei specifice cu
conţinutul în substanţă utilă la principalele metale.
Ameninţări
Abundenţa resurselor pe plan mondial şi
marea diversitate geopolitică a ofertei;
Conţinutul de substanţă utilă mai mic
decât cel al minereurilor exploatate pe
plan mondial;
Costurile medii de producţie ale minereurilor neferoase sunt de 3-4 ori mai mari
decât cele înregistrate pe plan internaţional.
Diversitatea furnizorilor din afară;
Dependenţa preţurilor minereurilor neferoase de cotaţiile internaţionale;
Restrângerea activităţii extractive, în
scopul eficientizării, care declanşează
efecte sociale negative şi împovărează
Bugetul de Stat (sunt necesare fonduri
pentru protecţie socială, reconversie
profesională etc.)
Comerţul internaţional cu minereuri neferoase transportate pe căi maritime, care va avea un rol principal în
aprovizionarea pieţei mondiale cu minereuri.

CAPITOLUL 6
ANALIZA SWOT A SIDERURGIEI ROMÂNEŞTI
Teodor POPESCU

Industria siderurgică continuă să fie o componentă strategică a economiei
oricărui stat industralizat. Din acest motiv, guvernele ţărilor mari producătoare de
oţel ţin permanent sub control acest domeniu. La nivelul UE există o strategie
coerentă şi foarte bine consolidată privind perspectiva evoluţiei industriei
siderurgice şi a pieţei oţelului.
Prin acordurile încheiate între România şi UE, după integrarea noastră în
piaţa unică europeană, producţia de oţel a României va trebui să se situeze la un
nivel care să nu depăşească 9,14 mil. tone/an.
În perspectiva anilor 2010-2020 trebuie să gândim siderurgia românească
ca un sector bine proporţionat şi echilibrat, cu unităţi siderurgice viabile, integrate
în piaţă
Chiar dacă, în acest moment, marea majoritate a întreprinderilor
siderurgice româneşti nu mai sunt proprietate de stat, rolul acestuia în
dezvoltarea în perspectivă a acestei industrii nu poate fi neglijat.
Strategia de restructurare şi reindustrializare a siderurgiei româneşti poate
fi influenţată doar în mică măsură de Guvernul român. Principala pârghie
deţinută în acest moment de Guvern constituind-o domeniul legislativ.
Pentru piaţa externă, pornind de la realităţile dure ale concurenţei pe piaţa
globalizată, se preconizează consolidarea segmentului de piaţă deţinut. În
condiţiile unei conjuncturi favorabile, cum este cea din anul acesta, siderurgia
românească are rezervele de capacitate necesare pentru satisfacerea unor
cerinţe sporite ale pieţei externe. Totuşi, persistă necesitatea realizării unor
investiţii semnificative care să permită obţinerea unor produse competitive
(calitate-cost), în special în domeniul produselor lungi şi plate.
În condiţiile actuale, în care sectorul este privatizat aproape în totalitate,
sarcina investiţiilor revine proprietarilor, rolul statului fiind acela de a crea cadrul
legislativ propice realizării investiţiilor. Statul român, prin intermediul APAPS,
trebuie să supravegheze îndeaproape realizarea tuturor obligaţiilor asumate de
noii proprietari prin contractele de privatizare, în special în domeniul investiţiilor.
De remarcat că în contractele de privatizare au fost cuprinse obligaţiile
investiţionale globale, modul şi valoarea investiţiilor fiind de competenţa totală a
proprietarilor, în conformitate cu strategia de dezvoltare a societăţilor respective.
Investiţiile din siderurgie sunt deosebit de mari şi au termene de
recuperare foarte lungi. Pentru a avea o imagine clară a efortului investiţional
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necesar restructurării şi modernizării în siderurgie prezentăm cheltuielile realizate
în perioada 1975-1995 în Japonia – 2.450 euro/tonă, Uniunea Europeană –
1600 euro/ tonă şi SUA-320 euro/tonă.
Analiza SWOT a siderurgiei româneşti scoate în evidenţă următoarele
aspecte majore:
Puncte forte:
 Asigură aproape în totalitate necesarul de produse din oţel al pieţei interne. În anul 2002 importurile au acoperit doar 10% din necesarul de
produse siderurgice al pieţei interne. Astfel, pentru produsele plate, la un
consum de 1,67 mil. tone importurile au fost de 0,14 mil. tone, pentru
produsele lungi, la un consum de 998 mii tone importurile au fost de 87
mii tone, iar pentru ţevi, la un consum de 236 mii tone, importul a fost de
34 mii tone.
 Realizează o balanţă comercială excedentară. La nivelul anului 2002 excedentul a fost de 420 mil. USD, în condiţiile în care cca 50% din exporturi merg pe relaţia UE.
 Cheltuieli foarte mici cu forţa de muncă. Raportul dintre câştigurile salariale ale siderurgiştilor români şi cei din UE sunt de 1 la 8.
Puncte slabe:
 Ponderea foarte scăzută în totalul producţiei a produselor speciale – tablă şi benzi acoperite, profile speciale, sârme din oţeluri aliate şi înalt aliate;
 Productivitate foarte redusă datorită atât numărului mare de angajaţi, cât
şi menţinerii în funcţiune a unor utilaje uzate fizic şi moral;
 Realizarea unei producţii orientate preponderent spre produsele cu valoare adăogată relativ redusă;
 Necesitatea realizării unor investiţii relativ ridicate orientate în special
spre sectorul de prelucrări finale, în scopul modernizării structurii de producţie.
Politica Guvernului în sectorul siderurgic în următorii ani se va axa în
principal spre creşterea competitivităţii sectorului. Principalele măsuri destinate
atingerii acestui obiectiv sunt:
 continuarea privatizării şi a restructurării, inclusiv prin închiderea capacităţilor neviabile;
 asigurarea unui mediu de afaceri favorabil, bazat pe o legislaţie simplă,
coerentă şi stabilă;
Actualii proprietari ai unităţilor siderurgice vor trebui să facă investiţii
majore în următorii 5-10 ani pentru a se menţine pe piaţă. Principalele direcţii de
acţiune sunt, în opinia noastră, următoarele:
 restructurarea selectivă a sectorului, urmărindu-se, în principal, renunţarea la produsele şi tehnologiile necompetitive;
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 îmbunătăţirea structurii producţiei, astfel încât, oferta de produse cu un
grad ridicat de prelucrare şi cu valoare adăugată mare să crească semnificativ;
 reducerea consumurilor materiale şi energetice şi, implicit, scăderea accentuată a costurilor de fabricaţie;
 realizarea de investiţii majore în domeniul protecţiei mediului şi a reconstrucţiei ecologice în conformitate cu normele existente la nivelul UE;
 creşterea performanţelor manageriale.

CAPITOLUL 7
ANALIZA SWOT A SECTORULUI DE PRODUCERE A
ENERGIEI ELECTRICE ŞI TERMICE
Maria BĂDILEANU

Contextul internaţional al alocării resurselor energetice are o importanţă
covârşitoare pentru analiza condiţiilor utilizării acestora în industria energetică
românească, o industrie dependentă de importuri.
Principale aspecte care caracterizează situaţia asigurării cu energie a
ţărilor Uniunii Europene sunt:
 creşterea dependenţei energetice de sursele externe de energie; astfel,
pe baza prognozelor existente, dependenţa de importuri va atinge în cca
20-30 de ani, în medie, 70% (90% pentru ţiţei, 70% pentru gaz şi aproape 100% pentru huilă);
 capacitatea extrem de limitată de a influenţa condiţiile ofertei de energie;
 imposibilitatea de a răspunde provocării schimbărilor climatice, de a respecta angajamentele prevăzute în Protocolul de la Kyoto.
Procesul de acceptare a noi membri va accentua dependenţa energetică a
Uniunii. Astfel, importurile de gaz ale ţărilor candidate vor creşte de la 60, la 90%
din cerere, iar cele de petrol de la 90, la 94%. Între timp, aceste ţări care acum
sunt exportatoare de cărbune, vor trebui să importe 12% din necesar în
perspectiva anilor 2020, sub impactul restructurării acestui sector.
Dependenţa energetică va avea efecte diferite de la o ţară la alta, în
funcţie de structura pieţei internaţionale a fiecărei resurse energetice, astfel:
 impactul instabilităţii ofertei de energie va fi direct proporţional cu gradul
de dependenţă de sursele externe. Impactul va fi cu atât mai mare cu cât
ţările furnizoare sunt ele însele vulnerabile la instabilitatea politică;
 nivelurile preţurilor vor depinde de măsura în care resursa beneficiază de
o piaţă internaţională. De exemplu, 57% din ţiţeiul consumat este tranzacţionat pe plan internaţional, doar 20% din cel de gaz şi 15% din cel de
cărbune.
România dispune de un potenţial diversificat de resurse energetice:
combustibili fosili, hidroenergie şi anumite surse neconvenţionale.
Resursele energetice disponibile determină configuraţia capacităţilor de
producţie din industria energiei electrice. Sistemul energetic naţional dispune de
o structură echilibrată în care centralele pe cărbune deţin 35%, din capacitatea
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totală instalată, cele hidro 36%, iar cele care funcţionează pe hidrocarburi şi
combustibil nuclear 25%, respectiv 4%.
Producţia internă de lignit asigură cererea societăţii Termoelectrica; pentru
huilă, societatea apelează la importuri. În perspectiva anului 2015, ponderea
cărbunelui în producţia de energie electrică va spori până la aproape 45% (lignitcca 35% şi huilă – 10%), creştere datorată competitivităţii centralelor pe cărbune
comparativ cu cele pe hidrocarburi.
Industria energiei electrice depinde de importurile de hidrocarburi. În anul
2002 dependenţa de import pentru asigurarea resurselor energetice se ridica la
aproximativ 77% pentru păcură şi 40% pentru gaze naturale.
Societatea Hidroelectrica este vulnerabilă la caracteristicile hidrologice ale
anului. Potenţialul hidroenergetic tehnic amenajabil este de 36000 GWh/an (din
care cca 50% este deja exploatat), iar cel economic amenajabil este de 23000
GWh/an. De menţionat este faptul, că într-un an mediu hidrologic se pot produce
16080 GWh.
Combustibilul nuclear este asigurat din surse interne. Resursele de uraniu
ale României pot asigura funcţionarea, până în anul 2036, a grupului 1 al
centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă şi, timp de 40 de ani, a grupului 2.
În context, subliniem că gradul de dependenţă al Uniunii Europene de importurile
de uraniu este de 95%.
Factorul de producţie „muncă”
Principalele elemente definitorii ale factorului muncă din industria
energetică pot fi rezumate astfel:
 Industria energiei electrice beneficiază, conform clasificării lui Porter, atât
de forţă de muncă specializată (personalul angajat la centrala nuclearelectrică, dispecerii energetici etc.), dar şi de forţă de muncă de uz
general (electricieni, economişti, chimişti etc.).
 Structura forţei de muncă din industria energiei electrice în funcţie de nivelul de calificare arată o pondere de cca 15-20% a persoanelor cu studii
superioare.
Până în prezent nu s-au înregistrat conflicte majore de muncă, deoarece:
 reducerile de personal au fost efectuate prin externalizări ale unor activităţi (de exemplu reparaţii) sau ale unor centrale electrice (către consiliile
populare sau prin pensionare înainte de termen;
 pregătirea forţei de muncă din industria energiei electrice a permis dobândirea unor noi locuri de muncă fără problemele existente, de exemplu, în minerit;
 amplasamentul centralelor electrice, situate în sau lângă marile aglomerări urbane, nu a generat probleme de strămutare a celor desponibilizaţi.
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Factorul de producţie „capital”
În industria energiei electrice există un excedent important de capacităţi de
producţie. În anul 2003, puterea instalată în Sistemul Energetic Naţional era de
17926 MW (faţă de 19172 MW la sfârşitul anului 2001), puterea maximă produsă
fiind de 8356 MW. În anul 2001, puterea aflată la dispoziţia Operatorului de sistem era de 16825 MW, aceasta în condiţiile în care, spre exemplu, în luna ianuarie a anului 2001 vârful orar de consum a înregistrat cca 8700 MW. Structura
puterii instalate în funcţie de tipul de purtător de energie era în anul 2003 următoarea: capacităţi termoenergetice – 11133 MW, din care pe cărbune 6139 MW
şi pe hidrocarburi 4994 MW; capacităţi hidroenergetice – 6086 MW; capacităţi
nucleare: 707 MW.
Centrale electrice cu funcţionare pe bază de combustibili fosili
Din totalul puterii instalate, circa 74,5% reprezintă grupurile cu o vechime
de peste 20 de ani, circa 24% grupuri cu vechime cuprinsă între 11-20 de ani,
0,75% cu vechime între 6 -10 ani şi 0,75% grupuri între 1-5 ani.
Capacitatea grupurilor de a răspunde solicitărilor Dispecerului Energetic
Naţional este evidenţiată de disponibilitatea de timp, cu valori cuprinse între 75
-100% (excepţii (grupul nr. 6 Mintia – 41,5% şi grupul nr. 6 Turceni – 50,2%),
fapt remarcabil ţinând cont de durata de viaţă a instalaţiilor.
Producţia de energie electrică se realizează în principal în grupuri de
condensaţie de mare putere.
Automatizarea grupurilor este neperformantă şi nu răspunde cerinţelor
Uniunii pentru Coordonarea Transportului Electricităţii (UCTE).
Normele de emisii impuse de Comunitatea Europeană nu sunt respectate, însă există programe de conformare.
Hidroelectrica
Puterile instalate în hidroagregate sunt cuprinse între 5-190 MW, 37%
din acestea având durata normată de viaţă depăşită.
Principala problemă a societăţii este lipsa resurselor financiare pentru finalizarea lucrărilor demarate la o serie de obiective hidroenergetice.
Nuclearelectrica
Continuarea lucrărilor la CNE ar permite realizarea independenţei energetice a ţării, ţinând seama şi de posibilităţile industriei româneşti de a asigura
producţia combustibilului nuclear, apa grea şi majoritatea echipamentelor necesare. Producerea electricităţii în centrala echipată cu acest tip de reactoare
permite realizarea unor preţuri competitive în raport cu alte tehnologii.
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Transelectrica
Gradul de uzură este foarte ridicat atât la staţiile electrice (56%), cât şi la
liniile electrice aeriene de 220 – 750 kV (50%).
Integrarea SEN în structurile energetice europene poate asigura creşterea rentabilităţii în activitatea de producere a electricităţii, utilizarea eficientă a
resurselor, conservarea energiei, protecţia mediului şi securitatea nucleară.
Instalaţiile de telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei sunt în marea lor
majoritate depăşite, dispunând de capacităţi foarte mici de operare care nu mai
corespund cerinţelor moderne de conducere prin dispecer şi funcţionării interconectate a SEN la UCTE şi nici pieţei liberalizate de energie.
Electrica
În perioada 2000-2003 au fost făcute investiţii în valoare de 325,98 milioane dolari SUA, care au vizat lucrări de reabilitare-modernizare, electrificări
(au fost racordate la reţelele electrice 29623 gospodării) şi proiecte în domeniul
automa-tizărilor, telecomunicaţiilor şi informaticii de proces (implementarea sistemului integrat de management SAP R-3, a sistemului de automatizare a distribuţiei etc.).
În prezent, structura organizatorică a sistemului de distribuţie şi furnizare
a energiei electrice cuprinde opt filiale, dintre care două privatizate în favoarea
investitorului italian ENEL SpA (Electrica Banat S.A. şi Electrica Dobrogea
S.A.) şi alte şase deţinute de societatea Electrica S.A.
Se poate spune că sectorul de producere a energiei electrice este deja
integrat în structurile Uniunii Europene.
SEN îndeplineşte condiţiile pentru funcţionarea sincronă permanentă cu
sistemul UCTE. La recomandarea Comitetului Director, pe 8 mai 2003, la Madrid, Adunarea Generală a UCTE a decis să atribuie CN Transelectrica SA „calitatea de membru UCTE cu drepturi depline şi permisiunea de funcţionare
sincronă permanentă cu sistemul UCTE‖.
Principala caracteristică a cererii de energie electrică este lipsa de elasticitate a acesteia, fapt ce amplifică vulnerabilitatea consumatorilor la abuzurile
de putere dominantă în stabilirea tarifelor. Majoritatea ţărilor dezvoltate caută
să protejeze consumatorii împotriva abuzului prin poziţia de monopol deţinută
de companiile de electricitate, şi în special pe micii consumatori, împotriva pericolului de a fi folosiţi pentru a intermedia subvenţionarea marilor consumatori
care pot avea opţiunea asupra sursei de alimentare sau a combustibilului.
Inelasticitatea cererii este determinată, între altele, de: caracterul capitalintensiv al generării de electricitate care împiedică apariţia producătorilor independenţi; lipsa subsituenţilor pentru majoritatea utilizărilor energiei electrice;
slaba preocupare pentru conservarea energiei; dificultăţile întâmpinate la negocierile cu furnizorii.

898
Încurajarea competiţiei este o condiţie necesară, dar nu şi suficientă pentru a aduce un număr suficient de concurenţi care să elimine puterea pe piaţă a
unor producători şi să permită consumatorilor să beneficieze de preţuri mai
mici ale electricităţii.
În Uniunea Europeană, la sfârşitul anului 2000, puteau fi identificate trei
grupe de ţări în funcţie de gradul de deschidere a pieţei: cinci ţări erau liberalizate în proporţie de 100% (Germania, Finlanda, Suedia, Marea Britanie şi Norvegia); zece ţări aveau un grad de deschidere a pieţei de electricitate cuprins
între 30% şi 45% (Belgia, Danemarca, Spania, Franţa, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Austria şi Portugalia); şi Grecia în care liberalizarea trebuia să
înceapă în februarie 2001.
Preţurile electricităţii destinate sectorului industrial împart ţările în trei categorii: Japonia, cu cele mai mari preţuri; Mexic, Canada şi SUA cu cele mai
mici preţuri; la mijloc se situează ţările europene şi Coreea.
Comparativ cu preţurile promovate pe piaţa internaţională, nivelul actual
al preţurilor din România se situează, în general, sub nivelurile înregistrate în
majoritatea ţărilor europene (tabelul nr. 1).
Tabelul nr. 1
Preţurile energiei electrice furnizate consumatorilor industriali şi casnici
în ţările UE şi în România
Preţurile energiei electrice furnizate Preţurile energiei electrice furnizate
consumatorilor industriali (euconsumatorilor casnici (euro/MWh)
ro/MWh)
2001
2002
2003
2001
2002
2003
Belgia
75,2
76,0
83
118,4
113,7
122
Danemarca
55,8
63,9
66
78,1
86,5
93
Germania
66,9
68,5
73
122,0
126,1
137
Grecia
57,1
59,0
65
56,4
58,0
64
Spania
55,0
52,0
57
85,9
85,9
94
Franţa
55,7
56,2
62
91,4
92,3
101
Irlanda
66,2
83,6
92
79,5
88,3
97
Italia
91,9
77,6
88
156,7
139,0
156
Luxemburg
63,2
64,5
71
112,0
114,8
126
Olanda
64,0
:
:
97,8
90,7
:
Austria
:
:
:
94,5
93,2
:
Portugalia
65,1
66,5
73
120,0
122,3
134
Finlanda
37,2
40,1
44
63,7
69,7
77
Suedia
31,3
31,0
33
62,9
70,1
76
Marea Brita66,1
61,4
63
99,6
103,1
107
nie
UE15
64,4
62,0
103,0
103,3
România
52,9
54
65,7
74

http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop, www.anre.ro
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În structura preţului mediu al energiei electrice livrate consumatorilor
casnici este prezentă taxa pe valoarea adăugată (de exemplu, în Franţa, TVA
este de 5.5% aplicată la componenta fixă a preţului, adică de cca 30% din valoarea facturii). Preţurile includ, de asemenea, taxe locale (cca 7.5% în Franţa).
În Danemarca, se aplică cele mai mari taxe (56% din preţul energiei), care includ o taxă de mediu reprezentând cca. 20% din nivelul total la taxelor (sau 9%
din preţ). În alte ţări OCDE, ponderea taxelor în preţul electricităţii se situează
în intervalul 15% şi 20%, excepţie făcând Marea Britanie (numai 7.5%). Majoritatea ţărilor nu includ taxe în preţurile energiei livrate sectorului industrial (cu
excepţia TVA) (WEC, 2001).
În România, în anul 2003, ponderea elementelor de cost în preţul mediu
al energiei electrice livrate consumatorilor finali arată că sectorul de producere
deţine o pondere de 59,22% (faţă de 60,7% în 2001), serviciul de transport –
de 4,52% (faţă de 5,6% în 2001), distribuţia incluzând şi pierderile pe reţea de
20,76% (18,2% în 2001), serviciul de furnizare, de 6,35% (4% în 2001). Preţul
actual de vânzare a energiei cuprinde o componentă de 6,28% pentru modernizarea Sistemului Energetic, valoare situată cu mult sub media celei aplicate
în ţările Uniunii Europene, care alocă 40-60% din venituri pentru lucrări de modernizare.
Prin ameliorările aduse sistemului de tarifare a energiei electrice a fost
posibilă eliminarea treptată a subvenţiei între consumatorii industriali şi cei
casnici, şi reflectarea într-o manieră cât mai apropiată de realitate a comportamentului energetic al consumatorului.
Evoluţia, în perioada 1997-2003, a preţului mediu de vânzare a energiei
electrice arată o creştere de la aproximativ 40 $/MWh în anul 1997, la 58,4 $/
MWh în luna septembrie a anului 2003.
Preţurile medii de vânzare a energiei electrice diferă în funcţie de specificul societăţilor producătoare. Astfel, în timp ce Termoelectrica vinde electricitatea cu 43,7$/MWh, Hidroelectrica o livrează cu 5,2 $/MWh. De asemenea,
preţurile variază în funcţie de nivelul de tensiune (47,6 $/MWh pentru înaltă
tensiune, 56,1 $/MWh pentru medie tensiune, respectiv 68,0 $/MWh pentru
joasă tensiune). La Termoelectrica, prima etapă de restructurare, cea a externalizării unor centrale la consiliile locale, acestea producând energie electrică
doar ca o rezultantă a energiei termice, a determinat scăderea costurilor societăţii cu 7-8%. Conform studiilor de fezabilitate, prin crearea filialelor de exploatare se vor reduce costurile, ajungându-se în 2004, la 30 $/MWh preţul de
producere a energiei electrice.
În perspectiva anilor 2008-2015, pe piaţa energiei electrice din România
vor activa mai mulţi producători termo şi/ sau hidro, un producător din surse
nucleare, centrale în cogenerare sau care utilizează resurse regenerabile, un
transportator (aflat în proprietatea statului), distribuitori (societăţi independente
privatizate), furnizori pentru consumatorii eligibili, operatorul pieţei (OPCOM),
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intermediari în tranzacţiile en-gros cu energie electrică. Se preconizează că,
până în anul 2015, toţi consumatorii vor fi eligibili.
Determinantul actual al progresului tehnologic în domeniul producerii
energiei electrice este protecţia mediului. Cercetătorii au formulat două obiective ambiţioase: atingerea unui nivel zero al poluării atmosferice şi reducerea
emisiilor de CO2. În aceste condiţii, viitorul cărbunelui ca resursă generatoare
de electricitate depinde, în mare măsură, de dezvoltarea tehnicilor care îl fac
mai uşor de utilizat (precum gazeificarea) şi de posibilităţile de diminuare a impactului asupra mediului prin tehnologii curate de ardere şi reţinere a bioxidului
de carbon. Importanţa cărbunelui în balanţa energetică a României ne obligă
să acordăm o atenţie specială noilor tehnologii specifice. Progresul tehnologic
generează noi structuri ale sistemelor energetice bazate pe cogenerare şi
poligenerare. Cogenerarea (producerea simultană a energiei electrice şi a celei
termice) şi poligenerarea (producerea simultană de diverse combinaţii de combustibili sintetici, electricitate, energie termică şi produse chimice) oferă perspective favorabile din punct de vedere economic, care facilitează dezvoltarea
la scară industrială a tehnologiilor de producere a energiei bazate pe gazul de
sinteză.
Aşa cum raritatea resurselor generează o mentalitate inovativă, starea
capacităţilor de producţie ale SEN (gradul ridicat de uzură, vechimea mare)
poate deveni sursă a avantajului competitiv – investiţiile ar putea fi direcţionate
către tehnologiile avansate şi nu spre cele convenţionale. România ar putea
astfel realiza un salt tehnologic.
Tendinţele de creştere a competiţiei sunt evidente, chiar dacă multe dintre aspectele legate de structura şi reglementările pieţelor concurenţiale de
electricitate rămân a fi rezolvate pe parcurs. Pe măsură ce aceste tendinţe se
accentuează, în special pe piaţa producerii (generării), relaţia dintre costul producerii electricităţii şi preţul perceput pentru aceasta se va schimba în mod
fundamental. În sistemul reglementat, preţurile au fost, în general, egale cu
costurile medii de producere şi de livrare la consumatori, inclusiv un profit prestabilit. Energia electrică trebuia vândută ca „pachet de servicii‖, iar costurile
agregate trebuia raportate la cantitatea vânzărilor pentru a determina preţul
mediu al unui kWh.
Pe măsura dezvoltării pieţelor concurenţiale de energie, preţurile nu se
vor mai stabili în funcţie de costurile medii; diferitele servicii oferite – asigurarea
rezervei turnante, stabilizarea tensiunii (controlul calităţii) etc. – vor fi tarifate
separat. Pe piaţa spot, preţul generării de electricitate va fi stabilit pe baza costurilor de exploatare ale celei mai scumpe unităţi generatoare necesară pentru
acoperirea cererii, sau ceea ce se numeşte costul marginal de producţie.
Deşi mulţi specialişti se aşteaptă ca preţurile să scadă pe măsură ce piaţa generării devine o piaţă concurenţială, există situaţii în care acestea au tendinţe crescătoare. Trecerea de la preţurile reglementate, la cele concurenţiale
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nu este o garanţie că preţurile vor scădea. În cazul în care costurile marginale
sunt mai mici decât costurile medii istorice, preţurile se vor diminua o dată cu
creşterea concurenţei.
De asemenea, este probabil ca preţurile concurenţiale să fie mai fluctuante decât preţurile medii istorice. Cei mai mulţi consumatori nu sunt conştienţi
de variaţia zilnică sau sezonieră a costurilor de exploatare. În consecinţă, consumatorii vor fi confruntaţi cu „volatilitatea‖ tarifelor diferenţiate pe zone orare,
care vor varia o dată cu costul producerii energiei. Aceasta poate crea confuzii
pentru consumatori, dar le va şi oferi oportunitatea de a-şi reduce facturile la
electricitate prin modificarea timpului de consum.
O altă implicaţie a deplasării către competiţie este o mai bună orientare a
pieţei către clienţi. Preţurile concurenţiale vor conduce, probabil, la dezvoltarea
unor noi oferte de produs din partea producătorilor de electricitate şi a vânzătorilor de echipamente consumatoare de energie. Pe piaţa de astăzi, aproape
toate entităţile energetice funcţionează după aceleaşi standarde de fiabilitate şi
oferă servicii similare consumatorilor lor, deşi există unele diferenţieri de produs între diferitele clase de consumatori şi prin programele de management al
cererii practicate de multe dintre acestea.
Răspunsul consumatorilor la noile preţuri şi noile oferte de produs pe
pieţele concurenţiale vor varia în funcţie de tipul consumatorului, valoarea atribuită serviciilor bazate pe electricitate, preţul şi disponibilitatea unor surse alternative de energie şi disponibilitatea noilor tehnologii care vor permite ca
nivelul şi programul consumului de electricitate să fie modificat cu uşurinţă.
Pe termen lung, noile tehnologii vor juca un rol-cheie în determinarea nivelului răspunsului consumatorului la modificarea preţurilor. În faţa unor preţuri
fluctuante, vânzătorii de echipamente vor dezvolta, iar cumpărătorii vor căuta
să cumpere, echipamente care vor permite un control mai bun al utilizării energiei. Astfel de contoare inteligente, care monitorizează utilizarea energiei minut
de minut pătrund deja pe pieţele ţărilor dezvoltate. Combinarea acestui echipament cu un semnal de preţ în timp real şi capacitatea de a controla echipamentul respectiv vor permite utilizatorilor să-şi reducă consumul în perioadele
cu costuri ridicate. Succesul acestora va depinde de punerea în balanţă a costurilor asociate noilor contoare, dispozitivelor de telecomunicaţie pentru transmiterea semnalelor de preţuri, pe de o parte, şi a economiilor potenţiale
rezultate din deplasarea consumului către perioade de timp mai ieftine, pe de
altă parte.
Din cele prezentate anterior, se pot desprinde principalele puncte forte,
puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări ale industriei de producere a energiei
electrice:
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Puncte forte
Sectorul energiei electrice este integrat în
piaţa energetică a UE;
Poziţia strategică a SEN la frontiera de Est
a UCTE;
Nivelul tehnologic al centralei nuclearoelectrice;
Legislaţia în domeniul nuclear aliniată la
acquis-ul comunitar;
Structura echilibrată a SEN pe tipuri de
resurse utilizate în capacităţi de producţie
(40% cărbune, 28% regenerabile, 10%
nucleară, restul hidrocarburi);
 Asigurarea lignitului necesar centralelor electrice situate la „gura minei‖;
 Asigurarea combustibilului nuclear din
resurse interne;
Deschiderea pieţei de energie la 40%;
Funcţionarea bursei de energie electrică
înseamnă exploatarea celor mai eficiente
grupuri energetice;
Costurile şi preţurile foarte reduse ale
energiei hidro;
Existenţa unui ciorchine industrial bine
format în industria energiei electrice;
Preţuri mai mici decât cele ale ţărilor
Uniunii Europene;
Pregătirea forţei de muncă.
Oportunităţi
Retehnologizarea centralelor electrice va
rezolva, cel puţin parţial, problemele de
poluare a mediului, creşterea randamentului de producţie;
Privatizarea obiectivelor hidroenergetice
nefinalizate;
Valorificarea potenţialului de conservare a
energiei;
Punerea în funcţiune a grupului 2 de la
Cernavodă, în 2007;
Posibilitatea reducerii dependenţei energetice de importurile de hidrocarburi prin
utilizarea pe scară mai largă a lignitului şi
prin continuarea lucrărilor la centrala
nuclearoelectrică;
Privatizarea distribuţiei energiei electrice;
Orientarea către tehnologiile avansate şi
nu spre cele convenţionale (poligenerarea).



















Puncte slabe
ependenţa de importul de hidrocarburi;
Productivitate a muncii mai redusă decât în
ţările dezvoltate;
Nivelul tehnologic redus;
Gradul de uzură a instalaţiilor;
Lipsa fondurilor financiare pentru finalizarea
unor grupuri energetice sau pentru
retehnologizarea unor centrale;
Nerespectarea reglementărilor de protecţie a
mediului;
Sisteme informatice depăşite;
Gradul redus de automatizare a centralelor.

Ameninţări
Înăsprirea reglementărilor de protecţie a
mediului;
Integrarea pe piaţa Unică a energiei deschide
calea importului de energie (în limita
capacităţilor de transport);
Bursa de energie electrică va determina
creşterea preţurilor la energia electrică (egale
cu preţul marginal de sistem);
Dependenţa SEN de importurile de
hidrocarburi;
Capacitatea limitată a UE de a influenţa
condiţiile ofertei de energie;
Privatizarea distribuţiei energiei electrice –
monopol natural;
Vulnerabilitatea societăţii Hidroelectrica la
caracteristicile hidrologice ale anului;
Trecerea de la preţurile reglementate, la cele
concurenţiale nu este o garanţie că preţurile
vor scădea.
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Concluzii
 Combinarea factorilor în industria energetică are drept principal determinant evoluţia cererii de electricitate şi structura consumatorilor;
 Modul de acoperire a curbei de sarcină este determinat de OPCOM în
funcţie de ordinea de merit. În consecinţă, centralele care vor supravieţui
sunt cele ce vor reuşi să construiască un „diamant‖ dinamic al factorilor
de producţie;
 Punctul slab al combinării factorilor de producţie din industria energetică
românească este factorul capital (grad ridicat de uzură, tehnologii învechite, randamente de conversie mai mici decât cele realizate în Uniunea
Europeană). Acesta va rămâne punctul slab atât timp cât nu vor fi găsite
instrumentele şi sursele adecvate de finanţare;
 Gradul de concentrare a industriei rezultă existenţa economiilor de scară
şi din mixul resurselor energetice disponibile;
 În pofida separării din punct de vedere organizatoric a activităţilor, industria energiei electrice rămâne un sistem: Sistemul Energetic Naţional.
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CAPITOLUL 8
ANALIZA SWOT A SECTORULUI IMM PE DOMENII DE
ACTIVITATE
Dan VASILE,
Ruxanda ISAIC-MANIU,
Mariana VAIDA
8.1. IMM-urile forţa motrice a dezvoltării economiei
Întreprinderile mici şi mijlocii au cunoscut o dezvoltare mare în ţara noastră, atât în calitate de subcontractanţi care depind în mod direct de mari întreprinderi de produse finale, cât şi de agenţii economici independenţi, care îşi
eliberează strategii proprii, sunt promotoare de progres tehnic şi îşi definesc
segmente proprii de piaţă, chiar pe cea externă. Un rol important în asigurarea
creşterii economice revine întreprinderile mici şi mijlocii debutante (start-up),
care îşi caută propriile nişe pe piaţa externă şi sunt caracterizate printr-o natalitate şi mortalitate mare. Practica a dovedit că existenţa întreprinderilor mari şi
foarte mare face necesară sporirea numărului de întreprinderi mici şi mijlocii
care le permit creşterea flexibilităţii în realizarea produselor finale. În condiţiile
în care procesul de restructurare capătă amploare şi devine tot mai complex,
dinamismului IMM-urilor îi revine un rol esenţial în crearea de noi locuri de
muncă şi în inserarea în acele ramuri ale industriei aflate în expansiune. Printre
caracteristicile sectorului IMM din ţara noastră putem enumera:
1. Dezvoltarea continuă a sectorului IMM în economie, acesta deţinând cca
99% din numărul total de întreprinderi şi contribuind, în anul 2001, într-o
proporţie însemnată la realizarea cifrei de afaceri (cca 56%) şi la crearea
de locuri de muncă (cca 50%). Întreprinderile mici şi mijlocii răspund cu
promptitudine cererii clienţilor şi sunt singurele care au generat în ultimii
ani locuri de muncă într-o proporţie însemnată.
2. Înregistrarea de către întreprinderile mici şi mijlocii de profituri, în timp ce
întreprinderile mari, în special cele de stat, s-au dovedit a fi mai puţin rentabile, realizând într-o proporţie însemnată pierderi. Sectorul IMM s-a dovedit mai rentabil mai ales în domeniul producţiei industriale. Cea mai
mare profitabilitate raportată la cifra de afaceri a fost obţinută de întreprinderile mijlocii. Sectoarele care au realizat cele mai mari profituri raportate
la valoarea cifrei de afaceri au fost construcţiile urmate de industrie. Întreprinderile mici din România prezintă o rentabilitate apropiată de cele din
UE, iar întreprinderile mijlocii au o rentabilitate ceva mai scăzută.
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3. Creşterea ponderii numărului de IMM-uri şi a personalului ocupat în domeniul producţiei industriale şi diminuarea numărului de angajaţi din comerţ.
De regulă, IMM-urile din industrie sunt mai mari şi sunt capabile să funcţioneze o perioadă mai îndelungată de timp decât cele din sectorul serviciilor.
4. Deţinerea, de către întreprinderile mijlocii, a celei mai mari ponderi din întreprinderile din industrie. Această categorie de întreprinderi, după cum
arată practica ţărilor dezvoltate, este mult mai capabilă să se racordeze la
sistemele de inovare. Ponderea IMM-urile din industrie se apropie de nivelul mediu european, fapt ce constituie un aspect pozitiv.
5. Creşterea constantă a productivităţii muncii în termeni reali atât pe ansamblul IMM-urilor, cât şi în fiecare sector al economiei în parte, mai mare decât a salariului brut în perioada 2002-2003.
6. Sporirea competitivităţii IMM-urilor din domeniul TIC, coroborată cu creşterea pieţei aferente. În prezent există circa 5000 de IMM-uri care îşi desfăşoară activitatea în domeniul TIC, cu o rată de creştere anuală de 20%,
piaţa dublându-se în perioada 2001-2002.
7. Creşterea nivelului de pregătire a întreprinzătorilor şi a forţei de muncă, a
gradului de pregătire, în general. Este din ce în ce mai mare numărul celor
care se formează într-o instituţie de învăţământ superior.
8. Sporirea ponderii numărului de femei întreprinzător.
9. Însănătoşirea climatului de afaceri prin adoptarea de măsuri hotărâte în
vederea eliminării (radierii) firmelor inactive care deţin încă o pondere însemnată. În anul 2002 se remarcă faptul că numărul de întreprinderi radiate depăşeşte cu mult numărul celor înfiinţate, ca urmare a eforturilor depuse de autorităţi pentru ştergerea din evidenţa unor întreprinderi inactive.
10. Existenţa infrastructurii administrative şi a resurselor umane necesare pentru implementarea acquis-ului comunitar în domeniu.
11. Creşterea preocupărilor în vederea extinderii informaticii şi tehnologiei comuni-caţiilor (PC, internet etc.), sporirea ponderii IMM-urilor la nivel naţional
în ceea ce priveşte numărul utilizatorilor de internet investiţiilor în produse
hardware, investiţiilor şi cheltuielilor pentru produse şi servicii IT, deţinerea
de website.
12. Alocarea de către IMM-uri a unei însemnate părţi a cheltuielilor pentru modernizarea activităţii de bază, achiziţionarea de echipamente, în principal
în vederea introducerii informaticii şi tehnologiei comunicaţiilor, fapt ce
contribuie la sporirea productivităţii.
13. Elaborarea unei strategii de dezvoltare a sectorului IMM, pe perioada
2004-2008, adoptată de Guvern în august 2004 care defineşte principalele
orientări strategice: îmbunătăţirea mediului în care IMM-urile funcţionează,
întărirea competitivităţii generale a IMM, îmbunătăţirea accesului IMM la finanţare, îmbunătăţirea accesului IMM la pieţele externe şi promovarea
unei culturi a întreprinderii. Se cuvine subliniat şi faptul că au fost create
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două structuri consultative, în anul 2003, care să asigure coordonarea şi
participarea publicului la proiectarea şi implementarea politicii privind IMMurile (Grupurile de lucru pentru implementarea Cartei europene pentru întreprinderile mici şi Comitetul consultativ pentru dezvoltarea IMM-urilor).
Dezvoltarea în perspectivă a sectorului IMM este şi va fi favorizată de
perfecţionările aduse mediului de afaceri din ţara noastră precum şi de oportunităţile oferite de aderarea la UE. În acest sens putem enumera:
 Existenţa unui climat macroeconomic favorabil dezvoltării IMM-urilor, caracterizat prin creşterea PIB-ului, reducerea deficitului bugetar, scăderea
inflaţiei, creşterea producţiei industriale, a exporturilor şi a rezervei valutare, nivelul scăzut al datoriei externe, rezervele de valută ale Băncii
Centrale suficiente, cheltuielile reduse legate de rambursarea datoriei
externe.
 Consolidarea cadrului instituţional menit să promoveze dezvoltarea sectorului IMM, înfiinţarea de noi agenţi economici în domeniul afacerilor.
Încheierea unei perioade de instabilitate instituţională şi crearea unui cadru instituţional adecvat (Agenţia Naţională pentru Întreprinderile Mici şi
Mijlocii şi Cooperaţie, Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru
IMM, Structuri de consultare pentru coordonarea implementării politicii
privind IMM-urile, instituţii neguvernamentale care susţin IMM-urile), îmbunătăţirea comunicării interministere în ceea ce priveşte politica referitoare la IMM-uri. Noile structuri de management şi noile cadre de
conducere recrutate în cadrul ANIMMC au contribuit ca aceasta să-şi
îmbunătăţească capacitatea de elaborare de politici. Pentru a putea fi
considerat un organism guvernamental matur şi stabil, ANIMMC trebuie
să-şi dezvolte în continuare capacitatea de implementare, de monitorizare şi de evaluare a impactului politicii privind IMM-urile.
 Adoptarea Cartei europene a micilor întreprinderi pe baza căreia sunt
fundamentate acţiunile de sprijinire şi dezvoltare a întreprinderilor mici.
Paşi importanţi au fost efectuaţi în implementarea Cartei europene a întreprinderilor mici, iar mecanismul ei de monitorizare a fost pus în funcţiune cu succes (s-a introdus educaţia antreprenorială la şcolile de arte şi
meserii, s-a asigurat accesul electronic pentru obţinerea permiselor şi
pentru licenţe, au fost scutite de TVA microîntreprinderile).
 Adoptarea noului cod fiscal şi a codului de procedură fiscală care vizează introducerea de măsuri în scopul încurajării iniţiativei private, creării
de noi locuri de muncă, încurajării investiţiilor precum: returnarea impozitului pe profitul reînvestit, plata şi raportarea TVA realizată pe bază trimestrială şi nu lunară, majorarea cotei de deductibilitate a cheltuielilor cu
publicitatea pentru IMM, deductibilitatea integrală a cheltuielilor de pregătire şi instruire profesională a personalului IMM, impozitarea progresivă a IMM în funcţie de dimensiunea profitului. Noul cod fiscal şi codul de
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procedură fiscală au în vedere simplificarea procedurilor şi consolidarea
legislaţiei, lucru deosebit de important pentru IMM-uri, care de regulă
dispun de resurse limitate.
Crearea unui mediu de afaceri favorabil înfiinţării de noi întreprinderi şi
dezvoltării sectorului IMM (simplificarea procedurii de înregistrare prin
crearea ghişeelor unice, prin oferirea facilităţii obţinerii diverselor avize
după înfiinţare; acordarea de facilităţi fiscale studenţilor care doresc să
înfiinţeze o afacere proprie; posibilitatea transmiterii întreprinderii fondului de comerţ către terţe persoane; îmbunătăţirea accesului IMM la finanţare; stimularea capitalizării IMM-urilor productive; apariţia unei reţele
naţionale de Fonduri de garantare pentru creditarea IMM-urilor; promovarea e-businessului; îmbunătăţirea accesului la serviciile de consultanţă
de calitate; dezvoltarea incubatoarelor de afaceri şi a parcurilor industriale, instituirea unui registru unic de control în vederea reducerii numărului
controalelor prea frecvente; simplificarea procedurilor care privesc lichidarea juridică a firmelor insolvabile, acordarea unui acces prioritar la închirierea activelor societăţilor comerciale de stat etc.)
Interesul manifestat şi sprijinul acordat de UE pentru România. Fondurile
europene se vor axa pe consultanţă, sprijin pentru dezvoltarea capacităţilor de marketing şi management, pregătirea profesională.
Existenţa programelor naţionale multianuale de sprijinire a IMM-urilor
privind: înfiinţarea şi dezvoltarea incubatoarelor tehnologice şi de afaceri,
susţinerea investiţiilor realizate de către întreprinderile nou-înfiinţate şi
microîntreprinderi, susţinerea IMM-urilor în dezvoltarea exportului; susţinerea accesului IMM la servicii de instruire şi consultanţă; promovarea
culturii antreprenoriale etc.
Îmbunătăţirea accesului la finanţare prin derularea liniilor de creditare
pentru IMM-uri de către unele bănci (BCR, BRD, Banc Post etc.).
Expansiunea economică a sectorului TIC şi dezvoltarea tehnologică, în
general.
Alinierea în mare măsură la acquis-ul comunitar, a legislaţiei României
privind IMM-urile. Politica privind IMM-urile este conformă cu principiile şi
obiectivele politicii privind întreprinderea a UE.
Existenţa legislaţiei referitoare la zonele defavorizate şi la cooperarea
trans-frontalieră care favorizează activitatea IMM-urilor.
Existenţa institutelor/centrelor cu potenţial şi experienţă în domeniul cercetării.
Extinderea accesului la pieţele externe din UE atât în ceea ce priveşte
furnizarea de produse şi servicii, cât şi achiziţionarea de maşini, echipamente, materii prime.
Posibilitatea includerii IMM-urilor în lanţurile de valoare mondiale. Lanţurile de valoare mondiale, care regrupează funcţiuni, procedee şi ţări,
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constituie pentru întreprinderi şi ţări un mijloc de accelerare a dezvoltării
lor şi oferă oportunităţi pe care întreprinderile din aceste ţări pot să le exploateze pentru a-şi întări capacităţile. Integrarea într-un lanţ de valoare
mondial poate să constituie baza inovării industriale şi a învăţării.

8.2. Perspective ale sectorului IMM în contextul
aderării la UE
Sectorul IMM din ţara noastră întâmpină o serie de dificultăţi care îi împiedică expansiunea şi care îi va îngreuna înserierea într-un mediu puternic
concurenţial, cel din UE. În acest sens, pot fi evidenţiate următoarele aspecte:
 Creşterea într-o proporţie mică a numărului de întreprinderi nou create şi
a numărului de angajaţi. Contribuţia IMM la crearea de valoare adăugată
brută a fost constantă în anii 2000-2002.
 Densitatea IMM-urilor la 1000 locuitori este mult mai mică decât cea
existentă în UE.
 Deţinerea de către microîntreprinderi a ponderii celei mai mari din numărul total de IMM-uri. Aproximativ 20% din microîntreprinderi au rezultat
economic nul, iar restul se împarte în părţi aproximativ egale între cele
care înregistrează profit şi, respectiv, pierderi. Circa 41% din microîntreprinderi au înregistrat pierderi. Această categorie de întreprinderi se confruntă cu o situaţie economică nefavorabilă. Cu toate acestea, legislaţia
actuală (Legea nr.111/2003) favorizează, prin înlesnirile acordate, crearea de microîntreprinderi care desfăşoară preponderent activităţi în comerţul cu amănuntul (46,5%) şi comerţul cu ridicata.
 Deţinerea de către IMM-uri a unei ponderi a numărului de angajaţi din
numărul total al întreprinderilor româneşti, inferioare celei existente în ţările dezvoltate. Numărul mare de persoane angajate în microîntreprinderile din comerţ reprezintă de fapt o formă deghizată de şomaj. Este de
subliniat însă totodată şi faptul că un număr mare de persoane nu se declară ca angajaţi.
 Ponderea foarte mare a IMM-urilor care realizează activităţi din comerţ,
hoteluri şi restaurante este de circa două ori mai mare decât media UE,
iar IMM-urile care realizează activităţi financiare sunt de patru ori mai puţin numeroase.
 Existenţa încă a unui număr mare de întreprinderi inactive, datorită faptului că, pe de o parte, au fost înfiinţate conjunctural pentru a se bucura de
anumite înlesniri fiscale cu caracter temporar şi, pe de altă parte, în vederea desfiinţării, formalităţile sunt complicate, şi necesită costuri pentru
radiere. În acest context, din numărul total de IMM-uri, numai cca 50%
au obţinut profit.
 Realizarea unui nivel nesatisfăcător al investiţiilor şi neatragerea într-o
proporţie însemnată a investiţiilor străine. Întreprinderile mici şi mijlocii
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deţin o pondere mică în totalul investiţiilor brute, de 27,3% în anul 2000,
24,4% în 2001 şi 39,8% în 2002.
Existenţa unei capacităţi reduse a întreprinderilor de a genera fonduri
pentru dezvoltare. 42,5% din IMM-uri au înregistrat profit şi 39,6% pierderi, iar 17,9% au avut un rezultat economic nul.
Acordarea în măsură insuficientă de credite de către bănci, acestea în
general neadresându-se întreprinderilor nou înfiinţate, iar garanţiile solicitate neputând fi acoperite de IMM-uri. În acelaşi timp, capitalul de risc
şi leasingul sunt insuficient dezvoltate. Accesul la finanţare continuă să
fie o problemă majoră pentru IMM-uri. Deşi băncile au început să se implice mai mult în finanţarea IMM-urilor în general, start-upurile şi microîntreprinderile mai au încă probleme în procurarea de capital de la sistemul
băncilor comerciale. În acelaşi timp capacitatea fondurilor de garanţie este limitată comparativ cu necesităţile. În anul 2002, în condiţiile în care
circa 20% din totalul IMM-urilor au fost eligibile pentru credite bancare,
numai 50% au avut acces la această formă de finanţare, principalii beneficiari fiind din construcţii, comerţ, produse şi construcţii metalice, celuloză şi hârtie, industria alimentară, textile, pielărie şi încălţăminte. În ceea
ce priveşte ponderea în PIB a creditelor nonguvernamentale oferite IMMurilor, aceasta era de 8,07% în anul 1999, 7,2% în anul 2000, 7,82% în
anul 2001, 8,3% în anul 2002.
Manifestarea unor dificultăţi în ceea ce priveşte oferta şi cererea. Astfel,
în ceea ce priveşte oferta cea mai mare dificultate o constituie lipsa de
resurse, urmată de accesul limitat la credite, lipsa clienţilor sau existenţa
clienţilor care achită târziu contravaloarea mărfii etc. În ceea ce priveşte
cererea, principala dificultate o constituie existenţa clienţilor cu fonduri
reduse, urmate de concurenţa mare şi promovarea insuficientă a firmei,
inabilitatea în marketing etc.
Neconsumarea în totalitate a banilor alocaţi de la instituţiile finanţatoare
internaţionale (UE, Banca Mondială), precum şi a celor alocaţi de la buget prin programele pe care le gestionează AIMMC. Mulţi întreprinzători,
fie nu au fost suficient de informaţi cu privire la aceste programe, fie nu
au fonduri proprii pentru cofinanţare, fie nu dispun de cunoştinţele necesare pentru întocmirea unui plan de afaceri corespunzător.
Dezvoltarea insuficientă a procesului de modernizare, numărul de IMMuri având preocupări în acest sens fiind relativ redus. Cheltuielile privind
cercetarea şi inovarea deţin ponderi foarte mici, iar legăturile cu universităţile, institutele şi centrele de cercetare şi transfer tehnologic sunt conjuncturale.
Preocuparea redusă pentru obţinerea ISO 9000 şi ISO 14000 (în vederea implementării sistemelor de asigurare a calităţii producţiei şi produselor şi protecţia mediului).
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 Apelarea în măsură redusă la reţelele de informare, consultanţă şi instruire care se dovedesc a fi insuficiente. Slaba infrastructură de sprijin a
afacerilor.
 Dezvoltarea insuficientă a culturii antreprenoriale şi de organizaţie, astfel
încât, comportamentul managerial în ceea ce priveşte afacerile, de multe
ori nu este specific agenţilor unei economii de piaţă. Firmele nu investesc suficient în resursele umane şi nu duc o politică managerială consecventă în acest sens. Doar o pondere redusă a IMM-urilor folosesc în
mod sistematic elementele oferite de managementul profesionist datorită
insuficienţei ofertei de consultanţă şi pregătire managerială de calitate
superioară şi costului său ridicat în raport cu posibilităţile marii majorităţi
a IMM-urilor autohtone.
 Competitivitatea scăzută a IMM-urilor mai ales în ceea ce priveşte productivitatea muncii şi realizarea cu operativitate de produse de calitate
corespunzător cererii în continuă evoluţie a pieţei interne şi mai ales externe. În acelaşi timp este de semnalat o slabă performanţă economică a
IMM-urilor, caracterizată prin niveluri mai ridicate faţă de ţările UE, în cazul indicatorilor ponderea cheltuielilor financiare în cifra de afaceri şi valorile mediane ale datoriilor totale în total active.
 Cooperarea slabă dintre întreprinderile mari şi IMM-uri. Neconstituirea de
reţele de IMM-uri în vederea conjugării eforturilor necesare pentru promovarea inovării, marketingului, sporirea competitivităţii mai ales pe pieţele externe etc.
 Capacitatea limitată de a asigura transferul de tehnologie. Resursele financiare şi personalul de care dispun majoritatea IMM-urilor nu le conferă capacitatea necesară pentru a obţine informaţiile vitale de care au
nevoie şi de a implementa noile tehnologii.
 În perspectiva integrării în UE şi ţinând cont de evoluţiile mediului de
afaceri românesc, sectorul IMM-urilor se va confrunta cu o serie de probleme, pentru care în vederea remedierii situaţiei existente, este necesară adoptarea de măsuri de perfecţionare. În acest sens pot fi evidenţiate
următoarele aspecte:
 Accentuarea concurenţei pe piaţa internă ca urmare a creşterii importurilor pe pieţele externe, în situaţia în care majoritatea IMM-urilor au
un nivel de competitivitate redus. Constituirea în ţara noastră a numeroase firme străine sau a unor filiale ale companiilor multinaţionale va
accentua presiunea concurenţială în condiţiile în care acestea dispun
de însemnate resurse financiare, tehnologii şi tehnică de vârf, knowhow tehnic, managerial etc. superioare IMM-urilor din România.
 Limitarea accesului produselor româneşti pe piaţa UE în condiţiile în
care, după anul 2007, firmele care nu vor avea implementate stan-
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dardele ISO 9001, ISO 9002 nu vor mai putea să-şi vândă marfa pe
piaţa externă.
 Amplificarea economiei subterane şi, implicit, a evaziunii fiscale cu implicaţii asupra veniturilor bugetului de stat.
 Renunţarea de către întreprinzătorii străini la producţia pe lohn din ţara
noastră şi apelarea la alte ţări mai ales din spaţiul ex-sovietic unde mâna
de lucru este mai ieftină.
 Frânarea dezvoltării şi modernizării sectorului IMM ca urmare a nivelului
redus al investiţiilor, fapt care va accentua diminuarea competitivităţii între-prinderilor.
 Amplificarea numărului de întreprinderi mici, neviabile, incapabile să
asimileze progresul tehnic şi să concureze în condiţii de eficienţă pe piaţă în special pe cea externă.
 Rigidizarea pieţei forţei de muncă, fapt care va influenţa negativ capacitatea de adaptare a între-prinderilor în funcţie de noile condiţii apărute pe
piaţă.
 Diminuarea interesului investitorilor străini pentru demararea de afaceri
ca urmare a menţinerii încă a unui nivel ridicat al birocraţiei şi al corupţiei
şi a transparenţei reduse a activităţii instituţiilor publice centrale şi locale.
 Menţinerea unui nivel ridicat al fiscalităţii, cu implicaţii negative asupra
competitivităţii întreprinderii şi a evoluţiei afacerii pe termen lung. Costul
unui loc de muncă rămâne la un nivel mare, datorită, în special, contribuţiilor plătite de întreprinderi şi angajaţi, deşi sunt preconizate unele reduceri pentru anul 2005.
 Insuficienţa capitalurilor necesare pentru dezvoltare şi modernizare în
condiţiile în care vor creşte costurile IMM-urilor privind calitatea produselor şi protecţia mediului.
 Instabilitatea cadrului legislativ.
 Dificultăţi în accesul IMM la credite de la bănci.
 Nestimularea suficientă a investiţiilor interne şi străine. Pentru a face faţă
concurenţei din UE, întreprinzătorii români vor avea nevoie de tehnologii
moderne, cu care să realizeze produse de calitate la preţuri competitive.
Realizarea de investiţii va depinde foarte mult de puterea financiară a întreprinderii şi de nivelul fiscalităţii care nu trebuie să fie împovărătoare.
În acest context, IMM-urile trebuie să facă faţă următoarelor provocări,
prezentate sintetic:
 Efectuarea de investiţii pe scară tot mai mare, necesare pentru conceperea şi aplicarea noilor tehnologii şi sporirea capacităţilor de informare şi
comunicare, fapt ce impune intensificarea eforturilor pentru atragerea investitorilor străini.
 Amplificarea concurenţei la toate nivelurile, atât pe pieţele naţionale, cât
şi internaţionale, ca urmare a liberalizării schimburilor economice, lucru
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care presupune un efort investiţional sporit în vederea creşterii competitivităţii.
Asigurarea de competenţe şi abilităţi noi, necesare pentru a stăpâni tehnologia informaţiei, în special în cazul noilor sisteme de concepere, de
producere şi de comercializare, ceea ce impune un efort investiţional
sporit pentru formare şi pregătire.
Respectarea noilor norme şi reglementări privind calitatea şi protecţia
mediului care are drept rezultat creşterea costului penetrării pieţelor internaţionale.
Punerea în aplicare a unor sisteme de omologare şi de audit care să
servească verificării respectării normelor privind mediul.
Întărirea drepturilor de proprietate industrială, fapt care poate conduce la
sporirea costului tehnologiilor importate, limitându-se astfel aplicarea lor.

8.3.Consolidarea şi dezvoltarea sectorului IMM
Într-o lume aflată în mutaţie rapidă, creşterea competitivităţii IMM-urilor şi
a capacităţii acestora de a face faţă schimbării şi constrângerilor externe constituie factori decizionali esenţiali ai asigurării succesului pe piaţă mai ales în
condiţiile integrării în UE. În acest context, având în vedere concluziile rezultate
din analiza SWOT efectuată (tabelul nr.1) precum şi prevederile programului
plurianual al UE pentru întreprinderi şi spiritul de întreprinzător pe perioada
2001-2005, considerăm că în vederea sporirii rolului sectorului IMM trebuie să
se acţioneze în următoarele direcţii prin adoptarea de măsuri corespunzătoare:
I. Intensificarea dezvoltării şi întărirea competitivităţii sectorului IMM-urilor
care îşi desfăşoară activitatea într-o economie tot mai internaţionalizată şi bazată tot mai mult pe cunoaştere prin:
 promovarea diseminării tehnologiilor inovante şi sporirea capacităţii
IMM-urilor de a identifica, selecta şi adopta tehnologiile corespunzătoare;
 facilitarea liberei circulaţii a mărfurilor şi asigurarea accesului la pieţele
de bunuri şi servicii;
 promovarea în mai mare măsură a e-business-ului;
 sprijinirea dezvoltării sectorului noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor;
 pregătirea întreprinderilor pentru a face faţă mondializării pe baza creşterii capacităţii concurenţiale a acestora, prin sprijinirea în vederea modernizării activităţii, creşterii productivităţii, introducerii standardelor de
calitate şi a sistemelor de management a calităţii şi creşterii exporturilor;
 sprijinirea întreprinderilor pentru europenizarea şi internaţionalizarea
strategiilor proprii;
 amplificarea utilizării de către IMM-uri a noilor tehnologii ale informării şi
comunicaţiilor;
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 constituirea de reţele de IMM-uri în vederea promovării inovării elaborării
de studii de marketing, întăririi capacităţii concurenţiale, în general;
 dezvoltarea cooperării cu întreprinderile mari;
 sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mijlocii;
 facilitarea accesului la brevete;
 încurajarea practicilor inovante;
 promovarea dezvoltării pe baze durabile.
II. Dezvoltarea spiritului de întreprinzător şi încurajarea activităţii antreprenoriale prin:
 facilitarea creării, transmiterii de noi întreprinderi, precum şi a renunţării
la activitatea acesteia;
 orientarea pregătirii profesionale către cunoaşterea şi asumarea spiritului
de întreprinzător;
 promovarea culturii de întreprindere în întreaga societate;
 identificarea şi promovarea de politici specifice pentru dezvoltarea serviciilor de consultanţă şi training pentru întreprinzător;
 întărirea disciplinei financiare şi radierea firmelor inactive.
Tabelul nr.1
MATRICEA SWOT











Puncte forte
Dezvoltarea continuă în conformitate cu
cerinţele pieţei;
Profitabilitatea;
Creşterea ponderii în domeniul producţiei
industriale;
Sporirea constantă a productivităţii muncii
mai mare decât a salariului brut;
Extinderea informaticii şi a tehnologiei
comunicaţiilor;
Competitivitatea întreprinderilor din
domeniul TIC;
Nivelul de pregătire a întreprinzătorilor şi a
forţei de muncă;
Sporirea ponderii numărului de femei
întreprinzător;
Existenţa infrastructurii administrative şi a
resurselor necesare pentru implementarea
acquis-ului comunitar
Existenţa unei strategii de dezvoltare a
sectorului IMM.















Puncte slabe
Ponderea mare deţinută de microîntreprinderi;
Contribuţia insuficientă la ocuparea
forţei de muncă;
Număr mare de întreprinderi inactive;
Capacitate redusă de a genera fonduri
pentru dezvoltare;
Accesul dificil la finanţare;
Nivelul nesatisfăcător al investiţiilor
autohtone şi străine;
Capacitatea redusă de consumare a
fondurilor alocate de instituţiile finanţatoare internaţionale,
Modernizarea insuficientă a activităţii
Implementarea redusă a standardelor
ISO,
Apelarea în măsură insuficientă la
reţelele de informare, consultanţă şi
instruire,
Cultura antreprenorială şi de organizaţie
insuficiente,
Competitivitatea redusă,
Cooperare insuficientă între IMM-uri şi
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Puncte forte


Puncte slabe
întreprinderile mari,
Capacitate limitată de a asigura
transferul de tehnologie.
Ameninţări
Accentuarea concurenţei pe piaţa
internă şi externă;
Limitarea accesului produselor pe
pieţele UE ca urmare a neimplementării
ISO;
Amplificarea economiei subterane;
Renunţarea de către întreprinzătorii
străini la producţia pe lohn;
Frânarea dezvoltării şi modernizării ca
urmare a investiţiilor insuficiente;
Amplificarea numărului de întreprinderi
mici neviabile;
Diminuarea interesului investitorilor
străini ca urmare a birocraţiei şi
corupţiei;
Nivelul ridicat al fiscalităţii;
Creşterea costurilor privind calitatea
produselor şi protecţia mediului;
Instabilitatea cadrului legislativ;
Accesul cu dificultate la creditele
bancare.

Oportunităţi
Climat macroeconomic favorabil;

Consolidarea cadrului instituţional şi

perfecţionarea legislaţiei;
 Mediu de afaceri favorabil înfiinţării şi
dezvoltării de noi întreprinderi;

 Îmbunătăţirea fiscalităţii;

 Sprijinul financiar acordat de UE;
 Programe naţionale de sprijinire;

 Facilităţile oferite de unele bănci pentru
acordarea de credite;
 Dezvoltarea tehnologiei în general şi a TIC, 
în special;
 Extinderea accesului la pieţele externe ale 
UE;
 Participarea la lanţurile de valoare

mondiale;

 Crearea de reţele de întreprinderi şi
perfectarea de alianţe strategice;
 Existenţa institutelor/centrelor cu potenţial şi 

experienţă în domeniul cercetării;
 Facilităţile acordate pentru zonele defavorizate şi cooperarea transfrontalieră.
Notă:Analiza SWOT a fost efectuată pe baza studiului propriu privind analiza sectorului IMM
realizat în faza precedentă a cercetării; Raportului pe anul 2004 al Comisiei Europene
privind progresele realizate de România pe calea aderării la UE; Studiului „Privire de
ansamblu asupra sectorului IMM în România în 2002”, realizat de ANIMMC, martie
2004.



III. Continuarea procesului de simplificare şi îmbunătăţire a cadrului administrativ şi de reglementare a întreprinderilor, mai cu seamă pentru a favoriza cercetarea, inovarea şi crearea de întreprinderi noi prin:
 perfecţionarea sistemului de evaluare a impactului asupra IMM-urilor a
legislaţiei comunitare;
 îmbunătăţirea reglementării şi simplificarea mediului administrativ în general, eliminarea birocraţiei şi a tuturor barierelor care stau în faţa inovării şi mai ales ceea ce priveşte investiţiile străine.
IV. Îmbunătăţirea mediului financiar, a accesului la finanţare al IMMurilor, crearea unui mediu de afaceri favorabil inovării şi schimbării prin:
 sprijinirea finanţării demarării afacerilor pe baza creşterea rolului fondurilor de capital – risc specializate, adaptate obiectivelor urmărite (pentru
sectoare sau tehnologii specifice, centre de cercetare şi parcuri ştiinţifice) şi susţinerea creării şi dezvoltării incubatoarelor de întreprinderi;
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 dezvoltarea mecanismelor de garantare, construirea unei reţele naţionale de fonduri de garantare pentru IMM-uri cu potenţial de creştere şi care
prezintă un risc ridicat;
 sprijinirea exploatării de către micile întreprinderi a posibilităţilor oferite
de internet şi comerţul electronic (împrumuturi garantate acordate pentru
procurarea de echipamente informatice, soft şi formarea personalului,
astfel încât, mai ales micile întreprinderi, să poată să se modernizeze în
aceste domenii şi să-şi întărească competitivitatea);
 sprijinirea creării de întreprinderi noi, inovante, care au un potenţial de
creştere economică şi de creare de locuri de muncă;
 întărirea capacităţii financiare a IMM-urilor pe baza diminuării fiscalităţii.
V. Facilitarea accesului întreprinderilor la serviciile de susţinere, la programele şi reţelele comunitare prin:
 favorizarea accesului întreprinderilor la programele comunitare;
 îmbunătăţirea accesului IMM-urilor la serviciile de consultanţă şi la informaţiile de calitate;
 întărirea capacităţii întreprinderilor de a întocmi planuri de afaceri viabile,
de a apela la reţelele de informare, consultanţă şi instruire.
VI. Crearea cadrului instituţional şi organizatoric de sprijinire a inovării şi
învăţării de către IMM-uri
Cadrul instituţional are un rol important în obţinerea de către întreprinderi
a informaţiilor, competenţelor, finanţării şi a tuturor elementelor de care are nevoie în condiţiile în care procurarea acestora se dovedeşte a fi dificilă pe pieţele deschise. Crearea unui mediu economic favorabil s-a dovedit a fi
indispensabil pentru asigurarea unei dezvoltări industriale dinamice.
Cadrul instituţional trebuie să ofere o serie de servicii de bază pentru industrie precum: promovarea investiţiilor străine, prestarea de servicii pentru
sprijinirea exportului, oferirea de informaţii privind pieţele, exporturile, importurile, acordarea de asistenţă pentru gestiune. În acest context:
 Centrele de învăţare tehnologică asigură:
 furnizarea de informaţii tehnologice întreprinderilor, mai ales în ceea
ce priveşte TI-ul (reţele, logicieli, utilizarea Internetului şi a Intranetului, bazele de date);
 sprijinirea soluţionării problemelor, oferirea de servicii de asistenţă şi
întreţinere a întreprinderilor;
 formarea salariaţilor pentru aplicaţiile tehnologiei informaţiei.
 Centrele de metrologie, de normalizare, de încercări şi de control a calităţii trebuie:
 să elaboreze norme naţionale;
 să acorde asistenţă întreprinderilor pentru a le ajuta să răspundă cerinţelor normelor Organizaţiei Internaţionale de Standardizare ISO
(organizarea întreprinderilor conform normelor şi regulilor ISO, încercarea produselor pentru a garanta conformitatea lor cu normele, furnizarea de asistenţă tehnică întreprinderilor);
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 furnizarea de asistenţă întreprinderilor în ceea ce priveşte calibrarea
instrumentelor.
 Centrele de promovare a productivităţii care trebuie să ofere asistenţă întreprinderilor în ceea ce priveşte îmbunătăţirea calităţii, productivităţii şi
eficienţei.
 Organisme de popularizare a tehnologiilor care trebuie:
 să difuzeze tehnologiile disponibile către întreprinderile care nu dispun de capacităţi tehnice;
 să furnizeze asistenţa întreprinderilor pentru a le ajuta să aplice tehnologiile din producţia proprie;
 să difuzeze informaţii privind tehnologiile disponibile;
 să participe la identificarea problemelor şi să faciliteze accesul la sursele tehnologice pentru soluţionarea lor;
 să furnizeze servicii de consultanţă pentru acordarea de asistenţă întreprinderilor pentru ca aceasta să poată să-şi depăşească dificultăţile
imediate;
 să promoveze cooperarea între IMM-uri şi întreprinderile mari.
 Laboratoarele de cercetare-dezvoltare care trebuie:
 să pună la punct noi procedee şi produse;
 să pregătească întreprinderile prin intermediul demonstraţiilor practice
şi oferirea de servicii de popularizare;
 să pună la punct noi tehnologii;
 să asigure importul şi difuzarea tehnologiilor străine, adaptarea la nevoile locale şi implementarea acestora în colaborare cu întreprinderile.
După cum se poate observa unele organizaţii oferă servicii cu caracter
general pentru a se răspunde nevoilor care nu sunt specifice numai anumite
ramuri de activitate. În acest sens pot fi menţionate centrele de informare care
reprezintă un mijloc prin intermediul căruia se permite întreprinderilor accesul
fără cheltuieli la totalitatea cunoştinţelor disponibile şi organizaţiile care se ocupă
de descoperirea şi promovarea talentelor existente în întreprinderi. Alte
organizaţii, în schimb, oferă servicii specifice, în general utilizabile în orice
ramură a industriei. Centrele de promovare a productivităţii, de exemplu, sunt
folosite adesea pentru difuzarea metodelor moderne de control a asigurării
calităţii. Alte organizaţii sunt strâns asociate industriilor pe care le deservesc în
măsura în care ele au nevoie de resurse umane şi materiale specializate pentru
a furniza serviciile de care industriile respective au nevoie. Aceste organizaţii se
diferenţiază şi prin gradul lor de implicare în soluţionarea problemelor tehnice cu
care se confruntă întreprinderile.
Numeroase ţări în curs de dezvoltare, printre care se numără şi ţara
noastră au pus în funcţiune astfel de organizaţii care se inspiră din cele existente
în cadrul ţărilor dezvoltate, dar care se confruntă cu o serie de disfuncţionalităţi:
calitatea serviciilor oferite este adesea necorespunzătoare, adesea nefiind
conforme cu nevoile sectoarelor industriale; personalul lor este puţin motivat şi
remunerat necorespunzător; obiectivele vizând crearea de noi tehnologii sunt
adesea lipsite de realism.
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Un rol deosebit de important trebuie să-l joace organismele implicate în
atragerea investiţiilor străine, sarcină care s-a dovedit a fi deosebit de complexă.
Practica a dovedit că, în acest sens, este necesară crearea unui mediu politicoeconomic propice. Piaţa investiţiilor străine directe nu poate funcţiona eficient
decât dacă ţările şi regiunile care urmăresc să le atragă, alocă resurse suficiente
pentru difuzarea informaţiilor privind posibilităţile de afaceri, astfel încât
investitorii potenţiali să fie în cunoştinţă de cauză cu realităţile existente. Sintetic,
reuşita în promovarea investiţiilor străine, presupune:
 Stabilirea unui cadru de politică economică propice dezvoltării economice (politici macroeconomice, comerciale şi industriale; infrastructura; articularea priorităţilor de dezvoltare pe plan regional; definirea obiectivelor
dezvoltării industriei; determinarea naturii şi mărimii stimulentelor pentru
atragerea investiţiilor străine).
 Definirea rolului pe care trebuie să-l joace investiţiile străine în dezvoltarea economică (identificarea principalelor sectoare industriale către care
trebuie mobilizate investiţiile străine, determinarea priorităţilor în ceea ce
priveşte formele de organizare: filiale, întreprinderi comune, fuziuni sau
achiziţii).
 Punerea în funcţiune a unui cadru adecvat pentru promovarea investiţiilor (desemnarea unui organism naţional unic şi a unor organisme pe plan
regional; garantarea autonomiei de finanţare; definirea unor mecanisme
de coordonare cu alte instituţii guvernamentale interesate).
 Evaluarea avantajelor competitive (identificarea punctelor slabe şi forte
ale destinaţiilor potenţiale pentru a atrage prioritar investiţiile).
 Organizarea unei campanii de promovare bine orientată spre investitorii
străini selecţionaţi (pregătirea contactelor cu investitorii străini potenţiali,
identificarea celor mai atrăgători investitori potenţiali).
 Satisfacerea cerinţelor investitorilor interesaţi, inclusiv prin furnizarea de
servicii post investiţie pentru a garanta realizarea avantajelor potenţiale.

Concluzii
Sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii are un rol important de jucat în
asigurarea unei creşteri economice pe baze durabile, în crearea de noi locuri de
muncă. Cerinţele economiei cunoaşterii au un rol hotărâtor în modificarea
profilului de competenţă al întreprinzătorului acesta trebuind să înfrunte
transformările care au loc în mediul economic în ceea ce priveşte structura
pieţelor şi a industriei, tehnologiile de fabricaţie etc., astfel încât să poată să-şi
asigure un avans în timp asupra concurenţei, fapt care necesită o capacitate
permanentă de repunere în discuţie a obiectivelor, de restructurare şi de inovare
continuă. Acest deziderat poate fi realizat prin crearea de întreprinderi noi
performante, ceea ce impune o cultură de întreprindere mai dinamică, un climat
economic propice inovării şi schimbării, asigurarea unui acces pe pieţele de
bunuri şi servicii în condiţii de echitate.
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În acest context, apare necesar ca politica privind întreprinderea să aibă
în vedere:
 promovarea spiritului de întreprindere, ca atu de cultivat pe viaţă, orientarea activităţii spre cerinţele consumatorului;
 întărirea competitivităţii întreprinderilor într-o economie bazată pe cunoaştere;
 promovarea inovării şi a capacităţii de a gestiona schimbarea în mod eficient;
 îmbunătăţirea mediului de reglementare, comercial şi financiar al întreprinderilor, astfel încât să se dezvolte investiţiile, inovarea şi spiritul de
întreprinzător şi să se favorizeze crearea de întreprinderi;
 îmbunătăţirea accesului la pieţele externe;
 facilitarea cooperării între IMM-uri şi între acestea şi întreprinderile mari;
 constituirea de reţele de IMM-uri capabile să promoveze inovarea şi
competitivitatea pe pieţele externe;
 perfecţionarea reţelelor şi serviciilor de susţinere ale întreprinderilor.
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CAPITOLUL 9
ANALIZA SWOT PRIVIND INVESTIŢIILE STRĂINE ÎN
ROMÂNIA
Ştefan RĂGĂLIE; Doina TĂTARU
Puncte forte
 Recunoaşterea de către Uniunea Europeană, în ultimul raport de ţară, a
statutului de economie de piaţă funcţională, fapt ce confirmă încheierea
procesului de liberalizare şi de stabilizare macroeconomică în ţara noastră, proces început în anul 1990.
 O dinamică puternic ascendentă a creşterii economice, în jur de 4-5% pe
an, începând cu anul 2000, în condiţiile în care sectorul privat a devenit
predominant în toate ramurile economice. Aceste realizări asigură condiţii reale de aderare a României la Uniunea Europeană în cursul anului
2007, îmbunătăţind semnificativ ratingul de ţară şi atractivitatea investitorilor străini pentru mediul economic românesc;
 Crearea unui cadru juridic pentru promovarea investiţiilor străine relativ
stabil, pe termen lung, de tip european, în interiorul căruia există formulări legislative clare, concise şi coerente, favorabile activităţilor investiţionale şi promovării mediului concurenţial ca instrumente eficiente de
alocare a resurselor 1. Acest cadru este conţinut în Ordonanţa de urgenţă
nr. 92/1997 privind stimularea investiţiilor directe, Ordonanţa Guvernului
nr. 66/1997 privind regimul investiţiilor străine din România, realizate prin
cumpărare de titluri de stat, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 131/1998 şi Legea nr. 332/2001, privind promovarea investiţiilor directe cu impact semnificativ în atragerea unor investiţii în
economia naţională.
 Existenţa unui cadru instituţional modern pentru promovarea investiţiilor
străine, prin crearea Agenţiei Română pentru Investiţii Străine, care a
asigurat o dinamică puternic ascendente investiţiilor străine în special în
industria prelucrătoare, comparativ cu restul economiei. Analizând structura capitalului investit în perioada 1991-2003 se constată participarea
semnificativă a firmelor din ţările UE (peste 64% din capitalul investit şi
1

Aceste investiţii pot fi realizate prin: aporturi financiare, în monedã naþionalã sau în valutã
convertibilã; aport în natura de bunuri imobile sau bunuri mobile, corporale ºi necorporale;
participarea la creºterea activelor unei întreprinderi (inclusiv la creºterea activelor proprii)
prin orice mijloc legal de finanþare.
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peste 37% din numărul total de investitori) la promovarea investiţiilor
străine în ţara noastră.
Crearea unor parcuri ştiinţifice şi tehnologice, capabile să relanseze industria românească şi să asigure un transfer de tehnologie şi de knowhow, cu efecte directe în specializarea unor noi ramuri industriale şi în
creşterea competitivităţii exporturilor de produse româneşti pe pieţele europene;
Încheierea procesului de privatizare pentru majoritatea întreprinderilor cu
capital (majoritar) de stat şi demararea procesului de privatizare pentru
întreprinderile furnizoare de utilităţi publice. Principalele sectoare economice unde s-au realizat investiţii străine după privatizarea întreprinderilor au fost: telecomunicaţiile (cu 422 mil. USD), sectorul energetic (cu
338 mil. USD), comerţul intern (cu 235 mil. USD), industria metalurgică
(cu 185 mil. USD), industria constructoare de maşini (cu 138 mil. USD) şi
industria lemnului, celulozei şi hârtiei (cu 134 mil. USD).
Existenţa unui program de dezvoltare regional coerent şi în derulare începând cu anul 2000, unde se pune un accent deosebit pe promovarea
întreprinderilor mici şi mijlocii pentru dezvoltarea economică regională şi
pentru eliminarea decalajelor care le despart pe acestea de celelalte regiuni (regiuni administrative) din Europa.
Promovarea unei legislaţii fiscale unitare şi a unui cod fiscal modern, care asigură, în conformitate cu legislaţia comunitară, unele facilităţi fiscale
investitorilor, a căror volum de investiţii depăşesc un milion de dolari.
Crearea unor parteneriate cu investitorii străini permit accesul acestora
la o serie de facilităţi oferite de firma românească la: terenul din proprietatea acestuia, la utilităţile din zonă, la experienţa în câştigarea unei poziţii superioare în piaţa internă şi la un personal de execuţie bine pregătit
profesional. În plus, se asigură un acces legal la fundamentarea strategiei firmei şi la decizia managerială, permiţând generalizarea şi în ţara
noastră a unor practici manageriale moderne.
Puncte slabe

 Existenţa unui mediu de afaceri insuficient dezvoltat, unde se înregistrează indisciplină în funcţionarea pieţei interne, instabilitate legislativă,
în special în domeniul facilităţilor fiscale acordate investitorilor, precum şi
în atribuirea dreptului de proprietate;
 O orientare a investiţiilor străine directe spre sectoare industriale care
asigură un grad redus de prelucrare şi o valoare adăugată scăzută conţinută în produsul intern brut;
 O pondere mică a investiţiilor intangibile în totalul investiţiilor realizate în
România în ultimii 14 ani, chiar în condiţiile în care mediul concurenţial sa îmbunătăţit permanent;
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 Lipsa unei instituţii specializate pentru eliminarea slăbiciunilor rezultate
din constrângerile externe; privatizările ezitante; populismul sindicatelor
şi cererile grupurilor de presiune dispuse a asigura sprijin politic în
schimbul unor avantaje materiale substanţiale etc.
 Nivelul scăzut de atragere a investiţiilor străine, România ocupând un
modest loc, (în a doua parte a clasamentului) în ierarhia investiţiilor străine atrase în ultimii 10 ani. Totuşi, comparativ cu dinamica investiţiilor
străine realizate de ţările vecine (Bulgaria, Macedonia, Serbia şi Slovenia), în ultimii trei ani s-a înregistrat în România cea mai mare creştere a
acestor investiţii.
 O pondere scăzută a sectoarelor industriale unde se concentrează un
nivel ridicat de tehnicitate şi existenţa unui puternic sector de ramuri
energointensive. În aceste condiţii, se constată un declin permanent al
producţiei unor industrii, care pe plan mondial realizează creşteri permanente.
 O deteriorare drastică a comerţului exterior românesc şi, în primul rând.
cu ţările din spaţiul exsovietic, cu consecinţe directe în scăderea producţiei industriale, a indicatorilor de performanţă şi a structurii comerţului exterior;
 O disciplină financiară în continuă deteriorare, deşi cadrul legislativ este
clar şi categoric. În acest context, trebuie să menţionăm şi caracterul inconsecvent şi instabil al reglementărilor din politica fiscală, care a existat
până la promovarea noului Cod Fiscal.
 Existenţa unor arierate şi creanţe financiare istorice, care afectează
semnificativ eficienţa producătorilor de utilităţi publice.
 O distribuţie inegală a investiţiilor străine realizate în ultimii 14 ani, între
cele opt regiuni de dezvoltare economică, ponderea capitalului străin investit, variind între cele două limite de 3,65% în regiunea de sud-est şi
de 55,46% în zona Bucureşti – Ilfov.
Oportunităţi
Investiţiile străine directe generează asupra economiei româneşti o serie
de efecte, care derivă în primul rând, din aportul semnificativ al întreprinderilor
multinaţionale existente în ţara noastră la:
 Procesul de economisire şi de investiţii; capitalul financiar sau fizic,
transferat în România, a mărit volumul economisirilor interne şi a permis
acoperirea unui deficit de finanţare pentru dezvoltarea economică; la
nivel individual, acest proces a generat noi venituri, ca urmarea a noilor
locuri de muncă create şi a indus un comportament de economisire.
 Procesul de privatizare; firmele multinaţionale participând direct, cu capitaluri substanţiale la achiziţionarea unor importante active din fostele în-
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treprinderi de stat, a influenţat procesul de reducere a decalajului dintre
rata de economisire şi rata de investire.
 Perfecţionarea şi modernizarea tehnologiilor; prin promovarea unor tehnologii moderne şi expertiza managerială, dependente de capacitatea
tehnologică locală, de structura facilităţilor acordate şi de aranjamentele
instituţionale, acestea contribuie la: creşterea productivităţii factorilor,
modificarea calităţii unor produse destinate atât pieţei interne, cât şi exportului, introducerea practicilor manageriale performante, ridicarea nivelului de calificare a personalului autohton.
 Îmbunătăţirea relaţiilor comerciale internaţionale, contribuind la integrarea în ţara noastră a practicilor europene şi mondiale. Este cunoscut faptul că finanţarea unei investiţii directe presupune, în general, efectuarea
unor importuri de maşini, utilaje şi echipamente, în timp ce o mare parte
din producţia obţinută este exportată. În cazul creării unor firme multinaţionale acestea vor stimula oferta de servicii bancare, de asigurări, de
transporturi şi de telecomunicaţii în ţara noastră.
 Perfecţionarea pregătirii profesionale în cadrul procesului de producţie,
dar şi sub diverse forme separate, organizate de către firmele multinaţionale.
 Crearea unui cadru legislativ de tip european de natură a atrage investiţii
străine în domenii de interes, cum sunt legislaţia muncii, legea falimentului şi cea a impozitului pe profit, legea contabilităţii etc.
O dată cu acordarea statutului de economie de piaţă funcţională, oportunităţile privind promovarea investiţiilor străine în România au crescut datorită:
 creşterii continue a performanţelor economiei româneşti şi a menţinerii
pe termen lung a unei creşteri economice de 5-7% pe an;
 interesului manifestat de investitorii străini pentru mediul economic românesc şi, în primul rând, pentru realizarea conductei de transport a ţiţeiului caspic către Italia prin ţara noastră şi a conductei de gaze naturale
din Egipt şi Iran prin spaţiul românesc;
 faptului că investitorul poate să-şi aleagă liber tipul de investiţie pe care
doreşte să o realizeze, cu respectarea prevederilor legale, precum şi felul bunurilor pe care doreşte să le aducă aport (în numerar sau în natură)
la capitalul societăţii;
 participarea la privatizarea întreprinderilor din sectorul de utilităţi publice
şi în primul rând, cele din sectoarele de gaze naturale, petrol, energie
electrică, precum şi complexele energetice de la Turceni, Rovinari şi
Craiova;
 plasării unor întreprinderi mari consumatoare de resurse energetice şi
resurse materiale din vestul Uniunii Europene în România, unde preţul
energiei se va menţine încă inferior celui din ţările din Europa de Vest;
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 realizării unor importante coridoare de transport rutier (coridoarele 4,7 şi
9) din Europa Centrală şi de Vest către Rusia, Grecia şi Turcia.
Ameninţări şi riscuri
În procesul promovării investiţiilor străine în economia românească pot
apărea o serie de ameninţări, manifestate deja în unele ţări europene care au
aderat la UE, care conduc la:
 distrugerea competiţiei locale, anulând ambiţiile micilor întreprinzători de
a-şi dezvolta afacerile în plan local;
 o slabă colaborare între sectoarele care contribuie direct la realizarea
unei investiţii străine de câteva zeci de milioane de dolari;
 posibilitatea de a impune preţuri de monopol, cu precădere la produsele
şi în zonele în care aplicarea legislaţia privind concurenţa este tolerantă
şi permisivă;
 nerespectarea de către investitorii străini a clauzelor privind îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, ceea ce ar constitui o premisă a creşterii productivităţii muncii, cu efecte şi consecinţe reflectate direct în mărimea
costurilor de producţie;
 pericolul obstrucţionării accesului firmelor de dimensiuni mici şi mijlocii la
resursele de creditare ale băncilor aparţinând investitorilor străini; deşi
este unanim recunoscut faptul că puterea financiară a băncilor străine
constituie factor de stabilitate financiară, riscurile asociate creditării unei
economii imature determină orientarea către plasamente sigure, gen titluri de stat, sau către clienţii tradiţionali, lipsind firmele autohtone mici şi
mijlocii de creditele necesare activităţii lor;
 convingerea guvernelor să acorde facilităţi investitorilor, reprezentând
adevărate tarife de protecţie, cu eludarea acquis-lui comunitar privind
ajutorul de stat.
În procesul de recuperare a investiţiilor efectuate deja în România pot
apărea o serie de riscuri datorate:
 cadrului legislativ relativ instabil existent, care afectează direct mediul de
afaceri aflat în proces de consolidare. În plus, există şi o capacitare instituţională relativ scăzută de monitorizare a acquis-lui comunitar în domeniile care concură la realizarea unor investiţii străine;
 fondurile structurale care permit realizarea unor investiţii sunt insuficiente
faţă de cerinţa din piaţă;
 migraţiei forţei de muncă calificate către ţările vest-europene, unde nu-şi
mai profesează meseriile pentru care au o calificare deja obţinută;
 concurenţei manifestate în piaţa internă între produsele obţinute în societăţile mixte şi produsele asiatice şi, în primul rând, cele chinezeşti;

924
 posibilităţii ca parcurile industriale şi cele ştiinţifice să nu mai beneficieze
de facilităţile acordate la înfiinţarea lor;
 restricţiile privind mediul pot deveni costisitoare, afectând direct eficienţa
iniţială a investiţiilor realizate;
 creşterii semnificative a preţului la resursele energetice primare, precum
şi la energia electrică consumată de consumatorii neeligibili.

CAPITOLUL 10
ANALIZA SWOT PRIVIND PERSPECTIVELE
REINDUSTRIALIZĂRII ÎN PROFIL REGIONAL
Daniel FISTUNG
Evidenţierea
şi, mai
ales,
cuantificarea efectelor
politicilor
macroeconomice şi de ajustare structurală asupra dezvoltării regiunilor sunt
dificile, dacă nu chiar imposibil de realizat. Explicaţia rezidă în faptul că aceste
efecte se manifestă, de regulă, neutral, la scara întregii ţări, diferenţele induse la
nivel regional şi local nefiind explicite, printr-o relaţie clară cauză-efect, ci
implicite, produse sub acţiunea unui mare număr de factori greu de identificat şi
cuantificat.
În România, principalele probleme ridicate de aplicarea politicilor de
dezvoltare regională asupra activităţilor industriale la nivelul regiunilor de
dezvoltare, sunt următoarele:
 Lipsa acută a fondurilor destinate dezvoltării regionale. Subvenţiile
provenite din UE sunt insuficiente pentru o echilibrare eficientă a
economiei la nivel regional. Aceste fonduri sunt alocate punctual, după
criteriile UE, ele influenţând însă, în mică măsura, structura industrială la
nivelul regiunilor de dezvoltare. UE a urmărit, în primul rând, realizarea
„infrastructurii‖ care să permită aplicarea unor politici regionale viabile.
Cu ajutorul finanţării provenite din UE s-a creat cadrul instituţional şi
legislativ aplicării politicilor industriale la nivel regional. În continuare,
structurile create la nivel central şi regional trebuie să acţioneze eficient,
pentru a realiza o dezvoltare economică echilibrată la nivel regional.
 Dezechilibrele apărute la nivel regional din multiple motive economicosociale pot fi rezolvate, în principal, prin aplicarea unei politici coerente în
domeniul privatizării. Aşa cum s-a demonstrat de mai multe ori în cadrul
acestui capitol problema capitală a dezvoltării industriale, atât la nivel
naţional, cât şi regional, o constituie privatizarea marii industrii. Statul
este cel mai „slab‖ manager, situaţia actuală a economiei româneşti fiind
edificatoare în acest sens. Privatizarea, chiar şi pe „un dolar‖ a marii
industrii, va reduce considerabil presiunea exercitată de marile unităţi de
stat asupra bugetului naţional. Fiecare privatizare reuşită înseamnă
disponibilizarea unor fonduri importante care pot fi redirecţionate spre
domenii de interes naţional şi/sau regional.
 Susţinerea dezvoltării unui sector industrial puternic la nivelul IMM poate
rezolva, în mare parte, problemele deosebite create de valorile ridicate
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ale ratei şomajului în majoritatea regiunilor de dezvoltare. Facilităţile
existente pentru IMM cu profil industrial constituie, în special în zonele
declarate defavorizate, un motiv suplimentar de atragere a investitorilor.
Dar, în ultima instanţă, calitatea managementului la nivelul comunităţii
locale este hotărâtoare în obţinerea unor rezultate pozitive în domeniul
economico-social.
 Un domeniu de mare interes pentru dezvoltarea regională îl constituie
turismul şi, în special, agroturismul. Deoarece, peste 60% din fondurile
furnizate de UE prin programul PHARE sunt destinate IMM şi agroturismului, ar trebui realizată o asistenţă competenţa întreprinzătorilor
particulari, pentru realizarea unor proiecte viabile, care să corespundă
integral cerinţelor. În acest fel, s-ar evita situaţiile din anii precedenţi
când, o mare parte a fondurilor PHARE nu au fost alocate. Statul are
datoria de a realiza într-un ritm foarte rapid o infrastructura rutieră de
calitate, premisă esenţială a dezvoltării turismului şi, implicit, a dezvoltării
regionale.
La nivelul fiecărei regiuni, pot fi previzionate câteva coordonate de evoluţie
viitoare a activităţilor industriale, bazându-se pe oportunităţile şi restricţiile oferite
de fiecare zonă în parte. Astfel, pe teritoriul Regiunii 1-Nord-Est se întâlnesc
zone tradiţional subdezvoltate (judeţele Botoşani şi Vaslui), zone în declin
industrial (judeţele Botoşani şi Suceava) şi zone fragile structural (judeţul
Neamţ). Pentru a contura perspectivele industriei din Regiunea de Nord-Est
trebuie să luăm în considerare resursele naturale, ramurile industriale
tradiţionale, investiţiile tehnice şi tehnologice din anumite ramuri ale industriei
prelucrătoare, industriile competitive pe piaţa internă şi externă. Industria chimică
şi petrochimică, care beneficiază de materii prime exploatate din aceeaşi
regiune, dar şi de multe întreprinderi concentrate pe acest teritoriu, necesită
investiţii pentru a fabrica în continuare produse competitive.
Întreprinderea de aeronave de la Bacău constituie una dintre firmele
competitive şi pe plan internaţional, cu perspective de dezvoltare în viitor.
Întreprinderile siderurgice, cele de maşini şi echipamente pot deveni
competitive prin investiţii masive, prin introducerea unor tehnologii moderne, dar
şi printr-un management corespunzător cerinţelor actuale.
Întreprinderile care fabrică materiale de construcţie se pot dezvolta în
continuare exploatând rocile de construcţie din regiune.
Industria prelucrării lemnului şi a mobilei reprezintă una dintre cele mai
competitive ramuri ale regiunii.
Aceasta dispune de materie primă de excepţie, de o bază industrială
deosebită, dar şi de tradiţia în acest domeniu a locuitorilor regiunii.
Industria textilă este avantajată de tradiţia şi calificarea forţei de muncă, în
special feminină, dar şi de existenţa a numeroase întreprinderi.
Industria alimentară, care se remarcă prin produse lactate şi vinuri, este
o industrie competitivă a acestei regiuni.
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Ultimele trei ramuri prezentate mai sus, bazate pe tradiţie şi resurse
naturale locale, constituie adevărate oportunităţi ale dezvoltării industriale în
această regiune. Pentru dezvoltarea în continuare a industriei textile şi
alimentare se impune reorientarea populaţiei ocupate spre agricultură, care oferă
materii prime necesare acestor ramuri. Prin exploatarea potenţialului geografic şi
istoric, în regiune se poate dezvolta o industrie a turismului spre care să se
orienteze un segment important al forţei de muncă disponibilizate.
Regiunea 1-Nord-Est are nevoie de investiţii importante în aceste ramuri
industriale care pot deveni competitive în viitor.
Regiunea 2 Sud-Est beneficiază de următoarele avantaje:
 amplasarea celor mai mari întreprinderi din România în anumite ramuri
industriale (combinat siderurgic, combinat petrochimic, întreprindere de
alumină, şantier naval maritim, şantier naval fluvial);
 utilizarea materiilor prime din import transportate pe Dunăre şi Marea
Neagră;
 exploatarea zăcămintelor petroliere din Marea Neagră;
 producerea energiei electrice la Centrala Nuclearo-Electrică de la
Cernavodă;
 posibilitatea exploatării resurselor naturale din Delta Dunării şi Marea
Neagră.
Dezvoltarea viitoare a industriei regiunii trebuie să se bazeze pe resursele
de care beneficiază în profil teritorial, de întreprinderile existente şi de tradiţia în
anumite ramuri ale industriei prelucrătoare.
Industria chimică şi petrochimică constituie o ramură care trebuie
dezvoltată pornind de la materiile prime existente în regiune, dar şi de la baza
tehnică şi tehnologică.
Aprovizionarea cu materii prime şi desfacerea produselor folosind drept
căi de transport Dunărea şi Marea Neagră reprezintă o oportunitate pentru orice
industrie în Regiunea de Sud-Est.
Industriile siderurgică şi metalurgică, prin cele două centre – Galaţi şi
Tulcea, pot deveni competitive prin investiţii masive în tehnologii moderne.
Construcţia de nave maritime şi fluviale reprezintă o industrie a viitorului
nu numai pentru regiunea în cauză, ci şi pentru România. Alături de nave de
mare tonaj se pot construi şi ambarcaţiuni de agrement pentru piaţa internă şi
externă.
Întreprinderile de materiale de construcţii fabrică produse competitive pe
piaţa internă şi externă.
Industria vinului reprezintă o oportunitate pentru evoluţia viitoare a
economiei regionale.
Peştele şi preparatele din peşte din Delta Dunării şi Marea Neagră
exportate vor constitui o sursă de venit deosebit de avantajoasă pentru
Regiunea de Sud-Est.
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Dezvoltarea industriei turismului, exploatând potenţialul natural al litoralului
Mării Negre şi al Deltei Dunării, va atrage forţa de muncă disponibilizată din alte
sectoare ale economiei.
Valorificarea potenţialului turistic de excepţie constituie una dintre
priorităţile de dezvoltare a Regiunii 2 Sud-Est.
Cele mai grave probleme de dezvoltare, între regiunile sudice, se
regăsesc la nivelul Regiunii 3 SUD, ca urmare a veniturilor reduse (determinate,
între altele, de sistemele de producţie şi de preţurile neadecvate din agricultură),
a îmbătrânirii populaţiei, a nivelului redus de educaţie cumulate cu infrastructura
foarte puţin dezvoltată şi procesul intens de emigrare spre Bucureşti. Concepţia
dezvoltării regionale pentru Regiunea 3 SUD trebuie să se axeze pe o politică de
dezvoltare industrială de tip preponderent sectorial, cu stimulente eficiente
direcţionate către susţinerea industriei alimentare, care va valorifica potenţialul
agricol al regiunii.
Este necesară demonopolizarea producţiei industriale metalurgice şi
chimice şi accelerarea privatizării societăţilor din aceste domenii. Între industriile
cu şanse apreciabile de dezvoltare, inclusiv în cadrul IMM, se numără industria
materialelor de construcţii tradiţionale care va trebui stimulată prin măsuri
financiar-fiscale specifice societăţilor comerciale care concentrează 70% din
capitalul social.
Poziţia geografică favorabilă, în raport cu factorii naturali, posibilităţile reale
de colaborare transfrontalieră, alături de resursele agricole specifice, constituie
importante avantaje potenţiale în depăşirea perioadelor de criză generate de
restructurarea sectorului minier, fiind factori de revitalizare industrială pentru
Regiunea 4 SUD-VEST, care ar putea fi mobilizaţi, într-o perioadă relativ scurtă
de timp, în următoarele direcţii:
 relansarea sectorului serviciilor industriale (reparaţii nave, automobile şi
autoutilitare, servicii de întreţinere a infrastructurii rutiere şi feroviare);
 eficientizarea Uzinei de Apă Grea de la Turnu Măgurele prin creşterea
gradului de utilizare a capacităţii de producţie, respectiv găsirea de noi
pieţe de desfacere;
 privatizarea Uzinei de Anvelope Gigant de la Turnu Severin;
 restructurarea sectorului chimic şi petrochimic;
 dezvoltarea industriei de prelucrare a lemnului şi industriei mobilei, are ar
putea valorifica şi resurse lemnoase din Slovenia.
Situaţia de criză prelungită prin care a trecut România şi, implicit,
Regiunea 5 Vest, impune luarea unor măsuri imediate de redresare economică
şi protecţie socială, corelate cu acţiuni de conservare şi ecologizare a mediului.
Astfel, obiectivul general al strategiei de dezvoltare regională a fost definit ca
fiind creşterea calităţii vieţii prin dezvoltarea economico-socială a regiunii şi
ameliorarea condiţiilor de mediu.
Pentru realizarea obiectivului general au fost stabilite următoarele
obiective strategice ale dezvoltării regionale:
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dezvoltarea sectorului privat (activităţi productive, comerţ şi servicii);
valorificarea potenţialului turistic al regiunii;
crearea unui cadru favorabil dezvoltării spaţiului rural;
creşterea eficienţei utilizării resurselor umane;
îmbunătăţirea calităţii mediului;
îmbunătăţirea infrastructurii de susţinere a dezvoltării economice şi sociale.
Sectorul privat trebuie să devină motorul dezvoltării economice a regiunii
şi, de aceea, în cadrul strategiei de dezvoltare i se acordă o importanţă
deosebită. De asemenea, sectorul privat se doreşte a fi o alternativă pentru
ocuparea forţei de muncă, astfel încât restructurarea industriilor grele şi
extractive să nu mai reprezinte o ameninţare din punctul de vedere al şomajului.
În cadrul acestui obiectiv strategic, se acordă o atenţie deosebită dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii şi atragerii de investiţii private în regiune.
După cum a rezultat din profilul regional şi din rezultatele analizei SWOT,
regiunea dispune de un potenţial turistic ridicat şi diversificat, existând premisele
dezvoltării acestei activităţi economice. În cadrul strategiei sunt stabilite o serie
de măsuri concrete pentru valorificarea acestui potenţial prin modernizarea
infrastructurii aferente, creşterea calităţii serviciilor oferite şi dezvoltarea şi
promovarea tuturor formelor de turism. Pe viitor se doreşte ca turismul să-şi
aducă o contribuţie mult mai mare la PIB-ul regional.
Spaţiul rural din regiune este, în cea mai mare parte, puţin dezvoltat şi se
confruntă cu probleme economice şi sociale diverse.
Strategia de dezvoltare a regiunii preconizează realizarea de investiţii
pentru creşterea calităţii vieţii în mediul rural şi dezvoltarea de activităţi
economice bazate pe tradiţiile locale ca alternativă a activităţilor agricole. În
paralel, se urmăreşte îmbunătăţirea valorii economice a agriculturii prin
valorificarea la un grad superior a potenţialului agricol a regiunii.
Resursele umane reprezintă unul dintre principalele puncte forte ale
regiunii. Dispunând de un centru universitar cu tradiţie în Timişoara şi de instituţii
de studii superioare în toate judeţele, de un învăţământ liceal bine dezvoltat,
regiunea beneficiază de un potenţial uman calificat şi înalt calificat, capabil să se
adapteze în timp la noile cerinţe ale pieţei. Astfel, strategia de dezvoltare
prevede măsuri pentru o mai bună ocupare a forţei de muncă prin crearea de noi
locuri de muncă şi intensificarea activităţilor de calificare, recalificare şi
reorientare a forţei de muncă.
Nu în ultimul rând, o atenţie deosebită se acordă acţiunilor privind
îmbunătăţirea calităţii mediului. Se urmăreşte reducerea poluării din zonele
afectate, prevenirea şi stoparea degradării mediului, educarea populaţiei privind
protecţia mediului.
Prin corelarea şi implementarea acţiunilor prevăzute în cele cinci obiective
strategice, se va realiza un cadru favorabil dezvoltării unei economii de piaţă
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competitive, se vor reduce costurile sociale ale reformei şi va creşte nivelul de
trai şi calitatea vieţii în regiune.
Pentru realizarea obiectivelor strategice şi, implicit, a obiectivului general,
este necesară definirea de măsuri-cadru pentru viitoarele programe şi proiecte.
Aceste măsuri sunt prezentate în continuare, grupate pe fiecare obiectiv
strategic în parte.
Dezvoltarea sectorului privat
 Accelerarea privatizării societăţilor comerciale cu capital majoritar de
stat;
 Stimularea înfiinţării de noi IMM-uri productive;
 Dezvoltarea serviciilor de consultanţă;
 Stimularea transferului de tehnologie şi know-how;
 Dezvoltarea activităţilor de marketing;
 Înfiinţarea unor centre de afaceri în principalele zone urbane ale regiunii;
 Înfiinţarea unei burse de mărfuri regionale;
 Realizarea unui parc tehnologic;
 Promovarea schimburilor comerciale prin intermediul târgurilor şi expoziţiilor.
Prin aplicarea acestor măsuri se urmăreşte sprijinirea activităţii firmelor
private pentru a putea depăşi problemele cu care se confruntă în perioada
actuală. Serviciile de care vor beneficia întreprinzătorii privaţi le vor permite să-şi
mărească competitivitatea, să fie mai bine informaţi asupra condiţiilor pieţei, să
identifice noi oportunităţi de afaceri şi să le faciliteze transferul de tehnologie şi
know-how.
Sprijinirea directă a IMM-urilor
 Dezvoltarea capacităţilor productive pentru IMM-uri;
 Crearea unui sistem stimulativ de creditare a IMM-urilor;
 Determinarea societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat să-şi
vândă activele nefolosite (clădiri, echipamente etc.);
 Crearea unor centre locale pentru efectuarea centralizată a tuturor formalităţilor privind înfiinţarea şi schimbarea statutului IMM-urilor;
 Anunţarea zilnică în mass-media locală a noilor oportunităţi de afaceri;
 Iniţierea unor concursuri cu premii, la nivel regional, pentru cele mai
competitive IMM-uri din regiune;
 Facilitarea accesului IMM-urilor la infrastructuri specializate locale (telex,
fax, e-mail etc.);
 Afectarea unor spaţii aflate la dispoziţia administraţiei locale pentru IMMuri nou înfiinţate sau aflate în expansiune.
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Promovarea regiunii
 Iniţierea de campanii promoţionale pentru atragerea de investiţii în regiune;
 Dezvoltarea relaţiilor de cooperare cu alte ADR-uri şi alte organisme şi
instituţii interne şi internaţionale.
Valorificarea potenţialului turistic al regiunii
a) Îmbunătăţirea calităţii serviciilor turistice








Conservarea patrimoniului cultural-istoric al regiunii;
Refacerea marcajelor traseelor montane;
Delimitarea şi promovarea de noi circuite turistice;
Refacerea infrastructurii edilitare în zonele cu potenţial turistic;
Modernizarea infrastructurii fizice specifice din staţiunile montane;
Realizarea unui cadru de formare a personalului în domeniul turismului;
Crearea de utilităţi de agrement în staţiunile turistice.
b) Promovarea activităţilor de turism în regiune






Includerea staţiunii Băile Herculane în circuitul turistic internaţional;
Realizarea de campanii de promovare a turismului în regiune.
Revigorarea staţiunilor balneare şi de tratament;
Stimularea investiţiilor private în turism prin acordarea de stimulente fiscale care sunt în competenţa organelor administraţiei locale (acordarea
de terenuri pentru construirea de hoteluri, moteluri, campinguri, scutirea
de unele taxe locale etc.);
 Crearea unui cadru adecvat dezvoltării agroturismului şi turismului alternativ.
Regiunea are un potenţial turistic foarte variat, dar insuficient cunoscut,
mai ales peste hotare. O activitate de promovare bine susţinută, dublată şi de
realizarea celorlalte obiective din acest domeniu, poate atrage mulţi turişti şi
poate dezvolta economic multe zone care în această perioadă se află în
dificultate.








Crearea unui cadru favorabil dezvoltării spaţiului rural şi suburban
a) Dezvoltarea infrastructurii ca suport al activităţii în spaţiul rural
Începerea dezvoltării reţelelor de apă, gaz, canalizare şi telecomunicaţii
în spaţiul rural;
Începerea amenajării reţelelor de drumuri agricole;
Realizarea unei reţele de centre de colectare a produselor;
Modernizarea serviciului de cadastru;
Regenerarea solului şi a pădurilor;
Realizarea de îmbunătăţiri funciare.

932
Crearea unui cadru favorabil dezvoltării mediului rural reprezintă un
obiectiv de primă mărime în vederea dezvoltării economice a regiunii, a eliminării
disparităţilor existente între diferite zone. Cea mai mare parte a infrastructurii
este depăşită fizic şi moral. Intervenţia care se doreşte a fi realizată din acest
punct de vedere vizează extinderea şi modernizarea tuturor utilităţilor din
infrastructură, ca bază de plecare pentru o viitoare redresare economică şi
socială în mediul rural.
b) Îmbunătăţirea valorii economice a agriculturii
 Înfiinţarea de ferme pilot;
 Facilitarea achiziţiei de utilaje agricole;
 Iniţierea unei campanii pentru extinderea exploatării în asociere a terenurilor agricole.
Datorită insuficienţei fondurilor care ar putea fi accesate de producătorii
agricoli, dar şi a unei culturi depăşite în rândul populaţiei rurale, exploatarea
terenurilor agricole nu se realizează în cele mai bune condiţii. Creşterea valorii
economice a agriculturii poate fi realizată printr-o serie de programe care să
vizeze atât promovarea unor noi sisteme de exploatare a terenurilor, cât şi facilitarea achiziţiei de utilaje agricole.
c) Crearea unui cadru favorabil pentru diversificarea activităţilor economice în mediul rural:
 Dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti şi de artizanat;
 Sprijinirea IMM-urilor productive, ca alternativă a activităţilor agricole.
În cadrul acestei măsuri se are în vedere crearea unei alternative economice activităţii în agricultură şi dezvoltarea acelor activităţi care sprijină sectorul agricol. Aceasta, pe de o parte, va stopa fenomenul migrării populaţiei
rurale spre centrele urbane, iar pe de altă parte va îmbunătăţi mediul economic
şi social din spaţiul rural.
d) Creşterea calităţii vieţii în mediul rural
 Stimularea dezvoltării sistemului sanitar;
 Modernizarea şcolilor.
Datorită slabei dezvoltări a sistemului educaţional şi sanitar din mediul
rural această măsură se impune ca necesară. Calitatea vieţii în mediul rural
este importantă pentru posibilitatea dezvoltării viitoare a acestei zone.
Creşterea eficienţei utilizării resurselor umane:
a)Crearea de noi locuri de muncă
 Dezvoltarea industriei de soft pentru valorificarea cunoştinţelor specialiştilor informaticieni;
 Sprijinirea iniţiativelor din domeniul cercetării aplicative şi a proiectării.
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Potenţialul uman disponibil pentru activităţile de realizare a programelor
informatice şi de cercetare aplicativă este ridicat, însă el poate fi valorificat
doar printr-o stimulare a acestor ramuri care momentan sunt prea puţin dezvoltate. Prin această măsură se urmăreşte stoparea emigrării forţei de muncă cu
înaltă calificare.
b) Calificarea, recalificarea şi reorientarea forţei de muncă





Realizarea unei reţele informaţionale privind piaţa muncii;
Aplicarea de măsuri active de combatere a şomajului;
Diversificarea învăţământului corelat cu noile tendinţe ale pieţei;
Sprijinirea activităţilor de recalificare şi reconversie a forţei de muncă.
Una dintre principalele probleme cu care se confruntă regiunea este rata
ridicată a şomajului din zonele monoindustriale şi miniere, ca urmare a restructurărilor care au loc. Prin aplicarea acestei măsuri se urmăreşte diminuarea
efectelor sociale negative şi creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă
disponibile.
Îmbunătăţirea calităţii mediului:
a) Sprijinirea activităţilor ecologice
 Stimularea industrie de reciclare a materialelor refolosibile şi a deşeurilor;
 Modernizarea sistemului de colectare a deşeurilor;
 Încurajarea şi sprijinirea firmelor care folosesc sisteme ecologice de producţie;
 Sprijinirea programelor de reducere a efectelor poluării din zonele afectate.
 Modernizarea sistemelor de monitorizare a mediului.
Insuficienţa unor sisteme de protecţie a mediului duce la degradarea
acestuia, ceea ce afectează desfăşurarea firească a vieţii în regiune. Încurajarea şi sprijinirea activităţilor ecologice apare astfel ca o măsură firească pentru
realizarea unui cadru adecvat desfăşurării vieţii economice şi sociale.
b) Promovarea educaţiei cetăţenilor în spiritul protecţiei mediului
 Iniţierea unei campanii ample de sensibilizare şi conştientizare a opiniei
publice privind problemele de mediu;
 Sprijinirea activităţilor de educaţie activă privind protecţia mediului.
 Inexistenţa unei culturi ecologice bine conturată în rândul populaţiei contribuie la degradarea continuă a mediului. Prin promovarea unei educaţii
ecologice se urmăreşte implicarea populaţiei în activităţi de protecţie a
mediului.
c) Ecologizarea zonelor cu potenţial turistic:
 Sprijinirea activităţilor de curăţare a zonelor cu potenţial turistic;
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Îmbunătăţirea infrastructurii de susţinere a dezvoltării economice şi
sociale
 Modernizare reţelelor de apă, gaz, canalizare şi extinderea acestora în
noi zone;
 Extinderea reţelelor de telecomunicaţii.
În concluzie, putem spune că, ţinând cont de cele precizate mai sus, regiunea de dezvoltare 5 -VEST deţine şanse bune de dezvoltare armonioasă, în
foarte multe sectoare economice. Astfel, există oportunităţi şi puncte forte menite să susţină aceste afirmaţii în timp ce multe restricţii pot fi înlăturate cu ajutorul Agenţiei de Dezvoltare Regională 5 – Vest.
Pornind de la noul concept de dezvoltare regională care vizează, în fapt,
o concentrare strategică a activităţilor de dezvoltare, pe baza rezultatelor analizei unei situaţii economice şi sociale date, putem spune că dezvoltarea economică viitoare a Regiunii 6 – Nord-Vest trebuie să fie fundamentată, în
principal, pe următoarele elemente:






poziţia geografică avantajoasă;
diversitatea resurselor naturale existente;
potenţialul bun de comunicaţii (rutiere şi cale ferate);
rezerve importante de forţă de muncă de înaltă calificare;
centre puternice de şcolarizare (Cluj) şi de cercetare ştiinţifică.
Cu ajutorul analizei SWOT efectuată anterior s-a reuşit trecerea în revistă a punctelor forte şi s-au conturat câteva dintre potenţialele perspective de
dezvoltare.
Direcţionarea acestor acţiuni de dezvoltare are în vedere obţinerea unor
rezultate socioeconomice care să corespundă potenţialului existent la nivelul
regiunii.
Obiectivul de bază al viitoarei dezvoltări a regiunii 6 – Nord-Vest este cel
stabilit prin Planul Naţional de Dezvoltare Regională, şi anume, consolidarea
stabilităţii economice şi sociale, precum şi asigurarea condiţiilor necesare creşterii economice durabile a regiunii în context european. Alături de obiectivul
strategic de bază au fost identificate şi alte obiective de dezvoltare care vor fi
susţinute prin măsuri corespunzătoare.
Susţinerea restructurării industriilor nerentabile
 Susţinerea de soluţii alternative în procesul de reconversie şi restructurare din cadrul regiunii;
 Sprijinirea centrelor de consultanţă, îndrumare, audit pentru întreprinderi
industriale şi agroindustriale.
Promovarea şi stimularea cooperării economice şi a transferului de tehnologie;
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 Dezvoltarea de sisteme de comunicare/informare la nivel intraregional
între actorii economici, prin stimularea relaţiilor verticale şi orizontale;
 Dezvoltarea unor zone/centre de promovare a tehnologiilor noi şi knowhow – ului în domeniul industriei şi agroindustriei;
Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii fizice suport pentru industrii noi;
 Sprijinirea activităţi de identificare şi asanare /reconversie a siturilor părăsite
 Susţinerea reconversiilor funcţionale şi reconstrucţiei construcţiilor industriale şi agroindustriale dezafectate şi degradate;
 Creşterea calităţii şi competitivităţii produselor şi serviciilor;
 Susţinerea creării de centre de excelenţă tehnologică în regiune;
 Promovarea „imaginii–ofertă‖ a produselor în exterior pentru crearea de
pieţe de desfacere şi atragerea de capital.
Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii fizice în spaţiul rural;
 Susţinerea activităţilor de reabilitare, modernizare şi dezvoltare a infrastructurii de comunicaţie şi telecomunicaţie;
 Susţinerea activităţilor de modernizare a echipamentelor tehnice din cadrul gospodăriilor rurale izolate;
Crearea unui mediu favorabil pentru valorificarea optimă a resurselor locale;
 Susţinerea activităţii de valorificare a resurselor de ape termale şi balneare şi a potenţialului natural şi etnografic din regiune;
 Susţinerea activităţii de dezvoltare a unor cicluri integrate de producţie/prelucrare/distribuţie/vânzare a produselor agricole;
 Promovarea şi sprijinirea dezvoltării de microferme agricole;
 Susţinerea asociaţiilor de producători pentru promovarea produselor
specifice spaţiului rural pe pieţele externe;
Reabilitarea, protejarea şi conservarea calităţii factorilor de mediu;
 Susţinerea activităţii de management integrat al resurselor de apă;
 Susţinerea şi dezvoltarea reţelelor de servicii de asistenţă sanitară şi socială în spaţiile defavorizate din mediul rural;
 Promovarea şi susţinerea unor sisteme de servicii de transport integrat,
modern şi accesibil pentru comunităţile rurale din zone izolate şi pentru
grupuri sociale defavorizate (copii, bătrâni, persoane cu handicap);
 Sprijinirea activităţilor de prevenire a riscurilor şi dezastrelor naturale în
zonele rurale izolate;
 Promovarea şi susţinerea activităţilor de educare-informare în domeniul
protecţiei mediului şi de conştientizare a comunităţii rurale asupra riscurilor naturale şi antropice;
Stimularea spiritului antreprenorial şi a iniţiativei locale în domeniul serviciilor;
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 Sprijinirea şi dezvoltarea de activităţi noi, care utilizează resurse de
muncă la nivelul regiunii;
 Susţinerea şi dezvoltarea de sisteme şi servicii de informare şi consiliere
pentru tinerii absolvenţi cu iniţiative de afaceri.
Îmbunătăţirea calităţii managementului întreprinderilor economice şi în
administraţia publică;
 Promovarea sistemelor moderne de management în întreprinderi şi a
sistemelor de formare continuă în domeniul conducerii şi organizării producţiei;
 Susţinerea programelor de perfecţionare a mecanismelor de funcţionare
a administraţiilor locale.
Susţinerea proceselor de calificare /recalificare şi orientare /reorientare a
forţei de muncă;
 Susţinerea agenţilor economici în procesul de restructurare /privatizare
care urmăresc reconversia forţei de muncă disponibilizate;
 Promovarea şi dezvoltarea de centre de formare a forţei de muncă;
Stimularea implicării actorilor sociali în programe de acompaniere socială
pentru şomeri şi categorii defavorizate;
Promovarea şi susţinerea de programe de calificare /recalificare în meserii tradiţionale şi în activităţi de construcţii;
Susţinerea integrării pe piaţa muncii a persoanelor tinere şi a celor din
grupuri defavorizate.
Dezvoltarea infrastructurii de susţinere a sectorului privat;
 Dezvoltarea serviciului de consultanţă şi marketing pentru sectorul privat;
 Dezvoltarea sistemelor de certificare a calităţii produselor industriale şi
agricole;
 Stimularea activităţii de realizare şi promovare a unor produse de marcă.
Susţinerea activităţii economice bazate pe resurse locale;
 Susţinerea activităţii de promovare a unor forme diversificate de turism;
 Susţinerea agenţilor economici care promovează pe pieţele externe produse bazate pe valorificarea resurselor locale din regiune;
 Sprijinirea programelor şi activităţilor de colectare, reciclare şi valorificare
a deşeurilor industriale şi din construcţii din regiune;
 Sprijinirea activităţilor industriale bazate pe utilizarea de materiale refolosibile, nepoluante care dezvoltă cicluri integrate de producţie.
În conformitate cu tradiţiile regiunii şi evoluţiile recente ale industriei,
există reale şanse de creştere a activităţilor industriale, în Regiunea 7 Centru.
Bineînţeles, există premise favorabile dezvoltării unor anumite sectoare industriale, în timp ce altele sunt pe cale de dispariţie sau în cel mai bun caz de restrângere puternică a activităţii.
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Dintre sectoarele care pot fi preconizate a se dezvolta în viitor, pe baza
tradiţiei şi atractivităţii domeniilor faţă de investitori, pot fi amintite: industria
alimentară, industria farmaceutică, industrii ale ramurii construcţiilor de maşini,
prelucrării lemnului, fabricării mobilei, prelucrării materialelor textile şi pielăriei
etc.
Totodată, pot fi amintite sectoare care pot cunoaşte o tendinţă favorabilă,
în urma privatizării şi restructurării actualelor întreprinderi. Din această categorie
pot fi menţionate industriile de fabricare a mijloacelor de transport.
Este de subliniat faptul că regiunea este extrem de atractivă pentru
investitorii străini, atât datorită elementelor caracteristice (resurse naturale, forţă
de muncă superior pregătită şi calificată infrastructură instituţională şi fizică bine
dezvoltate etc.), cât şi a relaţiilor tradiţionale pe care le are regiunea, locuitorii
acesteia, cu zone dezvoltate ale Europei, în principal. Pe aceste considerente,
este de anticipat şi dezvoltarea în viitor a unor ramuri care ţin de înalta
tehnologie, precum cea a electrotehnicii sau informaticii.
În mod evident toate aceste previziuni vor fi supuse influenţei a numeroşi
factori interni şi externi domeniului industrial, care vor modifica tendinţele
evoluţioniste ale sectoarelor industriale. Cel mai influent element, din această
perspectivă, este piaţa care va regla structura unităţilor şi dimensiunile acestora
în funcţie de evoluţiile şi cerinţele interne şi internaţionale.
Regiunea 8 Bucureşti Ilfov are câteva particularităţi majore faţă de toate
celelalte regiuni de dezvoltare din România. În primul rând, este vorba de faptul
că este amplasată ca o enclavă în cadrul regiunii de dezvoltare 3 – Sud. În al
doilea rând, în cadrul regiunii există capitala ţării, o aglomeraţie urbană de peste
două milioane locuitori, care prezintă caracteristici deosebite faţă de orice altă
localitate urbană din România. Capitala ţării conferă regiunii o forţă şi o dinamică
economică superioare celorlalte regiuni, un nivel superior al PIB-ului şi o
structură socioprofesională de un standard ridicat. Pe acest fond, este evident că
activitatea industrială va cunoaşte, în viitor, un trend pozitiv. Această tendinţă,
după opinia noastră va avea mai multe dimensiuni:
 privatizarea şi restructurarea marilor întreprinderi industriale; în cadrul
acestui proces vor avea loc şi reprofilări de activitate, redimensionări sau
reorientări ale proceselor industriale, bazate pe cererile pieţelor internă şi
externă;
 extinderea activităţii industriale în întreprinderi de medii şi mici dimensiuni, care să poată răspunde cât mai bine atât cerinţelor investitorilor
(maximizarea profiturilor, eliminarea stocurilor nevandabile, reducerea birocraţiei în fazele tehnologice, creşterea specializării personalului angajat etc.) şi a pieţelor (înlocuirea unor materii prime şi materiale aflate în
epuizare sau greu procurabile, modificări ale caracteristicilor tehnice şi
calitative ale produselor, fluctuaţii ale ritmului productiv etc.).
Chiar dacă este dificil de prognozat dezvoltarea viitoare a unor sectoare
industriale, în detrimentul altora, pot fi enumerate anumite concluzii care să
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prefigureze anumite tendinţe de evoluţie a sectorului industrial în regiunea 8 Bucureşti Ilfov.
 Evoluţia favorabilă a sectoarelor „tradiţionale‖ care au pătruns pe diferite
segmente ale pieţelor interne şi externe. Din această categorie pot fi
amintite industriile alimentară, prelucrării materialelor textile şi pielăriei, a
fabricării mobilei, a materialelor de construcţii, a lacurilor şi vopselelor, tipografie, a fabricării şi recondiţionării mijloacelor de transport etc.
 Dezvoltarea unor sectoare care în momentul de faţă sunt în decădere,
dar datorită condiţiilor favorizante pe care le oferă regiunea, au şanse în
viitor. Din această categorie fac parte industriile producătoare de soft informatic, aparatură medicală, materiale plastice, electrotehnică etc.
 Sectoare industriale care nu vor avea viitor. Printre acestea pot fi amintite, industriile metalurgică, de prelucrare a petrolului, electronică etc.
În mod cert această clasificare nu trebuie privită decât ca o posibilă
tendinţă a specializării activităţilor industriale din cadrul regiunii 8 Bucureşti Ilfov,
modificări datorate influenţelor interne şi externe sectorului industrial putând
apărea oricând.
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CAPITOLUL 11
ANALIZA SWOT A FENOMENULUI URBANIZĂRII ŞI A
DISPARITĂŢILOR URBAN-RURAL
Daniela ANTONESCU,
Andrei DOSPINESCU,
Gheorghe IONAŞCU

Pe baza analizei SWOT a fenomenului urbanizării şi a disparităţilor urban-rural au rezultat două concluzii majore, şi anume:
 informaţiile sensibile, adică punctele forte şi punctele slabe care au impactul cel mai important şi care ar trebui să fie considerate prioritare;
 o prognoză a modului în care va evolua situaţia analizată, prognoză realizată pe baza posibilităţilor de realizare a oportunităţilor şi ameninţărilor.
Concluzia 1
Punctele forte, cheie sunt:
 legislaţia adaptată cerinţelor comunitare;
 creşterea economică şi a PIB pe locuitor, şi reducerea inflaţiei.
Punctele slabe cheie sunt:
 existenţa unor poli ai sărăciei, atât în zonele urbane, cât şi în cele rurale,
care determină accentuarea disparităţilor;
 lipsa unor strategii şi politici adecvate de dezvoltare durabilă pe judeţe şi
pe localităţi ( a planurilor urbanistice generale şi Agenda locală XXI ).
Concluzia 2
Întrebările-cheie la care răspundem sunt: „Care oportunităţi pot fi realizate şi care nu ?‖; „Care ameninţări pot fi evitate şi care nu?‖
Oportunităţi – puncte forte (O-PF)
Oportunităţile susţinute de punctele forte sunt:
1. globalizarea – difuziunea inovaţiei şi activităţilor economice, repolarizarea forţei de muncă, concentrarea performanţei economice;
2. abundenţa relativă a resurselor naturale;
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3. măsurile finanţate prin Obiectivul 3 al politicilor regionale (de susţinere a
forţei de muncă, de reconversie şi de pregătire profesională a tinerilor şi
şomerilor) – care consolidează coeziunea socială în oraşe;
4. potenţialul natural şi cultural bogat al comunităţilor urbane şi rurale.
Oportunităţi – puncte slabe ( O-PS)
Oportunităţile afectate de punctele slabe sunt:
1. creşterea importanţei dezvoltării urbane la nivelul UE ( pericolul de a
mări discrepanţa între România şi ţările europene, din perspectiva dezvoltării urbane);
Ameninţări –puncte forte (A-PT)
Ameninţările minimizate de punctele forte sunt:
1. accentuarea fenomenului de dezurbanizare, ca urmare a emigrării populaţiei;
Trebuie scos în evidenţă faptul că sunt un număr îngrijorător de mic de
ameninţări care sunt minimizate de punctele forte.
Ameninţări – puncte slabe (A-PS)
Ameninţările care au o probabilitate mare de manifestare;
1. inconsecvenţă în aplicarea programelor asumate şi obligaţiilor acceptate
faţă de Uniunea Europeană ( eradicarea corupţiei, reducerea birocraţiei,
accesarea fondurilor comunitare prin proiecte viabile);
2. implicarea factorului politic în problemele administraţiei locale;
3. lipsa de cointeresare a funcţionarilor publici implicaţi în proces;
4. neurmărirea şi nerealizarea consecventă a programelor asumate şi obligaţiilor acceptate, faţă de Uniunea Europeană (în eradicarea corupţiei,
reducerea birocraţiei, accesarea fondurilor comunitare, prin proiecte viabile etc.;
5. neutilizarea pe scară largă a formelor de colaborare în parteneriat publicprivat, pentru realizarea proiectelor de dezvoltare;
6. recrutarea conducătorilor din administraţia locală aproape exclusiv pe
criterii politice, fără o adecvare profesională la sarcinile posturilor;
Tendinţa evidenţiată în urma analizei
Forţele cauzale ( puncte slabe corelate cu ameninţările) care susţin o
tendinţă negativă sunt mai multe decât forţele cauzale (puncte forte corelate cu
oportunităţi) care susţin o tendinţă pozitivă.
Impactul ameninţărilor este mai mare decât cel al oportunităţilor. Aceasta
este evidentă dacă comparăm modul în care procentul oportunităţilor şi ameninţărilor se modifică când se analizează ameninţările probabile şi oportunităţile realizabile.
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Proporţia oportunităţi / ameninţări

Proporţia oportunităţi realizabile / ameninţări probabile

Proporţia ameninţări probabile / oportunităţi realizabile corelată cu proporţia ameninţări / oportunităţi ilustrează o tendinţă negativă. Este vizibilă o
scădere a proporţiei oportunităţilor de la 65% oportunităţi (din total oportunităţi
– ameninţări) la 35% oportunităţi realizabile ( adică cele corelate cu punctele
forte) concomitent cu creşterea proporţiei ameninţărilor de la 40% ameninţări
identificate la 60% ameninţări probabile. Fenomenul trebuie contracarat prin
identificarea metodelor de susţinere a oportunităţilor. În acelaşi timp trebuie
acţionat asupra punctelor slabe puternic corelate cu ameninţările ( de exemplu:
lipsa unor strategii şi politici adecvate de dezvoltare durabilă, pe judeţe şi pe
localităţi, a planurilor urbanistice generale reactualizate şi a Agendei locale
XXI). Proporţia oportunităţi – ameninţări sugerează faptul că există suficiente
posibilităţi pentru ca tendinţa să fie modificată.
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Intern











Pozitiv
Puncte forte
Existenţa resurselor umane
instruite;
Reglementări care ierarhizează,
prioritizând problemele de rezolvat
(exemplu: legile de aprobare a
secţiunilor Planului de Amenajare a
Teritoriului Naţional (PATN) şi altele;
Privatizarea şi reindustrializarea
economiei;
Dezvoltarea unor activităţi economice şi de servicii complementare
(turismul rural);
Creşterea economică şi a PIB pe
locuitor şi reducerea inflaţiei;
Legislaţie adaptată cerinţelor
comunitare;
Existenţa unei viziuni globale şi a
unei concepţii directoare privind
amenajarea teritoriului naţional, în
context european, instituită prin mai
multe legi şi reglementări.
Posibilităţi largi de instruire şi un
grad de pregătire relativ ridicat.













Extern






Pozitiv
Oportunităţi
Poziţia geostrategică a României în 
Europa;
Abundenţa relativă a resurselor naturale;
Schimbări către societatea democratică şi economie de piaţă funcţională;
Potenţialul natural şi cultural bogat
al comunităţilor urbane şi rurale;
Faptul că dezvoltarea urbană reprezintă cheia schimbărilor economice
şi sociale, constituind principalul

Negativ
Puncte slabe
Existenţa unor poli de sărăcie, atât în
zonele urbane cât şi în cele rurale,
care determină accentuarea disparităţilor;
Concentrarea disparităţilor privind
poluarea şi depozitarea deşeurilor;
Lipsa unei voinţe politice ferme privind trecerea la dezvoltare durabilă;
Lipsa unor strategii şi politici adecvate
de dezvoltare durabilă, pe judeţe şi pe
localităţi (a planurilor urbanistice
generale şi Agendei locale XXI);
Formularea programelor de dezvoltare, doar pe termen scurt (4 ani de
guvernare) şi incapacitatea de a
elabora programe de dezvoltare,
concepute pe termen lung, în spiritul
dezvoltării durabile, care să rezolve,
în timp determinat – problemele
prioritare;
Insuficienta preocupare a autorităţilor
locale de a elabora proiecte, capabile
să obţină cofinanţări din fondurile
structurale şi de coeziune ale Uniunii
Europene;
Plecarea în Occident a specialiştilor
instruiţi, datorită salariilor nemotivante
din România.
Negativ
Ameninţări
Accentuarea fenomenului de
dezurbanizare, ca urmare a emigrării
populaţiei (ponderea populaţiei urbane
din UE depăşeşte 70%); sporul natural
negativ, scăderea populaţiei de sex
masculin;
 inconsecventa în aplicarea programelor asumate şi obligaţiilor
acceptate fata de Uniunea Europeană (eradicarea corupţiei, reducerea birocraţiei, accesarea
fondurilor comunitare prin proiecte
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Extern














Pozitiv
Oportunităţi
element al coeziunii economice şi
sociale;
Capacitatea de reacţie rapidă a zonelor urbane, la schimbările economice şi sociale, ca barometre ale
evoluţiei comunitare, datorită concentrării locuitorilor şi prezenţei principalilor agenţi economici şi sociali;
Rolul strategic, ca poli de creştere,
de coeziune, incubatoare economice
şi centre polarizatoare, jucat de oraşe în procesul dezvoltării durabile,
Cadrul de Acţiune pentru o Dezvoltare Urbană Durabilă, adoptat de
Comisia Europeană, în octombrie
1998, pentru recunoaşterea dimensiunii urbane în politica de dezvoltare comunitară, cadru susţinut prin
programele de dezvoltare regională,
cofinanţate din Fondurile Structurale
şi de Coeziune, în procesul aderării
României la Uniunea Europeană;
Măsurile finanţate prin Obiectivul 3
al politicilor regionale (de susţinere a
forţei de muncă, de reconversie şi
de pregătire profesională a tinerilor
şi şomerilor) – care consolidează
coeziunea socială în oraşe;
Creşterea importanţei dezvoltării
urbane la nivel UE şi mondial;
Recunoaşterea de către România,
prin şi cu susţinere PND, a importanţei politicii urbane;
Programele UE (URBACT) pentru
dezvoltare urbană şi programele regionale de reducere a disparităţilor
regionale;
Globalizarea – difuziunea inovaţiilor
şi a activităţilor economice, repolarizarea forţei de muncă, concentrarea
performanţelor economice.








Negativ
Ameninţări
viabile etc.);
lipsa unui parteneriat public-privat
pentru realizarea proiectelor de
dezvoltare;
implicarea factorului politic în problemele administraţiei locale;
lipsa de cointeresare a funcţionarilor publici implicaţi în proces;
lipsa documentaţiilor de dezvoltare urbanistică (PUG, PUZ, PUD),
care să reglementeze obiectiv –
dezvoltarea spaţială durabilă, armonioasă a localităţilor, cartierelor
şi ansamblurilor;
lipsa unui comportament contractual al autorităţilor şi altor actori
urbani.
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VANEA Mariana, 100, 793 (LXXIV)
VASILE Dan, 904 (LXXIV)
VÂLCEANU gr., 96 (LXXIV)

VEROTIER Eric, 563 (LXXIV)
VESPÉRINI Paul, 562 (LXXIV)
VISCENT C., 104 (LXXIV)
VLĂSCEANU L., 164, 209 (LXXIV)
VOICU Cristina, 100 (LXXIV)
VOICULESCU D., 733, 746 (LXXIV)
VOINEA L., 606 (LXXIV)
VOLKERLING M., 566 (LXXIV)
VONICA Răduţiu, 150, 154, 164, 172,
187, 197 (LXXIV)
VONICA Simona, 208 (LXXIV)
VOWINA-KONOPKA Piotr, 352 (LXXIV)
WAGNER P., 247, 286 (LXXIV)
WEBER M., 232, 734 (LXXIV)
WEI Annie, 695 (LXXIV)
WEISS T.G., 695 (LXXIV)
WEITZMAN M., 85, 96 (LXXIV)
WHITMAN M. V. N., 73, 96 (LXXIV)
WOMACH, 735 (LXXIV)
YOUNG Stephen, 606 (LXXIV)
YRJÖ-KOSKINEN Tuula, 566 (LXXIV)
ZAMAN Gh., 96 (LXXIV)
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209, 286 (LXXIV)
ZAMFIR Elena, 159, 164, 189, 191,
209, 286 (LXXIV)
ZBIGNEV Brzejinski, 333, 401, 425
(LXXIV)
ZEMPLÍNEROVÁ Alena, 607 (LXXIV)
ZIYA Onis, 694 (LXXIV)
ZU Kweon Kim, 695 (LXXIV)
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