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PROFILUL MORTALITĂŢII PE CAUZE DE DECES ÎN
ROMÂNIA
Valentina MIHAILĂ

Preocupările privind evoluţia în timp a mortalităţii pe cauze de deces sau
variaţia în profil teritorial a cauzelor de deces, reprezintă un subiect de mare
interes şi merită o atenţie specială.
Importanţa studiului mortalităţii rezulta din faptul că:
 acest fenomen demografic are implicaţii în volumul şi structura pe
grupe de vârsta a populaţiei, în realizarea unui echilibru în structura
populaţiei pe grupe de vârsta;
 reprezintă unul din indicatorii demografici utilizaţi în măsurarea stării
de sănătate a populaţiei;
 permite identificarea problemelor de sănătate şi stabilire a priorităţilor
în acţiunile de sănătate;
 facilitează stabilirea de obiective în cadrul programelor de sănătate;
 serveşte în procesul de planificare a resurselor sanitare;
 permite evaluarea eficacităţii activităţii sistemului de servicii sanitare.
Mortalitatea este un fenomen puternic dependent de dezvoltarea economico-socială şi de caracteristicile demografice ale unei societăţi. Factorii care o influenţează sunt:
 dezvoltarea economico-socială;
 distribuţia venitului naţional;
 structura pe grupe de vârstă a populaţiei;
 factori ce ţin de calitatea mediului;
 stocul de cunoştinţe şi tehnologii.
Experienţa mondială arată că impactul cel mai mare asupra societăţii o
au educaţia, bugetul alocat pentru alimentaţie, bugetul alocat pentru asistenţă
primară, bugetul alocat pentru mediul ambiant.
Analiza mortalităţii populaţiei poate face un pas mai departe prin analiza
ratelor specifice de deces pe vârste şi cauze şi prin determinarea mortalităţii
premature (utilizând anii potenţiali de viaţă pierduţi)
Cauzele de deces prezintă avantajul că sunt înregistrate prin certificatele
de deces, putându-se obţine rate de deces pentru orice cauză de moarte la
orice vârstă şi în funcţie de diferite categorii socio-economice. Pot fi comparate

8
tipuri de boli care produc decesul în rândul populaţiei de-a lungul timpului şi
între zone geografice.
Ratele de mortalitate specifice au în general următoarele avantaje în
măsurarea sănătăţii:
1. Sunt disponibile pe vârste, sexe, cauze de deces şi zone geografice.
2. Cifrele tind să fie demne de încredere, deoarece decesul este un fapt
fără echivoc.
Totuşi, ele au şi serioase dezavantaje:
1. Atribuirea unei anumite cauze de moarte pentru fiecare deces în parte
poate să varieze în funcţie de modificările în cunoştinţele medicale şi de tendinţele existente într-o anumită perioadă în ceea ce priveşte raportarea decesului într-o anumită măsură, diferenţele în cauzele de deces de-a lungul timpului şi între zone geografice pot fi consecinţa modului diferit de raportare efectuat de clinicieni şi medicii legişti.
2. Ratele de deces nu indică mărimea morbidităţii, a îmbolnăvirii în rândul populaţiei. Este posibil ca o populaţie să aibă rate de mortalitate relativ
scăzute, dar un număr mare de persoane cu boli cronice, cum ar fi osteoartrita,
care nu cauzează decesul, dar creează serioase debilităţi. În realitate boala nu
produce decesul şi prin urmare nu este cuprinsă în statistica mortalităţii.
Ţinând cont de limitele ratelor de mortalitate specifice pe vârste şi cauze
de deces şi cu precauţia corespunzătoare, se va prezenta în continuare o tabelă de descreşteri multiple pe cauze de deces. Această tabelă este legată de
teoria riscurilor competitive. Conform acestei teorii există două tipuri principale
de probabilităţi de deces.
 Probabilitatea brută de deces (Qid): probabilitatea de deces printr-o
cauză specifică de deces în prezenţa competiţiei tuturor celorlalte riscuri care acţionează într-o populaţie.
 Probabilitatea netă de deces (q id): probabilitatea de deces dacă un
risc specific de deces a fost eliminat din populaţie.
Ca şi probabilitatea de deces (q i ) frecvent utilizată în elaborarea tabelelor de mortalitate prin toate cauzele, probabilitatea brută şi netă de deces se
referă la intervale de vârstă şi reprezintă probabilitatea ca o persoană în viaţă
la vârsta exactă (x) sa decedeze în intervalul (x, x+∆x) prin cauza C d în prezenţa tuturor celorlalte riscuri competitive de deces (Q id) prin orice cauză, dacă C d
a fost eliminată din populaţie (q id).
Tabela de descreşteri multiple pe cauze de deces se obţine utilizând
probabilităţile brute de deces (Qid).
Astfel de calcule s-au efectuat pentru România, în anii 1995–1997, pentru fiecare sex în parte şi pentru următoarele cauze de deces:
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- boli ale aparatului circulator
- tumori
- boli ale aparatului respirator
- boli ale aparatului digestiv
- boli infecţioase şi parazitare, fără TBC
- TBC
- boli ale aparatului genito-urinar
- boli endocrine de nutriţie şi metabolism
- tulburări mentale şi de comportament
- boli ale sistemului nervos
- malformaţii congenitale, deformaţii şi anomalii cromozomiale
- leziuni traumatice, otrăviri şi alte consecinţe ale
cauzelor externe
- alte cauze

COD
445-497
080-202
498-542
543-591
001-079
014-017
670-732
234-298
299-355
356-397
821-868
879-975

Valorile probabilităţilor brute de deces pe sexe, vârste şi cauze sunt prezentate în tabelele nr. 1 şi 2 (exprimate la 100000).
Dacă Qid este calculat pentru fiecare risc de deces, atunci suma probabilităţilor Qid pentru toate riscurile posibile de deces va fi egală cu q i, probabilitatea de deces prin toate cauzele, utilizată în mod curent într-o tabelă de mortalitate.
Qi1 + Qi2 + ... + Qi13 = qi
Pentru sexul masculin, principalele aspecte desprinse din tabelul nr. 1
sunt următoarele:
1) Fiecare probabilitate Qid reprezintă o măsură a riscului de deces
printr-o cauză specifică, la care o persoană este supusă într-o populaţie reală. De exemplu, pentru intervalul 60–65 de ani Q60,1Ap circ
= 0,0709605, ceea ce sugerează că există o probabilitate de 7% ca
persoanele de această vârstă să decedeze prin boli ale aparatului
circulator. Urmărind valorile probabilităţilor pe rândul tabelului se
observă o probabilitate de 3% de a deceda prin tumori şi 1,2% prin
boli ale aparatului digestiv. Toate probabilităţile de deces pe cauze,
la 60–65 de ani, însumate dau probabilitatea totală de deces la
această vârstă de 13,86%. Acelaşi raţionament se face pentru oricare din celelalte vârste.
2) Întreaga gamă a probabilităţilor de deces de-a lungul tuturor grupelor de vârstă (coloanele tabelei de descreşteri multiple) oferă un
profil al riscului de deces printr-o cauză specifică în timpul vieţii
unui individ. Astfel riscul de deces prin bolile aparatului circulator
este neglijabil printre persoanele tinere, dar creste odată cu înainta-
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rea în vârsta, riscul de deces prin bolile aparatului respirator este
mai mare la grupele marginale, tineri şi vârstnici, riscul de deces
prin accidente este ridicat încă de la vârstele cele mai tinere şi
creşte o data cu înaintarea în vârsta. Fiecare risc de deces are o tipologie a sa care va fi analizată către finalul acestui capitol.
Revenind la ierarhia cauzelor de deces, prezentăm în tabelele alăturate
principalele trei riscuri cauzatoare de moarte, pentru fiecare grupă cincinală de
vârstă şi sex.
Ierarhia cauzelor este cea la care ne aşteptăm. Ceea ce merita însă un
comentariu este apariţia deceselor prin boli infecţioase şi parazitare, fără TBC,
pe primul loc la vârstele cuprinse între 5 şi 10 ani atât la sexul masculin cât şi
feminin. Această situaţie este aproape inacceptabilă, dar ea demonstrează o
ineficientă a imunizării copiilor în urma vaccinărilor pentru diferite boli ale copilăriei sau alte cauze pentru care nu avem o explicaţie
De asemenea, trebuie menţionat că pentru 0–1 an al doilea risc de
moarte este „alte cauze” deoarece s-au inclus în aceasta categorie şi decesele
perinatale.
Cunoscând care sunt principalii factori cauzatori de deces pentru fiecare
grupă de vârstă, s-a considerat util a prezenta şi cauzele de deces prematur.
Aceasta presupune a lua în considerare toate decesele care au survenit între 1
şi 70 de ani, într-o anumită perioadă şi a vedea câţi ani potenţiali de viaţă pierduţi reprezintă. Pentru sexul masculin între anii 1995–1997 s-au pierdut în medie 4 563 696 de ani potenţiali de viaţă, iar pentru sexul feminin 2 366 057 de
ani potenţiali de viaţă. Cauzele de deces care au contribuit la aceste pierderi
se pot observa în graficele nr. 1 şi 2. Ceea ce merită a fi subliniat este că decesele prin TBC la sexul masculin reprezintă 2% din cele 4,6 milioane de ani
potenţiali de viaţă pierduţi. Această cifră este foarte mare având în vedere că
se compară o singură cauză de moarte cu clase mari de boli. De asemenea,
reţine atenţia valoarea de 2% ani potenţiali de viaţă pierduţi prin tulburări mentale. La sexul feminin a treia cauză care provoacă decese premature (între 1 şi
70 de am) sunt bolile aparatului digestiv (10%) spre deosebire de sexul masculin unde accidentele provoacă 11% din anii potenţiali de viaţă pierduţi. Pentru
primele două locuri, după cum era de aşteptat, aparatul circulator şi tumorile
sunt principatele cauze care duc la ani potenţiali de viată pierduţi.
Pentru a urmări evoluţia în timp a probabilităţilor de deces pe cauze, au
fost comparate valorile din tabelele 1 şi 2 (vezi Anexa capitolul 1) cu cele calculate pentru anii 1976–1978 (V. Mihăilă şi L. Telniceanu, 1982). Nu am urmărit asigurarea comparabilităţii pe cauze în timp sau daca anumite boli specifice
au trecut de la o clasă mare de boli la alta, cu ocazia trecerii de la revizia 8-a la
a 10-a a clasificării internaţionale a bolilor. Pur şi simplu s-au comparat cauzele
de deces aşa cum se raportau ele în 1976–1978 cu situaţia din prezent.
S-a utilizat aceeaşi metodă de calcul în ambele situaţii. Totuşi rezultatele
trebuie privite cu rezerve având în vedere limitele pe care oricum ratele de
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mortalitate pe cauze le prezintă şi care au fost deja menţionate, la care se
adaugă problema comparabilităţii codurilor diverselor clase de boli la revizii diferite. Graficele 3–10 (vezi Anexa capitolul 1) pun în evidenţă aspecte interesante. Le comentăm numai ca un motiv de incitare pentru un nou studiu, în care punctul de plecare să fie corespondenţa codurilor de boală pentru două revizii succesive.
Probabilităţile de deces prin toate cauzele au crescut în 1995–1997 faţa
de 1976–1978. Această creştere a fost mai mare la sexul feminin decât la sexul masculin; aceeaşi situaţie se prezintă în cazul probabilităţilor brute de deces prin boli ale aparatului circulator.
În ceea ce priveşte bolile aparatului respirator s-a semnalat o scădere în
special la vârstele extreme pentru ambele sexe. Reţin atenţia vârstele între 35
şi 55 de ani, sexul masculin, unde se observă o creştere a probabilităţilor brute
de deces prin această cauză.
Creşterea deceselor prin tumori a fost prezentă atât la sexul masculin cât
şi la cel feminin în perioada analizată, cu menţiunea că această creştere a fost
mai mare la femei. În ceea ce priveşte riscul de deces prin accidente, el a fost
în scădere la sexul masculin, la vârstele tinere până în 30 de ani şi a înregistrat
un salt excesiv după aceasta vârstă. La femei creşterea a fost mai uniformă în
perioada pe care o analizăm.
O creştere deosebit de mare se observă prin decese provocate de boli
ale aparatului digestiv pentru ambele sexe. Ceea ce s-a remarcat deja este
creşterea spectaculoasă a deceselor prin boli infecţioase şi parazitare între 5 şi
10 ani la băieţi şi fete, aceasta persistând la sexul feminin la un nivel mai scăzut însă pentru celelalte grupe de vârstă. De asemenea la bărbaţi cresc probabilităţilor brute de deces prin tulburări mentale după vârsta de 30–35 de ani
pentru perioada analizată.

Concluzii
Tabloul defavorabil al mortalităţii pe cauze de deces în România în ultimii
20 de ani a fost influenţat nu numai de factori de natură socio-economică şi
culturală, ci şi de factori de mediu înconjurător, de factori alimentari şi stil de
viaţă, situaţia sistemului sanitar care împreună au contribuit la starea actuală
de sănătate a populaţiei României.
Creşterea mortalităţii prin bolile infecţioase şi parazitare (fără TBC) mai
ales la vârstele tinere, este un semnal de alarmă pentru factorii politici din domeniul sanitar. Reţine atenţia grupa de vârstă 5–10 ani. Probabilităţile brute de
deces calculate pentru anii 1995–1997, pentru toate cele 14 cauze prezentate
la începutul studiului, a evidenţiat ca primă cauză de deces, la această vârstă,
bolile infecţioase şi parazitare. Cine sunt aceşti copiii? Cei care au împlinit vârsta exactă de 5 ani în 1995–1997 sunt generaţiile născute în anii 1990–1992,
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iar cei în vârsta exacta de 10 ani în 1995–1997 sunt născuţii perioadei 1985–
1987. Avem de a face prin urmare cu generaţiile de copii născute între 1985–
1992 şi care au ajuns la vârste între 5 şi 10 ani în 1995–1997.
Faptul că riscul de deces prin boli infecţioase şi parazitare este mare
pentru aceşti copii, ne face să ne gândim la o imunizare poate incompletă sau
ineficientă, pentru diferite boli ale copilăriei (rubeola şi tuşea convulsivă) sau la
o deteriorare a fondului biologic şi la o vulnerabilitate crescută faţă de o serie
de factori de risc sau pur şi simplu alte cauze pentru care nu avem o explicaţie.
O problemă specifică României o constituie numărul mare de cazuri SIDA în
rândul copiilor şi care sunt incluse în clasa bolilor infecţioase şi parazitare.
Probabilităţile brute de deces prin bolile aparatului digestiv prezintă o
creştere însemnată la ambele sexe în 1995–1997 faţă de 1976–1978, ceea ce
semnifică o creştere a factorilor de risc legaţi de o dietă necorespunzătoare,
stres, fumat, consum de alcool şi influenţa hepatitei ca factor sigur în geneza
cirozei.
Reţinem de asemenea valoarea de 4,6 milioane de ani potenţiali de viaţă
pierduţi prin diferite cauze de deces la sexul masculin şi de 2,4 milioane de ani
la sexul feminin, pentru vârstele cuprinse între 1 şi 70 de ani.
Ponderea de 2% a deceselor prin TBC şi de 2% a deceselor prin tulburări mentale la sexul masculin, în totalul anilor potenţiali de viaţă pierduţi reprezintă o valoare destul de însemnată dacă ne gândim că ele reprezintă cauze
individuale de deces şi nu clase mari de boli aşa cum apar în ultimele două
grafice analizate.

MORTALITATE ÎN PROFIL TERITORIAL
Aura Mihaela ZAMFIRESCU

Starea de sănătate a populaţiei şi calitatea serviciilor medicale confirmă
existenţa unei situaţii deloc încurajatoare. Resursele bugetare insuficiente se
corelează cu o slabă preocupare la nivel public şi individual pentru practicarea
unor obiceiuri de viaţă sănătoasă şi pentru diminuarea factorilor ce duc la îmbolnăviri. Deşi sistemul de îngrijire a sănătăţii dispune de personal medical de
cea mai înaltă calificare, numărul lor este insuficient, la un medic revenind peste 550 persoane (sub nivelul majorităţii ţărilor europene). Dotarea materială, în
unele zone chiar precară, este strâns legată de resursele financiare alocate,
care sunt mult sub nevoi. La acestea s-au adăugat în ultimii ani şi veniturile
reale scăzute, condiţiile de muncă dificile sau teama pierderii serviciului.
Creşterea mortalităţii după 1991, în special la vârstele adulte, a făcut ca
speranţa de viaţă la naştere să scadă continuu. Mortalitatea generală a crescut
în ultimii ani sub influenţa mutaţiilor în structura pe vârste şi a degradării stării
de sănătate a populaţiei. Situaţia precară a sănătăţii populaţiei se reflectă în
nivelul ridicat al mortalităţii infantile, în structura deceselor pe cauze, cât şi în
structura defavorabilă a mortalităţii specifice, în special pentru bărbaţii între 40
şi 60 ani.
Faţă de o rată medie de 9 decese la 1000 locuitori în anii ’70 şi de
10,2‰ în anii ’80, după 1990 s-au înregistrat în medie 11,6 decese la 1000 locuitori, cel mai ridicat nivel din perioada postbelică. Deşi, comparativ cu 1996,
în 1997 rata mortalităţii generale a scăzut de la 12,7 la 12,4 decese la 1000
locuitori, România rămâne printre ţările cu mortalitate ridicată. Se menţine o
mortalitate mai ridicată a populaţiei masculine faţă de cea feminină, atât în urban cât şi în rural, indiferent de zona de dezvoltare, anul 1997 înregistrând
chiar o tendinţă de creştere a supramortalităţii masculine, la 100 decese feminine înregistrându-se 125 decese masculine.
Evoluţia mortalităţii generale din ţara noastră, în perioada 1995–1997, a
fost caracterizată de unele particularităţi pe zone de dezvoltare, medii şi judeţe.
Nivelul mortalităţii generate pe medii şi zone se diferenţiază atât ca urmare a
unui proces diferenţiat de îmbătrânire al populaţiei dar şi ca urmare al nivelului
diferit de accesibilitate la asistenţă medicală, al educaţiei sanitare, respectiv a
condiţiilor de viaţă.
Mortalitatea populaţiei rurale a continuat să fie deosebit de ridicată. Accesul mai dificil la asistenţa medicală, un nivel mai scăzut al educaţiei sanitare,
cât şi un grad mai avansat al procesului de îmbătrânire demografică (aproape
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70% din decesele mediului rural s-au înregistrat la persoanele de 65 ani şi peste) au făcut ca nivelul mortalităţii rurale să se menţină între cele mai ridicate
valori din ultimii 50 ani. Nivelul mortalităţii generale (vezi Anexa capitolul 2, tabel A.1), în creştere în ambele medii, are valori de 1,7 ori mai mari în rural. În
judeţele din zona Sud-Vest, ca efect al unei îmbătrâniri mai accentuate a populaţiei (ponderea persoanelor vârstnice de 60 ani şi peste în totalul populaţiei
fond de 26%), raportul între valorile celor două medii este de chiar 2,2.
Populaţie din judeţele zonei Nord-Est are cele mai reduse rate de mortalitate, în medie 7,5 decese la 1000 locuitori, ponderea populaţiei vârstnice fiind
în această zonă în medie de 10% (faţă de aproape 13% la nivelul ţării). Aceasta se explică prin faptul că judeţele din această zonă continuă să înregistreze
cele mai ridicate rate de fertilitate şi, datorită acestui fapt, populaţia este încă
tânără, cu o vârstă medie destul de scăzută.
Diferenţa maximă între mortalitatea masculină şi cea feminină se înregistrează în zona Centru şi Sud-Est, iar cea minimă în zona Sud-Vest.
Deşi zonele Centru şi Sud-Est au cea mai mare supramortalitate masculină, ratele de mortalitate masculină nu sunt foarte ridicate. În general se menţine ierarhia zonelor pentru ratele ambelor sexe.
Decesele la copii până în 14 ani (3% din totalul deceselor generate) deşi
numeric s-au menţinut în perioada 1995–1997, datorită scăderii treptate a
acestui segment, rata mortalităţii a crescut uşor de la 2,3 (1995) la 2,4 decese
la 100000 locuitori (1997). Pe zone valorile au variat în medie între 4,5 (zona
Bucureşti) şi 7,5 decese la 100000 locuitori (zona Nord-Est).
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Mult mai omogene sunt ratele de mortalitate pe zone la nivelul populaţiei
în vârstă aptă de muncă, între 4,0 (zona Nord-Est) şi 4,8 decese la 100000 locuitori (zona Vest şi Nord-Vest).

Dacă înainte de 1990, în context european, rata brută de mortalitate din
România nu era foarte ridicată, datorită unei structuri pe vârste mai avantajoasă, nivelul mortalităţii era deosebit de ridicat. Aceasta s-a reflectat în valorile
speranţei de viaţă la naştere, printre cele mai mici în Europa.
Speranţa de viaţă la naştere, indicatorul cel mai sintetic al stării de sănătate al populaţiei, reprezintă numărul mediu de ani pe care o persoană îi poate
trăi în condiţiile mortalităţii din perioada de referinţă.
În România acest indicator a înregistrat o tendinţă constantă de scădere
pentru populaţia masculină şi în ultimii ani şi pentru cea feminină. Populaţia
feminină a avut în 1995–1997 o speranţă de viaţă la naştere cu aproape 8 ani
mai mare decât populaţia de sex masculin, diferenţa dintre sexe fiind în ultima
perioadă în creştere. De asemenea, durata medie a vieţii populaţiei urbane a
continuat să fie superioară celei a populaţiei rurale cu 2 ani, deşi a înregistrat o
tendinţă de scădere în ultima perioadă.
Cu toate că rata mortalităţii pentru populaţia din mediul rural este de 1,7
ori mai ridicată decât cea din mediul urban, vârsta medie la deces în rural este
cu 3,6 ani superioară celei din urban. Diferenţieri zonale apar şi între valorile
speranţei de viaţă pe medii. În perioada 1995–1997 în mediul urban populaţia
a continuat să trăiască mai mult decât în rural, diferenţa accentuându-se.
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Cea mai mare speranţă de viaţă la naştere o au persoanele din zona
Bucureşti şi Centru şi cea mai scăzută cele din zona Vest.
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La prima vedere nivelul scăzut al duratei medii a vieţii în zona Vest pare
surprinzătoare, aici aflându-se judeţele Arad şi Timiş, judeţe dezvoltate din
punct de vedere economic, dar şi judeţele Caraş-Severin şi Hunedoara, judeţe
mai puţin dezvoltate. Deşi la toate judeţele durata medie a vieţii se situează
sub nivelul ţării, totuşi diferenţa dintre judeţele „vestice”: Arad şi Timiş şi cele
„estice” ale regiunii: Caraş-Severin şi Hunedoara este evidentă. În judeţele
„vestice” durata medie a vieţii este în general cu 1 an mai mare decât în cele
„estice”. Diferenţe între judeţele componente apar şi în zonele Bucureşti şi
Centru.
În zona Centru se remarcă judeţele Sibiu, Braşov şi Covasna cu valori
de peste 70 ani. Judeţele Alba şi Harghita au valori mai scăzute, dar peste
media ţării. Singurul judeţ care nu se aseamănă cu celelalte este Mureş, cu o
durată medie a vieţii de 68,92 ani, puţin sub nivelul înregistrat la nivelul ţării.
Cele mai neomogene, ca valori ale duratei medii a vieţii, sunt zonele
Sud, Sud-Est şi Nord-Vest.
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Deşi la naştere speranţa de viaţă nu este foarte mare în zona Nord-Est
(datorită şi mortalităţii infantile ridicate), totuşi persoanele de 60 ani şi peste au
şansa de a trăi mai mult aici.
Probabilităţile reduse de supravieţuire la vârstele adulte se datorează acţiunii unor factori de risc care activează de-a lungul întregii vieţi şi care încep
să se resimtă în jurul acestei vârste.
Printre factorii de risc deosebit de importanţi sunt creşterea consumului
de alcool, tutun, calitatea hranei şi deprinderile alimentare, poluarea mediului,
stresul.
La vârsta de 60 ani cele mai puţine şanse de supravieţuire o au persoanele din vestul ţării, din zonele Vest şi Nord-Vest, în special în judeţele Satu
Mare şi Sălaj.
Femeile din zona Centru trăiesc cel mai mult, la polul opus situându-se
cele din Zona Vest. Bărbaţii trăiesc mai mult în zona Bucureşti şi cel mai puţin
tot în zona Vest. Zonele Centru şi Bucureşti, pe de o parte, Vest şi Nord-Vest,
pe de alta, se detaşează de restul. Primele se evidenţiază prin cele mai ridicate
speranţe de viaţă la naştere (pentru ambele sexe), în schimb ultimele două se
situează la celălalt capăt al scalei.
Dacă până la 30–35 ani probabilităţile de supravieţuire nu oscilează
semnificativ pe zone de dezvoltare, după această vârstă diferenţele sunt mult
mai evidente. Excepţie face numai vârste de 0 ani. Afectată direct de nivelul
mortalităţii infantile, valorile probabilităţii de supravieţuire la 0 ani se încadrează
între 0,970 (zona Nord-Est) şi 0,982 (Zona Centru şi Bucureşti). Zona Nord-Est
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este zona extremelor, cea mai scăzută probabilitate de supravieţuire la 0 ani şi
cea mai mare probabilitate de supravieţuire la populaţia vârstnică (60 ani şi
peste).
Problema îngrijorătoare a creşterii supramortalităţii masculine de la nivelul ţării, sinteză a tendinţelor de la nivel zonal, se reflectă în valorile înregistrate
în profil teritorial. În toate zonele se consemnează creşterea mortalităţii pentru
vârstele adulte prin scăderea evidentă a probabilităţilor de supravieţuire după
35 ani.
Contribuţia deceselor bărbaţilor adulţi în deteriorarea speranţei de viaţă
se situează pe primul loc, chiar înaintea mortalităţii infantile (care deşi se menţine la nivel ridicat este într-o continuă scădere). Către aceste vârste, în special, ar trebui să se concentreze analiza medicală.
Deşi ierarhia zonelor se păstrează şi pentru populaţia feminină, valorile
sunt mai omogene şi mult mai scăzute. Pentru populaţia feminină valorile probabilităţii de supravieţuire scad normal odată cu vârsta, fără o accentuare a
scăderii către vârstele adulte.
În corelaţie directă cu speranţa de viaţă este şi indicatorul potenţialul de
viaţa al populaţiei (vezi Anexa capitolul 2). Zona cu cea mai ridicată fertilitate,
zona Nord-Est, are, pentru ambele sexe, cel mai ridicat potenţial de viaţă atât
pentru populaţia tânără (0–15ani) cât şi pentru cea în vârstă aptă de muncă
(15–60 ani). Zona Sud, cu o populaţie îmbătrânită (în special în rural şi în judeţele Călăraşi, Ialomiţa şi Teleorman), are cel mai ridicat potenţial de viaţă pentru populaţia de 60 ani şi peste. Zonele cele mai dezavantajate, datorită unui
potenţial de viaţă scăzut, sunt zonele Vest şi Bucureşti.

Mortalitate pe cauze de deces
Îmbătrânirea populaţiei şi creşterea bolilor cronice au determinat schimbarea modelului mortalităţii pe cauze. Creşterea mortalităţii generale în România, în perioada 1995–1997, s-a datorat în mare parte numărului impresionant
de decese prin bolile aparatului circulator şi tumori care deţin împreună peste
trei pătrimi din totalul deceselor, tendinţă care s-a menţinut în toate zonele ţării
(intensitatea fiind maximă însă în mediul rural).
Dacă din punct de vedere al mortalităţii specifice, pe primele 2 locuri se
situează bolile aparatului circulator şi tumorile, din punct de vedere al morbidităţii (cazuri noi de îmbolnăvire la 1000 locuitori) în anul 1997, primele două locuri sunt ocupate de bolile aparatului respirator şi digestiv care deţin 68% din
totalul îmbolnăvirilor înregistrate în dispensarele medicale.
Rata mortalităţii specifice prin bolile aparatului circulator, cu tendinţe de
creştere în ultimii ani, este de 762,0 decese la 100000 locuitori la nivelul ţării,
în mediul rural fiind de 1,5 ori mai ridicată decât în urban şi chiar de 2,6 ori în
zona Sud-Vest. Ierarhia zonelor s-a păstrat aproape constantă, însă valorile
din 1997 sunt mult mai mari. În urban rata mortalităţii prin bolile aparatului cir-
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culator, are valorile cele mai mari în zona Bucureşti (655,8 la 100000 locuitori)
şi zona de Vest (649,5 la 100000 locuitori), iar valori scăzute în zona Nord-Est
(357,3 la 100000 locuitori).

Graficul 4: Distribuţía ratelor mortalităţii specifice prin bolile aparatului
critic, pe medii şi pe zone de dezvoltare, în anul 1997

În anul 1997 populaţia rurală din zonele Sud-Vest şi Vest (unde şi ponderea vârstnicilor de 60 ani şi peste depăşeşte 26,5% şi respectiv 23,8% din
totalul populaţiei) înregistrează cele mai ridicate rate de mortalitate prin bolile
aparatului circulator (peste 1220 la 100000 locuitori).
Pe locul doi se situează decesele datorate tumorilor, ratele mortalităţii fiind superioare în mediul rural, în toate zonele (cu excepţia zonei Bucureşti).
În urban, decesele datorate tumorilor au oscilat semnificativ comparativ
cu media naţională (173,0 la 100000 locuitori) între 236,4 decese la 100000
locuitori în zona Bucureşti şi 122,1 decese la 100000 locuitori în zona SudVest.
Pe locul trei se situează decesele datorate bolilor aparatului respirator cu
o rată de mortalitate de 79,2 decese la 100000 locuitori, în mediul rural
consemnându-se valori de 125,5 la 100000 locuitori (faţă de 45,9 la 100000
locuitori în mediul urban).
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În zona Nord-Est, zona unde se moare cel mai mult prin boli ale aparatului respirator, o incidenţă ridicată apare în judeţele în care se înregistrează şi
depăşiri ale concentraţiei maxime admisibile cu substanţe poluante: Judeţele
Bacău (Bacău, Oneşti), Botoşani (Botoşani), Neamţ (Piatra Neamţ, Săvineşti,
Bicaz, Taşca), Suceava (Suceava), Vaslui (Bârlad, Vaslui).
Valori îngrijorătoare se mai înregistrează şi în Zonele Sud şi Sud-Vest, în
special în judeţele Prahova (Ploieşti), Dâmboviţa (Târgovişte), Dolj (Craiova),
Gorj (Târgu-Jiu, Turceni, Rovinari), Vâlcea (Râmnicu Vâlcea), în zonele Vest şi
Centru, zone cu valori scăzute, judeţele Hunedoara (Hunedoara, Petroşani,
Călan) şi Sibiu (Copşa Mică) au probleme serioase de poluare.
Populaţiei rurale din zona Nord-Est îi sunt caracteristice cele mai ridicate
valori (161,7 la 100000 locuitori), valoarea minimă înregistrându-se în zona
Centru (92,8 la 100000 locuitori).
Deşi în ultimii ani s-a menţinut sau, în unele cazuri, chiar a scăzut incidenţa morbidităţii prin unele boli infecţioase ca hepatita virală, rujeola, holera,
poliomelita, difteria, a crescut îngrijorător însă numărul noilor cazuri de rubeolă,
tuberculoză sau sifilis. Există, de asemenea, o prevalenţă ridicată şi a decesului prin boli cu caracter de cronicitate: boli hepatice şi endocrine sau de nutriţie.
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Tuberculoza, numită şi boala sărăciei, continuă să constituie una din
principalele probleme de sănătate publică, deosebit de complexă şi foarte costisitoare. Cauzele care au dus la evoluţia nefavorabilă a îmbolnăvirilor de tuberculoză sunt multiple, dar, criza economică a redus în mod drastic nivelul de
trai al populaţiei. Subalimentarea cantitativă şi mai ales calitativă, frigul din cursul ultimelor ierni, condiţiile deficitare de locuit, au influenţat rezistenţa biologică a populaţiei.
În ultimii ani se observă o incidenţă ridicată în unele judeţe ca: Giurgiu,
Mehedinţi, Iaşi, Bucureşti, Timiş, Teleorman, Constanţa, Vrancea, dar şi o
creştere îngrijorătoare la copii, în special în judeţele: Vaslui, Mureş, Buzău,
Bucureşti, Teleorman.
Pe zone de dezvoltare rata mortalităţii prin tuberculoză oscilează între
7,71 în zona Centru şi 16,50 decese la 100000 locuitori în zona Bucureşti. Cel
mai puţin se moare datorită tuberculozei în judeţele din interiorul arcului carpatic, zonele Vest, Nord-Vest având chiar rata 0 şi cel mai mult în zona Bucureşti
(Municipiul Bucureşti fiind principalul punct de atracţie al persoanelor migrante
din toată ţara).
Din punct de vedere a mortalităţii prin tuberculoză cele mai vizibile reduceri s-u înregistrat în zonele Vest şi Nord-Vest, în celelalte zone, deşi în scădere, s-a păstrat ierarhia din 1995.
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Zona Bucureşti rămâne, din păcate, cu cele mai mari valori atât în urban
cât şi în rural. Zonele Vest şi Nord-Vest au în ambele medii rate 0.
Din nefericire, România continuă să aibă cele mai ridicate valori, în context european, la mortalitatea maternă.
După 1990, odată cu abrogarea legislaţiei restrictive privind avortul şi
contracepţia, posibilitatea efectuării avorturilor în condiţii de siguranţă a condus
la o scădere spectaculoasă a ratei mortalităţii materne (de la 0,84 decese la
1000 născuţi-vii în 1990 la 0,41 în 1997). Cu toate că factorii de decizie din
domeniul sanitar s-au străduit să elaboreze un program de planificare familială,
climatul de schimbări politice şi sociale, infrastructura insuficientă, absenţa logistică şi capacităţile manageriale în acest domeniu, ca şi deficitul sau distribuţia neuniformă a materialelor contraceptive au diminuat efectul scontat al noului
program. Toate acestea au făcut ca astăzi, după aproape 9 ani, la nivelul întregii societăţi să se resimtă o lipsă de informaţii privind planificarea familială.
Drept urmare, avortul a rămas principalul mijloc de control şi reducere al dimensiunii familiei. Aceasta a făcut ca mortalitatea maternă prin avort, deşi în
scădere, să se menţină la valori ridicate.
Comparativ cu anii trecuţi s-au menţinut valori ridicate în judeţele Argeş,
Braşov, Constanţa, Caraş-Severin, Dâmboviţa, Giurgiu, Prahova, Sălaj, Teleorman, şi Mun. Bucureşti, judeţe diferite ca nivel de dezvoltare. Totuşi trebuie
avut în vedere că Braşov, Constanţa, Prahova şi Bucureşti sunt judeţe dezvol-
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tate care atrag anual un mare număr de migranţi din alte zone, obiceiurile şi
tradiţiile punându-şi puternic amprenta.
Trebuie menţionat că în 1997 doar în 5 judeţe nu s-a înregistrat nici un
deces matern: Arad, Covasna, Ialomiţa, Satu Mare şi Vâlcea.

Nivelul ridicat al mortalităţii materne şi al mortalităţii infantile, precum şi
valoarea scăzută a duratei medii a vieţii sunt imaginea gradului de civilizaţie,
materială şi culturală, a populaţiei. În cazul mortalităţii materne un rol decisiv
revenind nivelului cultural general şi îndeosebi informaţiei, comunicaţiei şi accesului la metodele moderne de contracepţie.

SINUCIDERE ŞI AGRESIUNE
Cristina Elena BRADATAN

1. PRIVIRE GENERALA ASUPRA SINUCIDERII ÎN ROMÂNIA
„Fiecare ţară are deci, în fiecare moment al existenţei sale o
anumită aptitudine definită pentru sinucidere. Intensitatea relativă a acestei aptitudini se măsoară raportând cifra globală
a morţilor voluntare la populaţie, indiferent de vârstă sau sex.
Vom numi rezultatul numeric obţinut rata mortalitate – sinucidere proprie societăţii considerate.” 1
Sinuciderea, ca fenomen demografic măsurat prin rata mortalitatesinucidere, poate aduce informaţii interesante despre starea sociala dintr-o
anumită comunitate, despre evenimentele sociale cu impact puternic asupra
comunităţii.
În studiul sinuciderii în România, trebuie luate în seama aspecte general valabile pentru fenomenul sinuciderii:
 ratele de sinucidere sunt mult mai mari pentru sexul masculin decât
pentru sexul feminin;
 ratele de sinucidere sunt specifice unei anumite populaţii; ele pot
avea valori foarte diferite pentru populaţii diferite ca etnie. Astfel, pentru România, este de aşteptat ca ratele de sinucidere să fie mai mari
în judeţele în care un procent mare din populaţie este de etnie maghiară, decât în celelalte judeţe.
Datele privind ratele de sinucidere pentru anii 1983–1997 susţin ideea
încadrării populaţiei româneşti, din punct de vedere al comportamentului
suicidar, în grupul popoarelor latine, cu rate de sinucidere relativ mici. Astfel,
media (Anexa capitol 3, Tabel 1) pentru perioada 1981–1997 este 11,37 sinucideri la 100000 locuitori, departe de ratele mari de sinucidere (Ungaria, de
exemplu, are rate de sinucidere de peste 50 la 100000)
Din variaţia ratelor de sinucidere se observă existenţa a trei perioade în
care ratele de sinucidere au evoluat diferit: 1983–1988, 1989–1991, 1992–
1997. De asemenea, din ratele de sinucidere pe sexe, se constată nu numai
diferenţe mari între ratele pentru bărbaţi faţă de femei – ceea ce era de aşteptat –, dar şi trenduri diferite pentru perioada studiata (Grafic 1). 1990 este an
1

E. Durkheim, Despre sinucidere, Ed. Institutului European, 1993, pag 11
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de scădere a ratelor de sinucidere atât pentru sexul masculin, cât şi pentru sexul feminin dar, dacă pentru bărbaţi rămâne an cu rate minime pentru întreaga
perioadă, nu acelaşi lucru se constată şi pentru femei. Ratele de sinucidere
pentru sexul masculin, datorită valorilor foarte mari în raport cu ratele de sinucidere pentru sexul feminin, sunt cele care dau forma trendului pentru ratele
totale de sinucidere. Variaţia ratelor pentru femei este mult mai mică, de la un
an la altul, decât cea a ratelor pentru bărbaţi, ceea ce face ca graficul ratelor
pentru sexul feminin să fie aproape liniar, spre deosebire de graficul ratelor totale pentru sexul masculin care are mai degrabă o formă curbă, cu minime şi
maxime locale accentuate.

Calculând variaţia ratelor de sinucidere pe ani, în raport cu anul precedent, pentru fiecare sex (Anexa capitol 3, Tabel 1’), se observa că, de la un an
la altul, ratele de sinucidere pentru bărbaţi variază mai mult decât ratele de
sinucidere pentru femei. Singurul an în care variaţia – în raport cu anul precedent – a fost mai mare pentru sexul feminin decât pentru cel masculin, este
1986; în restul cazurilor, însă, bărbaţii au mai mari variaţii în comportamentul
suicidar decât femeile. Anul 1986 este un an special şi din alte puncte de vedere; ratele de mortalitate generală şi infantilă au şi ele un punct de schimbare în
acest an.
Daca până în 1989, graficul ratelor de sinucidere pentru femei mai păstrau cât de cât asemănări cu forma graficului ratelor de sinucidere pentru bărbaţi, după 1989 ele sunt total diferite. Raportând ratele de sinucidere pentru
sexul masculin la ratele de sinucidere pentru sexul feminin (Grafic 2) se observă că, dacă până în 1989, raportul era relativ constant în jurul valorii de 3,2, în
1990 scade brusc sub 3, după care creste constant până la 5 în 1997. Aceasta
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deoarece, din 1994, ratele de sinucidere pentru femei scad, în timp ce ratele
da sinucidere pentru bărbaţi, din 1995, cresc.

După cum se observă din Graficul 1, există trei perioade distincte în evoluţia ratelor de sinucideri pentru intervalul 1983–1997; 1983–1988, 1989–1991,
1992–1997. Rata sinuciderilor cunoaşte o scădere între 1989–1991, după care
revine la valori apropiate de perioada 1983–1988, ba chiar mai mari. Raportul
ratelor de sinucidere bărbaţi / femei este crescător după 1990; în timp ce, după
1994, ratele de sinucidere pentru sexul masculin cresc, ratele de sinucidere
pentru sexul feminin scad. Studiul ratelor pe categorii de vârstă, mediu de rezidenţă şi stare civilă ar putea aduce informaţii interesante pentru clarificarea, în
cele trei perioade, a diferenţelor de comportament suicidar.

2. CINE SE SINUCIDE?
Ipoteza de la care plecăm este că diferenţele între cele trei perioade sunt
date de schimbarea tipului de indivizi care se sinucid; de aceea vom încerca o
schiţare a caracteristicilor demografice – vârstă, sex, mediu de rezidenţă –
pentru cei care au cele mai mari probabilităţii de sinucidere.
Pentru perioada 1983–1988 datele folosite sunt cele din fişierul de decese 1987, din care s-au calculat ratele de sinucidere şi omucidere (Anexa capitol 3, tabel 2). Raportul dintre ratele de sinucidere pentru sexul masculin şi ratele de sinucidere pentru sexul feminin este de 3,28, apropiate de 3,2 – media
pentru întreaga perioadă. Din calculul ratelor de sinucidere pe categorii de vârsta, pentru ambele sexe, rezultă că indivizii având între 40 şi 54 ani, precum şi
cei peste 75 de ani, au cele mai înalte rate de sinucidere. Între categoriile de
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vârsta 35–39 ani şi 40–44 ani sunt cele mai mari diferenţe dintre două categorii
consecutive de vârstă (Grafic 3).
Din ratele de sinucidere pe categorii de vârstă şi sexe, se observă că,
pentru bărbaţi, categoria de vârstă care dă cele mai multe sinucideri este 45–
49 ani, cu o rată de 40,2 la 100000 (Anexa cap. 3, tabel 2) – cei peste 75 ani
sunt cea de a doua categorie de vârstă cu rate înalte de sinucidere. Ca şi pentru ratele totale, ratele de sinucidere la bărbaţi cresc odată cu înaintarea în
vârstă, până la 50 ani, după care descresc până la 70 ani şi cresc după 75 ani.

Pentru femei, categoria de vârstă care dă cele mai multe sinucideri este
cea de peste 75 ani; începând cu 65 de ani cresc ratele de sinucidere. Un
punct de maxim local este categoria de vârsta 50–54 ani (10,2 la 100000) –
diferenţa faţă de categoriile de vârstă anterioară, respectiv următoare, este de
2,27 respectiv 3,2 – destul de mare pentru ratele de sinucidere feminine.
Din datele asupra ratelor de sinucidere pe mediu de rezidentă, categorii
de vârstă şi sexe, pentru 1987 (Anexa cap. 3, tabel 3) rezultă că locuitorii oraşelor sunt mai predispuşi să se sinucidă decât locuitorii din rural. Pentru mediul
urban, ratele de sinucidere sunt maxime pentru categoria de vârstă de peste
75 ani, pe când în rural, ratele maxime se înregistrează pentru categoria de
vârstă 45–49 ani (Grafic 4).
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Pentru bărbaţi, în rural, categoria de vârstă care dă cele mai multe cazuri
de sinucidere este 45–49 ani, la femeile din rural, categoria de vârstă care dă
cele mai multe sinucideri este 65–69 ani; femeile bătrâne, în general, sunt cele
care au cele mai mari rate de sinucidere în rural. În urban, bărbaţii au un maxim local al ratelor de sinucidere în categoria de vârstă 45–49 ani, maximul absolut înregistrându-se pentru bărbaţii de peste 75 ani. Femeile din urban au, de
asemenea, un maxim local pentru categoria de vârsta 40–44 ani, ratele de sinucidere cele mai mari înregistrându-se pentru femeile de peste 75 ani.
Din datele privind omuciderile pentru 1987 (Anexa cap. 3, tabel 4) rezultă
o rată generală de omucidere de 2,89 la 100000 de locuitori şi de două ori mai
mulţi bărbaţi decedaţi prin omucidere decât femei. Categoria cea mai expusă
omuciderii sunt bărbaţii peste 75 de ani 1, urmaţi de cei cu vârsta între 45 şi 49
de ani. Dintre femei, cele peste 75 au o rată mai mare de omucidere decât celelalte categorii de vârstă. Datele pe mediu de rezidenţă (Anexa cap. 3, tabel 5)
arată că omorurile sunt mai frecvente în mediul urban decât în mediul rural –
3,51 urban faţă de 2,07 rural. Dintre bărbaţi, cei mai expuşi riscului de a fi omorâţi sunt cei care locuiesc în oraş şi au peste 75 de ani, urmaţi de cei cu vârsta
între 55 şi 59 de ani şi care locuiesc de asemenea în urban. Dintre cei care au
mediu de rezidenţă în rural, cei care au vârsta între 45–49 de ani sunt cei care
dau cele mai mari rate de omucideri, remarcabil diferite de ratele celorlalte
1

Ratele de omucidere pe categorii de vârsta, mediu de rezidenţă şi sex trebuie interpretate
cu prudenţă, deoarece numărul de cazuri pentru o categorie este, de multe ori, sub 20
sau chiar 10.
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grupe de vârsta din rural (7,06 la 100000). Dintre femei, cele care au cel mai
crescut risc de a deceda prin omucidere sunt cele care locuiesc în rural şi au
peste 75 de ani, urmate de cele care locuiesc în urban şi au între 45 şi 49 de
ani.
Din datele de mai sus, rezultă că atât sinuciderile cât şi omorurile sunt
mai intense în mediul urban decât în mediul rural, mai multe pentru bărbaţi,
faţă de femei. Cele mai multe sinucideri şi omoruri se petrec la peste 75 de ani,
dar au maxime locale între 40–55 ani, atât pentru bărbaţi cât şi pentru femei.
Pentru perioada 1989–1991 s-au folosit datele din fişierul cu decese
1991; media ratelor de sinucidere pentru această perioadă este 9,73 apropiată
de rata de sinucidere pentru 1991 – 9,32 (Anexa cap. 3, tabel 6). După cum se
observă, media ratelor de sinucidere pentru această perioadă este cea mai
scăzută dintre cele trei; este de aşteptat să existe schimbări şi în caracteristicile celor care se sinucid.
Din datele privind ratele de sinucidere pe grupe de vârstă, rezultă că cele
mai mari rate de sinucidere le au cei peste 75 de ani, cu 18,88 la 100000 locuitori (Grafic 5). Cei peste 60 de ani au, în general, rate înalte de sinucidere, dar
şi categoria 45–49 ani se apropie de aceste valori (16,29 la 100000 locuitori).
Din ratele de sinucidere pe sexe şi categorii de vârstă rezultă că bărbaţii
rămân mai înclinaţi spre sinucidere decât femeile, deşi ratele lor de sinucidere
cunosc, în 1989 şi 1991, o scădere mai mare decât ratele de sinucidere ale
femeilor (Anexa cap. 3, tabel 1). Cea mai mare scădere – în raport cu 1987 – o
cunoaşte, la bărbaţi, categoria de vârsta 45–49 ani: de la o rată de 40,2 la
24,09 la 100000 locuitori; astfel că grupa de vârstă masculină cu cea mai mare
rată de sinucidere este acum cea de peste 75 ani. La femei, grupele de vârstă
care înregistrează scăderi remarcabile sunt 40–44 ani – de la 8,37 la 3,83 şi
50–54 ani – de la 10,5 la 6,05. Grupa de peste 75 ani rămâne cea cu cele mai
mari rate de sinucidere şi în 1991.
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Din datele privind sinuciderile pe mediu de rezidenţă, rezultă o schimbare a raportului urban – rural: ratele de sinucidere din rural sunt, în 1991, mai
mari decât cele din urban (Anexa cap. 3, tabel 7). Din distribuţia sinuciderilor
pe categorii de vârstă şi mediu de rezidenţă (Grafic 6), rezultă că schimbarea
raportului urban-rural a fost determinată de schimbarea raportului ratelor de
sinucidere pentru categoriile 40–44 ani, 50–54 ani şi 60–64 ani: ratele de sinucidere din rural au devenit mai mari decât în urban, pentru aceste categorii de
vârstă1. Din datele pe categorii de vârstă, mediu şi sex, rezultă că ratele de
sinucidere la bărbaţii din rural au devenit mai mari decât ratele de sinucidere la
bărbaţii din urban, în timp ce ratele de sinucidere pentru femei au rămas mai
mari în urban decât în rural. La bărbaţi, categoriile de vârstă care au schimbat
raportul urban-rural sunt 40–54 ani; categoria 50–54 ani are cea mai mare diferenţă rural-urban, în favoarea ruralului (10 la 1000000). Bărbaţii peste 75 de
ani, din urban, rămân totuşi cu cea mai mare rată de sinucidere.

Pentru bărbaţii din rural, categoria de vârstă care dă cele mai multe sinucideri este 50–54 ani, urmată de 60–64 ani. Intervalul 35–70 ani, bărbaţi, are
rate de sinucidere de două ori mai mari decât rata totală. La femei, grupa de
vârsta 65–69 ani din urban are cele mai mari rate de sinucidere. Femeile peste
65 ani, din urban dau, în general, cele mai mari rate de sinucidere; o creştere
1

La aceste categorii de vârstă s-a trecut de la rate de sinucidere mai mari în urban decât în
rural la rate de sinucidere mai mari în rural; tinerii oricum aveau rate de sinucidere mai
mari în rural decât în urban.
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remarcabilă a ratei de sinucidere se observă în grupa de vârstă 45–49 ani, urban (diferenţa faţă de precedenta grupă este 6,3 ). În rural, femeile peste 70 de
ani au cele mai mari rate de sinucidere (peste 9); celelalte grupe de vârstă se
menţin sub 8 la 100000.
Ratele de omucidere sunt aproape duble în 1991 faţă de 1987: 4,53 faţă
de 2,89 la 100000 locuitori (Anexa cap. 3, tabel 8). Creşterea se datorează
omorurilor asupra bărbaţilor: 7,14 în 1991 faţă de 4,14 în 1987. Grupa de vârstă care a cunoscut o creştere remarcabilă este 35–39ani: de la 3,58 în 1987 la
8,1 în 1991. Ratele de omor la bărbaţii între 25–54 de ani au crescut cam de
două ori; categoria de vârstă cu cea mai mare rată de omucidere este 35–39
ani. La femei, cele peste 75 de ani au cel mai mare risc de a fi omorâte.
Calculul ratelor de omucidere pe mediu de rezidenţă arată că omorurile
rămân mai frecvente în urban decât în rural. În urban, indivizii peste 45 de ani
au un risc mai mare de a fi omorâţi decât celelalte categorii de vârstă; în rural,
cei care au vârsta între 30 şi 44 ani au rate mai mari de omucidere decât celelalte categorii de vârstă. Bărbaţii din urban care au vârsta între 65 şi 74 de ani
sunt cei mai expuşi riscului de a fi omorâţi; în rural, intervalul de vârstă 30–44
dă cele mai multe decese prin omor. Femeile din urban cu vârsta peste 75 de
ani au cea mai mare rată de omucidere1 (8,44 la 100000 ) mult mai mare decât
ratele pentru celelalte categorii de vârstă. Pentru mediul rural, categoria de
vârstă – femei care are cea mai mare rată de omucideri este 35–39 ani.
Din cele de mai sus, rezultă că în perioada 1989–1991 are loc c schimbare în comportamentul suicidar în România: ratele de sinucideri devin mai
mari în rural faţă de urban, şi aceasta datorită schimbării raportului ratelor
masculine rural-urban. Rata omorurilor creşte faţă de 1987 de aproape două
ori; dar ratele de omucidere pentru rural rămân mai mici decât în urban.
Perioada 1992–1997 are o medie a ratelor de sinucidere de 12,32 la
100000 locuitori, cea mai mare dintre cele trei perioade. Pentru caracterizarea
acestei perioade s-au folosit fişierele cu decese 1994, 1995, 1996 (Anexele
cap. 3, tabele 8, 9, 10).
Din datele privind ratele de sinucidere pe grupe de vârstă, rezultă că cele
mai mari rate de sinucidere le au, în 1994 şi 1995, cei intre 50–54 ani, iar în
1996 cei din categoria de vârstă 45–49 ani. Pentru toţi trei anii, cei care au vârsta între 45 şi 54 de ani au cele mai mari rate de sinucidere (Grafic 7). Este
interesantă această schimbare a ratelor maxime de sinucidere pe grupe de
vârstă: în 1987 cei cu vârsta între 45 şi 54 (sau, mai larg, 40–60 ani), apoi, în
1991, cei peste 70 ani, iar între 1994–1996, din nou cei între 45 şi 54 ani: în
prima şi a treia perioadă cei aflaţi la maturitate, cei în vârstă păstrând rate de
sinucidere ridicate, în cea de-a doua perioadă doar cei bătrâni.
Faţă de 1991, în 1994, 1995, 1996 cresc ratele de sinucidere pentru toate categoriile de vârstă peste 20 de ani; cea mai mare creştere o au categoriile
1

Dar sunt sub 20 de cazuri.
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de vârstă între 40 şi 54 ani. Aceasta se datorează creşterii ratelor de sinucidere pentru sexul masculin la categoriile respective de vârstă – diferenţele la sexul feminin sunt mici. După 1994, în timp ce ratele de sinucidere la bărbaţi
cresc, ratele de sinucidere pentru femei scad.
Grafic 7: Ratele de sinucidere pe categorii de vârstă,
1994-1996

Sursa: CSSDM

Din datele privind sinuciderile pe mediu de rezidenţă, rezultă că se păstrează rate de sinucidere mai mari în rural, decât în urban. Schimbarea care se
produce în această perioadă este că atât ratele de sinucidere pentru bărbaţi,
cât şi ratele de sinucidere pentru femei sunt mai mari în rural decât în urban.
De asemenea, ratele de omucidere devin mai mari în rural decât în urban.
Pentru 1995, 1996 au fost calculate şi rate de sinucidere şi omucidere pe
stare civilă, sex şi categorii de vârstă. Se observă că ratele de sinucidere sunt
maxime pentru persoanele divorţate, atât în 1995 cât şi în 1996. Deşi ratele de
sinucidere sunt minime pentru necăsătoriţi, pe categorii de vârstă se observă
că sunt mai mari decât ratele de sinucidere pentru căsătoriţi, cu excepţia categoriei peste 75 de ani: diferenţa provine din includerea segmentului 0–14 ani în
calculul ratei de sinucidere. Categoria 0–14 ani are rate de sinucidere aproape
nule iar ca stare civila figurează la necăsătoriţi, deci scade rata totală de sinucidere pe total necăsătoriţi. Ratele de sinucidere ale persoanelor divorţate
cresc odată cu vârsta, pe când ratele de sinucidere ale văduvilor scad odată cu
vârsta. Aceste caracteristici ale ratelor de sinucidere pe stare civilă se păstrează atât pentru bărbaţi cât şi pentru femei.
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Ratele de omucidere scad în 1994–1996 în raport cu 1991, rămânând
mai mari pentru bărbaţi decât pentru femei, mai mari în rural decât în urban. Pe
stare civilă, cei divorţaţi sunt cei cu cele mai mari rate de omucidere atât în
1995 cât şi în 1996, atât pentru bărbaţi cât şi pentru femei. Din ratele pe categorii de vârstă şi stare civilă, rezultă că persoanele divorţate în vârstă de peste
75 de ani au cel mai mare risc de a deceda prin omucidere.

3. CONCLUZII
Ratele de omucidere şi sinucidere, privite ca indicatori ai stării sociale
dintr-o comunitate, aduc în atenţie diferenţe de remarcat ale situaţiei de dinainte şi după 1989.
Perioada 1983–1988 are o rată medie de sinucidere de 11,26 la
100000. Cele mai mari rate de sinucidere, pe categorii de vârsta şi sex sunt
cele date de bărbaţii maturi (45–49 ani). La femei, categoria de vârstă cea mai
înclinată spre sinucidere este a celor trecute de 75 de ani, a căror rată atinge
13,69 la 100000 în 1987. Indivizii cu domiciliul în mediul rural sunt mai puţin
înclinaţi să se sinucidă decât cei care locuiau în urban, indiferent de sex (cu
diferenţe mai mari pentru femei). Doar pentru intervalul de vârsta 25–39 ani se
observă rate de sinucidere mai mari în rural decât în urban.
Încercând o schiţare, pentru perioada 1983–1988 a tipului înclinat să se
sinucidă, acesta este bărbat, cu vârsta între 40–45 ani şi locuieşte în oraş. Cel
mai puţin înclinat şi se sinucidă este femeie foarte tânără şi locuieşte în rural.
Perioada 1989–1991 este caracterizată de o rată scăzută de sinucidere
(9,73 la 100000, medie pe cei trei ani), minima în1990. Luând în considerare
datele din 1991 – cu rata de sinucidere cea mai apropiată de media pe cei trei
ani – se disting anumite diferenţe faţă de perioada precedentă. Astfel, ratele de
sinucidere sunt maxime pentru bărbaţii trecuţi de 75 de ani, cea mai importantă
scădere observându-se la bărbaţii cu vârsta între 40 şi 50 ani. La femei, cele
peste 75 de ani rămân cele care dau cea mai mare rată de sinucidere; o diferenţă remarcabilă se observă la grupa de vârstă 40–44 ani (de la 8,37 în 1987
la 3,83 în 1991). Cei care locuiesc în rural sunt mai înclinaţi să se sinucidă decât cei din urban – pe sexe, bărbaţii sunt cei care au modificat raporturile dintre
ratele urban-rural, în favoarea ruralului. Din datele pe grupe de vârstă, mediu
de rezidenţă şi sex, bărbaţii din rural cu vârsta între 40 şi 60 de ani dau, în
1991, rate mai mari decât acelaşi interval, de vârsta din urban, spre deosebire
de 1987, când ratele lor erau mai scăzute decât cele din urban.
Rezumând, individul cel mai înclinat să se sinucidă, pentru aceasta perioadă, este bărbat, locuieşte la ţară, şi este trecut de 50 de ani. De remarcat, în
comparaţie cu perioada precedentă, este că:
 bărbaţii au înregistrat scăderi importante ale ratei de sinucidere după
1989, remarcabil mai mari decât pentru femei;
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 cei care au reacţionat cel mai puternic sunt bărbaţii cu vârsta cuprinsă
între 40 şi 50 de ani;
 femeile cu vârsta cuprinsă între 40 şi 44 ani au avut cea mai importantă scădere a ratei de sinucidere;
 mediul rural devine mai favorizant pentru sinucideri decât mediul urban.
Ratele de omucidere sunt aproape de două ori mai mari, în aceasta perioadă, faţă de 1987. Cei care locuiesc în urban sunt supuşi mai mult riscului
de a fi ucişi decât cei din rural; de asemenea, bărbaţii dau rate de omucidere
mai mari decât femeile.
Perioada 1992–1997 are cea mai mare rată medie de sinucidere dintre
cele trei perioade (12,33 la 100000). Din 1994, în timp ce pentru bărbaţi ratele
de sinucidere cresc, pentru femei ele scad, aceasta fiind una din caracteristicile
interesante ale acestei perioade. Populaţia din rural rămâne mai înclinată să se
sinucidă decât cea din urban, dar, spre deosebire de perioada precedentă, şi
femeile din rural se sinucid în număr mai mare decât cele din urban. Bărbaţii cu
vârsta între 45 şi 54, necăsătoriţi sau divorţaţi, sunt cei care dau cele mai mari
rate de sinucidere. Ratele de omucidere sunt, în această perioadă, mai mari în
rural decât în urban – aceasta este una din caracteristicile acestei perioade în
raport cu celelalte două. După cum se observă, atât ratele de sinucidere cât şi
ratele de omucidere sunt în aceasta ultimă perioadă mai mari în rural decât în
urban.

4. PRECIZĂRI
În studiul de faţă este descrisă evoluţia ratelor de sinucidere şi omucidere pentru perioadele 1983–1997. Deoarece datele folosite provin din mai multe
surse, şi calculele sunt făcute de autor, se impun câteva precizări.
Ratele de omucidere au fost calculate ca număr de decese prin agresiune
(cod E 989 pentru anii 1994–1996) şi omucidere (cod E 550 pentru 1987–1991)
la 100000 de locuitori. Ratele de sinucidere au fost calculate ca număr de decese prin leziuni auto-provocate (cod E 988 pentru 1994–1996) şi sinucidere (cod
E 540 pentru 1987–1991) la 100000 locuitori. Pentru restul anilor, cifrele provin
din datele Comisiei Naţionale pentru Statistică. Ca numitor în calculul ratelor de
sinucidere şi omucidere s-a folosit populaţia la 1 iulie (medie) a anului respectiv,
cu excepţia ratelor calculate pe stare civilă, pentru care s-au folosit estimările
Comisiei Naţionale pentru Statistică pentru populaţia pe stare civilă şi sexe la 1
ianuarie, anul respectiv. Diferenţele între rate calculate pentru populaţia medie şi
cea de la 1 ianuarie nu depăşesc 0,02 la 100000 de locuitori.
Categoriile de vârstă pentru care s-au calculat rate de sinucidere şi omucidere sunt cele date, în general, de Comisia Naţională pentru Statistică. Ratele pentru populaţia 0–14 ani nu au fost calculate separat, dat fiind numărul mic
de sinucideri pentru această categorie.
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Ratele de sinucidere şi omucidere pe mediu de rezidenţă s-au calculat
folosind variabila MEDDOM din fişierul cu decese pentru 1987, 1991 şi cu ajutorul codurilor SIRUTA pentru ceilalţi ani. Pentru 1987, la ratele de sinucidere
şi omucidere calculate pe mediu de rezidenţă, există un număr de indivizi pentru care nu se cunoaşte domiciliul. Ei sunt trecuţi ca missing-values; de aceea
ratele de sinucidere şi omucidere pe medii de rezidenţă sunt mai mici decât
cele reale.

EVALUĂRI SOCIALE ALE FENOMENELOR
DEMOGRAFICE. CAZUL MORTALITĂŢII
Andra Aldea LĂZĂROIU

Situaţia României acum este rezultanta unui complex de factori şi evenimente. Istoria anterioară momentului Decembrie 1989 şi transformările asociate perioadei de tranziţie sunt două determinante majore ale contextului situaţional actual. Schimbările asociate perioadei de tranziţie pornesc de la procesele de „marketizare” şi „democratizare” (Sandu, 1995)1. Acestea sunt considerate principalele direcţii în care schimbarea trebuie să aibă loc. Dezirabilitatea
provine din faptul că deşi capitalismul nu este cea mai bună dintre societăţile
posibile, el are proprietatea de a reprezenta, cel puţin la nivelul actual de cunoaştere, „cel mai mic rău” din punct de vedere al organizării sociale. Dar
aceste procese, de natură politică şi economică, nu au loc într-un plan abstract; ele operează asupra indivizilor, prin intermediul acestora, astfel încât
există o serie largă de consecinţe sociale ale transformărilor economice şi politice. Dificultatea provine adesea din „dubla dilemă” generată de transformările
din plan economic, pe de-o parte, respectiv trecerea de la o economie centralizată la o economie de piaţă şi de cele politice, trecerea la democraţie, pe de
altă parte. Fiecare dintre aceste transformări presupune nu doar o redistribuire
materială, dar şi o reaşezare de roluri şi statusuri. Datorită solicitărilor distributive, democraţiile în tranziţie sunt adesea incapabile să susţină acumularea de
capital şi să facă faţă unor fenomene negative precum inflaţia sau şomajul
(Centeno, 1994) 2. Buna funcţionare a mecanismelor economice ar implica satisfacerea incompletă a cererilor politice. Soluţionarea acestor probleme este
dată de o jonglare atentă cu trei mecanisme importante ale guvernării: contractele sociale şi politice, încrederea şi dominaţia.
Transformările asociate perioadei de tranziţie sunt suportate de instituţii,
comunităţi, familii şi persoane. Ele pe de-o parte suferă modificări, iar pe de
altă parte propagă schimbarea. În acelaşi timp sunt fenomene generale care
există indiferent de transformările societale, dar care iau forme diferite în funcţie de acestea. În această categorie pot fi induse diverse fenomene demografi1

2

Sandu, Dumitru: Sociologia tranziţiei. Valori şi tipuri sociale în România. Editura Staff, Bucureşti, 1995.
Cauteno Miguel: Between Rocky Democracies and Hard Markets; Dilemmas of Double
Transitions, Annual Peview of Sociology, 1994, p. 125–147.
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ce, precum mortalitatea, natalitatea sau mobilitatea socială. Aceste fenomene
există în orice tip de societate, dar îmbracă anumite forme, uneori drastic diferite, de la o ţară la alta, de la un tip de societate la alta şi, chiar, de la o comunitate la alta. În contextul special al tranziţiei româneşti, fenomenele, demografice au caracteristici specifice, studiul lor presupunând existenţa unui demers
multidisciplinar şi al unui efort deosebit de teoretizare (Trebici, 1997)1.
Mortalitatea este un astfel de fenomen prezent indiferent de tipul de societate, dar al cărui nivel fluctuează în funcţie de contextul situaţional specific
unui teritoriu dat, unei istorii specifice şi al unui anumit moment temporal. Numărul de decese la mia de locuitori, rata mortalităţii pe regiuni, sexe sau grupe
de vârstă şi speranţa de viaţă sunt măsuri ale acestui fenomen. În actualul context situaţional, demografii au tras deja un semnal de alarmă în privinţa caracteristicilor mortalităţii în perioada actuală, aşa cum este ea surprinsă de datele
existente. Rata brută de mortalitate este ridicată, atingând cote neîntâlnite anterior (12‰), în perioada postbelică. Un rol decisiv în acest caz îl are starea de
sănătate afectată de deteriorarea nivelului de trai, de situaţia asistenţei medicale, precum şi de alte fenomene negative specifice tranziţiei actuale (şomajul,
condiţiile de locuit etc.) (Gheţău, 1998) 2.
O abordare practicată în ţările occidentale, dar mai puţin întâlnită la noi
este aceea de evaluare a fenomenelor demografice prin intermediul opiniilor
populaţiei, respectiv percepţia socială a fenomenelor demografice. Relevanţa
acestei percepţii este dată cel puţin de necesitatea identificării unei problematizări la nivelul populaţiei. Absenţa unor măsuri clar orientate spre atenuarea
unor tendinţe demografice negative se datorează şi faptului că acestea nu sunt
considerate probleme majore de către societatea civilă (Brădăţan, 1998). Putem presupune că pasivitatea puterii politice faţă de actualele tendinţe demografice ar putea fi tulburată în cazul semnalizării clare şi de necontestat a populaţiei sau a unor segmente ale acesteia. Discursul ştiinţific este adesea insuficient. În lipsa acţiunii favorabile ameliorării acestor tendinţe, este necesară cel
puţin obţinerea unei reacţii din partea autorităţilor, prin intermediul societăţii
civile.
Astfel, existenţa unei probleme sociale, o rată mai ridicată a mortalităţii,
trebuie evidenţiată atât de datele obiective, culese prin intermediul buletinelor
de deces, dar şi de felul în care populaţia percepe acest fenomen.
Percepţiile populaţiei asupra fenomenelor demografice pot fi studiate fie
prin metode calitative (de tipul focus grupurilor sau interviurilor), fie cantitative,
gen sondaje de opinie pe bază de chestionar standardizat. Datele prezentate
în continuare apelează tocmai la această ultimă metodă. Sondajul a fost realizat de Centrul de Sociologie Urbană şi Regională CURS pe un eşantion de
1
2

Trebici, Vladimir, Tranziţie şi demografie (I), Populaţie şi societate, nr. 1/1997.
Gheţău, Vasile, Tranziţie şi demografie. Două evoluţii diferite ale mortalităţii. Cazul României şi al Republicii Cehe, Populaţie & Societate, nr. 3/1998.

39
1515 persoane, reprezentativ pentru populaţia neinstituţionalizată a României,
în vârstă de 18 ani şi peste. În cadrul unui chestionar de tip OMNIBUS au figurat o serie de întrebări referitoare la percepţia fenomenelor demografice.
Întrebările referitoare la fenomenul demografic mortalitate pe care le prezentăm în continuare sunt:
„Credeţi că în ultimul an în localitatea Dumneavoastră au murit mai mulţi
sau mai puţini copii decât în anii trecuţi?” şi
„Credeţi că în ultimul an în localitatea Dumneavoastră au murit mai mulţi
sau mai puţini oameni decât în anii trecuţi?”.
Răspunsurile la aceste întrebări sunt prezentate atât sub formă de frecvenţe brute şi relative, dar şi în funcţie de caracteristicile socio-demografice ale
populaţie, precum şi de opţiunile acesteia. În contextul relaţionării mortalitatesărăcie, ne interesează nu doar descrierea distribuţiei variabilelor studiate, dar
şi observarea eventualelor asocieri între unul sau altul dintre tipurile de evaluare a fenomenelor demografice şi anumite caracteristici socio-demografice sau
de opinie ale populaţiei investigate, dar şi cele specifice contextului local. Astfel, pentru o ilustrare completă a percepţiei fenomenelor de mortalitate, este
necesară descrierea în funcţie de sex, vârstă, ocupaţie, etnie, religie şi mediu
de rezidenţă. Pentru relaţionarea cu sărăcia este verificată existenţa asocierii
semnificative dintre evaluarea fenomenelor demografice şi definiţii subiective
ale situaţiei generale şi personale, relaţia cu venitul1 dar şi influenţele pe care
le-ar putea avea constrângerile şi oportunităţile de mediu.

Perceperea generală a fenomenului de mortalitate

1

O analiză separată a nonrăspunsurilor va face subiectul unui alt material.

40
La o primă vedere sunt flagrante cel puţin două constatări: există un număr relativ ridicat de nonrăspunsuri şi există o proporţie considerabilă de persoane care consideră că în ultimul an au murit mai mulţi oameni în localitatea
lor. Procentul de 29% nonrăspunsuri este datorat atât noutăţii întrebării, cât şi
stilului permisiv al operatorilor de interviu, care nu au insistat pentru forţarea
unui răspuns. Oricum, existenţa celor 441 de persoane care nu se pronunţă în
legătură cu acest fenomen denotă că, cel puţin pentru ei, mortalitatea nu este
subiect de reflexie. Dacă avem în vedere însă numărul de 710 persoane, al
celor care consideră că au decedat mai mulţi oameni în localitatea lor, el reprezintă 47% din totalul eşantionului şi 66% din totalul opţiunilor exprimate.
Astfel un fenomen demografic analizat intens, dar mai puţin mediatizat este
sesizat şi la nivelul simţului comun. Dacă ar fi să enumerăm câteva dintre cauzele declarate de respondenţi, această creştere a numărului de decese este
datorată sărăciei, stresului, condiţiilor de viaţă, stării de sănătate.
Cel puţin la o primă vedere, constatăm că ar exista premisele coagulării
unui curent de opinie care să se preocupe de tendinţele demografice negative.
Interesant de remarcat este modul de distribuire al opţiunilor în funcţie de
principalele variabile socio-demografice. În aceste analize vom lua în considerare doar opţiunile clar exprimate, în general 1 (nu sunt luate în considerare
nonrăspunsurile).

2

1

2

Am analizat şi subeşantionul răspunsurilor „mai puţini”, considerând că el se află la limita
admisă a eşantionului mic şi că, la nivelul exploratoriu al cercetării, prezentarea situaţiei
permite generarea de ipoteze.
Cifrele îngroşate se află în „celule” ale tabelului în care valoarea reziduală standardizată
ajustate este semnificativă) peste +/–1,96.
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Dacă în cazul primelor două categorii structura pe sexe este similară
structurii subeşantionului de opţiuni exprimate, în cazul persoanelor care consideră că au decedat mai puţini oameni în localitatea lor se constată o răsturnare a situaţiei (semnificaţia asocierii dintre categorii a fost verificată prin intermediul valorii reziduale ajustate standardizate). Astfel se poate spune că
bărbaţii tind mai adesea să aibă această opinie. Care ar putea fi explicaţia? O
astfel de distribuţie să reflecte o obiectivitate mai mare a bărbaţilor şi o sensibilitate mai mare a femeilor la acest fenomen? Să fie un soi de consecinţă a unei
focalizări diferite în funcţie de sex pe evenimentele obştei, cel puţin în cazul
celor de acest gen? Dacă ţinem seama de faptul că adesea femeile sunt extrem de preocupate de tradiţiile asociate înmormântării, atunci putem presupune că aceasta ar influenţa evaluarea mai pozitivă a bărbaţilor a fenomenului de
mortalitate la nivelul localităţii.

Remarcăm că, în general, nu există diferenţe prea mari în funcţie de vârstă. Totuşi, în persoanele din grupele de 18–25 de ani şi 26–35 de ani par a fi
mai înclinate să apreciez că la nivelul localităţii lor în acest an au murit la fel de
mulţi oameni ca în anii anteriori. S-ar putea ca în cazul lor acest răspuns să fie
o formă mascată de „nu ştiu” sau să reflecte un mai scăzut interes pentru acest
fenomen al cetăţii.
Singura diferenţă semnificativă este sesizabilă în cazul celor care au absolvit o şcoală gimnazială, ei fiind în mai mare măsură tentaţi, decât întreg
subeşantionul, să considere că în localitate lor au murit la fel de mulţi oameni
ca şi în anii trecuţi.
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În cazul religiei, nu există nici o asociaţie semnificativă între tipurile acesteia şi variantele de răspuns la întrebarea privind mortalitatea, pentru fiecare
dintre acestea fiind reprodusă structura subeşantionului dat de opţiunile exprimate.
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Germanii tind în mai mare măsură decât întreaga populaţie şi considere
că în ultimul an, în localitatea lor au murit mai puţini oameni decât în anii trecuţi. În cazul celorlalte naţionalităţi nu există o diferenţă semnificativă între distribuţia răspunsurilor în funcţie de mortalitatea subiectivă, acestea având o
structură similară cu cea a întregului subeşantion.

Mediul de rezidenţă are o importanţă însemnată pentru distribuţia răspunsurilor. Persoanele din oraşe sub 30 mii de locuitori sau din cele de 100 de
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mii de locuitori şi peste tind mai adesea să considere că în localitatea lor au
murit mai mulţi oameni decât în anii trecuţi. Cei din mediul rural tind să prefere
mai degrabă varianta de răspuns „la fel” pentru nivelul perceput al mortalităţii.
Respondenţii nu compară mediile de rezidenţă ci doar situaţia comunităţii lor în
privinţa mortalităţii, două momente diferite de timp – „anul acesta” şi „acum
câţiva ani”. Putem presupune că cei din anumite tipuri de localităţi urbane sunt
mai sensibili la fenomenul mortalităţii, iar cei din mediul rural sau nu şi-au pus
prea des această problemă sau definesc altfel această problemă.
În funcţie de variabilele socio-demografice, fenomenul mortalităţii percepute pare a fi definit diferit de populaţia care îşi exprimă opţiunile pe această
direcţie. Acum urmează să vedem dacă există variaţii semnificative între mortalitatea percepută şi definiţiile subiective date situaţiilor generale şi personale,
precum şi în funcţie de venituri.

Astăzi în România
lucrurile merg într-o
direcţie bună
direcţie greşită
nu ştiu, nu pot aprecia
Total

mai mulţi

la fel

17%
71%
12%
100%

19%
63%
18%
100%

mai puţini
30%
47%
23%
100%

Total opţiuni
exprimate
18%
68%
14%
100%

Cei care consideră că astăzi în România lucrurile merg într-o direcţie
greşită tind în mai mare măsură să aprecieze că în localitatea lor au murit în
acest an mai mulţi oameni decât anii trecuţi. Cei care nu îşi exprimă o opinie cu
privire la direcţia în care merg lucrurile actualmente la noi în ţară sunt mai adesea înclinaţi să considere că în localitatea lor au murit mai puţini oameni în
acest an decât în anii trecuţi.
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Conform testelor statistice, persoanele care cred că viaţa lor în prezent
este mult mai proastă faţă de acum un an tind în mai mare măsură să considere că în localitatea lor au murit mai mulţi oameni decât în anii anteriori.
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Analizele efectuate indică faptul că persoanele care presupun că viaţa
lor va fi mai proastă sau mult mai proastă peste un an consideră mai adesea
că în localitatea lor au murit mai mulţi oameni decât în anii trecuţi.
Dacă avem în vedere relaţia dintre nivelul veniturilor per capita şi evaluarea generală a mortalităţii, constatăm că nu există o relaţie semnificativă între
cele două variabile. Totuşi, la nivel subiectiv, se coate constata că cei care definesc situaţia generală ca îndreptându-se într-o direcţie greşită şi consideră că
au şi vor avea o viaţă personală mai proastă sunt mai înclinaţi să considere că
au murit mai multe persoane în localitatea lor decât în anii precedenţi. Sărăcia
relativă subiectivă pare să aibă o influenţă importantă asupra evaluării subiective a mortalităţii. Aprecierile negative ale situaţiei generale şi personale sunt
orientate similar cu evaluarea subiectivă a mortalităţii.

Evaluarea mortalităţii copiilor

Frecvenţe
absolute
mai mulţi
la fel
mai puţini
nonrăspunsuri
Total

277
407
169
662
1515

Frecvenţe relative (total eşantion)
18%
27%
11%
44%
100%

Frecvenţe relative (total opţiuni exroimate)
32%
48%
20%
100%

Spre deosebire de situaţia generală, în cazul mortalităţii copiilor avem un
număr foarte ridicat de nonrăspunsuri, 662 de persoane, reprezentând 44% din
totalul eşantionului şi o predispoziţie a unui segment important de populaţie –
407 persoane, 27% în totalul eşantionului, 48% din totalul opţiunilor exprimate
– de a considera că au murit la fel de mulţi copii în localitatea lor ca în anul anterior. La nivelul cifrelor absolute, grupele de vârstă de 0–1 ani, 1–5 ani şi 5–10
ani au o importanţă deosebită în descrierea mortalităţii în România. Dacă luăm,
spre exemplu, contribuţia acestor grupe de vârstă la diferenţe existente între
duratele medii de viaţă din România şi Republica Cehă constatăm că ea este
destul de ridicată, chiar cea mai ridicată în cazul grupei de vârstă 0–1 ani
(Gheţău, 1998) 1. Probabil că populaţia poate estima mai greu evoluţia mortalităţii unui subgrup restrâns al ei, care a fost şi destul de neclar delimitat (copiii
1

Gheţău, Vasile, Tranziţii şi demografie. Două evoluţii diferite ale mortalităţii. Cazul României şi al Republicii Cehe, Populaţie & Societate, nr. 3/1998.
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„aparţin” părinţilor lor indiferent de vârstă, deci grupa de vârstă la care s-a făcut
raportarea ar fi putut varia indefinit). Un fapt important este că nici numărul copiilor, nici numărul membrilor din gospodărie nu relaţionează semnificativ în
nici un fel răspunsurile la această întrebare.
Tabel 12

Sexul nu influenţează în nici un fel evaluarea mortalităţii copiilor, neexistând relaţii semnificative de asociere între categoriile celor două variabile.
Persoanele tinere, în vârstă de 18–35 de ani, tind în mai mare măsură ca
restul populaţiei să considere că în ultimul an în localitatea lor au murit mai puţini copii decât în anii precedenţi.
În afara celor fără şcoală, care tind să considere mai adesea că în ultimul an în localitatea lor au murit la fel de mulţi copii ca în anii anteriori, în cazul
celorlalte nivele de instrucţie nu există o asociere semnificativă cu variantele
de răspuns aferente mortalităţii.

Vârsta în ani împliniţi
18-25
26-35
36-45
46-55
56-65
66 şi peste
Total

mai mulţi
9%
15%
21%
23%
18%
14%
100%

la fel
11%
19%
19%
19%
16%
17%
100%

mai puţini
17%
24%
13%
19%
15%
13%
100%

Total opţiuni exprimate
12%
18%
18%
20%
16%
15%
100%
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Tabelul 14
Distribuţia în funcţie de nivelul de instrucţie a răspunsurilor
la întrebarea: Credeţi că în ultimul an in localitatea Dumneavoastră
au murit mai mulţi sau mai puţini copii decât în anii trecuţi?
(% din totalul opţiunilor exprimate)
Ultima şcoală
mai mulţi
la fel
mai puţini
Total
absolvită
opţiuni
exprimate
fără şcoală
1%
3%
1%
2%
elementară
9%
13%
15%
12%
gimnaziu
16%
23%
25%
21%
profesională
17%
14%
8%
14%
liceu
31%
27%
31%
29%
post-liceu
12%
10%
7%
10%
studii superioare
15%
11%
12%
13%
Total
100%
100%
100%
100%
Tabelul 15
Distribuţia în funcţie de religie a răspunsurilor la întrebarea:
Credeţi că în ultimul an în localitatea Dumneavoastră au murit
mal mulţi sau mai puţini copii decât în anii trecuţi?
(% din totalul opţiunilor exprimate)
Religie
mai mulţi
la fel
mai puţini Total opţiuni exprimate
ortodoxă
92%
91%
87%
90%
romano-catolică
3%
3%
4%
3%
protestantă
1%
3%
5%
3%
greco-catolică
0%
0%
2%
1%
alta
3%
3%
3%
3%
fără / nedeclarată
0%
%
0%
0%
Total
100%
100%
100%
100%

Persoanele de religie protestantă sau greco-catolică tind în mai mare
măsură să considere că în localitatea lor au murit mai puţini copii decât în anii
trecuţi.
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Maghiarii tind să considere că au murit mai puţini copii în localitatea lor,
iar germanii, că au murit la fel de mulţi ca în anii trecuţi.

Persoanele din oraşe de peste 200 de mii de locuitori sau de 100 de mii
de locuitori sau mai puţini tind mai adesea să considere că în ultimul an au murit mai mulţi copii în localitatea lor decât în anii anteriori, spre deosebire de cei
din mediul rural care sunt de părere că au murit la fel de mulţi sau mai puţini
copii.
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Variabilele socio-demografice diferenţiază semnificativ evaluarea mortalităţii copiilor. Dar oare acelaşi lucru se întâmplă şi cu definirea subiectivă a situaţiei generale şi personale?

Cei care apreciază că astăzi în România lucrurile merg într-o direcţie
greşită, tind mai adesea să considere că în localitatea lor au murit mai mulţi
copii decât în anii anteriori. Cei care nu pot aprecia felul în care merg astăzi
lucrurile în România, preferă mai degrabă o evaluare neutră a mortalităţii copiilor.

51
Persoanele care apreciază că viaţa lor în prezent este mai proastă sau
mult mai proastă faţă de acum un an tind mai adesea să considere că au murit
mai mulţi copii în localitatea lor, spre deosebire de cei care cred că viaţa lor nu
diferă faţă de acum un an şi care preferă o apreciere neutră a fenomenului
studiat.
Aceia care cred că viaţa lor va fi mult mai proastă faţă de acum un an
tind să considere în mai mare măsură că au murit mai mulţi copii în localitatea
lor în acest an faţă de anii precedenţi, spre deosebire de cei care îşi evaluează
neutru situaţia viitoare şi care apreciază că au murit la fel de mulţi copii.
Nici în cazul acestui fenomen nu există o relaţie semnificativă între evaluările fenomenului demografic şi nivelul venitului per capita.
O primă concluzie este că evaluările fenomenului de mortalitate funcţionează mai degrabă ca un indicator din seria pesimism / optimism.

Pentru a verifica dacă evaluarea mortalităţii este un indicator care funcţionează similar cu ceilalţi indici de pesimism / optimism şi pentru a controla influenţele conjugate ale predictorilor, au fost construite modele de regresie logistică. Datorită diferenţelor de percepţie date de tipul mediului de rezidenţă,
am considerat necesară analiza diferenţiată pe mediul urban şi rural. Modelele
prezentate în continuare sunt realizate la nivelul mediului urban. Au fost evaluate pesimismul faţă de mortalitate1 şi, respectiv, cel faţă de viaţa personală în
1

Pesimismul faţă de mortalitate a fost măsurat prin intermediul variabilei dihotomice cu
valoarea 1 pentru cei care aprecia că în localitatea lor au murit mai mulţi oameni decât
anul trecut şi cu valoarea 0, pentru cei care apreciau că nivelul deceselor a rămas acelaşi
sau a scăzut, nonrăspunsurile nefiind luate în considerare.
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viitor1. Variabilele incluse în modele comparative sunt vârsta, nivelul de instrucţie, venitul2 şi mărimea localităţii3. Valoarea acestor modele este mai degrabă
exploratorie, mai ales în cazul evaluării mortalităţii.

Aşa cum se poate observa, modelul de regresie asociat pesimismului faţă de mortalitate are o valoare explicativă mult mai mică decât cel al pesimismului faţă de viaţa personală în viitor (R 2 de 4% faţă de 16%). Şi variabilele din
modele au importanţe diferite. Astfel şansa ca o persoană să considere că în
oraşul ei au murit mai mulţi oameni decât anul trecut este cu atât mai mare cu
cât vârsta acesteia este mai înaintată, în contextul în care ţinem sub control
nivelul de instrucţie, venitul şi mărimea localităţii. În cazul pesimismului faţă de
viaţa personală în viitor, toate variabilele au o influenţă semnificativă; o persoană are şansa să apreciez că o va duce mai prost sau mult mai prost peste
un an dacă este mai înaintată în vârstă, are un nivel de instrucţie mai redus şi
un venit mai scăzut şi locuieşte în localităţi cu un număr mai mare de locuitori.
O completă verificare a măsurii în care evaluarea socială a mortalităţii
depinde de sărăcie include şi relaţionarea cu nivelul de dezvoltare comunitar,
1

2

3

Pesimismul în privinţa vieţii personale în viitor este evaluat prin variabila cu valorile 1 pentru cei care cred că vor trăi peste 1 an mai prost şi mult mai prost şi, respectiv, 0 pentru
cei care cred că vor trăi la fel, mai bine sau mult mai bine, nonrăspunsurile nefiind luate în
considerare.
Formula utilizată a fost: In((1+ven2)/nrmem), unde ven2 reprezintă veniturile pe gospodărie, iar nrmem – numărul de persoane din cadrul acesteia.
Mărimea localităţii este de fapt mărimea localităţii urbane, cu cele 4 categorii deja prezentate.
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cu oportunităţile şi constrângerile de mediu. Pornind de la indicii construiţi în
cadrul proiectului PNUD de cartare a sărăciei comunitare 1 (Lăzăroiu şi ceilalţi,
1998), utilizăm următoarele dimensiuni ale dezvoltării locale: infrastructură şi
capital uman. Indicii construiţi au o formă diferită pentru mediile urban şi, respectiv rural. O analiză multinivel a fost realizată pe mediul urban, prin intermediul regresiei logistice, verificând relaţia dintre indicatorii de optimism pesimism
deja avuţi în vedere şi variabile măsurate atât la nivel individual, cât şi la nivel
de localitate. După verificarea modului de funcţionare a măsurilor superagregate şi respectiv a indicilor simpli, am preferat utilizarea în cadrul modelului a
acestora din urmă. Variabilele incluse în model au fost:
• La nivel individual: vârsta, nivelul de instrucţie, venitul şi mărimea localităţii.
• La nivelul localităţii: rata brută de mortalitate, ponderea populaţiei
agricole din totalul populaţiei ocupate, ponderea liceelor din total instituţii de învăţământ, număr de abonamente telefonice la mia de locuitori şi stocul de educaţie.

1

Lăzăroiu Sebastian (coord), Zone de risc. Harta comunistă a sărăciei, PNUD, 1998.
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Şi în acest caz modelul de regresie asociat pesimismului faţă de mortalitate are o valoare explicativă mult mai mică decât cel al pesimismului faţă de
viaţa personală în viitor (R2 de 8% faţă de 17%). Şansa ca o persoană să considere că în oraşul ei au murit mai mulţi oameni decât anul trecut este cu atât
mai mare cu cât vârsta acesteia este mai înaintată, cu cât în oraşul în care locuieşte sunt mai puţine persoane ocupate în agricultură şi mai multe abonamente telefonice la mia de locuitori, în contextul în care ţinem sub control nivelul de instrucţie, venitul, mărimea localităţii, la nivel individual şi rata brută de
mortalitate, ponderea liceelor din totalul instituţiilor de învăţământ şi stocul de
educaţie la nivel de comunitate. Şansa ca o persoană să considere că viaţa ei
peste un an va fi mai proastă sau mult mai proastă este cu atât mai mare dacă
este mai înaintată în vârstă, are un venit mai scăzut şi un nivel de instrucţie
mai mic şi locuieşte în oraşe cu o pondere mai mare a populaţiei ocupate în
agricultură, dar cu o pondere mai scăzută a numărului de licee în totalul instituţiilor de învăţământ în contextul în care ţinem sub control mărimea localităţii,
rata brută de mortalitate, numărul de abonamente la mia de locuitori şi stocul
de educaţie la nivel de comunitate.
Altfel spus, pesimismul în privinţa viitorului vieţii personale se manifestă
mai ales în cazul persoanelor vârstnice, mai puţin educate şi cu venituri monetare mici, care locuiesc în oraşe mai puţin dezvoltate, atât din punct de vedere
al capitalului uman (pondere mare de persoane ocupate în agricultură), cât şi
al infrastructurii sociale (ponderea redusă a liceelor în totalul instituţiilor de în-
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văţământ). Spre deosebire de acesta, pesimismul în privinţa mortalităţii locale
apare mai adesea la persoanele înaintate în vârstă care locuiesc în localităţi cu
un nivel mai ridicat de dezvoltare, atât din punct de vedere al capitalului uman
(pondere mai scăzută a populaţiei ocupate în agricultură) cât şi din cel al infrastructurii fizice (număr mai mare de abonamente la mia de locuitori).
Deşi cele două forme de pesimism analizate se influenţează reciproc, cel
puţin la nivel individual, există deosebiri semnificative între acestea în funcţie
de contextul local.
Dacă avem în vedere şi faptul că relaţia dintre evaluarea socială a mortalităţii şi rata brută de mortalitate este una de inversă proporţionalitate, atunci
putem presupune că pesimismul faţă de mortalitatea la nivel local reflectă mai
degrabă aspiraţiile ridicate ale persoanelor, aspiraţii mai mari în contexte locale
mai dezvoltate.
În concluzie, remarcăm că evaluările sociale ale fenomenului demografic
mortalitate permit asumarea existenţei premiselor unei sensibilizări a populaţiei
faţă de tendinţele negative ale fenomenelor demografice. În plus, analizele detaliate pe diverse tipuri de variabile, permit conturarea unor ipoteze care ar putea fi verificate în cercetări de tip monografic şi / sau calitativ. Relaţia mortalitate-sărăcie îşi face simţită prezenţa şi în cazul planului subiectiv al evaluării fenomenelor sociale şi demografice.
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RISCUL ÎN AGRICULTURĂ
Gheorghe IONESEI

Introducere
Problema riscului în agricultură este deosebit de complexă atât din perspectiva macroeconomică, cât şi din perspectiva microeconomică. Problemele
securităţii alimentare, ale reducerii sărăciei şi protecţia mediului conduc la legături profunde între agricultură, dezvoltarea rurală şi domeniul financiar.
Lucrarea de faţă propune o analiză a unei asemenea probleme din perspectiva riscului care apare în agricultură, în lumina corespondenţei teoriepractică. Această corespondenţă stă la baza progresului şi, fără ea, teoria devine inutilă.
În secţiunea 1 sunt prezentate câteva elemente ale teoriei comportamentului agentului economic, iar secţiunea 2 redă modelul Newbery-Stiglitz al
pieţelor de tranzacţii la termen.
1. Elemente ale teoriei comportamentului economic
În natură întâlnim trei tipuri de evenimente:
 sigure;
 imposibile;
 aleatoare.
Unui eveniment aleator putem să-i asociem un număr cuprins între 0 şi
1, numit probabilitate de apariţie a evenimentului, notat cu p(e).
O variabilă se numeşte variabilă aleatoare, dacă în cazul mai multor evenimente efectuate în acelaşi condiţii, aceasta ia valori diferite, fiecare valoare
fiind un eveniment aleator.
Repartiţia unei variabile aleatoare discrete X o putem descrie complet
dând valorile variabilei aleatoare şi probabilităţile corespunzătoare:
 x1 x2 ... xn 
 ,
X = 
 p1 p2 ... p3 

n

p =1
i

i=1

unde: pi – probabilitatea de apariţie a valorii aleatoare xi, p(X=xi)=pi.
O primă măsură a "împrăştierii" variabilei aleatoare X este media sa, notată E(X) sau  :
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n

E(X) =  = p1 x1 + p2 x2 + ...+ pn xn =  pi xi
i=1

O a doua măsură a "împrăştierii" variabilei aleatoare X este dispersia
D(X) sau varianta var X:
n

D(X) = varX = ( xi - E(X) )2 pi
i=1

Gradul de dependenţă a două variabile aleatoare X şi Y este dat de covarianţa (coeficientul de corelaţie):
cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)
Observăm că:
-1<cov(X,Y)<1
Faptul că cov(X,Y)=0 ne arată că variabilele aleatoare X şi Y nu sunt corelate, iar dacă cov(X,Y)=1, ele sunt "puternic" corelate.
Teoria comportamentului economic a fost fundamentată de: FriedmannSavage (1948), Tobin (1958), Markowitz (1959), Arrow (1964) şi Hirschleifer
(1965).
Preferinţele unui investitor (agent economic) pot fi descrise de funcţia sa
de utilitate u=u(c), depinzând de variabila c. Pentru simplitate considerăm două
perioade. O perioadă curentă, în care investitorul posedă capitalul c0 şi doreşte
să-l investească în m oportunităţi, notate cu i=1,2,...,m.
Fie ri câştigul aleator pe unitatea de investiţie (leu sau dolar) în oportunitatea i şi zi cantitatea de bani investită, sperând să câştige: zi(1+ri). Deci:
m

m

 zi = c0 ,

 z (1+ r ) = c

i=1

i=1

i

i

(1)

1

unde: c1 va reprezenta capitalul sperat în cea de a doua perioadă.
Problema investitorului va fi în alegerea mărimilor (z 1, z2, ..., zm) (portofoliu), în aşa fel încât să maximizeze utilitatea sperată E(u(c)), în condiţiile
date de relaţia de mai sus.
O măsură a riscului cu care este confruntat investitorul este furnizată de
varianta variabilei aleatoare r:
r = E((r-rm)2)
unde: rm este câştigul mediu.
Vom avea:

var(r)= E( r 2 ) - (Er )2
(2)

 2 = (Er )2 =  2
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Analiza medie-variantă are la bază tocmai această interpretare a riscului
dată de James Tobin, unde mulţimea portofoliilor cu cel mai mic risc corespunde parabolelor (curbelor de indiferenţă a investitorului) din planul (  , ) , furnizate de relaţiile de mai sus (figura nr. 1).
Figura nr. 1
B (r,r)
x




Frontiera eficientă Tobin este formată din acele puncte de pe parabolă
pentru care un risc dat  , oferă cea mai mare medie a câştigului (ramura superioară).
Punctul A corespunde unei investiţii fără risc, cu câştigul r 0, iar punctul B
corespunde unei investiţii cu un câştig aleatoriu r, cu media r şi deviaţia
standard r .
Investitorul va diviza leul (dolarul) între aceste două investiţii în raportul:
 având un portofoliu unde câştigul are media:
1-
 r0 +(1 -  )r
şi deviaţia standard:
(1 -  )r
Observăm că mulţimea portofoliilor posibile va fi tocmai segmentul AB.
Ţinând cont acum de curbele de indiferenţă a investitorului, va rezulta că el va
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alege acel portofoliu notat M, corespunzător punctului de tangenţă a segmentului AB, la frontiera eficientă Tobin.
Caracterizarea modernă a noţiunii de risc prin intermediul funcţiei de utilitate a agentului economic are la bază următorul raţionament:
Agentul economic consideră că un câştig aleatoriu r este mai riscant decât câştigul mediu r = Er .
Deci vom spune că agentul economic având o funcţie de utilitate u(r) are
aversiune la risc, dacă întotdeauna va prefera un câştig E(r), obţinând o utilitate u(E(r)), faţă de un câştig nesigur r cu care obţine o funcţie de utilitate E(u(r)).
Acest fapt este echivalent, utilizând inegalitatea lui Jenssen, cu a spune că
agentul economic posedă o funcţie de utilitate concavă (figura nr. 2).
Figura nr. 2

Vom presupune că această funcţie de utilitate este continuă şi de două
ori diferenţiabilă, putând introduce două funcţii care măsoară riscul:
 Funcţia aversiune la risc absolută:

A(r) = -

u(r)
u(r)

 Funcţia aversiune la risc relativă: B(r) = rA(r)
Din faptul că aversiunea la risc atrage condiţia de concavitate a funcţiei
de utilitate avem:
u'>0 şi u"<0
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unde:
u' – derivata de ordinul întâi;
u" derivata de ordinul doi a utilităţii.
Interpretarea intuitivă a faptului că u'>0 este evidentă: la câştiguri mai mari
utilitatea creşte. Condiţia u"<0 traduce tocmai aversiunea la risc.
2. Modelul Newbery-Stiglitz
Modelul Newbery-Stiglitz presupune o piaţă a tranzacţiilor la termen, în
care există două feluri de agenţi economici:
 producători agricoli (fermieri);
 "speculanţi" (comercianţi cu produse agricole).
Presupunem că agenţii economici au o aversiune la risc absolută, constantă, preţurile şi cantităţile produselor agricole au o repartiţie normală
(Gauss). Aceste ipoteze ne permit să utilizăm analiza medie-variantă prezentată.
Fermierii obţin producţii anuale incerte datorită factorilor care influenţează producţia, cum ar fi vremea probabilă din timpul semănării. Astfel şi preţurile vor fi incerte.
Fermierul stabileşte cantitatea z pe care o va vinde pe piaţa contractelor
~ şi preţul sperat ~p vor fi variabile alela termen, la preţul p f. Producţia totală q
atoare. Venitul fermierului va fi:
(3)
y= ~
p  q~ + z  ( p f - ~
p)
El va alege z astfel încât sa maximizeze utilitatea sperata în condiţiile
unei aversiuni la risc absolută constantă A. Această condiţie de maximizare
este echivalentă cu maximizarea expresiei:

W =E y-

1
A  var(y)
2

(4)

Utilizând proprietăţile pe care le posedă operatorul E, varianta şi
covarianta obţinem:

1
W = E ~
p  q~ + z  ( p f - ~
p) - A[var(~
p  q~) - 2z  cov(~
p, ~
p  q~) + z 2  var(~
p)] (5)
2
Cantitatea contractată z care maximizează pe W are forma:

z=

p- pf
cov(~
p, ~
p  q~)
~
var(p)
A  var(~
p)

unde p = E~
p – preţul mediu.

(6)
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Speculantul cumpără dinainte cantitatea z s, încât să maximizeze expresia:

1 s s 2
~
A ( z ) var(p)
2
p- pf
s
z =- s
~
A  var(p)

s
s
W = z ( p f - p )-

(7)
(8)

Observăm că zs are aceeaşi formă cu al doilea termen din relaţia (6) şi-l
vom interpreta ca termen speculativ sau, altfel spus, componentă speculativă a
contractelor la termen.
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STUDII DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ
A COMUNELOR JUDEŢULUI IAŞI. ORIZONT 2004
Valentin-Mihai BOHATEREŢ
Krisztina-Melinda DOBAY
Ovidiu GHERASIM

În vederea evaluării stadiului actual de dezvoltare economico-socială a
judeţului Iaşi şi conturării perspectivelor de dezvoltare, la orizontul anului 2004,
Consiliul Judeţean Iaşi a contractat mai multe instituţii de specialitate din domeniu, printre care şi Institutul de Cercetări Economice „Gh. Zane” din Iaşi.
Astfel, în perioada octombrie 1995-octombrie 1997, Colectivul de Economie
Agrară al acestui institut a elaborat 85 de studii intitulate Dezvoltarea economico-socială a comunei..., judeţul Iaşi. Orizont 2004, precum şi studiul
de sinteză Dezvoltarea agriculturii şi silviculturii judeţului Iaşi. Orizont
2004.
Realizarea studiilor a presupus următoarele etape:
1. Activitatea de documentare:
 s-au utilizat peste 80 de surse de informare şi documentare, din care
circa 30 de studii de sinteză şi lucrări ştiinţifice la nivel de judeţ, pe diverse domenii;
 s-au purtat trei rânduri de corespondenţe cu primarii comunelor judeţului Iaşi;
 deplasarea de documentare în cele 85 de comune ale judeţului Iaşi sa realizat cu trei echipaje alcătuite din şase persoane, care au parcurs
peste 2300 km, în circa o lună;
2. Activitatea de colaborare:
 s-a colaborat cu peste 40 de instituţii judeţene şi cu cele 85 de primării;
 cu structuri academice, universitare şi de cercetare;
 cu instituţii publice, direcţii de specialitate, organe de conducere şi
agenţi economici;
 cu organe administrative locale şi judeţene;
3. Baza documentară se constituie din 120 de dosare având circa
15.000 de pagini, cu un conţinut primar de peste un milion de cifre;
4. Relaţiile cu beneficiarul. În doi ani de studiu, părţile contractante şi
autorii au avut peste 20 de întrevederi de lucru;
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5. Relaţiile cu colaboratorii. Obţinerea informaţiilor necesare studiilor a
presupus peste 300 de contacte, multe repetate, desfăşurate pe parcursul a aproape 2 ani;
6. Procesarea informaţiilor. Procesarea primară a informaţiilor şi calculaţiile preliminare s-au realizat într-un colectiv lărgit de lucru, format
din 15 persoane din cadrul Institutului de Cercetări Economice „Gh.
Zane”, Universităţii „Al. I. Cuza”, Direcţiei Generale pentru Agricultură
şi Comisiei Judeţene de Statistică;
7. Volumul de lucru a fost de cca. 7.000 ore efectuate în activităţi complementare, în cca. 6 luni de activitate;
8. Elaborarea studiilor de cercetare. Studiile au fost elaborate de un
colectiv de 4 persoane însumând cca. 6.000 ore cercetare, în doi ani
de activitate;
9. Activitatea informatică. Elaborarea programelor, formarea bazelor
de date, prelucrarea datelor şi tehnoredactarea întregului volum finit
de studii s-a realizat de către o persoană, în cca. 1.000 ore lucru pe
calculator;
10.Evaluarea cantitativă a studiilor finale. S-au realizat 85 de studii pe
fiecare comună şi un studiu de sinteză, cuprinzând cca. 4.000 de pagini tehnoredactate, din care 300 în studiul de sinteză, cu cca. 180 de
hărţi, 160 de anexe, peste 2.000 de tabele cuprinzând, în ansamblu,
cca. 140.000 informaţii cifrice, dintre care aproape 120.000 în tabele.

ASPECTE ŞTIINŢIFICE
Metodele de cercetare şi tehnicile de lucru
Studiile efectuate au un caracter monografic prospectiv de inventariere a
stării naturale, demografice, infrastructurale, economice, sociale şi culturale
prezente şi de cuantificare a posibilităţilor viitoare de dezvoltare. Pentru aceasta s-a folosit o gamă largă metodologică şi de lucru, investigaţia ştiinţifică făcând uz de:






interviuri de teren şi chestionare;
metode de analiză selective şi prospective;
metode de evaluare şi de diagnosticare;
formarea colecţiilor şi a bazelor de date;
procesarea informaţiei în structuri piramidale: comună, zonă, judeţ, cu
interconexiuni pe ramuri şi sectoare de activitate;
 optimizarea structurilor agrare;
 evaluarea prin metoda normativă a necesarului de factori de producţie;
 estimarea balanţieră a rezervelor de forţă de muncă neutilizată şi a
gradului de intensitate a muncii;
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 cuantificarea prin norme de consum a disponibilităţilor de produse
agricole comercializabile;
 estimarea obiectivelor de investiţii prin metoda normativă la cursul
pieţei;
 evaluarea cumulativă a necesarului de investiţii pe obiective şi domenii de investiţii;
 utilizarea de produse informatice.
Conţinutul studiilor elaborate
a) Studiile Dezvoltarea economico-socială a comunei...., judeţul Iaşi.
Orizont 2004. Fiecare din cele 85 de studii se constituie din două părţi:
1. Situaţia actuală a comunei, care cuprinde: aşezarea, istoricul, caracterizarea naturală şi economică a zonei, demografie şi resurse
umane, infrastructuri (căi de comunicaţii, reţea electrică şi de gaze,
aprovizionarea cu apă, telefonie, poştă), economia comunei, cu aspecte privind agricultura (fond funciar; potenţialul productiv al zonei;
factorii degenerativi ai solului; îmbunătăţiri funciare; proprietatea funciară şi organizarea exploataţiei agricole; mecanizarea agriculturii;
servicii de asistenţă tehnică, sanitar-veterinare şi de reproducţie; starea patrimoniului cooperatist; producţia vegetală; cultura pajiştilor;
sectorul pomi-viticol; producţia animalieră; preluarea şi prelucrarea
producţiei agricole), silvicultura şi exploatarea apelor şi activităţile neagricole; starea social-culturală (învăţământ; reţea sanitară şi alte aspecte social-culturale).
2. Priorităţi şi oportunităţi în dezvoltarea comunei, la orizontul anului 2004, cuprinzând: modernizarea şi dezvoltarea economică (agricultură şi silvicultură, care tratează: dezvoltarea agriculturii, balanţa
utilizării forţei de muncă, precum şi activităţi economice neagricole),
dezvoltarea dotărilor social-culturale, evaluarea resurselor financiare
pentru dezvoltare.
Studiul punctează, la început, principalele direcţii de dezvoltare ale comunei, iar la sfârşit, caracterizarea prospectivă a localităţii.
Fiecare studiu pe comună cuprinde în cca. 40-43 de pagini, textul fiind
structurat conform enunţării anterioare, două hărţi şi 21 de tabele:
b) Studiul de sinteză Dezvoltarea agriculturii şi silviculturii judeţului
Iaşi. Orizont 2004, are cca. 350 pagini şi este structurat pe şase capitole după
cum urmează:
1. Situaţia actuală şi de perspectivă a agriculturii judeţului Iaşi,
având ca structură subcapitolele: resurse (cadru natural: subunităţi
naturale, relief, reţea hidrografică, climă, principalele soluri, caracterizarea agrochimică; zonarea producţiei agricole; resurse umane;
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2.

3.
4.
5.

6.

fond funciar: balanţa utilizării fondului funciar, potenţialul productiv al
terenului, factori degenerativi ai solului, îmbunătăţiri funciare şi irigaţii,
noile structuri de proprietate funciară); organizarea exploataţiei agricole; patrimoniul agriculturii: dotarea mecanică, capacitatea de cazare
pentru creşterea animalelor, patrimoniul fostelor structuri cooperatiste,
utilizarea îngrăşămintelor, disponibilităţile financiare; infrastructuri
strategice pentru agricultură: drumurile publice, reţeaua de energie
electrică; servicii pentru agricultură: mecanizarea agriculturii, unităţi
subordonate DGAA, reţeaua DSV, structuri economice adiacente
agriculturii; învăţământ şi cercetare; producţia agricolă (structura producţiei agricole; producţia vegetală: cultura plantelor de câmp, cultura
pajiştilor, sectorul pomi-viticol; producţia animalieră: creşterea animalelor, furajarea animalelor; factori de producţie agricoli; balanţa utilizării producţiei agricole; balanţa utilizării forţei de muncă); industrializarea producţiei agricole şi producţia produselor alimentare; coordonate
investiţionale în agricultură; agricultura şi dezvoltarea rurală a judeţului Iaşi.
Dezvoltarea agriculturii judeţului Iaşi. Orizont 2004, pe zone de
producţie agricolă, cu două subcapitole: orientări privind dezvoltarea
agriculturii pe zone de producţie agricolă şi caracterizarea prospectivă
a comunelor pe zone de producţie agricolă.
Situaţia actuală şi de perspectivă a silviculturii şi exploatării apelor, cu subcapitolele: silvicultura; exploatarea apelor.
Coordonate ale dezvoltării economico-sociale a spaţiului rural
din judeţul Iaşi. Orizont 2004.
Aspecte privind agricultura municipiului Iaşi (solurile; fond funciar;
potenţialul productiv al pământului; factori degenerativi ai solului; zonarea producţiei agricole; sistemul instituţional al agriculturii; producţia
agricolă; producţia vegetală; sectorul pomi-viticol; producţia animalieră; preluarea şi prelucrarea producţiei agricole; perspectivele dezvoltării agriculturii municipiului Iaşi, la orizontul anului 2004).
Strategia dezvoltării agriculturii şi silviculturii judeţului Iaşi – Orizont 2004, care cuprinde subcapitolele: coordonate ale politicii agrare
judeţene; măsuri de politică structurală (formarea noilor structuri de
proprietate şi consolidarea sectorului privat, formarea noilor structuri a
exploataţiilor agricole; ajustarea structurală a producţiei agricole); cercetarea ştiinţifică şi tehnologică şi învăţământul agricol; mecanismele
economico-financiare (programe pe produs; politica preţurilor; susţinerea preţurilor; susţinerea veniturilor; creditele şi dobânda; impozitele şi taxele; proiectarea şi realizarea sistemului informaţional al pieţei
interne şi externe de produse agricole; subvenţionarea agriculturii;
promovarea comerţului exterior); dezvoltarea rurală durabilă şi asigu-
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rarea unui nivel de viaţă decent agricultorilor; planificarea dezvoltării
agriculturii la orizontul anilor 2000-2004; impactul aderării la Uniunea
Europeană asupra agriculturii româneşti.
Studiul de sinteză are 5 hărţi, 58 de tabele şi 136 de anexe.
Rezultatele cercetării
A. Studiile pe comună au evidenţiat, fiecare în parte:
 situaţia actuală: cadru natural, istoric, demografie, infrastructuri, situaţia economică, socială şi culturală, cu aspecte pozitive sau negative locale;
 pentru orizont 2000-2004 s-au proiectat:
a) structura culturilor de câmp, suprafeţe, producţii medii, producţii totale;
b) evoluţia culturii pajiştilor (păşuni şi fâneţe): suprafeţe, producţii medii,
producţii totale, unităţi nutritive, proteină digestibilă;
c) evoluţia patrimoniului viticol: vii totale, din care altoite, suprafeţe, producţii medii, producţii totale;
d) evoluţia speciilor pomicole (prun, măr, păr, piersic, cireş, vişin, cais,
zarzăr, nuc), număr şi producţie;
e) evoluţia producţiei animaliere pe specii (bovine, porcine, ovine, (cu
efectivele matcă), precum şi cabaline, păsări şi familii albine, cu evoluţia efectivelor, a producţiei totale, a producţiilor medii şi a unor indicatori sintetici;
f) extinderea plantaţiilor silvice la orizontul anului 2050;
g) stabilirea priorităţilor investiţionale în infrastructuri şi în domeniul social-cultural sau al oportunităţilor investiţionale în diverse domenii
economice, menţionând: obiectivul, caracteristicile tehnice, valoarea
investiţiei, sursele de finanţare şi termenele de realizare, pe următoarele domenii:
 modernizarea şi dezvoltarea infrastructurilor: drumuri, poduri, reţele electrice şi de gaz, alimentare cu apă, canalizare şi epurare,
telefonie;
 agricultură şi silvicultură: tractoare şi maşini agricole; combine; irigaţii; combaterea excesului de umiditate; plantaţii viticole; plantaţii
pomicole, răchitării, împăduriri;
 activităţi economice neagricole: prelucrarea produselor agricole;
exploatarea resurselor locale; activităţi de mică industrie, comerciale şi servicii etc.;
 dotări social-culturale: învăţământ, sănătate; cultură; administraţie;
culte; construcţii de locuinţe.
h) s-au cuantificat:
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 factorii de producţie necesari pentru sectorul vegetal: îngrăşăminte
chimice, din care: azotoase, fosfatice şi potasice, îngrăşăminte naturale; erbicide; insecto-fungicide; ore tractor; carburant; tone-km;
ZPA şi ore om;
 factorii de producţie necesari pentru sectorul animalier: ore tractor;
carburant; furaje (UN şi AD); tone km; ZPA şi ore om;
 disponibilul de furaje pe 13 categorii exprimate în tone, UN şi PD;
 balanţa furajeră: disponibil-necesar; excedent/deficit în expresie
UN şi PD;
 excedentul comercial la 16 produse agricole: grâu, porumb, fasole,
floarea-soarelui, soia, sfeclă de zahăr, cartof, legume, fructe, struguri, carne total, lapte de vacă, lână, ouă şi miere de albine;
 mutaţiile în utilizarea forţei de muncă prin folosirea a zece indicatori;
i) centralizarea obiectivelor investiţionale propuse pe 13 grupe de investiţii (drumuri şi poduri; alimentare cu apă; reţele electrice; alimentare cu gaze; telefonie şi poştă; agricultură; economia mediului:
silvicultură, apă, protecţia mediului; alte activităţi economice; învăţământ; sănătate; cultură; locuinţe; administraţie) şi total investiţii, consemnând: numărul de obiective, valoarea investiţiei, perioada de realizare şi sursa de finanţare: surse bugetare, surse proprii, credite interne, credite externe şi alte surse.
B. Studiul de sinteză Dezvoltarea agriculturii şi silviculturii judeţului
Iaşi. Orizont 2004 a realizat:
 evaluarea situaţiei actuale a agriculturii şi silviculturii pe multiple planuri.
Pentru orizontul anilor 2000-2004 s-au proiectat:
a) extinderea şi amenajarea de noi irigaţii pe total judeţ şi pe cele 12
zone de producţie agricolă;
b) întocmirea şi extinderea parcului de maşini agricole, tractoare şi
combine pe total judeţ şi zone de producţie agricolă;
c) stabilirea structurii culturilor de câmp, a producţiilor medii şi a producţiilor totale;
d) cuantificarea evoluţiei culturii pajiştilor (păşuni şi fâneţe): suprafeţe,
producţii medii, producţii totale;
e) evoluţia patrimoniului viticol: vii total, vii altoite, suprafeţe, producţii
medii, producţii totale;
f) evoluţia patrimoniului pomicol pe nouă specii, număr şi producţii;
g) proiectarea investiţiilor pomicole, viticole şi plantaţii de răchită, pe
total judeţ şi zone de producţie agricolă;
h) modelarea efectivelor de animale pe specii, efective totale, efective
matcă, producţii medii, producţii totale şi indicatori sintetici calitativi;
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i) calcularea disponibilului de furaje;
j) întocmirea balanţei furajere;
k) determinarea factorilor de producţie din sectorul vegetal;
l) determinarea factorilor de producţie din sectorul animalier;
m) determinarea excedentului de produse agricole comercializabile pe
total judeţ şi zone de producţie agricolă;
n) determinarea excedentului comercial agricol în expresie calitativă,
prin indicatorul proteină digestibilă brută;
o) analiza calitativă a producţiei agricole pe total judeţ şi zone de producţie agricolă prin indicatorul proteină digestibilă brută, producţie
marfă/ha agricol;
p) mutaţii în utilizarea forţei de muncă;
q) centralizarea principalelor investiţii din agricultură pe grupe: tractoare şi maşini agricole; combine; irigaţii; plantaţii pomicole; plantaţii viticole; răchitării; dispensare sanitar-veterinare, pe total judeţ şi
pe zone de producţie agricolă.
Pe zone de producţie agricolă s-au analizat:
situaţia actuală a fondului funciar;
situaţia factorilor de degradare a solurilor;
producţia vegetală, în prezent şi în viitor;
cultura pajiştilor, orizont 2004;
producţia pomi-viticolă, în prezent şi în viitor;
producţia animalieră, în prezent şi în viitor;
evoluţia factorilor de producţie necesari pentru sectorul vegetal,
orizont 2004;
h) evoluţia factorilor de producţie necesari pentru sectorul animalier,
orizont 2004;
i) disponibilul de furaje, orizont 2004;
j) balanţa furajeră, orizont 2004;
k) excedentul comercial de produse agricole, orizont 2004;
l) mutaţii în utilizarea forţei de muncă, orizont 2004.
Notă: De menţionat că toate proiecţiile la orizontul anului 2004, pe judeţ
şi zone de producţie agricolă, s-au făcut prin metoda cumulativă, pornind de la
cele 85 de comune, structurile macrozonale îmbrăcând corelaţiile intersectoriale şi tehnice conform proiectării făcute.
S-au mai realizat:
a) caracterizarea zonelor de producţie agricolă prin 12 indicatori sintetici;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
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b) programe de dezvoltare a silviculturii, la orizontul anului 2004: dotarea tehnică; volumul de masă lemnoasă exploatabilă anual, cu
defalcare pe specii forestiere şi ocoale silvice; programe de activitate silvică; orientări privind împăduririle şi reîmpăduririle (orizont 2004) şi extinderea împăduririlor pe termen lung (orizont
2050), pe total şi pe ocoale silvice;
c) propuneri pentru reamenajarea a 18 lacuri comunale;
d) sinteza obiectivelor de investiţii pentru mediul rural pe 13 grupe de
investiţii, la orizontul anului 2004;
e) gruparea investiţiilor (orizont 2004), pe trei domenii: infrastructuri,
economie şi social-cultural, pe două etape (2000-2004);
f) estimarea celor cinci surse de finanţare (bugetare, proprii, credite
interne, credite externe şi alte surse), pe cele 13 domenii de activitate şi total judeţ;
g) proiecţii privind agricultura municipiului Iaşi, după structura proiecţiilor comunelor;
h) caracterizarea modulară a zonelor de producţie agricolă;
i) structura terenurilor agricole, silvice şi a apelor pe zone de producţie agricolă;
j) caracterizarea zonelor de producţie agricolă prin note de bonitare
la 24 de culturi, specii pomi-viticole şi folosinţe;
k) proiectarea structurii noi a culturilor de câmp, la orizontul anului
2004, pe zone de producţie agricolă;
l) estimarea producţiilor medii realizabile la nivelul anului 2004 la
principalele culturi de câmp, pe zone de producţie agricolă;
m) estimarea disponibilului de produse agricole pentru comercializare,
la 16 produse principale pe zone de producţie agricolă, la orizontul
anului 2004.
Studiul de sinteză se încheie cu proiectul Strategia dezvoltării agriculturii şi silviculturii judeţului Iaşi. Orizont 2004, care este prima versiune
proiectată în concordanţă cu programul Strategia naţională de pregătire a
aderării la Uniunea Europeană, realizat de Comisia de elaborare a strategiei
naţionale de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană, lucrare prezentată la Snagov, în iunie 1995, precum şi pe baza caietului de lucru Politica
Agricolă în perspectiva aderării la Uniunea Europeană, elaborat de aceeaşi
Comisie şi prezentat în mai 1995.
Strategia dezvoltării agriculturii şi silviculturii judeţului Iaşi. Orizont
2004 surprinde specificul local, ancorat în coordonatele dezvoltării naţionale în
concordanţă cu cerinţele impuse de criteriile aderării României la Uniunea Europeană.
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Concluziile studiilor
Analiza integrală a studiilor elaborate privind dezvoltarea economicosocială a spaţiului rural al judeţului Iaşi, orizont 2004, a permis sintetizarea următoarelor stări de referinţă:
1. Restricţiile majore actuale ale sistemului agrorural sunt:
 suprapopulaţia agricolă şi rurală;
 pulverizarea proprietăţii funciare;
 carenţe majore în finanţarea producţiei şi investiţiilor agricole;
 inexistenţa unei pieţe agricole rurale;
 lipsa de hotărâre în reforma profundă a spaţiului rural.
2. Obiectivele strategice privind reformarea agriculturii judeţului Iaşi sunt:
 valorificarea potenţialului natural al zonelor de producţie agricolă;
 asigurarea securităţii alimentare a populaţiei;
 transformarea agriculturii de tip extensiv, în agricultură intensivă;
 creşterea greutăţii specifice a agriculturii în formarea PIB-ului pe judeţ.
3. Axele dezvoltării agriculturii sunt:
 redefinirea exploataţiei agricole;
 remodelarea structurilor de producţie agricole;
 refacerea lanţului: educaţie, cercetare, experimentare şi producţie;
 dezvoltarea serviciilor de extensie, instruire practică şi demonstrativă;
 dezvoltarea pieţei funciare şi a bazelor de produse agricole.
4. Principalele atracţii investiţionale:
 dezvoltarea parcului de combine, maşini şi tractoare agricole;
 privatizarea combinatelor de creştere a animalelor;
 dezvoltarea reţelelor de prelucrare, stocare şi transport a produselor
agricole;
 relansarea activităţilor de îmbunătăţiri funciare şi irigaţii;
 refacerea plantaţiilor pomi-viticole;
 procesarea producţiei agricole;
 diversificarea prelucrării agroalimentare;
 reintegrarea în circuitul economic a fostelor complexe zootehnice cu
utilizări multiple;
 comercializarea produselor agroalimentare.
5. Modificări instituţionale:
 dezvoltarea asociaţiilor profesionale şi sindicale de fermieri;
 constituirea de structuri în cooperare: de servicii, de input-uri, outputuri, de producţie, de prelucrare, de comercializare etc.;
 organizarea loturilor demonstrative comunale, a fermelor experimentale şi a fermelor pilot;
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 înfiinţarea şi dezvoltarea serviciilor de extensie;
 reformarea radicală a sistemului de educare şi cercetare agricolă;
 modificarea fundamentală a învăţământului rural.
6. Reorientarea structurilor locale guvernamentale spre:
 obiective de strategie şi reformă;
 sinteze de politici agrare;
 proiectarea şi realizarea sistemului informatic şi informaţional judeţean;
 studii privind mediul natural şi biologic;
 servicii de avertizare şi combatere;
 prognoze, conjuncturi, pieţe;
 relaţii cu structuri neguvernamentale;
 relaţii instituţionale;
 integrare europeană.
7. Principalele direcţii de dezvoltare rurală a comunelor:
 dezvoltarea agriculturii prin intensificarea producţiei vegetale şi animaliere şi creşterea gradului de prelucrare a producţiei agricole;
 dezvoltarea infrastructurilor rurale;
 dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti manufacturiere, de mică industrie, comerciale şi de servicii;
 dezvoltarea serviciilor de gospodărie comunală;
 utilizarea excedentului de forţă de muncă;
 dezvoltarea atracţiilor sociale vizând: reşedinţa, odihna, agrementul,
turismul, structurile urbane etc.;
 valorificarea potenţialului local natural, mineral, silvic, lucrativ şi cultural în spirit tradiţional.
*
În expresie cifrică, dezvoltarea economico-socială a spaţiului rural al judeţului Iaşi, la orizontul anului 2004, consemnează următoarele repere:
a) populaţia ocupată în agricultură va scădea lent, de la 59,0%, în anul
1992, la 51,0%, în anul 2004;
b) gradul de utilizare a timpului de lucru al populaţiei ocupate în agricultură, în aceeaşi perioadă, va creşte de la 37,0% la 44,0%;
c) producţia agricolă la principalele produse va creşte cu 25-30%;
d) gradul general de comercializare a producţiei agricole se va ridica la
48%;
e) încărcătura pe tractor va scădea de la 144 ha teren agricol la 80 ha;
f) densitatea animalelor se va stabiliza la cca. 80 unităţi vită mare la 100
ha teren arabil, păşune şi fâneţe;
g) încărcătura pe păşune va creşte la 240 unităţi vită mare rumegătoare
la 100 ha de păşuni;

111
h) numărul total al obiectivelor de investiţii pentru mediul rural se va ridica la cca. 12000, din care peste 10000 vor fi case noi;
i) valoarea totală a investiţiilor necesare pentru perioada 1997-2004 se
ridica la 2150 miliarde lei la cursul oficial al leului la 1 ianuarie 1997;
j) investiţiile se structurează pe domenii mari: 26% pentru infrastructuri,
38% pentru economie şi 36% investiţii social-culturale;
k) finanţarea se va realiza din surse bugetare (29%), surse proprii (5%),
credite interne (39%), credite externe (5%) şi alte surse (22%);
l) în agricultură vor fi peste 320 de obiective, cu un necesar de finanţare
de cca. 570 miliarde lei, din care 52% pentru maşini şi tractoare, 19%
pentru combine, 12% pentru irigaţii, 11% plantaţii pomi-viticole şi
răchitării şi 6% pentru dispensare sanitar-veterinare;
m) patrimoniul silvic va creşte la orizontul anului 2050 cu o treime, ajungând la cca. 120000 ha de pădure.
*
Dezvoltarea economico-socială a spaţiului rural al judeţului Iaşi, la orizontul anului 2004, are ca pivot central dezvoltarea agriculturii, care prin prisma studiilor întreprinse se va realiza printr-un complex de orientări, acţiuni şi
priorităţi, ce constituie elementul de ansamblu programatic de acţiune, pe durată medie, de relansare a agriculturii judeţului Iaşi, consemnat în studiu la capitolul Strategia dezvoltării agriculturii judeţului Iaşi, orizont 2004.
Existenţa unor studii de cercetare, a unor programe de acţiune şi a unor
investiţii destinate dezvoltării rurale a judeţului Iaşi, nu sunt elemente suficiente
pentru relansarea economică şi spirituală a acestui spaţiu.
În acest sens, prin activitatea comună a lumii academice şi universitare,
a structurilor de cercetare, administraţie, culturale şi politice, pe baza liberului
parteneriat, este necesară lansarea acţiunii de „iluminare a satului românesc”,
prin întoarcerea la credinţă, natură şi tradiţie.
Aceasta se poate realiza prin următoarele acţiuni:
1. elaborarea cu efort propriu a monografiei fiecărei localităţi;
2. înfiinţarea în fiecare şcoală a punctelor muzeale complexe: arheologice, istorice, etnografice, artizanale, case memoriale etc.;
3. întocmirea „Cărţii de aur” a fiecărei localităţi care să cuprindă toţi fiii
satului, din ţară sau străinătate, indiferent de domeniul de activitate;
4. reînnodarea tradiţiei locale lucrative, culturale, spirituale prin reînnoirea harului bun şi a hărniciei;
5. activarea în fiecare localitate a „ACADEMIEI RUSTICE”, având ca obiective „arta de a fi gospodări”, „să ne ajutăm singuri”.
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Propuneri rezultate din studii
Pe parcursul elaborării studiilor, s-a simţit lipsa unor informaţii calificate,
s-au găsit domenii insuficient studiate, cu studii neactualizate sau chiar depăşite, fapt ce impune necesitatea elaborării unor studii de specialitate pe domenii
vizând;
a) reactualizarea cartării agrochimice şi pedologice şi recalcularea notelor de bonitare potenţate, la scara 1:10000 sau mai mică, pe sole, în
cadrul fiecărei proprietăţi;
b) amenajarea integrată a zonelor pentru protecţia şi ridicarea potenţialului productiv al pământului;
c) evaluarea patrimoniului genetic al animalelor, pe specii;
d) reactualizarea zonării producţiei agricole;
e) refacerea şi îmbunătăţirea capacităţii productive a pajiştilor. Elaborarea unui cod al pajiştilor;
f) elaborarea noilor tipologii de exploataţii agricole specifice localităţilor
rurale din judeţul Iaşi;
g) refacerea şi extinderea patrimoniului silvic prin Program 2050;
h) amenajarea şi valorificarea integrată a bazinelor hidrografice;
i) valorificarea potenţialului natural, mineral, din flora spontană şi fondul
cinegetic;
j) protecţia integrată a mediului şi elaborarea Cărţii verzi a judeţului
Iaşi;
k) elaborarea unui cod pomiviticol de proiectare, înfiinţare, exploatare
şi desfiinţare, după norme strict impuse de zonarea perimetrelor recunoscute şi omologate;
l) elaborarea unor studii privind strategia dezvoltării rurale a judeţului
Iaşi – orizont 2010.
Valorificarea studiilor de dezvoltare pe comune şi a studiilor
de sinteză
Studiile realizate pot fi considerate elemente programatice de activitate
pe o perioadă mai lungă de timp: 10-15 ani.
Valorificarea lor corespunzătoare presupune:
 cunoaşterea amănunţită a conţinutului lucrărilor;
 studierea şi proiectarea informaţiilor în cadrul colectivelor şi serviciilor
specializate, la nivel de judeţ sau localitate;
 organizarea unor manifestări ştiinţifice cu dezbatere publică a obiectivelor de dezvoltare;
 publicarea secvenţială sau integrală a studiilor de sinteză;
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 lansarea unor cicluri radiofonice sau mediatizate prin presa scrisă privind dezvoltarea judeţului Iaşi;
 organizarea unor conferinţe, a unor dezbateri între specialişti şi corelarea cu alte acţiuni ce vizează viitorul judeţului Iaşi;
 editarea sintezei Agricultura şi silvicultura judeţului Iaşi. Orizont
2004;
 elaborarea şi tipărirea lucrării academice Atlasul rural al judeţului
Iaşi.
Consideraţii finale
În actuala conjunctură economică şi politică, tentativa de a prezenta posibilităţile şi perspectivele de dezvoltare ale unei structuri administrative locale
sau judeţene, pe parcursul a două legislaturi este o întreprindere temerară. În
condiţii necunoscute de istorie, de trecere de la puterea centralizată la puterea
administraţiei locale, în sistemul economiei libere, bazate pe proprietatea privată, asemenea cercetare comportă riscurile de rigoare.
Fără a ne suplini puterii administrative sau politice, prezentul studiu, în
multilateralitatea sa, este punctul de vedere exclusiv al executorilor, bazat însă
pe o largă conlucrare şi documentare teoretică şi faptică.
Lucrarea nu îşi propune şi nici nu poate să-şi propună să abordeze şi să
epuizeze în totalitate complexul de factori care pot concura la dezvoltarea economico-socială. Multe aspecte sunt doar semnalate, o parte cuantificate, iar
unele chiar ignorate, fiind considerate nesemnificative. Lucrarea se doreşte a fi
un studiu cu putere de orientare a factorilor de decizie în adoptarea unor hotărâri majore privind dezvoltarea.

ASPECTE COMPARATIVE PRIVIND DEZVOLTAREA
RURALĂ A COMUNELOR GROPNIŢA, JUDEŢUL IAŞI,
ŞI PĂSTRĂVENI, JUDEŢUL NEAMŢ
Ovidiu GHERASIM
Vintilă MIHĂILESCU
Valentin-Mihai BOHATEREŢ

(Investigaţie socioeconomică de teren realizată pe bază de interviu şi chestionare, pe un eşantion de 107 gospodării din comuna Gropniţa, judeţul Iaşi
şi 121 gospodării din comuna Păstrăveni, judeţul Neamţ.)

1. Structuri şi caracteristici demografice
Din punct de vedere cantitativ există asemănări între cele două comune (Gropniţa – Iaşi şi Păstrăveni – Neamţ) atât în privinţa numărului de locuitori (421, respectiv 434), cât şi în ceea ce priveşte ponderea pe sexe (51% M,
48% F). Importante sunt însă deosebirile calitative între cele două comunităţi,
deosebiri care sunt – în plan demografic- deosebit de semnificative, constituind
elemente pentru orientarea proiectelor de intervenţie:
a) în primul rând, comuna Gropniţa are un potenţial demografic superior, reflectat atât în numărul mai mare al copiilor şi al tinerilor (dimensiunea categoriilor de vârstă 10-14 şi 15-19 ani este deosebit de
semnificativă), cât şi în numărul relativ mai redus al persoanelor în
vârstă (categoriile 55-59, 60-64, 65-69 ani etc.). Această structură
demografică favorizează în comuna Gropniţa activităţile productive
actuale şi, mai ales, perspectiva unor activităţi impuse de exigenţele
dezvoltării proiectate în viitorul apropiat (vezi piramida vârstelor). Nu
se mai constată fenomenul de ”îmbătrânire” a populaţiei rurale, mai
ales a celei active;
b) în al doilea rând, structura pe sexe reflectă fenomene noi în ”lumea
satelor”: dacă în deceniile trecute se constata un proces de feminizare a populaţiei active rurale, în prezent întâlnim un fenomen invers
(vezi categoriile de vârstă 20-24 şi 30-34 ani unde ponderea este
60% M şi numai 40% F, respectiv, 58% M şi 41% F în cazul comunei
Gropniţa; 57% M şi 43% F, respectiv 66% M şi numai 33% F în co-
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c)

d)

e)

f)

muna Păstrăveni), condiţiile actuale punându-şi amprenta pe dezvoltarea actuală;
comuna Gropniţa este avantajată – prospectiv vorbind – şi de o vârstă medie mai tânără în raport cu comuna Păstrăveni (35 de ani,
respectiv 40 de ani);
raportul dintre populaţia activă (15-64 ani) şi populaţia ”inactivă”
(sau dependentă) trebuie interpretat în funcţie de ponderea celor doi
indicatori de bază ambivalenţi (număr de copii şi tineri, pe de o parte, şi
număr de bătrâni, pe de altă parte) care definesc ultima categorie demografică. În ciuda faptului că ponderea populaţiei active în comuna
Păstrăveni este mai mare, comuna favorizată demografic – în plan prospectiv- este Gropniţa, datorită structurii calitative a populaţiei (ponderii
mai importante a vârstelor tinere);
nivelul de instruire a populaţiei – reflectat în eşantionul investigat – diferă semnificativ de la o comună la alta, fiind mai ridicat în comuna
Păstrăveni-Neamţ datorită – ipotetic vorbind – condiţiilor materiale mai
bune. Proiectul de dezvoltare rurală trebuie astfel să includă, printre obiective, şi eliminarea factorilor negativi care favorizează ”absenteismul
şcolar”, abandonul şcolar, analfabetismul, lipsa de interes a familiei
pentru ”succesul şcolar” sau ”ruta profesională” a tinerilor etc. Comuna
Gropniţa este, din acest punct de vedere, defavorizată sau ”marginalizată” cuprinzând aproape 5% analfabeţi şi un număr important de cetăţeni (aproape 34%) care au terminat numai 4 clase şcolare. Dezvoltarea rurală impune, de asemenea, creşterea ponderii cadrelor calificate, adică a categoriilor 5 şi 6 ( absolvenţi de şcoli postliceale, de unităţi ale învăţământului tehnic, inclusiv superior etc.). Situaţia comunei
Păstrăveni – ceva mai bună din acest punct de vedere – ridică, în general, aceleaşi probleme şi exigenţe.
ocupaţia este un alt indicator implicat în situaţia economică şi, îndeosebi, în imaginea socială pe care o oferă o comunitate, mai ales
rurală, societăţii în ansamblu. În fapt, ponderea populaţiei active neagricole dintr-o comună semnifică gradul acesteia de modernizare şi,
mai ales, de diversificare a activităţilor productive sau neproductive
(culturale, din timpul liber, extraprofesionale etc.). Dacă la primul indicator (lucrători neagricoli ”cu normă întreagă”, comuna Gropniţa are o
situaţie mai bună decât comuna Păstrăveni, (11% faţă de 10% din
totalul ”activilor”), la subindicatorii 3 şi 4 (care vizează, în esenţă ”meseriaşii satului”, fie cu ”normă întreagă”, fie cu ”jumătate de normă”
sau timp parţial) situaţia comunei din judeţul Iaşi impune măsuri urgente de înviorare a sectorului serviciilor şi a meseriilor tradiţionale
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”lumii rurale” şi de favorizare a dezvoltării unor ateliere şi unităţi terţiare necesare populaţiei locale. Dacă în comuna Păstrăveni se mai
practică unele meserii ”din când în când” (aproape 3% activi), în comuna Gropniţa subiecţii investigaţi au declarat că nu mai există nici
un meseriaş (nici cel puţin ”cu timp parţial”). Această situaţie se corelează cu lipsa relativă de patroni în comuna Gropniţa şi cu ponderea mai mare a ”ţăranilor” – a lucrătorilor pământului – în această
comună faţă de ponderea lor din comuna Păstrăveni.
Obiectivul principal în acest domeniu îl constituie favorizarea dezvoltării ”clasei mici şi mijlocii” specifice zonei rurale, prin dezvoltarea
patronatului sătesc şi a unui sector terţiar adecvat (ateliere, servicii
sociale etc.). Proiectul dezvoltării rurale trebuie să vizeze sectoarele
fundamentale care atrag după ele dezvoltarea tuturor celorlalte domenii, a întregii societăţi săteşti.
g) migraţiile şi ”originea zonală” a locuitorilor pun în lumină o stabilitate
semnificativă a populaţiei locale, peste 98% avându-şi originea în
Moldova şi numai ponderi cu totul nesemnificative vizează alte zone:
0,7% din Banat şi 0,24% din Transilvania (Gropniţa), 0,69% din sudul
ţării (Păstrăveni) etc. Aceste fenomene nu joacă astfel un rol semnificativ în dezvoltarea socială locală.
2. Structuri de proprietate şi exploatare
Analiza situaţiei terenului, mai ales arabil, arată că în plan ”cantitativ, deosebirile nu sunt importante (318 ha – Gropniţa, 305 ha – Păstrăveni, teren arabil; 13 ha – Gropniţa şi 15 ha – Păstrăveni, fâneţe etc.), în timp ce distribuţia
terenurilor, şi prin aceasta, calitatea structurii de proprietate este semnificativ
diferită. Dezvoltarea comunei Gropniţa va fi favorizată de ponderea relativ importantă – în raport cu ”fărâmiţarea” generalizată a terenului agricol din alte zone – a
proprietăţilor de 5- 10 ha (17%) de 3-5 ha (21%) şi chiar de 1-3 ha (36%). Aceste
ponderi sunt sensibil mai mici în comuna Păstrăveni. Important este faptul că
ambele comune deţin terenuri variate, care produc bunuri principale pentru populaţie şi pentru dezvoltarea unor sectoare-anexă (păşunii, fâneţe, vii, livezi etc.).
Structurile de exploatare a terenurilor agricole şi natura muncii depuse în
acest sector sunt semnificativ diferite în cele două comune, formele favorizante (asociaţie, arendă) fiind mult mai răspândite în comuna Gropniţa (27% – în
asociaţie în Gropniţa faţă de 1% în comuna Păstrăveni, 5% în arendă în Gropniţa faţă de numai 1% în comuna Păstrăveni). Exploatarea strict familială (peste 90% în comuna Păstrăveni) nu este desigur o formă modernă, suficient de
productivă pentru exigenţele actuale ale agriculturii. Existenţa unui număr important de animale, mai ales de cai, în comuna Gropniţa, şi de bovine, în co-
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muna Păstrăveni, semnifică răspândirea utilizării animalelor la muncile agricole. Acest fapt impune sprijinirea procesului de mecanizare (de fapt, de remecanizare) a agriculturii, adică de dotare, prin programele speciale de finanţare
şi sprijin, cu maşini agricole şi alte echipamente specifice activităţilor rurale. În
prezent, peste 35% din ţăranii din comuna Gropniţa nu solicită niciodată serviciile de mecanizare (nici Agromecul, nici firmele particulare), deşi nu deţin mijloace mecanice, afirmând că preţurile practicate sunt prea mari pentru ei. Important este faptul că au apărut servicii private de mecanizare în sate care pot
concura – cu efecte pozitive pentru beneficiari – întreprinderile de stat.
Aproape 25% dintre ţăranii din Gropniţa apelează pentru lucrările agricole la firme particulare (7%), persoane fizice (15%), asociaţii (16%), societăţi
comerciale (3%). În comuna Păstrăveni cea mai mare parte a ţăranilor (78%)
solicită Agromecul pentru lucrările agricole întrucât nu există nici o asociaţieparteneriat în acest sector de activitate. Puterea de cumpărare a ţăranilor le-a
permis însă acestora să achiziţioneze mai multe maşini agricole, între care 11
tractoare, faţă de un singur tractor achiziţionat de ţăranii din comuna Gropniţa.
Politica de preţuri – mai raţională – şi proiectele de intervenţie în domeniu vor putea ameliora această situaţie a agriculturii, îndeosebi în ceea ce
priveşte realizarea lucrărilor agricole principale.
3. Structura şi dotarea gospodăriilor
Ipoteza directoare în acest domeniu vizează raportul de interdependenţă
dintre structura familiei şi mărimea sau structura gospodăriei. Există şi situaţii paradoxale sau contradictorii în care ipoteza nu se verifică. Este cazul deosebirilor mari în ceea ce priveşte nivelurile de trai şi situaţia ”intrărilor financiare”. De pildă, în comuna Gropniţa numărul familiilor ”cu mulţi copii” (3-5,
peste 6) este mai mare decât în comuna Păstrăveni. Cu toate acestea suprafaţa medie pe casă este în comuna Gropniţa mai mică (41 mp.) decât în comuna Păstrăveni (65 mp.). Situaţia locativă dificilă din prima comună, cel puţin pentru unele familii, exprimă necesitatea unui ajutor din partea comunităţii.
În plus, structura familiei cu mai multe generaţii – tipic tradiţională – a dispărut
în mare parte şi, odată cu ea, şi funcţiile respective (îndeosebi protecţia celor
dependenţi – copii şi bătrâni).
Locuinţele în cele două comune prezintă deosebiri semnificative, atât cantitativ (număr de camere), cât şi calitativ (stare, materiale de construcţie etc.). Din
acest punct de vedere situaţia locativă din comuna Gropniţa este net inferioară
(76% dintre locuinţe au 2 sau 3 camere, deşi numărul de persoane este de 4-6)
o parte importantă a construcţiilor fiind realizată din materiale de slabă calitate.
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Trebuie menţionat şi faptul că aproape 70% dintre casele din comuna Gropniţa
(faţă de 56% în comuna Păstrăveni) nu deţin spaţii de depozitare (pivniţă, pod
etc.), iar la casele care au asemenea anexe, starea lor este critică. Atât în comuna Gropniţa, cât şi în Păstrăveni, dotarea comunitară – apă, canal, telefonie
etc. este deficitară şi cu perspective ”îndepărtate” de realizare.
Dotarea internă a caselor şi, în general, a gospodăriilor individuale este
mai bună şi ”s-a modernizat” într-un ritm mai rapid decât ”dotarea socială” sau
infrastructura comunitară.
4. Infrastructura şi echiparea comunitară
”Căile de acces” din imediata apropiere a locuinţelor din Păstrăveni sunt
semnificativ mai moderne, decât cele din comuna Gropniţa. Peste 1/4 din
aceste axe de circulaţie interne ale comunităţii Păstrăveni sunt asfaltate – potrivit subiecţilor investigaţi, în timp ce în Gropniţa nici un locuitor nu beneficiază
direct de asemenea căi de acces. În fapt, cea mai mare parte a drumurilor din
comuna Gropniţa (66%) este total nemodernizată (axe ”de pământ”, 30% din
căile de acces sunt întărite ”cu pietriş” şi numai 4% dintre locuinţe au ”la ieşire”
drumuri pietruite.
Este evident faptul că această comună – Gropniţa – are nevoie imediată
de ajutor – prin investiţii – pentru modernizarea unui indicator fundamental
de dezvoltare – axele de circulaţie internă şi de legătură cu societatea înconjurătoare.
Distanţa până la cel mai apropiat drum modern constituie un alt indicator care impune o rapidă intervenţie în comuna Gropniţa, întrucât .situaţia
actuală îi ”marginalizează” şi mai mult (atât la propriu, cat şi la figurat) pe locuitorii acestei localităţi, mult mai dezavantajate decât locuitorii comunei Păstrăveni. Peste 70% din populaţia comunei Gropniţa se află la o distanţă de peste
2 km de ”cel mai apropiat drum pavat”, dintre care 31% din locuitori se află la o
distanţă mai mare de 5 km de axele moderne de circulaţie, faţă de numai
1,60% – procent evident nesemnificativ – în comuna Păstrăveni.
Situaţia ”mai critică” a axelor de circulaţie în zona comunei Gropniţa se
explică atât prin lipsa mijloacelor financiare, cât şi prin distanţa mai mare faţă de
sursele de materiale de construcţie (pietriş, ciment etc.). ”Starea drumurilor” îşi
pune amprenta – cel puţin parţial – pe situaţia mijloacelor de transport, indicator care departajează, încă o data, cele două comune, în defavoarea comunei
Gropniţa. Dacă în comuna Păstrăveni există locuitori care deţin automobile (13%
şi camioane 1%), în comuna Gropniţa nu există asemenea mijloace de circulaţie
şi transport (cu excepţia unui număr redus de motociclete – 4% sau biciclete
3%). Constatăm însă ponderea asemănătoare a deţinătorilor de căruţe – mijloace de tracţiune animală – 44% – Gropniţa şi 47% – Păstrăveni.
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Înzestrarea tehnică la nivel comunitar influenţează direct echipamentul
familial şi ”dotarea locuinţei”, racordarea comunelor la reţeaua electrică (96%
Gropniţa şi 99% Păstrăveni) a favorizat echiparea moderna a caselor: TV color/alb-negru: 90% Gropniţa şi 87% Păstrăveni, radio: 72% şi, respectiv, 76%;
frigidere: 32%, respectiv 40%; maşină de spălat: 16%, respectiv 34%; aspirator: 5%, respectiv 11% etc.
Observăm că ponderea unor echipamente electrice (maşină de spălat,
frigider etc.) este superioară în comuna Păstrăveni faţă de comuna Gropniţa.
Semnificativ este faptul că aproape 1/3 (32%) din populaţia comunei
Gropniţa se află la o distanţă de peste 5 km de la cel mai apropiat post telefonic (faţă de numai 3% în comuna Păstrăveni) şi numai 1/4 din populaţie se află
la o distanţă mai mică de 1 km de la cel mai apropiat post telefonic (faţă de
40% la Păstrăveni).
Locuinţele nu includ săli speciale de baie decât în proporţie nesemnificativă (3% Gropniţa şi 6% Păstrăveni), iar combustibilul folosit este dominant
”tradiţional” (lemne de foc: 65% în comuna Gropniţa, restul ciocălăi etc. şi 96%
în comuna Păstrăveni).
5. Venituri şi cheltuieli
Potrivit ”declaraţiilor” subiecţilor investigaţi pe teren înregistrăm o varietate de venituri fixe relativ importante, atât în comuna Gropniţa, cât şi în comuna Păstrăveni, cât şi venituri ”variabile” (vânzări de produse agricole, servicii
pentru ”alţii” etc.) care, în raport cu productivitatea normală a terenurilor şi cu
resursele latente, ar putea fi mai semnificative în ansamblul bugetului familial.
Rezultatele anchetei arată că 1/4 din populaţie are cel puţin un salariat în
familie şi aproape jumătate dintre familii primesc cel puţin o pensie (de stat –
26%, pensie de boală 11-13%, în cele două comune; pensii de urmaş 3-5%
etc.) Semnificativ şi, totodată, surprinzător este faptul că numai 27% dintre locuitorii din Gropniţa primesc pensie de agricultor (CAP), faţă de 42% în comuna Păstrăveni.
Investigaţiile empirice arată că venitul mediu (familie şi persoană) este
semnificativ mai mic în comuna Gropniţa (361.000 lei/gospodărie şi 92.000
lei/persoană), faţă de comuna Păstrăveni (467.000 lei, respectiv 130.000 lei).
Semnificativ este însă indicatorul ”venituri din servicii” care pune în
lumină existenţa unui ”sector terţiar” în comuna Păstrăveni (36% din populaţie
fiind ”implicată”, faţă de o pondere cu totul redusă a unor asemenea venituri în
comuna Gropniţa (doar 9% dintre locuitori fiind ”vizaţi” într-o anumită măsură).
Proiectul de dezvoltare viitoare a societăţii rurale trebuie să pună în centru –
într-un fel sau altul, direct sau indirect – dezvoltarea sistemului terţiar, adică
a serviciilor diferite pentru populaţie, pe plan local sau zonal.
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Veniturile strict agricole (din vânzări de produse ) sunt – în ciuda condiţiilor relativ bune – reduse şi ocazionale. Cea mai mare parte a gospodăriilor
(între 62% şi 64%) nu obţin asemenea venituri, 32% în Gropniţa şi 25% în Păstrăveni obţin, doar venituri din vânzări ocazionale şi numai 7% în Gropniţa şi
10% în Păstrăveni obţin venituri sigure din ”vânzări frecvente”. Acest indicator
pune în lumină existenţa unor mari resurse, mai ales agricole, dar şi ”terţiare”
(servicii) în cele două comune, cu prioritate în comuna Gropniţa (unde ponderea resurselor latente este mai mare).
Rămânerea ”în urmă” a celor două comune – faţă de exigenţele epocii în
care trăim, dar şi faţă de ”propria noastră societate” – este şi mai evidentă dacă introducem în analiză ”natura comerţului” rural local, mai exact formele de
vânzare a produselor agricole. Faptul cel mai relevant este oglindit de ”vânzarea directă la piaţă” a produselor agricole de către agricultori, formă prea veche, care nu se mai întâlneşte decât excepţional în ţările dezvoltate şi civilizate
(57% dintre agricultorii din Gropniţa şi aproape 40% din Păstrăveni), în timp ce
una din formele moderne – comercianţii privaţi – este absentă total la Păstrăveni şi practicată nesemnificativ la Gropniţa (14%).
”Imaginea” oferită de anchetele de teren nu poate fi decât subiectivă şi
parţială întrucât s-a apelat la declaraţiile celor investigaţi (cuprinşi în eşantion)
şi nu la fapte sau documente exacte din comunităţile respective. Cu toate
acestea, rezultatele sunt importante întrucât ne vin direct de la populaţia interesată, în ciuda impreciziei răspunsurilor sau a intereselor subiecţilor de a prezenta ”altfel” realitatea, conştient sau inconştient.
6. Orientări de valoare şi opinii despre realităţile
comunelor investigate
Imaginea pe care şi-o fac oamenii despre propria lor comună şi gradul
de satisfacţie faţă de ”ofertele locale” sunt în funcţie de mai mulţi factori şi nu
numai de realitatea obiectivă care se află la originea stării noastre. Asemenea
elemente subiective se construiesc, de fapt, în confruntarea (şi compararea)
condiţiilor locale, de pildă, cu alte condiţii mai bune sau mai rele, mai apropiate
de mediul nostru sau mai îndepărtate social şi geografic. În ciuda condiţiilor
mai dificile din comuna Gropniţa – căi de acces, drumuri, transport, servicii
pentru populaţie etc. – locuitorii nu-şi manifestă nemulţumirea sau insatisfacţia
într-un grad mai mare – cum ne-am aştepta – în raport cu cetăţenii din Păstrăveni. Asistenţa medicală, de pildă, satisface într-o măsură mare şi foarte mare 83% dintre subiecţii investigaţi la Gropniţa, faţă de 72% la Păstrăveni, deşi
obiectiv vorbind calitatea serviciilor respective nu diferă.
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Dacă comparăm rezultatele subiective cu cele relativ obiective (din
primele capitole) constatăm că locuitorii din Gropniţa sunt mai ”indulgenţi” cu
disfuncţiile locale şi cu numeroasele probleme sau ”aspecte negative din viaţa
lor, în raport cu ”exigenţa” întâlnită adesea la Păstrăveni (vezi gradul de satisfacţie a subiecţilor privind starea de sănătate, locuinţă, venituri, ocupaţie etc.).
Considerăm ”normale” – în raport cu nivelul cultural românesc – răspunsurile la indicatorul – opţiuni valorice – care ne oferă în ambele comune
aceeaşi ierarhie a ”priorităţilor familiale”:
1. Sănătate (61 – 62% locul 1, 17-18%, locul 2);
2. Familie (70% la Gropniţa şi 58% la Păstrăveni, locurile 1+2)
3. Venituri (21% la Gropniţa şi 39% la Păstrăveni, locurile 1+2 etc).
Observăm că locuitorii din Păstrăveni sunt mai pragmatici, ponderea celor care pun pe primele 2 locuri veniturile fiind semnificativ mai mare (14% locul
1 şi 25% locul 2) faţă de locuitorii din Gropniţa (numai 7% locul 1 şi, respectiv,
14% locul 2, veniturile).
Subiecţii investigaţi au declarat (indicatorul 53) că situaţia lor actuală este mai proastă sau mult mai proastă (aproape 50% la Gropniţa şi 64% la
Pastrăveni), într-o pondere net superioară faţă de cei care s-au declarat mulţumiţi. Nici un subiect nu găseşte că situaţia lui actuală ar fi mult mai bună şi
numai 7% la Gropniţa şi 9% la Păstrăveni declară că această situaţie ar fi ”ceva mai bună” decât anul trecut.
Proiectarea ”situaţiei personale” (pentru anul viitor) oferă o ”imagine pesimistă”: numai 1% dintre subiecţi consideră că vor avea o situaţie mult mai
bună; 19% la Gropniţa şi doar 10% la Păstrăveni consideră că situaţia lor va fi
”ceva mai bună” decât în prezent. Desigur, majoritatea populaţiei este fie neîncrezătoare (va trăi aproximativ la fel deci greu) fie critică şi sigură că va trăi
mai prost sau mult mai prost (40% la Gropniţa şi 60% la Păstrăveni). Observăm astfel că populaţia din Păstrăveni este mai critică, şi totodată mai pesimistă (în raport cu exigenţele şi aşteptările ei specifice).
În fapt, între modelele culturale din zonele de care aparţin cele două comune (zona Iaşi – respectiv, zona Neamţ) există diferenţe calitative – chiar dacă
aparţin aceleiaşi culturi naţionale – diferenţe care îşi pun amprenta pe situaţia socială şi care explică deosebirile de opinie şi de reflectare.
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ANEXE COMPARATIVE
(selecţie)
1. Structuri pe sexe
Sat

Tc.Gropniţa
Tc.Păstrăveni

Total
din care:
nr.
%
421
100.00
434
100.00

Bărbaţi
nr.
217
224

%
51.54
51.61

Femei
nr.
204
210

%
48.46
48.39

2. Structura pe grupe de vârstă
Grupa de vârstă
Tc.Gropniţa
0- 4
5- 9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70+
Tc.Păstrăveni
0- 4
5- 9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44

Total
nr.
%
421
100
19
100
24
100
43
100
37
100
45
100
25
100
24
100
13
100
30
100
31
100
30
100
20
100
26
100
21
100
33
100
434
100
17
100
20
100
25
100
24
100
42
100
37
100
33
100
19
100
12
100

Bărbaţi
nr.
%
217
51,54
11
57,89
11
45,83
23
53,49
20
54,05
27
60,00
13
52,00
14
58,33
8
61,54
16
53,33
14
45,16
13
43,33
10
50,00
10
38,46
11
52,38
16
48,48
224
51,61
7
41,18
12
60,00
13
52,00
9
37,50
24
57,14
21
56,76
22
66,67
10
52,63
9
75,00

Femei
nr.
204
8
13
20
17
18
12
10
5
14
17
17
10
16
10
17
210
10
8
12
15
18
16
11
9
3

%
48,46
42,11
54,17
46,51
45,95
40,00
48,00
41,67
38,46
46,67
54,84
56,67
50,00
61,54
47,62
51,52
48,39
58,82
40,00
48,00
62,50
42,86
43,24
33,33
47,37
25,00
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Grupa de vârstă

Total
nr.
%
26
100
41
100
34
100
34
100
31
100
39
100

45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70+

Bărbaţi
%
9
34,62
17
41,46
16
47,06
17
50,00
18
58,06
20
51,28

Femei

nr.

nr.

%
65,38
58,54
52,94
50,00
41,94
48,72

17
24
18
17
13
19

3. Vârsta medie
Sat

Vârsta medie (ani)
Total

Bărbaţi

Femei

Tc.Gropniţa

35.9

34.7

37.3

Tc.Păstrăveni

40.4

39.9

40.8

4. Raportul de dependenţă demografică între populaţia
dependentă (sub 15 sau peste 65 ani) şi populaţia aptă
de muncă (între 15 şi 64 ani)
Sat

Sex

Tc.Gropniţa

Tc.Păstrăveni

T
b
f
T
b
f

Total
nr.
421
217
204
434
224
210

%
100
100
100
100
100
100

A. Sub 15 şi
peste 65 ani
nr.
%
140
33.25
72
33.18
68
33.33
132
30.41
70
31.25
62
29.52

B. Între 15 şi 64
ani
nr.
%
281
66.75
145
66.82
136
66.67
302
69.59
154
68.75
148
70.48

A/B
%
49.82
49.66
50.00
43.71
45.45
41.89

Notă: Coloana Sex semnifică: (T)= total, (b)= bărbaţi şi (f)= femei.

5. Provenienţa geografică (zone)
Sat
Tc.Gropniţa
Tc.Păstrăveni

Localnici din co- din judeţ
mună
nr. % nr. %
nr. % nr. %
421 100 380 90,26 3 0,71 30 7,13
434 100 384 88,48 4 0,92 2 0,46
Total

din
din Tran- din
Banat silvania Moldova
nr. % nr. %
nr. %
3 0,71 1 0,24 416 98,81
0 0
5 1,15 426 98,16

din
Sud
nr. %
1 0,24
3 0,69
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6. Vechimea în localitate a celor veniţi din altă parte
Sat/Zonă

Tc.Gropniţa
Banat
Moldova
Sud
Transilvania
Tc.Păstrăveni
Moldova
Sud
Transilvania

Total

nr.
41
3
36
1
1
50
42
3
5

%
100
100
100
100
100
100
100
100
100

0-4 ani

nr.
2
0
2
0
0
4
3
1
0

5-9 ani

% nr.
4,88 4
0 0
5,56 3
0 1
0 0
8 15
7,14 13
33,3 2
0 0

10-14 ani 15-19 ani

20-24
ani

% nr. % nr. % nr.
9,76 4 9,76 5 12,20 4
0
0
0
0
0
0
8,33 4 11,11 5 13,89 3
100 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
30 2
4
2
4
2
30,95 2 4,76 1 2,38 2
66,67 0
0
0
0
0
0
0
0
1 20 0

25-29 ani peste 30 Vech.
ani
medie
% nr. % nr. % (ani)
9,76 4 9,76 18 43,90 24,2
0 0 0
3 100 35,0
8,33 4 11,11 15 41,67 23,8
0 0 0
0
0
7,0
100 0 0
0
0 22,0
4 4 8 21 42 21,2
4,76 3 7,14 18 42,86 21,3
0 0 0
0
0
5,3
0 1 20 3 60 29,8

7. Provenienţa geografică (judeţe)
Judeţ/Zonă
Tc.Gropniţa
Localnici
din comună
Arad
Banat
Iaşi
Neamţ
Suceava
Moldova
Dolj
Sud
Alba
Transilvania
Tc.Păstrăveni
Localnici
din comună
Bacău
Botoşani
Brăila
Iaşi
Neamţ
Suceava
Moldova
Gorj
Ialomiţa
Sud
Alba
Transilvania

Cod
0
1
3
Zonă
23
29
35
Zonă
16
Zonă
2
Zonă
0
1
4
7
9
23
29
35
Zonă
18
22
Zonă
2
Zonă

Nr.
421
380
3
3
3
30
2
1
416
1
1
1
1
434
384
4
1
1
2
2
31
1
426
2
1
3
5
5

%
100
90,26
0,71
0,71
0,71
7,13
0,48
0,24
98,81
0,24
0,24
0,24
0,24
100
88,48
0,92
0,23
0,23
0,46
0,46
7,14
0,23
98,16
0,46
0,23
0,69
1,15
1,15
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8. Perioada stabilirii în localitate
(cuprinde numai persoanele venite)
până în '50-'59
'60-'69
'70-'79
'80-'89
după '89
1950
nr. % nr. % nr. % nr. %
nr.
% nr. % nr.
%
Tc.Gropniţa 41 100 3 7,32 8 19,51 7 17,07 8 19,51 9 21,95 6 14,63
Tc.Păstră- 50 100 6
12 5 10 10 20
6
12
6
12 17
34
veni
Sat

Total

9. Vârsta şefilor de gospodărie
Sat

Total

Sub
20 ani
nr. % nr. %
Tc.Gropniţa
107 100 0 0
Tc.Păstrăveni 121 100 0 0

20-29 30-39 40-49 ani
ani
ani
nr. % nr. % nr. %
6 5,61 8 7,48 22 20,56
4 3,31 10 8,26 14 11,57

50-59 ani peste 60
ani
nr. % nr. %
24 22,43 47 43,93
33 27,27 60 49,59

Vârsta
medie
55,6
57,8

10. Familia – mărime (nr. de persoane în gospodării)
Sat
Tc.Gropniţa
Tc.Păstrăveni

Total
1 pers.
gospod.
nr. % nr.
%
107 100 6
5,61
121 100 7
5,79

peste 6
Număr
pers.
mediu
nr.
%
nr.
%
nr.
%
/gosp.
25 23,36 54 50,47 22 20,56 3,9
28 23,14 68 56,20 18 14,88 3,6
2 pers.

3-5 pers.

11. Clădiri
Număr 1 clădire 2 clădiri 3 clădiri 4 clădiri
5
6
>6
Nr. megosp.
clădiri clădiri clădiri diu clănr. % nr. % nr. % nr. % nr. % nr. % nr. % nr. % diri/gospodărie
Tc.Gropniţa 107 100 25 23,36 50 46,73 22 20,56 3 2,80 0 0 2 1,87 5 4,67
2,4
Tc.Păstrăveni 121 100 26 21,49 54 44,63 17 14,05 13 10,74 2 1,65 6 4,96 3 2,48
2,5
Sat

12. Casa – suprafaţă
Sat
Tc.Gropniţa
Tc.Păstrăveni

Nr.
case
NT PT
107 100
121 100

sub 50
50-74
75-99
mp
mp
mp
N1 P1 N2 P2 N3 P3
79 73,83 19 17,76 4 3,74
41 33,88 40 33,06 27 22,31

100-149 150-199 peste S.medie/
200
casă
(mp)
N4 P4 N5 P5 N6 P6
4 3,74 1 0,93 0 0
40,9
10 8,26 0 0
3 2,48 65,3

13. Casa – număr camere
Sat

Tc.Gropniţa
Tc.Păstrăveni

Număr
case
nr. %
107 100
121 100

1
2
3
cameră camere camere
nr. % nr. % nr. %
0 0
42 39,25 39 36,45
1 0,83 25 20,66 41 33,88

4
camere
nr. %
22 20,56
37 30,58

5
camere
nr. %
3 2,80
9 7,44

6
camere
nr. %
1 0,93
5 4,13

>6
camere
nr. %
0 0
3 2,48

Număr
mediu
camere
2,4
2,5
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14. Irigaţii
(nesemnificative: doar 3,5 ha)
Total gospodării Gospodării cu irigaţii

Sat

nr.
107
121

Tc.Gropniţa
Tc.Păstrăveni

%
100
100

nr.
3
2

Gospodării fără
irigaţii
nr.
%
104
97,20
119
98,35

%
2,80
1,65

15. Apă pentru animale
Sat

cu apă
pt. animale
nr.
%
12
11,21
2
1,65

Total
gospodării
nr.
%
107
100
121
100

Tc.Gropniţa
Tc.Păstrăveni

fără apă
pt. animale
nr.
%
95
88,79
119
98,35

16. Apă – cantitate
Sat

Apă suficientă

Total
gospodării
nr.
%
107
100
121
100

Tc.Gropniţa
Tc.Păstrăveni

nr.
98
118

Apă insuficientă

%
91,59
97,52

nr.
9
3

%
8,41
2,48

17. Drumuri – distanţa (în km) până
la cel mai apropiat drum pavat
Sat

Nr.gosp.

sub 0,1-0,5 km 0,5-2 km
0,1 km

nr.

nr. % nr.

%

%

nr.

%

2-5 km

nr.

%

peste 5
km
nr.

Dist.
med.
(km)

%

Tc.Gropniţa

107 100 0

0

13 12,15 17 15,89 44 41,12 33 30,84

3,4

Tc.Păstrăveni

121 100 0

0

39 32,23 62 51,24 18 14,88

1,1

2

1,65

18. Drumuri – distanţa (în km) până
la cel mai apropiat drum cu pietriş
Sat

Tc.Gropniţa
Tc.Păstrăveni

Nr.gosp

sub 0,1
km

0,1-0,5
km

0,5-2 km

2-5 km

peste 5
km

nr. % nr. % nr. % nr. % nr. % nr. %
107 100 0
0 60 56,07 17 15,89 14 13,1 16 15
121 100 106 87,6 3 2,48 11 9,09 0
0
1 0,83

Dist.
med.
(km)
1,5
0,1
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19.a. Înzestrare
Sat

Tc.Gropniţa
Tc.Păstrăveni

Total
Racord. electr.
TV color
TV alb/negru
Radio
Aragaz
gospod.
da
nu
da
nu
da
nu
da
nu
da
nu
nr. % nr. % nr. % nr. % nr. % nr. % nr. % nr. % nr. % nr. % nr. %
107 100 103 96,26
3,74 20 18,69 87 81,31 77 71,96 30 28,04 78 72,90 29 27,10 59 55,14 48 44,86
121 100 120 99,17
0,83 39 32,23 82 67,77 67 55,37 54 44,63 93 76,86 28 23,14 63 52,07 58 47,93

19.b. Înzestrare
Sat

Tc.Gropniţa
Tc.Păstrăveni

Total
Frigider
Maşină de spălat
Aspirator
Videocasetofon
gospod.
da
nu
da
nu
da
nu
da
nu
nr. % nr. % nr. % nr. % nr. % nr. % nr. % nr. % nr. %
107 100 34 31,78 73 68,22 17 15,89 90 84,11 5 4,67 102 95,33 4 3,74 103 96,26
121 100 49 40,50 72 59,50 41 33,88 80 66,12 13 10,74 108 89,26 7 5,79 114 94,21

20. Acces la telefon
(pt. cei fără telefon)
(distanţa în km până la cel mai apropiat
post telefonic)
Sat

Tc.Gropniţa
Tc.Păstrăveni

Total
sub 1 km
gospod.
nr.
% nr.
%
107 100 28 26,17
102 100 41 40,20

1-3 km
nr.
13
32

3-5 km

%
12,15
31,37

nr.
31
26

%
28,97
25,49

5-10 km
nr.
34
3

%
31,78
2,94

peste 10 km
nr.
1
0

%
0,93
0

21. Baie
Sat

Tc.Gropniţa
Tc.Păstrăveni

Total
gospod.
nr. %
107 100
121 100

Baie

Evacuare prin
Canal
nr.
%
0
0
2
25

Fosă
nr.
3
8

%
2,80
6,61

nr.
0
4

%
0
50

Altele
nr.
%
3
100
2
25

22. Tip de combustibil
Sat
Tc.Gropniţa
Tc.Păstrăveni

Nr.
Lemne
gospod.
nr. % nr.
%
107 100 70 65,42
121 100 116 95,87

Ciocălăi
nr.
%
24 22,43
1
0,83

Gaz metan
nr.
3
2

%
2,80
1,65

Aragaz
nr.
10
1

%
9,35
0,83

Motorină
nr.
0
1

%
0
0,83
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23. Aprovizionarea cu combustibil
Sat

Combustibil

Tc.Gropniţa
Aragaz
Coceni
Gaz metan
Lemn
Tc.Păstrăveni
Aragaz
Coceni
Gaz metan
Lemn
Motorină

Total
nr.
107
10
24
3
70
121
1
1
2
116
1

%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Vânzători
ambulanţi
nr.
%
41 38,32
10
100
2
8,33
3
100
26 37,14
39 32,23
1
100
1
100
2
100
34 29,31
1
100

Pădure

Depozit
nr.
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0

%
0,93
0
0
0
1,43
0,83
0
0
0
0,86
0

nr.
43
0
0
0
43
81
0
0
0
81
0

%
40,19
0
0
0
61,43
66,94
0
0
0
69,83
0

Resurse
proprii
nr.
%
22 20,56
0
0
22 91,67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

24. Teren – proprietate – structuri de folosinţă
Sat
Tc.Gropniţa

Tc.Păstrăveni

Tip Nr.gosp. 0 ha
teren nr. % nr. %
107 100 4 3,74
Agricol 107 100 4 3,74
Arabil 102 100 0 0
Păşuni 11 100 0 0
Fâneţe 19 100 0 0
Vii
27 100 0 0
Grădini 26 100 0 0
121 100 8 6,61
Agricol 121 100 8 6,61
Arabil 113 100 0 0
Păşuni 41 100 0 0
Fâneţe 24 100 0 0
Livezi
5 100 0 0
Vii
2 100 0 0
Grădini 35 100 0 0
Păduri 9 100 0 0

0-1 ha
nr. %
30 28,04
30 28,04
30 29,41
9 81,82
17 89,47
27 100
26 100
30 24,79
30 24,79
36 31,86
37 90,24
21 87,50
5 100
2 100
35 100
8 88,89

1-3 ha
nr. %
32 29,91
32 29,91
37 36,27
2 18,18
2 10,53
0
0
0
0
59 48,76
59 48,76
65 57,52
4 9,76
3 12,50
0
0
0
0
0
0
1 11,11

3-5 ha
nr. %
23 21,50
23 21,50
21 20,59
0
0
0
0
0
0
0
0
17 14,05
17 14,05
7 6,19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5-10 ha
nr. %
18 16,82
18 16,82
14 13,73
0
0
0
0
0
0
0
0
4 3,31
4 3,31
3 2,65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10 +
nr. %
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
3 2,45
3 2,45
2 1,77
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Total Medie
(ha)
(ha)
318
3,0
318
3,0
277
2,7
7
0,6
13
0,7
6
0,2
2
0,1
305
2,5
305
2,5
233
2,1
22
0,5
15
0,6
0
0
1
0,5
8
0,2
4
0,4

25. Structuri de exploatare
Sat
Tc.Gropniţa
Tc.Păstrăveni

Nr.
Individ.
Dat în
În asogosp.
arendă
ciaţie
nr. % nr.
% nr. % nr. %
107 100 87 81,31 5 4,67 29 27,10
121 100 109 90,08 1 0,83 1 0,83

Locator

Luat în Dat în
arendă
parte
nr. % nr. % nr. %
0
0
4 3,74 6 5,61
1 0,83 11 9,09 6 4,96
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26. Animale în gospodărie
Sat
Tc.Gropniţa
Media
Tc.Păstrăveni
Media

Total
gosp.

Total

107
107
121
121

118
1,1
157
1,3

Bovine
din care:
vaci l. tineret
77
41
0,7
0,4
111
46
0,9
0,4

cai

oi

81
0,8
28
0,2

594
5,6
109
0,9

capre porci păsări
9
0,1
1
0

153
1,4
171
1,4

1434
13,4
1576
13

27. Apel la servicii de mecanizare
Număr
Nu
Da
gospodin care:
dării
nr. % nr. % nr. %
Tc.Gropniţa 107 100 38 35,51 69 64,49
Tc.Păstrăveni 121 100 22 18,18 99 81,82
Sat

Asociaţie

Firmă
partic.

AGRO- SocieMEC tate comercială
nr. % nr. % nr. % nr. %
11 15,94 5 7,25 41 59,42 2 2,90
0
0 11 11,11 77 77,78 5 5,05

Persoană fizică
nr. %
10 14,49
6 6,06

28. Înzestrare tehnică
Sat

Tc.Gropniţa
Tc.Păstrăveni

Total
gospod.

107
121

Autotracţiune

Tractoare
1
11

Cu tracţiune mecanică

Combine
0
0

Plug
1
5

Semănăt.
0
2

Cu
tracţiune animală
Prăşit. Căruţă
0
39
2
19

29. Venit mediu/gospodărie şi /persoană (mii lei)
Sat

Tc.Gropniţa
Tc.Păstrăveni

Nr. Nr.gosp.
pers.
nr. %
421 107 100
434 121 100

sub 100 100-250 250-500 500-750

750> 1000
Venit
1000
mediu
nr. % nr. % nr. % nr. % nr. % nr. % Gosp. Pers.
24 22,43 27 25,23 34 31,78 12 11,21 3 2,80 7 6,54 361
92
21 17,36 26 21,49 34 28,10 15 12,40 12 9,92 13 10,74 467 130

30. Ajutor de la rude
Sat
Tc.Gropniţa
Tc.Păstrăveni

Nr. gospodărie
nr.
%
107
100
121
100

Niciodată
nr.
%
103
96,26
120
99,17

Ocazional
nr.
%
4
3,74
1
0,83
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31. Venituri din servicii pentru terţe părţi
Sat

Total
gospod.

da
Tc.Gropniţa
Tc.Păstrăveni

Plata în natură

Venit din servicii

nr. % nr.
107 100 10
121 100 43

nu

%
9,35
35,54

nr.
97
78

da
%
90,65
64,46

nr.
17
27

nu

%
15,89
22,31

nr.
90
94

%
84,11
77,69

32. Vinde produse agricole
Sat

Total

Nu

Ocazional

Frecvent

din care:

gospod.
Tc.Gropniţa
Tc.Păstrăveni

nr.
107
121

%
100
100

Vegetale

Animale

nr.
%
nr.
%
nr.
%
nr.
%
nr.
%
66 61,68 34 31,78 7
6,54 4 57,14 3 42,86
78 64,46 30 24,79 13 10,74 10 76,92 3 23,08

33. Cui vinde produse agricole?
(subeşantionul gospodăriilor care declară
că vând frecvent – tabelul nr. 32)
Sat

Nr.gosp.

Tc.Gropniţa

nr.
7

%
100

Tc.Păstrăveni

13

100

1

2

3

4

5

nr. % nr. % nr. % nr. % nr.
1 14,3 1 14,3 1 14,3 4 57,1 0
4

30,8

1

7,7

0

0

5

38,5 1

6
%
0

nr.
0

%
0

7,7

1

7,7

34. Schimb de produse
Sat

Total
gospod.
nr. %

Nu

Rar

Frecvent

Cu produse
vegetale
nr.
%

nr.

%

nr.

%

nr.

%

Tc.Gropniţa

107 100

84

78,50

21

19,63

2

1,87

2

100

Tc.Păstrăveni

121 100

100

82,64

18

14,88

3

2,48

3

100

35. Aprecierea situaţiei personale
(situaţia personală în 1998 faţă de anul 1997)
Sat

Tc.Gropniţa
Tc.Păstrăveni

Nr.gosp.
nr. %
107 100
121 100

Mult mai
bună
nr.
%
0
0
0
0

Ceva mai
bună
nr.
%
8
7,48
12 9,92

Aprox. la Ceva mai
Mult mai
fel
proastă
proastă
nr.
%
nr.
%
nr.
%
46 42,99 41 38,32 12 11,21
31 25,62 59 48,76 19 15,70
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36. Aprecierea situaţiei personale
(perspective scontate 1998-1999)
Sat

Tc.Gropniţa
Tc.Păstrăveni

Nr.gosp.

Mult mai
bine
nr.
%
1
0,93
1
0,83

nr. %
107 100
121 100

Ceva mai Aprox. la Ceva mai
Mult mai
bine
fel
proastă
proastă
nr.
%
nr.
%
nr.
%
nr.
%
21 19,63 42 39,25 28 26,17 15 14,02
13 10,74 34 28,10 42 34,71 31 25,62

37. Vânzarea de produse agricole
(cumpărători – preferinţe)
Sat

Tc.Gropniţa
Tc.Păstrăveni

Nr.gosp.
nr.
107
121

Stat

%
100
100

nr.
46
61

Firme private

%
42,99
50,41

nr.
8
13

%
7,48
10,74

Asociaţii
ţărăneşti
nr.
%
16
14,95
16
13,22

Nu ştiu
nr.
37
31

%
34,58
25,62

38. Vânzări către stat în 1997
Sat
Tc.Gropniţa
Tc.Păstrăveni

Nr. gosp.
nr.
107
121

%
100
100

Toată cantit.
nr.
1
3

%
0,93
2,48

N-am reuşit

O parte
nr.
14
13

%
13,08
10,74

nr.
37
34

%
34,58
28,10

N-am
intenţionat
nr.
%
55
51,40
71
58,68

39. Satisfacţie (preţuri de achiziţie de stat)
Sat
Tc.Gropniţa
Tc.Păstrăveni

Nr.
Foarte
gosp.
mulţumit
nr. % nr.
%
107 100 2
1,87
121 100 0
0

Mulţumit Nemulţumit F.nemulţumit
nr.
6
8

%
5,61
6,61

nr.
45
48

%
42,06
39,67

nr.
27
37

%
25,23
30,58

Nu ştiu
nr.
%
27 25,23
28 23,14

40. Dezvoltarea gospodăriei după 1990 (cumpărări)
Sat
Tc.Gropniţa
Tc.Păstrăveni

Nr. gosp.
nr.
107
121

%
100
100

Pământ
nr.
2
10

%
1,87
8,26

Înfiinţ.
plantaţie
nr.
%
1
0,93
0
0

Animale
nr.
23
34

%
21,50
28,10

Echipament
nr.
5
6

%
4,67
4,96
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41. Cumpărări – surse
Sat

Gosp. ce
Din
Prin
din care de la:
au
surse
cumpărat proprii împrumut Bancă Bancă Asoc. Rude
Alte
stat
priv.
pers.
nr. % nr. % nr. % nr. % nr. % nr. % nr. % nr. %
Tc.Gropniţa
26 100 23 88,5 3 11,5 0 0 1 33,3 0 0 1 33,3 1 33,3
Tc.Păstrăveni 41 100 33 80,5 8 19,5 4 50 0 0 1 12,5 2 25 1 12,5

42. Depuneri CEC etc.
Sat
Tc.Gropniţa
Tc.Păstrăveni

Nr. gosp.
nr.
%
107
100
121
100

Are
nr.
13
23

Nu are
%
12,15
19,01

nr.
94
98

%
87,85
80,99

43.a. Proiecte pentru anul 2000
Sat

Tc.Gropniţa
Tc.Păstrăveni

Asociere pt. firmă
Nu
Da
Nu
Nehot.
Nu
este
este
cazul
cazul
nr. % nr. % nr. % nr. % nr. % nr. % nr. % nr. % nr. %
107 100 3 2,8 80 74,8 2 1,9 22 20,6 9 8,4 75 70,1 1 0,9 22 20,6
121 100 8 6,6 70 57,9 4 3,3 39 32,2 11 9,1 70 57,9 4 3,3 36 29,8
Total
gospod.

Da

Firmă proprie
Nu
Nehot.

43.b. Proiecte pentru anul 2000
Angajare într-o firmă privată
Schimbare ocupaţie
Da
Nu
Nehot.
Nu
Da
Nu
Nehot.
Nu
este
este
cazul
cazul
nr. % nr. % nr. % nr. % nr. % nr. % nr. % nr. % nr. %
Tc.Gropniţa 107 100 14 13,1 71 66,4 0 0 22 20,6 17 15,9 66 61,7 2 1,9 22 20,6
Tc.Păstrăveni 121 100 25 20,7 56 46,3 6 5 34 28,1 24 19,8 59 48,8 11 9,1 27 22,3
Sat

Total
gospod.

MODELAREA CONCEPTUAL – MATEMATICĂ
A EVOLUŢIEI PE TERMEN LUNG A STOCULUI DE
HUMUS DIN SOLURILE SITUATE PE VERSANŢI
CVASILINIARI
Cristian–Valeriu Patriche

Humusul reprezintă un amestec de substanţe organice complexe, format
prin descompunerea parţială şi resintetizarea (polimerizarea) subsecventă a
materiei organice moarte, de natură vegetală sau animală, care se acumulează
în partea superioară a solului. Acest amestec include două componente principale: acizii humunici (hymatomelanici, crenici, fulvici) şi huminele (de insolubilizare, reziduale şi de neosinteză microbiană) diferenţiate, în principal, sub raportul greutăţii moleculare, mobilităţii şi ponderii lanţurilor alifatice azotoase.
Humusul determină în cel mai înalt grad fertilitatea fizică, chimică şi biologică a
solurilor, constituind un factor de producţie de primă importanţă.
Procesul de formare a humusului este foarte lent, astfel încât această
resursă poate fi considerată neregenerabilă la scară umană. Pe de altă parte
însă deprecierea rezervei de humus poate fi un proces deosebit de activ,
derulându-se uneori cu rate foarte accentuate şi determinând epuizarea completă a rezervelor, într-un interval de timp de ordinul zecilor de ani, mai ales, pe
terenurile în pantă utilizate antropic necorespunzător. Iată de ce, o problemă
fundamentală a lumii contemporane este cunoaşterea intimă a mecanismelor
de formare – epuizare a stocului de humus din sol, în vederea conservării cât
mai eficiente a rezervelor actuale.
Evoluţia pe termen lung a stocului de humus din sol este condiţionată de
două categorii fundamentale de procese: procesele de humificare – mineralizare – huminizare şi procesele erozionale. Acestea acţionează conjugat în partea
superioară a solului, determinând o evoluţie progresivă, regresivă sau complexă a rezervei de humus. Fiecare dintre aceste două categorii de procese manifestă diferenţieri spaţiale şi temporale, atât sub raport cantitativ, cât şi calitativ,
fapt ce induce diferenţieri corespunzătoare la nivelul stocului de humus.
Modelul prezentat în acest articol a rezultat din integrarea funcţională a
două modele, corespunzătoare proceselor sus-amintite, având la bază următoarele presupuneri:
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1. Presupuneri referitoare la modelarea proceselor
de humificare – mineralizare – huminizare
a) Reziduul organic este constituit dintr-o masă activă, mai uşor degradabilă (celuloze, hemiceluloze, substanţe protidice, aminoacizi) care evoluează fie spre humificare, fie spre mineralizare şi o masă inertă, mai greu degradabilă (lignine, ceruri, grăsimi, răşini, substanţe tanante) care evoluează aproape exclusiv spre humificare şi, în special,
spre forme rezistente de humus de tipul huminelor reziduale (anexa
nr. 1, figura nr. 1).
b) Humusul este constituit, de asemenea, dintr-o masă activă, mai susceptibilă la mineralizare, formată pe seama reziduurilor active şi, parţial, pe seama celor inerte, şi o masă inertă, formată pe seama reziduurilor inerte (anexa nr. 1, figura nr. 1).
c) Mineralizarea humusului inert este foarte lentă, putând fi neglijată.
d) Nivelul mineralizării humusului depinde nu atât de condiţiile pedoclimatice, cât de cantitatea de humus din sol, cu care se află într-o relaţie de directă proporţionalitate. Acest fapt a fost demonstrat experimental prin cercetările de lungă durată efectuate, începând cu anul
1840, asupra a două parcele de teren din zona Rothamsted (Marea
Britanie) [2]. Modelul de faţă presupune relaţia mineralizare–humus
ca fiind liniară.
2. Presupuneri referitoare la modelarea proceselor erozionale
a) Versantul este afectat doar de eroziunea areolară.
b) Rata eroziunii areolare se menţine constantă în timp.
c) Rata eroziunii areolare variază în lungul profilului de versant după o
funcţie polinomială de gradul 2. Presupunerea se bazează pe conceptul de unitate morfofuncţională de versant. Astfel, în unitatea
morfofuncţională de mijloc, caracterizată prin dinamica cea mai accentuată, eroziunea areolară prezintă rata maximă, în timp ce în unităţile periferice (interfluviu, baza versantului) rata de eroziune scade
progresiv până la zero, pe cumpăna de ape şi linia de drenaj adiacentă versantului.
În continuare, se impune prezentarea sintetică a aparatului matematic
utilizat în construirea celor două modele:
A. Modelul proceselor de humificare – mineralizare – huminizare
sau modelul Hénin – Dupuis îmbunătăţit [5] (anexa nr. 1).
Bazat pe o analiză aprofundată a modelului Hénin – Dupuis [1], modelul
îmbunătăţit lucrează cu trei coeficienţi izohumici, un coeficient de mineralizare
şi un coeficient de huminizare. Coeficientul izohumic K 1 exprima proporţia din
reziduul total care trece în humus activ prin humificarea reziduului activ, iar co-
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eficienţii K1' şi K1" exprimă proporţiile din reziduul total care trec în humus activ, respectiv în humus inert, prin humificarea reziduului inert. Coeficientul de
mineralizare K2 exprimă proporţia humusului activ care evoluează spre mineralizare, iar valoarea momentană a acestuia poate fi determinată cu relaţia [3]:
K2=f·fr{1200/[(200+A)·(200+0,3C)]}
unde:
A – proporţia de argilă (‰);
C – proporţia de carbonat de calciu (‰);
f = 0,2·(-5), unde  – temperatura medie anuală;
fr – fracţia reziduului activ.
Coeficientul de huminizare K3 exprimă proporţia humusului activ ce trece
progresiv, prin avansarea polimerizării substanţelor humice, în humus inert.
Ţinând cont de relaţiile dintre reziduul organic şi humus, exprimate prin
intermediul coeficienţilor sus-amintiţi, putem scrie:
Ha=m·(K1+K1')·(1-K2-K3)
Hi=m[K1"+K3(K1+K1')]
'
Renotând K=K1+K1 şi K'= K1" humusul total va fi:
H=Ha+Hi=m[K(1- K2)+ K']
Această ecuaţie a humusului exprimă însă o realitate staţionară, arătând
cât humus poate fi sintetizat dintr-o cantitate dată de reziduu organic. Ea este
valabilă doar în cazul în care rata de acumulare a reziduului organic este mai
mică sau egală cu suma coeficienţilor izohumici (r b  K1+K1) pentru că, în această situaţie, masa humusului activ evoluând lent, coeficientul de mineralizare poate fi considerat constant. Dacă, dimpotrivă, rb  K1+K1 atunci creşterea mai accentuată a humusului activ determină intensificarea proporţională a mineralizării
acestuia, caz în care coeficientul K2 nu mai poate fi considerat constant. Presupunând o relaţie directă liniară între cei doi parametri (K2=C·Ha, unde C este o
constantă de proporţionalitate, respectiv constanta de mineralizare), obţinem:
K2=[C·m·K·(1-K3)/(1+C·m·K)]
Înlocuindu-l pe K2 în relaţia humusului total, rezultă:
H=m·[K·(1+C·m·K·K3)/(1+C·m·K)+ K']
Ne interesează însă să obţinem o ecuaţie care să exprime evoluţia humusului în timp. În acest scop, vom lucra în continuare cu rata absolută a proceselor bioacumulative (rb). Astfel:
m=rb·t
unde: t – timpul.
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Introducând această expresie în ecuaţia humusului obţinem ecuaţia de
evoluţie a humusului pe termen lung prin procese de humificare – mineralizare
– huminizare:
H= rb·t·[K·(1+C·rb·K·K3·t)/(1+C·rb·K·t)+K']
Se impune menţiunea că rata proceselor bioacumulative este presupusă
a fi constantă în timp. Dacă aceasta suferă modificări într-un anumit moment
din timp, spre exemplu ca urmare a modificării condiţiilor fitoclimatice pe cale
naturală sau antropică, ecuaţia de evoluţie trebuie rescrisă potrivit noii rate
bioacumulative din acel moment.
Pentru a trasa graficul acestei funcţii (H=f(t)), care reprezintă curba de
evoluţie a humusului (anexa nr. 1, figura nr. 2), trebuie să avem în vedere următoarele aspecte:
1. domeniul de definiţie al funcţiei, care este intervalul [0,) în care variabila independentă timp poate lua valori. Prin urmare, graficul va fi situat la dreapta axei OY.
2. semnul funcţiei este pozitiv pentru că toţi coeficienţii sunt pozitivi, prin
urmare, graficul va fi situat deasupra axei OX.
3. asimptote: funcţia nu are asimptotă orizontală pentru că: lim tf(t)=8.
De asemenea, nu are asimptotă verticală pentru că funcţia ia valori
reale pentru fiecare t pozitiv. Funcţia are, în schimb, asimptotă oblică,
ecuaţia acesteia fiind:
H=m·t+n
m=limt[f(t)/t]=rb·(K·K3+ K')
n=limt[f(t)-mt]=(1-K3)/C
deci:
H= rb·(K·K3+ K')t+(1-K3)/C
1. Prima derivată este strict pozitivă ceea ce ne indică faptul că funcţia
este monoton crescătoare.
2. A doua derivată este strict negativă, ceea ce ne indică faptul că funcţia
este concavă, cu menţiunea că noţiunea de „concavitate” în matematică corespunde celei de „convexitate” din geografie.
Următorul pas este alcătuirea tabelului de variaţie a funcţiei (anexa nr. 1,
figura nr. 2) şi trasarea graficului (anexa nr. 1, figura nr. 3). Concluzia este că,
pe termen lung, creşterea masei de humus din sol se atenuează progresiv, tinzând asimptotic spre o dreaptă determinată.
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B. Modelul eroziunii areolare
Este un model spaţial, pentru că, aşa cum am precizat deja, presupunem
rata de eroziune constantă în timp. Determinarea ratei medii de eroziune, pe
terenurile agricole neamenajate antierozional, se poate realiza cu ajutorul metodologiei propuse de I. C. P. A. [6], care ia în calcul următorii parametri:
erozivitatea pluvială, panta şi lungimea versanţilor, tipul de sol şi textura materialului pământos fin. Această metodologie se adresează versanţilor liniari sau
cvasiliniari. Cvasiliniaritatea poate fi testată statistic în felul următor: se trasează o linie de profil perpendiculară pe curbele de nivel, de la axa de drenaj până
în cumpăna de ape; pentru fiecare punct de intersecţie a profilului cu izohipsele
se notează altitudinea şi distanţa faţă de axa de drenaj; cele două şiruri de valori astfel obţinute se corelează liniar, determinându-se coeficientul de corelaţie
Brevais – Pearson, a cărui semnificativitate de stabileşte pe baza testului Fisher – Snedecor. Dacă am obţinut o corelaţie liniară reală, atunci se determină
ecuaţia dreptei de regresie liniară a cărei pantă (coeficientul lui X) va reprezenta panta medie a versantului, pe care o vom utiliza în estimarea ratei medii de
eroziune. Tangenta acestui unghi de pantă reprezintă:
tg=(COVxy/x2)
unde:
X – şirul valorilor de distanţă faţă de axa de drenaj;
Y – şirul valorilor altitudinilor;
COVxy – covarianţa celor două şiruri de valori;
x2 – varianţa şirului X.
Dacă nu obţinem o corelaţie semnificativă, atunci determinarea funcţiei
eroziunii se poate face conform următoarei proceduri: se determină valorile
eroziunii pentru fiecare clasă de pantă din profilul de versant, după care acestea vor fi ajustate după o funcţie matematică.
Să revenim însă la modelul eroziunii areolare. Aşa cum am precizat anterior, am făcut presupunerea că rata de eroziune variază în lungul profilului de
versant după o funcţie polinomială de gradul 2:
r=f(l)=ao+a1l+a2l2
unde: l – distanţa faţă de axa de drenaj (baza versantului) (anexa nr. 1, figura
nr. 4).
Determinarea coeficienţilor ao, a1, a2, se realizează pe baza următoarelor
afirmaţii:
 rata de eroziune este zero în axa de drenaj şi pe cumpăna de ape
(l=0 şi l=L, unde L este lungimea totală a profilului);
 rata de eroziune este maximă la mijlocul versantului (l=L/2) şi, prin
urmare, derivata funcţiei în acest punct trebuie să fie egală cu zero;
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 eroziunea cumulată în lungul profilului este egală cu eroziunea medie
cumulată, ceea ce se exprimă matematic prin egalizarea suprafeţei
de sub graficul funcţiei cu suprafaţa delimitată de dreapta eroziunii
medii (anexa nr. 1, figura nr. 4).
Matematic, aceste condiţii se traduc astfel:
ao=0
a1+a2L=0

0L( a0  a1l  a2 l 2 )dl  L  rmed
de unde rezultă:
ao=0,
a1=(6· rmed)/L,
a2= – (6· rmed)/L2
Cu funcţia astfel determinată, putem afla rata maximă a eroziunii, care
va fi valoarea funcţiei în punctul L/2:
rmax=f(L/2)=3/2 rmed
C. Modelul integrat al evoluţiei pe termen lung a stocului
de humus din sol
Acest model rezultă din integrarea funcţională a primelor două. Astfel,
ecuaţia de evoluţie a stocului de humus este:
Ht=Ho+Hot – Eot
unde:
Ht – rezerva de humus la momentul de timp t (t/ha);
Ho – rezerva actuală de humus (t/ha), care se determină cu relaţia [6]:
n

H0   hi  Gi  DAi
i 1

unde:
hi

– procentul de humus din orizontul i;

Gi
DAi

– grosimea orizontului i (cm);
– densitatea aparentă a orizontului i (g/cm 3);

n

– numărul de orizonturi pedogenetice ce conţin humus.

Hot – cantitatea de humus formată în intervalul de timp de la momentul
actual la momentul t (t/ha);
Eot – cantitatea de humus îndepărtată din sol prin eroziune areolară,
în acelaşi interval de timp (t/ha).
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Potrivit calculelor anterioare, funcţia devine:
Ht=f(t)=Ho+rb·t·[K·(1+C·rb·K·K3·t)/(1+C·rb·K·t)+K']-(6·rmed/L)·(l-l2/L)·p·t
În expresia acestei funcţii intervine un parametru nou: p. Acesta reprezintă procentul de humus mediu ponderat din sol, împărţit la 100. Înmulţirea cu
p a eroziunii este necesară deoarece valorile determinate ale eroziunii areolare
reprezintă întreaga masă de sol erodată, din care humusul reprezintă doar un
anumit procent. Funcţia de mai sus poate fi utilizată pentru efectuarea următoarelor determinări:
1. Determinarea rezervei de humus din sol la un anumit moment din
timp şi pentru un anumit punct de pe versant. Apare astfel posibilă realizarea unor hărţi în izolinii care unesc puncte de pe versant cu aceeaşi rezervă de humus la un anumit moment. Aceste izolinii le-am
denumit curbe izohumice;
2. Determinarea timpului de epuizare totală sau până la o anumită valoare a rezervei actuale de humus, prin egalarea cu zero sau cu o altă
valoare critică a funcţiei şi extragerea lui t. Acest fapt permite realizarea unor hărţi în izolinii, care unesc puncte de pe versant cu acelaşi
timp de epuizare totală sau parţială a rezervei de humus. Aceste
izolinii le-am denumit izohumicrone;
3. Determinarea momentului din timp caracterizat prin prezenţa rezervei
maxime, după care stocul de humus va urma o depreciere progresivă.
Calculul acestui moment se realizează prin egalarea cu zero a derivatei funcţiei de evoluţie. Şi în acest caz există posibilitatea realizării
unor hărţi în izohumicrone însă referitoare la rezerva maximă.
Pe hărţile în izohumicrone referitoare la timpul de epuizare totală sau
parţială a rezervei de humus, pot fi puse în evidenţă areale cu intensităţi diferite de depreciere a stocului de humus. Pentru aplicaţia ce urmează, am stabilit
în mod convenţional, următoarele niveluri de intensitate a deprecierii stocului
de humus la valoarea critică de 100t/ha în primii 50 cm de sol:
a) depreciere foarte rapidă: sub 20 de ani;
b) depreciere rapidă: 20-25 de ani;
c) depreciere moderată: 25-50 de ani;
d) depreciere lentă: 50-75 de ani;
e) depreciere foarte lentă sau absentă: peste 75 de ani.
De asemenea, pe hărţile în izohumicrone referitoare la rezerva maximă,
putem separa areale cu risc de dinamică regresivă a stocului de humus. Convenţional, am stabilit următoarele clase:
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a) dinamica regresivă actuală: t=0;
b) dinamica regresivă imediată (iminentă): 0-5 de ani;
c) dinamica regresivă apropiată: 5-10 de ani;
d) dinamica regresivă mediu apropiată: 10-50 de ani;
e) dinamica regresivă îndepărtată (de perspectivă): peste 50 de ani.
Cele două aspecte integrate, intensitatea deprecierii stocului de humus
şi momentul începerii evoluţiei regresive definesc riscul deprecierii rezervei de
humus. Convenţional, am putea delimita următoarele clase de risc:
a) Risc foarte mare:
 depreciere foarte rapidă şi debut regresiv în primii 10 ani;
 depreciere rapidă şi debut regresiv în primii 5 ani.
b) Risc mare:
 depreciere foarte rapidă şi debut regresiv după 10 ani;
 depreciere rapidă şi debut regresiv după 5 ani.
c) Risc mediu:
 depreciere moderată şi debut regresiv în primii 10 ani;
 depreciere lentă şi debut regresiv în primii 5 ani.
d) Risc redus:
 depreciere moderată şi debut regresiv după 10 ani;
 depreciere lentă şi debut regresiv după 5 ani.
e) Risc foarte redus:
 depreciere foarte lentă.
Aplicarea modelului
Modelul elaborat a fost aplicat pentru cazul unui sector de versant situat
într-un bazin torenţial afluent pe stânga al râului Cacaina [7], la nord-est de
Iaşi, cultivat cu plante anuale şi neamenajat antierozional. Au fost trasate şi
analizate două profiluri de versant (anexa nr. 2, figurile nr. 1, 2) cu lungimi de
220 m, respectiv 335 m şi altitudini relative maxime de 55 m, respectiv 60 m.
Cvasiliniaritatea acestora a fost testată statistic, obţinându-se coeficienţi de
corelaţie liniară cu valori de 0,990 şi 0,995. Testul Fisher – Snedecor a demonstrat verosimilitatea relaţiilor, cu o asigurare de 0,01 (99%). S-a determinat valoarea tangentei unghiului de pantă a dreptei de regresie ca fiind de 0,271, în
cazul profilului 1, ceea ce corespunde unui unghi de 15 o10’ (cca. 27%) şi de
0,177, în cazul profilului 2, corespunzând unui unghi de 10o (cca. 18%). Utilizând aceste valori, alături de alţi parametri (lungimea profilurilor, tipul de sol,
respectiv, cernoziom cambic moderat erodat, cu textură lutoasă, erozivitatea
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pluvială de 0,100) s-a estimat rata medie de eroziune areolară: 40t/ha·an pentru profilul 1 şi 25t/ha·an pentru profilul 2.
Învelişul pedologic al versantului este dominat de cernoziomul cambic cu
eroziune moderată, cu rezervă medie de humus la momentul actual, de cca.
110t/ha. În partea superioară, pe interfluviu, se situează cernoziomuri cambice
tipice, cu rezervă actuală de humus de cca. 350t/ha. Conţinutul de humus mediu ponderat (p) este de 0,018 pentru profilul 1 şi de 0,021 pentru profilul 2.
Ecuaţia de evoluţie a humusului sub influenţa proceselor de humificare –
mineralizare – huminizare prezintă următorii parametri:
r=4t/ha·an;
K=0,12 an-1;
K’=0,01 an-1;
K2=0,018 an-1;
K3=0,28 an-1;
C=0,052 an-1.
Ecuaţiile de evoluţie pe termen lung a stocului de humus în lungul celor
două profiluri sunt următoarele:
 pentru profilul 1:
Ht=110+4·t·[0,12·(1+0,007·t)/(1+0,025·t)+0,01]-0,018·(1,091·l-0,00496·l2)·t
 pentru profilul 2:
Ht=110+4·t·[0,12·(1+0,007·t)/(1+0,025·t)+0,01]-0,021·(0,447·l-0,00133·l2)·t
Pentru evoluţia stocului de humus din cernoziomul cambic de pe interfluviu, ecuaţia corespunde celei de evoluţie prin procese de humificare – mineralizare – huminizare, la care se adaugă rezerva de humus de 350t/ha.
Calculele efectuate s-au concretizat în cele trei hărţi (anexa nr. 2, figurile
nr. 1, 2; anexa nr. 3, figura nr. 1) şi graficele de evoluţie a humusului în diferite
locaţii pe cele două profiluri.
Harta izohumicronelor la rezerva critică de 100t/ha (anexa nr. 2, figura nr.
1) ne arată că deprecierea humusului este foarte lentă, chiar absentă pe interfluviu şi în partea superioară a versantului, precum şi în partea inferioară, în talvegul torenţial spre zona de confluenţă cu râul Cacaina. În aceste zone, stocul
de humus va atinge rezerva critică după mai mult de 100 de ani. Bineînţeles că
pe interfluviu, unde eroziunea este practic nulă, stocul de humus cunoaşte o
creştere progresivă, nicidecum o diminuare.
Fâşia de versant cu depreciere moderată a humusului (50-75 de ani) este mai largă în jumătatea superioară a versantului şi mult mai îngustă în jumă-
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tatea inferioară. În partea mediană a versantului, deprecierea stocului de humus este rapidă, rezerva critică fiind atinsă în mai puţin de 25 de ani. Se constată o lărgire bruscă a fâşiei cuprinsă între izohumicronele de 25 de ani spre
partea sud-estică a versantului, unde eroziunea mai intensă face ca deprecierea humusului să fie foarte rapidă (sub 20 de ani).
Harta izohumicronelor la rezerva maximă (anexa nr. 2, figura nr. 2) ne
arată faptul că, pe cea mai mare parte a versantului, dinamica regresivă a stocului de humus este deja începută, în timp ce pe interfluviu aceasta va debuta
după 20 de ani.
Integrarea celor două aspecte, a dus la realizarea hărţii riscului de depreciere a rezervei de humus din primii 50 cm de sol la valoarea critică de
100t/ha (anexa nr. 3, figura nr. 1). Harta ne arată că, pe cea mai mare parte a
versantului, acest risc este moderat. O fâşie îngustă în partea mediană, mai lată
spre primul profil, se caracterizează prin risc de depreciere foarte mare. Lipsa
unei zone de tranziţie cu risc mare se explică prin extensia mare a zonei cu dinamică regresivă actuală care nu permite identificarea pe versant a criteriilor de
încadrare în această clasă de risc.
În anexa nr. 3, figura nr. 2 este redată grafic evoluţia pe termen lung a
stocului de humus în câteva locaţii caracteristice. O primă constatare, foarte
bine pusă în evidenţă, este contrastul interfluviu – versant. În timp ce pe versant stocul de humus este redus, iar dinamica este regresivă, pe interfluviu absenţa proceselor erozionale determină existenţa unei rezerve de humus mari,
în creştere atenuată. O a doua constatare se referă la aspectul curbelor de
evoluţie. Astfel, dinamica regresivă cea mai accentuată este la mijlocul profilului 1, unde rezerva iniţială de 110t/ha se reduce progresiv la 29t/ha după 100
de ani. Reducerea stocului de humus este mai puţin accentuată la mijlocul profilului 2 şi pe izohumicrona de 0 unde la 100 de ani s-au determinat valori ale
rezervei de humus de 58t/ha, respectiv 85t/ha. Dinamica regresivă cea mai puţin accentuată se constată pe izohumicrona de 20 de ani, unde stocul de humus atinge un maxim de 112t/ha la 20 de ani, după care scade lent la valoarea
de 104t/ha la 100 de ani.
Fără îndoială, metodologia propusă în această lucrare poate fi îmbunătăţită. Ea se constituie într-o încercare de matematizare a dinamicii stocului
de humus din sol în scopul previziunii evoluţiei rezervelor atât în timp, cât şi în
teritoriu, lucru deosebit de important pentru specialiştii din agricultură. Un astfel
de model poate indica, alături de alţi parametri naturali şi economici, adecvarea
unei anumite utilizări agricole a solului. De asemenea, modelul poate fi folosit
de către specialiştii din domeniul îmbunătăţirilor funciare, deoarece permite
identificarea zonelor cu risc maxim de eroziune, indicarea tipurilor de amenajări
antierozionale necesare, precum şi estimarea costurilor pentru aplicarea acestora.
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NIVELURI DE PRODUCŢIE VEGETALĂ
DE CONDIŢIONARE TERMORADIATIVĂ
ŞI HIDROTERMORADIATIVĂ
Cristian–Valeriu Patriche

Nivelul producţiei vegetale este o funcţie a numărului şi intensităţii factorilor restrictivi ce acţionează pe un anumit teritoriu, la un anumit moment din
timp. Într-o regiune ideală, caracterizată prin lipsa oricăror restricţii, naturale
sau socioeconomice, nivelul producţiei vegetale va corespunde producţiei biologice maxime care depinde doar de calitatea materialului genetic al plantei.
Cum astfel, de regiuni ideale practic nu există, nivelul producţiei vegetale va fi
aproape întotdeauna mai mic decât nivelul biologic maxim.
Calcularea nivelului de producţie vegetală pe baza numărului, tipului şi
intensităţilor restricţiilor impuse de mediul natural şi socioeconomic este o operaţiune foarte dificilă datorită faptului că aceşti factori acţionează simultan şi se
află, cel mai adesea, în interacţiune. Pe de altă parte, factorii restrictivi acţionează atât direct, cât şi indirect. În această ultimă situaţie, lucrurile se complică
mult, pentru că devine necesară cunoaşterea intimă a funcţionalităţii sistemului
restrictiv, separarea şi modelarea lanţurilor de cauzalitate prin care se propagă
influenţa factorului indirect până la nivelul plantei.
Factorii restrictivi ai producţiei vegetale pot fi ierarhizaţi în funcţie de scara de spaţiu pe care aceştia acţionează. În fruntea acestei ierarhii se situează
factorii climatici, respectiv condiţiile termoradiative şi hidrice, de care ne vom
ocupa în continuare.
Nivelul de producţie de condiţionare termoradiativă
Acesta poate fi definit ca acea producţie care poate fi obţinută în condiţii
optime de aprovizionare a plantelor cu apă şi substanţe nutritive, în lipsa oricăror boli sau dăunători. Cu alte cuvinte, este producţia maximă posibilă în condiţii radiative şi termice date.
În literatura de specialitate au fost propuse mai multe modele de creştere
a plantelor sub influenţa resurselor termoradiative, dintre care am selectat modelul propus de De Wit în 1965 [1] şi adoptat de F.A.O. în 1979 în Proiectul
Zonelor Agroecologice.
Conform modelului, producţia de biomasă netă reprezintă diferenţa dintre producţia de biomasă brută şi pierderile prin respiraţie:
Bn = Bg – R
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unde:
Bn = producţia de biomasă netă (kg CH2O/ha)
Bg = producţia de biomasă brută (kg CK2O/ha)
R = respiraţia (kg CH2O/ha).
Această ecuaţie poate fi scrisă şi în termenii ratei proceselor: bn=bg-r, sau
în termenii ratei maxime a proceselor: bnm=bgm-rm, valorile exprimându-se în kg
CH2O/hah.
Presupunerile care stau la baza modelului sunt următoarele [1]:
1) acumularea biomasei nete (Bn) urmează o curbă logistică, astfel ca la
mijlocul ciclului de vegetaţie, rata de creştere a plantelor este maximă
(bn=bnm);
2) rata medie a acumulării biomasei nete este egală cu jumătate din rata
maximă;
3) biomasa netă totală reprezintă produsul dintre rata medie de acumulare a biomasei nete şi numărul de zile necesare plantei pentru a
ajunge la maturitate (lungimea ciclului de vegetaţie).
Fără a intra în detalii privind calculele efectuate, modelul ajunge la următoarea ecuaţie:
Bn = 0,36·bgm/[(1/L) + 0,25·ct]
unde:
Bn = producţia totală de biomasă netă (kg CH 2O/ha);
Bgm = rata maximă a producţiei de biomasă brută (kg CH 2O/ha·h);
L = lungimea ciclului de vegetaţie (zile);
ct = coeficientul respiraţiei.
Coeficientul respiraţiei se calculează potrivit formulei:
ct = C30(0,044+0,0019t+0,001t2)
unde:
C30 = 0,0108 pentru nelegume;
C30 = 0,0283 pentru legume;
t = temperatura medie zilnică (C).
Pentru determinarea ratei maxime de acumulare a biomasei brute, trebuie să cunoaştem rata maximă a fotosintezei (Pm). Rata fotosintezei depinde
de tipul fotosintezei (calea fotosintetică) şi de răspunsul ei la condiţiile de
temperatură şi radiaţie. Au fost deosebite trei căi fotosintetice, cuprinzând cinci
grupe de plante de cultură [7]:
1) Calea C3: fotosinteza este optimă la 15-20C (este vorba de temperatura medie din timpul zilei, adică de la răsăritul şi până la apusul
Soarelui, şi deci nu se confundă cu temperatura medie zilnică). Prin se-
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lecţie, o serie de plante care urmează această cale şi-au modificat
temperatura corespunzătoare fotosintezei optime la 25-30C. Prin urmare, se disting două grupe de plante:
 grupa I care cuprinde speciile cu fotosinteză optimă la 15-20C
(grâu, fasole etc. – soiuri temperate sau tropicale de altitudine; cartof);
 grupa II care cuprinde specii cu fotosinteză optimă la 25-30C (fasole – soi tropical, orez, bumbac, cartof dulce etc.).
2) Calea C4: fotosinteza operează optim la temperaturi medii ridicate din
timpul zilei (30-35C). Prin selecţie, o serie de plante şi-au modificat
temperatura fotosintezei optime la 20-30C. Pot fi distinse deci:
 grupa III, cu specii caracterizate prin fotosinteză optimă la 30-35C
(sorg şi porumb – soiuri tropicale, trestie de zahăr etc.);
 grupa IV, cu specii caracterizate prin fotosinteză optimă la 2030C (sorg şi porumb – soiuri temperate sau tropicale de altitudine
etc.).
3) Calea C.A.M. cuprinde specii adaptate la condiţii xerofitice:
 grupa V: ananas etc.
Temperatura medie din timpul zilei poate fi calculată prin metoda Petricevic, citata de Sys în 1991 [7]:
td = (tmax + tmin)/2 + [(tmax – tmin)/4]·[(46 – N)/N]
unde:
td = media temperaturilor din timpul zilei ( oC);
tmax = media temperaturilor maxime zilnice ( oC);
tmin = media temperaturilor minime zilnice ( oC);
N = lungimea zilei astronomice (ore);
 = 3,1416…
Cunoscând calea fotosintetică a culturii şi temperatura medie din timpul
zilei putem determina rata fotosintezei maxime şi putem calcula rata maximă a
producţiei de biomasă brută:
 pentru Pm > 20 kg CH2O/ha·h:
bgm = f·bo·(1 + 0,002·y) + (1 – f)·bc·(1 + 0,005·y)
 pentru Pm < 20 kg CH2O/ha·h:
bgm = f·bo·(1 – 0,025·y) + (1 – f)·bc·(1 – 0,01·y)
unde:
f = fracţie indicând durata de acoperire a cerului cu nori, în timpul zilei;
bo = producţia maximă de biomasă brută, pe cer acoperit (kg
CH2O/ha·h);

150
bc = producţia maximă de biomasă brută, pe cer senin (kg CH2O/ha·h);
y = (Pm – 20)·5.
Fracţia de acoperire a cerului cu nori poate fi aproximată astfel:
f = 1 – (n/N)
unde:
n = durata actuală de strălucire a soarelui (ore);
N = durata astronomică de strălucire a soarelui (ore).
Formula de calcul pentru producţia totală de biomasă netă este valabilă
pentru un indice foliar (suprafaţa foliară raportată la suprafaţa terenului) de
5m 2/m 2. Recolta propriu-zisă reprezintă partea din biomasa netă totală care
este economic utilă:
Y = Bn·KLAI·Hi
unde:
Y = recolta (kg/ha);
Bn = producţia totală de biomasă netă (kg CH2O/ha);
KLAI = indice depinzând de valoarea indicelui foliar;
Hi = indicele recoltei sau partea din biomasa netă totală care este economic utilă.
Această recoltă (Y) reprezintă nivelul de producţie de condiţionare termoradiativă. Determinările efectuate pentru teritoriul judeţului Iaşi [5], pentru
cultura porumbului, au fost sintetizate în tabelul nr. 1.
Tabelul nr. 1
Producţiile de biomasă netă totală şi recoltele de condiţionare
termoradiativă pentru cultura porumbului, pe zone pedoclimatice
Zona pedoclimatică
Bn (kg/ha)
Y (kg/ha)

A
23829
8340

B
24341
8519

C
23895
8363

unde:
A = Câmpia colinară Jijia – Bahlui, lunca şi terasele inferioare ale Siretului;
B = Podişul Central Moldovenesc, zona joasă a Podişului Sucevei (200 –
300m);
C = zona înaltă a Podişului Sucevei (peste 300 m).
Valorile uşor diferite dintre zonele pedoclimatice se explică prin valorile
diferite ale coeficientului de respiraţie şi ale fotosintezei maxime. Astfel, respiraţia fiind mai intensă la temperaturi mai mari, în zona pedoclimatică a Câmpiei
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colinare Jijia – Bahlui se vor înregistra valori uşor mai reduse ale producţiilor
de condiţionare termoradiativă, tocmai datorită pierderilor mai intense prin respiraţie. Cu cât urcăm în altitudine, aceste pierderi diminuează însă se reduce
şi rata fotosintezei maxime (Pm), fapt ce explică nivelul mai coborât al producţiei din zona pedoclimatică a Podişului înalt al Sucevei.
Nivelul de producţie de condiţionare hidrotermoradiativă
Poate fi definit ca producţia obţinută în condiţii optime de asigurare a
plantelor cu substanţe nutritive, în lipsa oricăror boli sau dăunători. Cu alte cuvinte, este producţia maximă care poate fi obţinută în condiţii termoradiative şi
hidrice date.
Când cerinţa de apă a plantei nu este îndeplinită, producţia de biomasă
netă va fi mai redusă decât nivelul de condiţionare termoradiativ. Efectele stresului hidric depind, pe de o parte, de specia şi varietatea plantei de cultură, iar
pe de altă parte, de intensitatea deficitului de umiditate şi momentul instalării
acestuia în cadrul ciclului de vegetaţie.
Nivelul de producţie de condiţionare hidrotermoradiativă poate fi calculat
folosind formula [3]:
(1-Ya/Ym)=ky·(1-Eta/Etc)
unde:
Ya = recolta de condiţionare hidrotermoradiativă (kg/ha);
Ym = recolta de condiţionare termoradiativă (kg/ha);
ky = factorul de răspuns al culturii;
Eta = evapotranspiraţia actuală (mm);
Etc = evapotranspiraţia maximă sau a culturii (mm).
Factorul de răspuns al culturii a fost determinat experimental de către
Doorenbos şi Kassam [3].
Prin urmare, procedura de cuantificare a nivelului de producţie de condiţionare hidrotermoradiativă trebuie să urmărească următoarele etape:
1. Calcularea nivelului de producţie de condiţionare termoradiativă.
2. Calcularea evapotranspiraţiei maxime. Aceasta reprezintă evapotranspiraţia specifică unei culturi suficient aprovizionată cu apă şi
substanţe nutritive, dezvoltându-se la capacitatea maxima în condiţiile
de creştere date, în absenţa oricăror boli sau dăunători. Evapotranspiraţia maximă este legată de cea potenţială, conform relaţiei:
Etc=kc·Eto
unde:
Eto = evapotranspiraţia potenţială (mm/zi);
kc = coeficientul culturii.
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Valorile coeficientului culturii au fost determinate de Doorenbos şi Pruitt
[4], în funcţie de umiditatea relativă minimă lunară a aerului şi de viteza medie
lunară a vântului, pentru sezonul de mijloc şi sezonul târziu al culturilor; în
funcţie de evapotranspiraţia potenţială şi intervalul de recurenţă al ploilor
semnificative, pentru prima perioadă de vegetaţie; prin interpolare pentru
perioada de dezvoltare a plantelor.
Evapotranspiraţia potenţială poate fi determinată prin metoda Penman –
Monteith [6], recomandată ca cea mai completă şi cea mai exactă [7]. În cadrul acesteia, evapotranspiraţia potenţială este definită ca rata evapotranspiraţiei unei culturi ipotetice, înaltă de 12 cm, cu o rezistenţă foliară de 69 şi un
albedou de 0,23, ceea ce se aseamănă mult cu evapotranspiraţia specifică
unei suprafeţe de teren acoperită uniform cu iarbă de o înălţime constantă, cu
creştere activă, bine aprovizionată cu apă şi care umbreşte complet terenul [7].
3. Calcularea evapotranspiraţiei actuale. Acest parametru reprezintă rata evapotranspiraţiei unei culturi insuficient aprovizionată cu apă şi se
poate determina cu relaţia:
Eta=StD-StD·e-Etc·t/[(1-p)·SaD]
unde:
StD = apa utilă deasupra rădăcinilor la începutul intervalului de determinare (mm);
SaD = apa utilă totală deasupra rădăcinilor (mm);
p = fracţia apei uşor accesibile;
t = lungimea intervalului de determinare (zile).
Prin urmare, cunoscând valoarea evapotranspiraţiei maxime, mai sunt
necesare următoarele determinări:
a) adâncimea de înrădăcinare a plantelor, în termenii variaţiei acesteia
pe parcursul ciclului vegetativ;
b) capacitatea de apă utilă a solului (CU) care reprezintă diferenţa dintre
capacitatea de apă în câmp (CC) şi coeficientul de ofilire (CO). Estimativ, acest parametru poate fi determinat şi pe baza texturii solului;
c) fracţia apei uşor accesibile (p) care separă în cadrul capacităţii de apă
utilă, apa uşor accesibilă de apa greu accesibilă; dacă umiditatea solului este mai mare decât limita apei greu accesibile ((1-p)·CU), atunci
planta va transpira cantitatea maximă de apă (Etc). Valorile lui p depind de tipul de cultură şi de perioada de vegetaţie, de evapotranspiraţia maximă şi de textura solului; au fost calculate de Doorenbos şi
Kassam [3];
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d) umiditatea solului la începutul ciclului de vegetaţie; în lipsa unor determinări de teren, acest parametru poate fi calculat plecând de la
premisa că solul este la capacitatea de apă în câmp în momentul în
care precipitaţiile egalează evapotranspiraţia potenţială [5].
Prin urmare, umiditatea solului la începutul ciclului de vegetaţie (W) va fi:
W=CC+P+A-Eto
unde:
P = precipitaţiile corectate pentru pantă şi permeabilitate (mm);
A = aportul freatic (mm).
Din momentul începerii ciclului de vegetaţie, apa utilă la sfârşitul fiecărei
perioade de vegetaţie poate fi determinată cu o formulă asemănătoare:
Wn=Wn-1+Pn+An-ETan
unde:
W n = apa utilă la sfârşitul perioadei de vegetaţie n (mm/m sol);
W n-1 = apa utilă la începutul perioadei de vegetaţie n (mm/m sol);
Pn = precipitaţiile în perioada n (mm);
An = aportul freatic în perioada n (mm);
ETan = evapotranspiraţia actuală în perioada n (mm).
Pentru teritoriul judeţului Iaşi, determinările producţiilor de condiţionare
hidrotermoradiativă [5] s-au efectuat pentru principalele unităţi de sol:
cernoziomuri (1), cernoziomuri cambice tipice (2), cernoziomuri cambice
moderat erodate (3), soluri cenuşii (4), soluri brune argiloiluviale (5), brune
luvice pseudogleizate (6), lăcovişti salinizate (7), soluri aluviale gleizate din
luncile mari (Prut, Siret, Bahlui, Jijia) (8) şi soluri aluviale gleizate din luncile
mici (9).
Tabelul nr. 2
Niveluri de producţie de condiţionare hidrotermoradiativă pentru
principalele unităţi de sol din judeţul Iaşi, pentru cultura porumbului
Unitate sol
Bn (kg/ha)
Y (kg/ha)

1
17157
6005

2
17395
6088

3
16442
5755

4
14605
5111

5
20690
7241

6
16965
5938

7
21208
7423

8
21208
7423

9
21208
7423

Se poate remarca faptul ca valorile cele mai mari ale recoltei de condiţionare hidrotermoradiativă sunt caracteristice solurilor aluviale şi lăcoviştilor,
unde acestea reprezintă 89% din recoltele de condiţionare termoradiativă.
Faptul se explică prin aportul freatic mare al acestor soluri care compensează
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restricţiile impuse de regimul pluviometric mai deficitar şi de evapotranspiraţia
potenţială ridicată.
De asemenea, remarcăm valoarea ridicată a recoltelor pe solurile brune
argiloiluviale, care se explică atât prin creşterea precipitaţiilor şi scăderea
evapotranspiraţiei potenţiale odată cu creşterea altitudinii, cât şi prin nivelul mai
ridicat al producţiei de condiţionare termoradiativă din această zonă.
Valorile cele mai reduse se constată în cazul solurilor cenuşii. Aici, precipitaţiile şi evapotranspiraţia potenţială se situează la valori medii, în schimb
aportul freatic este redus.
Sigur că la ultimul nivel de condiţionare naturală, cel pedologic, care integrează restricţiile impuse de grosimea şi textura solului, disponibilitatea de
oxigen, substanţe nutritive, de fenomenele de cloroză, compactarea orizontului
superficial, eroziune, salinitate, alcalinitate etc., producţiile reale vor fi mult diferite faţă de valorile calculate anterior. Determinările efectuate [5] au arătat faptul că producţiile reale (condiţionate de întreg ansamblul factorilor fizico – geografici) prezintă valorile cele mai mari pe solurile cenuşii (2000-5000kg/ha), în
timp ce pe celelalte unităţi de sol acestea nu depăşesc 2000kg/ha, în condiţii
de teren nemodificate. Factorul cel mai restrictiv s-a dovedit a fi nivelul aprovizionării cu substanţe nutritive, în special cu fosfor.
Revenind de unde am plecat, ne mai propunem o ultimă problemă: determinarea cantităţii de apă care compensează integral deficitul de umiditate
sau, cu alte cuvinte, cuantumul de apă necesar pentru ridicarea producţiei la
nivelul de condiţionare termoradiativ. Acest cuantum poate fi calculat cu relaţia:
I=(Ym-Ya)/10·Ey
unde:
I = necesarul de apă de irigaţii pentru ridicarea producţiei de la nivelul de
condiţionare hidrotermoradiativ la nivelul termoradiativ (mm/per.veg.
sau mm/ciclu veg.);
Ey = eficienţa utilizării apei (kg/m 3 apa).
Determinările au arătat că, pe parcursul ciclului de vegetaţie, cuantumul
de apă de irigaţii este maxim în a doua perioadă de vegetaţie (cea de dezvoltare a plantelor), când valorile oscilează între un minim de 16 mm la solurile aluviale şi lăcovişti şi un maxim de 114 mm la solurile cenuşii. Cu cerinţe moderate se înscrie a treia perioada de vegetaţie, când acestea oscilează între zero la
solurile brune argiloiluviale şi un maxim de 48 mm la cernoziomuri. Prima perioadă de vegetaţie se înscrie cu o cerinţă de apă foarte redusă (1-2 mm), în
timp ce în ultima perioadă irigaţiile nu sunt necesare. Pe ansamblul ciclului de
vegetaţie, cerinţa de apă de irigaţii oscilează între un minim de 40 mm la solurile aluviale, lăcovişti şi solurile brune argiloiluviale şi un maxim de 141 mm la
solurile cenuşii.
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O ANALIZĂ A PRINCIPALELOR TIPURI DE
EXPLOATAŢII AGRICOLE DIN ROMÂNIA
ÎN ETAPA ACTUALĂ
Cristian Romeo HOTEA

Structura fondului funciar pe forme de proprietate a suferit transformări
majore după aplicarea Legii Fondului Funciar (nr.18/1991), sectorul privat căpătând noi dimensiuni, precum şi o importanţă sporită. La finele anului 1992
situaţia era următoarea:
Tabelul nr. 1
Structura de proprietate a fondului funciar la finele anului 1992
Suprafaţa agricolă
mii ha

Suprafaţa
arabilă

%

mii ha

%

Total ţară:

14790

100

9357

100

Sector public şi privat al statului

4392

29,7

1891

20

1883

12,9

1449

15

primării

2174

14,7

202

2

Sector particular

10398

70,3

7466

80

gospodării particulare şi asociaţii familiale

9797

66,2

6969

75

asociaţii agricole cu personalitate juridică

601

4,1

497

5

din care:
societăţi comerciale

din care:

Se observă că la acea vreme sectorul particular deţinea aproximativ 70%
din suprafaţa agricolă şi 80% din suprafaţa arabilă, ponderea mărindu-se în
anii ce au urmat cu 2,4% în cazul suprafeţelor arabile şi cu 10% la suprafaţa
agricolă (în anul 1996 faţă de anul 1992) [6]. O analiză pe categorii de folosinţă
a fondului funciar relevă o extindere a sectorului privat în intervalul 1993-1996,
exceptând doar sectorul pomicol (tabelul nr. 2).
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Tabelul nr. 2
Schimbări în structura fondului funciar în intervalul 1993-1996
An

1993
1994
1995
1996

Suprafaţa agricolă
totală
(ha)
11012585
11629887
11732346
11509885

Suprafaţa
arabilă
(ha)
7311288
7480145
7592469
7644963

Păşuni

Fâneţe

Vii

Livezi

(ha)
1970011
2354537
2346918
2074430

(ha)
1355530
1402970
1407806
1407185

(ha)
188903
211343
208389
211978

(ha)
186853
180892
176764
171329

Pe zone geografice şi tipuri de exploataţii agricole sectorul privat prezenta, în anul 1996, următoarea structură:
Tabelul nr. 3
Situaţia exploataţiilor agricole private la nivel de judeţ – an 1996
(prelucrare după [4])

Judeţul

Alba
Arad
Argeş
Bacău
Bihor
Bistriţa-Năsăud
Botoşani
Braşov
Brăila
Buzău
Caraş-Severin
Călăraşi
Cluj
Constanţa
Covasna
Dâmboviţa
Dâmboviţa
Dolj
Galaţi
Giurgiu
Gorj

Exploataţii individuale
Nr.
Pondere în
suprafaţa
agr. a jud.
(ha)
(%)
251283 76512
80,56
338847 79822
69,3
307768 155138
86,5
266267 170818
93,86
348240 119877
77,73
272558 69880
98,53
3400005 115664
79
255030 43457
82,54
230128 16490
18,52
346859 72213
50,96
366241 60420
99,2
262577 30333
27,5
277327 130420
90,86
380737
7594
10,37
173943 40555
96
198144 145045
91,6
198144 145045
91,6
465986 114818
59,44
252150 35040
21,75
204274 86484
72,6
207368 102278
94,9

Suprafaţa
agricolă
totală

Asociaţii familiale
Nr. Pondere în
suprafaţa
agr. a jud.
(%)
991
5,55
132
4,56
0
0
173
2,38
132
4,87
45
0,64
225
9
221
6
441
49,15
687
26,14
0
0
398
20,72
2435
6,15
1048
65,7
110
2,82
41
1,8
41
1,8
1295
21,16
717
57,26
102
3,2
865
3,82

Societăţi agricole
Nr.

130
146
132
74
115
4
80
114
123
149
11
213
27
206
17
45
45
226
99
109
17

Pondere în
suprafaţa agr.
a jud.
(%)
13,89
26,51
13,5
3,76
17,4
0,84
12
11,56
32,3
22,9
0,8
51,75
3
23,94
1,14
6,6
6,6
19,4
21
24,18
1,24
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Judeţul

Harghita
Hunedoara
Ialomiţa
Iaşi
Maramureş
Mehedinţi
Mureş
Neamţ
Olt
Prahova
Satu Mare
Sălaj
Sibiu
Suceava
Teleorman
Timiş
Tulcea
Vaslui
Vâlcea
Vrancea
Sectorul agricol
Ilfov
TOTAL ŢARĂ
Dimensiunea
medie la
nivel de ţară

Suprafaţa
agricolă
totală
(ha)
394546
339232
260857
294539
260610
238569
362000
226579
353854
194093
229418
228817
258509
334337
388778
436434
176749
308089
200596
189432

Exploataţii individuale
Nr.
Pondere în
suprafaţa
agr. a jud.
(%)
84989
97,17
68848
98
11363
11,74
52682
42,56
134462
99,7
80383
97,7
110837
86,35
85294
79,26
170346
50,15
142164
73,51
78200
77,94
76120
97,67
55942
92,8
164438
98,26
86743
42,16
139687
78
32352
42,1
91200
69,4
115172
98,23
89599
75,55

Asociaţii familiale
Nr. Pondere în
suprafaţa
agr. a jud.
(%)
31
0,06
26
1
763
40,56
340
41
8
0,25
0
0
191
3,42
159
5,85
867
18,9
238
8,57
92
2,15
0
0
52
1,2
84
0,08
754
22,52
345
6,56
188
26,2
405
17,9
0
0
298
16,16

Societăţi agricole
Nr.

55
15
158
131
2
19
143
121
272
140
125
20
80
33
203
110
79
68
34
40

Pondere în
suprafaţa agr.
a jud.
(%)
2,77
0,9
47,7
16,44
0,05
2,6
10,23
14,9
31
17,9
20
2,33
6
1,66
35,32
15,4
31,7
12,72
1,77
8,18

88115
66815
61,14
132
12
71
26,8
11509885 3610494
72
15031
13
3956
15
Exploataţii indivi- Asociaţii familia- Societăţi agricole
duale
le
2,29
ha
99,7
ha
438,18
ha

1. Exploataţiile agricole individuale
Mica exploataţie ţărănească se caracterizează în prezent printr-o dimensiune redusă, cu o suprafaţă fragmentată în mai multe parcele, dotare tehnică precară, imposibilitatea de a susţine din punct de vedere financiar lucrările
specifice unei agriculturi moderne. Problemele actuale cu care se confruntă
lumea satelor sunt cam aceleaşi din trecut, mai precis din perioada interbelică,
lor li se alătură însă şi aspecte noi, legate de îmbătrânirea populaţiei din mediul
rural şi, implicit, a forţei de muncă, precum şi situarea unei părţi importante din
proprietarii de terenuri, după aplicarea Legii nr. 18/1991, în mediul urban.
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Ca o consecinţă directă a acestei legi, menţionăm faptul că la finele anului 1996 ponderea exploataţiilor agricole individuale crescuse la 72% din suprafaţa agricolă a ţării (aproximativ 8,287 milioane hectare). În ceea ce priveşte
dotarea tehnică a exploataţiilor din sectorul privat, problema trebuie analizată
în corelaţie cu reducerea parcului de tractoare la nivelul întregii ţări prin casare.
O parte din acestea au trecut în sectorul privat având însă o uzură pronunţată.
Numărul insuficient de maşini şi utilaje agricole ne îndreptăţesc să apreciem ca
necorespunzătoare dotarea tehnică a noilor structuri din agricultură.
Fenomenul cel mai grav care afectează exploataţiile individuale din agricultură îl constituie însă dimensiunea redusă a exploataţiei şi parcelarea neeconomică a terenurilor. Din datele unui studiu efectuat în anul 1992 [1] rezultă
că proprietatea medie a exploataţiei ţărăneşti era de 2,5 ha teren agricol şi 2
ha teren arabil. Se mai observă că cele mai multe gospodării se situau în clasa
1-2 ha (aproximativ 21% din numărul total de gospodării), iar majoritatea gospodăriilor (85,5%) aveau până în 5 ha. În ceea ce priveşte fărâmiţarea proprietăţii s-a ajuns la un număr mediu de 3,9 parcele la terenul agricol şi 2,9 parcele
la terenul arabil (tabelul nr. 4), situaţie care asociată cu dimensiunea redusă a
exploataţiei arată problemele mari cu care se confruntă agricultura României.
Tabelul nr. 4
Gruparea gospodăriilor din mediul rural după mărimea suprafeţei agricole şi numărul de parcele pe gospodărie
Grupe de mărime
după suprafaţa
agricolă
(ha)
fără pământ
până la 0,5 ha
0,5-1 ha
1-2 ha
2-3 ha
3-4 ha
4-5 ha
5-10 ha
peste 10 ha
TOTAL

Număr de
gospodării

671
2431
3022
4551
3640
2481
1619
2710
263
21388

Pondere in
nr. total de
exploataţii
individuale
(%)
2,5
11,9
14
20,9
16,8
11,6
7,7
13
1,5
100

Suprafaţa medie / Nr. mediu parcele /
gospodărie
gospodărie
Agricol
(ha)
0
0,2
0,7
1,4
2,4
3,4
4,4
6,6
10,5
2,5

Arabil
(ha)
0
0,1
0,5
1,1
1,9
2,7
3,5
5,3
7,5
2

Agricol
(ha)
0
1,3
2,3
3,5
4,5
5,1
5,4
6,4
6,6
3,9

Arabil
(ha)
0
1
1,7
2,5
3,3
3,8
4,2
4,8
4,6
2,9

La cele prezentate până acum mai adăugam modificarea structurii proprietarilor agricoli, consecinţă a aplicării Legii Fondului Funciar din 1991: 43%
sunt orăşeni, 39% sunt din mediul rural, iar restul de 18% sunt tot din mediul
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rural, dar prea în vârsta pentru a mai putea lucra eficient. După anumite studii
se apreciază că populaţiei apte de muncă din agricultură îi revine aproximativ
40-45% din suprafaţa agricolă [3, p.15].
Dimensiunile reduse vor determina formarea unui mare număr de gospodării ţărăneşti cu o capacitate redusă de producţie şi valorificare, gospodării
de subzistenţă cu posibilităţi limitate de integrare în economia de piaţă; se va
accentua şi fenomenul de timp parţial de muncă în agricultură. „Pentru loturile
exploatate numai pentru autoconsum nu va exista nici sursă agricolă de finanţare a mecanizării şi nici interes suficient pentru a investi din resurse neagricole
în cumpărarea de utilaje. De aceea este de aşteptat ca aceste loturi să fie exploatate predominant manual, cu costuri de producţie ridicate; costurile vor fi
acceptate de producător care nu va urmări profitul, ci obţinerea de produse
agricole. La nivel naţional persistenţa acestor loturi va reprezenta o risipa de
muncă omenească” [2,p.39].
În anul 1996 gospodăriile agricole individuale deţineau:
- 72% din suprafaţa agricolă;
- 59,78% din suprafaţa arabilă;
- 95,6% din păşuni;
- 99% din fâneţe;
- 80,1% din vii;
- 94,4% din livezi.
Pe zone geografice, exploataţiile individuale aveau o pondere de peste
80% în judeţele din zona montană şi Podişul Transilvaniei, iar sub 60% în judeţele din Câmpia Română şi Dobrogea (tabelul nr.3).
Tabelul nr. 5
Mutaţii la nivelul micii exploataţii individuale în intervalul 1993-1996
An

Număr de exploataţii individuale

Suprafaţa agri- Suprafaţa arabilă Suprafaţa medie
colă totală

1993

3474447

ha
7374703

ha
3848433

ha
2,12

1994

3556902

8119365

4164989

2,28

1995

3580094

8308869

4402233

2,32

1996

3610494

8287117

4569918

2,29
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Tabelul nr. 6
Situaţia exploataţiilor agricole individuale pe clase
de dimensiune în anii 1993 şi 1996
Clasa de dimensiu- Nr. exploataţii in anul Nr. exploataţii in anul Variaţia în anul 1996
ne
1993
1996
faţă de 1993
ha
sub 0,5 ha
0,5-1 ha

nr.
32880
1214627

nr.
309330
1127650

(%)
+ 9,4 ori
-7,20%

1-3 ha

1327065

1204220

-9,30%

3-5 ha
5-7 ha

545259
250234

574711
257478

+5,4%
+2,9%

7-10 ha
peste 10 ha

103204
1177

128514
8591

+24,5%
+7,3 ori

Urmărind transformările care au avut loc în privinţa dimensiunilor exploataţiilor individuale (tabelul nr. 6) se observă o creştere spectaculoasă în perioada 1993-1996 a numărului exploataţiilor de peste 10 ha, de 7,3 ori, precum
şi a numărului exploataţiilor foarte mici (sub 0,5 ha), de 9,4 ori. De asemenea a
sporit cu 24,5% numărul exploataţiilor din clasa 7-10 ha şi s-a diminuat cu
9,3% numărul celor de 1-3 ha.
O analiză a exploataţiilor agricole individuale pe clase de mărime şi în teritoriu relevă la nivelul anului 1996 următoarea situaţie:
Tabelul nr. 7
Exploataţiile agricole individuale pe clase de mărime
şi la nivel de judeţ – anul 1996
- prelucrare după [5] Judeţul

Alba
Arad
Argeş
Bacău
Bihor
Bistriţa Năsăud
Botoşani
Braşov

Suprafaţa Ponderea exploataţiilor agricole individuale din următoamedie a
rea clasa de mărime în numărul total al exploataţiilor
exploaagricole individuale din judeţ
taţiei in- sub 0,5 0,5-1 1-3 ha 3-5 ha 5-7 ha 7-10 ha peste
dividuale
ha
ha
10 ha
2,65
12,2
14,5
38,3
16,5
16,8
1,6
0
2,94
0
24,1
28
29,3
10,8
7,8
1
1,72
15,5
44
40,4
0
0
0
0
1,46
0,5
40,9
44,6
10,3
2,9
0,8
0
2,26
0
29,7
41,1
20,2
6,4
2,5
0
3,84
20,9
22
5,9
26,2
16,8
8,1
0
2,32
8,8
31
34,8
18,2
5,3
1,9
0
4,84
0
23,7
14
24,8
21,9
15,6
0
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Judeţul

Brăila
Buzău
Caraş Severin
Călăraşi
Cluj
Constanţa
Covasna
Dâmboviţa
Dolj
Galaţi
Giurgiu
Gorj
Harghita
Hunedoara
Ialomiţa
Iaşi
Maramureş
Mehedinţi
Mureş
Neamţ
Olt
Prahova
Satu Mare
Sălaj
Sibiu
Suceava
Teleorman
Timiş
Tulcea
Vaslui
Vâlcea
Vrancea
Sectorul Agricol
Ilfov
Media pe ţară

Suprafaţa Ponderea exploataţiilor agricole individuale din următoamedie a
rea clasa de mărime în numărul total al exploataţiilor
exploaagricole individuale din judeţ
taţiei in- sub 0,5 0,5-1 1-3 ha 3-5 ha 5-7 ha 7-10 ha peste
dividuale
ha
ha
10 ha
2,58
10,1
23,7
27,7
24,7
9,6
4,1
0
2,45
0
7,8
65,1
21,9
3,9
1,3
0
6,01
6,5
7,2
9,5
12,5
26,1
28,6
9,6
2,38
0
42,5
32,9
14,9
6,2
3,4
0
1,93
0
15,6
33,5
26,6
14,6
9,7
0
5,2
0
3,8
24,9
28,2
35,3
7,7
0,2
4,12
0
0
37,9
33,3
19,4
7,8
1,5
1,37
12
28
45
9
5
1
0
2,41
0
25,4
41,2
21,8
8,9
2,6
0
1,56
17,7
29,6
35,3
12,6
3,3
1,5
0
1,71
12,5
37
33,7
13
2,9
0,8
0
1,92
17,9
30
32
13,8
4,8
1,5
0,1
4,51
0
28
36,2
29,8
4,7
1,2
0
4,83
13,4
14,5
28,2
20,6
13,1
9,2
0,9
2,7
15,3
21,1
31,7
17,9
8,2
5,6
0,3
2,38
2
65,1
18,3
11,1
3,6
0
0
1,93
28,6
20,5
28,1
14,1
6,3
2,2
0,2
2,89
0,6
26,1
29,6
19,2
15,7
8,8
0
2,82
16,9
20,4
31,6
20,2
7,9
2,9
0,1
2,1
21,6
35,8
32,8
7,8
1,6
0,5
0
1,04
0
68,3
25
4,8
1,4
0,6
0
1
28,1
36,5
28,4
6,1
0,8
0,3
0
2,29
0
28,4
30,9
20,9
12,7
7,1
0
2,94
0
29,1
38,9
20,6
7,7
3,7
0
4,29
13,6
21,4
28,7
23,3
8,9
3,7
0,4
2
1,7
35,6
40,1
15,8
4,9
1,5
0,36
1,89
19,1
25
29,6
16,8
6,5
2,9
0,1
2,44
0
25,6
25,6
23,5
14,5
10,9
0
2,3
0
38,2
34,3
17,2
6,2
4
0
2,34
7,6
22,8
41,9
18,5
7,2
2
0
1,71
0
58,7
26
13,7
0,7
0,7
0
1,6
2,2
48,5
36,5
9,6
2,7
0,5
0
0,81
41,7
22,2
28,4
5,5
1,8
0,5
0
2,29 ha

8,57% 31,23% 33,35% 15,90% 7,13%

3,56%

0,24%

Se observă că dimensiunea medie a exploataţiei agricole individuale este inferioară mediei pe ţară preponderent în partea centrală a Munteniei şi sudul Moldovei, iar superioară mediei pe ţara este, în special, în judeţele situate
pe arcul munţilor Carpaţi.
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În ceea ce priveşte ponderea exploataţiilor de o anumită dimensiune în
numărul total al exploataţiilor individuale situaţia se prezintă în felul următor:
 clasa sub 0,5 ha – ponderi mai mari ale gospodăriilor ţărăneşti de
această dimensiune în numărul total de exploataţii individuale comparativ cu nivelul mediu pe ţară se înregistrează în centrul Munteniei şi
nordul Transilvaniei. Spre deosebire de cele menţionate anterior, ponderi mici se înregistrează în Câmpia de Vest, Lunca Dunării, Dobrogea
şi cea mai mare parte a Moldovei;
 clasa 0,5 – 1 ha – gospodăriile care se situează în această clasă de
dimensiune au o pondere mare în numărul exploataţiilor individuale în
judeţele din Subcarpaţii Moldovei şi Munteniei. Izolat, acest fenomen
îl semnalăm şi în judeţele Iaşi (65%), Călăraşi, Giurgiu, Olt (68%).
Ponderi inferioare se înregistrează în cea mai mare parte a Transilvaniei;
 clasa 1 – 3 ha – ponderea gospodăriilor ţărăneşti de această dimensiune în numărul total al exploataţiilor individuale în mai toate judeţele
se apropie de media pe ţară excepţie făcând câteva judeţe din zona
montană (Caraş Severin, Braşov, Bistriţa Năsăud);
 la clasa 3 – 5 ha – peste media pe ţară ponderi mari în totalul exploataţiilor individuale se înregistrează în judeţele din Transilvania, în
situaţia opusă plasându-se judeţele din centrul Munteniei;
 la clasele 5 – 7 ha, 7 – 10 ha şi peste 10 ha se observă că în majoritatea judeţelor din Moldova şi centrul Munteniei exploataţiile agricole au o pondere redusă în totalul exploataţiilor individuale comparativ cu media pe ţară.
Ca o concluzie la cele prezentate anterior putem aprecia că în judeţele
din Muntenia şi Moldova predomină exploataţiile individuale de dimensiuni reduse (clasele 0,5-1 ha şi 1-3 ha), în timp ce în Transilvania, Banat şi Dobrogea
dimensiunile exploataţiei individuale sunt ceva mai mari (clasele 3-5 ha, 5-7 ha
şi 7-10 ha).
1. Asociaţiile familiale
La nivelul anului 1996 asociaţiile familiale ocupau 13% din suprafaţa
agricolă totală a ţării şi 18% din suprafaţa arabilă, înregistrând o dimensiune
medie de 99,7 ha teren agricol / asociaţie.
Pe intervalul de timp 1993 – 1996 se observă o creştere numerică a
asociaţiilor concomitent cu o reducere a suprafeţelor agricole şi arabile deţinute
de acest tip de exploataţie, cu repercusiuni asupra dimensiunii medii aflate în
scădere (tabelul nr. 8).
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Tabelul nr. 8
Evoluţia asociaţiilor familiale în perioada 1993 – 1996
An
1993
1994
1995
1996

Nr. asociaţii familiale
14206
14944
13897
15031

Suprafaţa agri- Suprafaţa arabi- Suprafaţa medie
colă (ha)
lă (ha)
(ha)
1727305
1627113
121,6
1726493
1585272
115,5
1695418
1504814
122
1498538
1384664
99,7

Analizând în plan teritorial (tabelul nr. 3) ponderea asociaţiilor familiale în
suprafaţa agricolă se observă că aceasta înregistrează valori ridicate în special
în judeţele din Câmpia Română, Dobrogea şi Lunca Prutului (peste 17%), în
timp ce valori minime se înregistrează în zonele montană şi submontană (05%). În zonele cu ponderi ridicate şi dimensiunea medie a asociaţiilor familiale
este mai mare decât media pe ţară, variind între 110 – 355 ha.

2. Societăţile agricole cu personalitate juridică
Ponderea societăţilor agricole cu personalitate juridică în suprafaţa agricolă a ţării a înregistrat o scădere semnificativă după anul 1991. O uşoară diminuare s-a produs şi la nivelul dimensiunii medii, în anul 1996 aceasta fiind de
438 ha (tabelul nr. 9).
În anul 1996 societăţile agricole cu personalitate juridică deţineau [6]:
- 15 % din suprafaţa agricolă;
- 22 % din suprafaţa arabilă;
- 0,5 % din păşuni;
- 0,6 % din fâneţe;
- 7,75 % din vii;
- 4,62 % din livezi.
Tabelul nr. 9
Evoluţia societăţilor agricole cu personalitate juridică
în perioada 1993-1996
An

Nr. societăţi
agricole

1993
1994
1995
1996

4319
4070
3979
3956

Suprafaţa agricolă totală Suprafaţa arabi- Suprafaţa medeţinută de societăţile
lă deţinută
die
agricole
(ha)
(ha)
(ha)
1910577
1835742
442,37
1784029
1729884
438,34
1728059
1685422
434,3
1733442
1690381
438,18
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Pe zone geografice societăţile agricole au o pondere mai mare (peste
20% din suprafaţa agricolă a judeţului) în Câmpia Română şi Dobrogea, zone
în care predomină culturile de câmp. O reprezentare mai slabă o au în zona de
munte şi subcarpatică, aici predominând exploataţiile agricole de tip individual
(tabelul nr.3).
Comparând dimensiunea medie la nivel de judeţ cu media pe ţară se
constată că în judeţele în care societăţile agricole au o pondere mai mare în
suprafaţa agricolă şi dimensiunea medie a acestui tip de exploataţie agricolă
este mai mare, această situaţie întâlnindu-se cu precădere în judeţele din
Câmpia de Vest. Dimensiuni mici (sub 350 ha) întâlnim în judeţele din zonele
montană, submontană şi Podişul Transilvaniei.
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PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A EVIDENŢEI
CALITATIVE A TERENURILOR
Valentin-Mihai Bohatereţ

Problema fundamentală în îmbunătăţirea sistemului de evidenţiere, gestionare şi impozitare a terenurilor o constituie evaluarea calitativă a acestora.
Aplicarea cadastrului funciar general rezolvă parţial acest aspect, întrucât proprietăţile funciare sunt încadrate în parcelele şi subparcelele cadastrale,
în dispersia consemnată în titlurile oficiale de proprietate pe una sau mai multe
tarlale (sole) şi, de regulă, în mai multe parcele topografice.
Partea economică şi juridică a cadastrului funciar general caută să rezolve celelalte aspecte legate de valoarea proprietăţii, întabularea acesteia şi
urmărirea efectelor juridice privind deţinerea, mişcarea sau lichidarea proprietăţilor funciare realizându-se prin intermediul unor instituţii specializate.
De cadastru calitativ însă, nu se mai ocupă nimeni. Până în anul 1989,
printr-un intens efort susţinut de stat prin ICPA Bucureşti şi OJSPA din fiecare
judeţ, la peste 90% din întreaga suprafaţă agricolă extravilana a României se
realizase finalizarea lucrărilor de bonitare potenţată la scara 1:10.000. Se obţin, astfel:
 bonitarea la nivel de teritoriu ecologic omogen (TEO);
 agregarea TEO-urilor la nivel de parcele cadastrale, prin medie aritmetică ponderată, obţinându-se notele medii de bonitare pe parcele;
 agregarea pe deţinători ai parcelelor cadastrale, după aceeaşi metodologie, obţinându-se o evidenţă calitativă a potenţialului funciar al
fiecărui deţinător economic de dinainte de anul 1989 (IAS, CAP, AEI,
staţiuni de cercetări etc.).
Din cauza aplicării legii nr. 18/1991, evidenţa calitativă existentă pe unităţi economice nu mai poate fi folosită; în marea lor majoritate, acestea s-au
desfiinţat sau şi-au schimbat perimetrul.
În acest nou context au apărut cei peste 3,5 milioane de proprietari funciari care, în cel mai fericit caz, prin titlul lor de proprietate ştiu doar cât teren
au, ce fel de categorii de folosinţă deţin, locul unde sunt amplasate parcelele şi
vecinătăţile. Nu există nici un fel de menţiune privind calitatea acestor proprietăţi.
Sistemul de încadrare a terenurilor agricole pe folosinţă şi pe cinci clase
de favorabilitate sau fertilitate necesare impozitării venitului agricol au un efect
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deosebit de nociv pentru interpretarea calitativa a patrimoniului funciar, din următoarele considerente:
 încadrarea moşiei unei comune într-una sau două clase duce la uniformizarea artificială a multidiversităţii potenţialului puzderiei de
parceluţe agregate într-o mulţime de proprietăţi amplasate în mediu,
într-o gamă largă de diversităţi în funcţie de capacitatea de producţie
a terenului;
 lezează grav sentimentul proprietăţii, prin neîncadrarea corectă în potenţialul productiv real al fiecărui proprietar;
 facilitează înrădăcinarea unor practici inechitabile de favorizare a unora şi de defavorizare a altora;
 sistemul nu permite selectarea proprietăţilor care pot fi supuse elementelor fiscale sau altor subsidii necesare corijării unor grave procese de degradare sau de scădere a potenţialului pământului.
De altfel, în statele cu tradiţie în domeniu, orice exploataţie se prezintă în
primul rând prin calitatea sa şi apoi prin mărimea sa.
Iată deci câteva sumare argumente care sugerează necesitatea valorificării, cel puţin parţiale, a uriaşului potenţial informaţional neperimat, stocat
la nivel de TEO şi de parcelă cadastrală, aflat în gestiunea ICPA şi OJSPA din
ţară.
Calcularea notelor de bonitare potenţată pe fiecare proprietate
Procedura în sine nu este complicată, ci doar laborioasă şi presupune
următorii paşi:
 terminarea bonitării potenţate a tuturor terenurilor agricole extravilane
la scara 1:10.000 TEO-uri;
 accelerarea definitivării aplicării legii nr. 18/1991 cu încheierea emiterii titlurilor de proprietate şi încadrarea tuturor parcelelor de pe titlurile
de proprietate pe parcelele cadastrale;
 glisarea notelor de bonitare potenţata de pe TEO-uri, prin intermediul
parcelelor cadastrale, pe fiecare parcelă de pe titlul de proprietate;
 calculul prin medie aritmetică ponderată a notei medii de bonitare potenţată pentru fiecare folosinţă în parte;
 înscrierea notei de bonitare astfel obţinută pe folosinţă pe fiecare titlu
de proprietate şi înregistrarea în cadastrul funciar general.
Majoritatea acestor operaţiuni se poate realiza automat, cu ajutorul calculatorului. Acţiunea însă nu trebuie să fie facultativă, ci trebuie să fie obligatorie şi să se realizeze gratuit, cu suportarea integrală a cheltuielilor de către stat.
Această acţiune trebuie să aibă la bază o hotărâre de guvern, să fie coordonată unitar şi finanţată corespunzător.
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Efectele ar fi considerabile:
 s-ar rezolva evidenţa calitativă a capitalului funciar;
 se pun bazele unui sistem impozitar deosebit de riguros, bazat pe potenţialul productiv real al fiecărui teren în parte, calculat agregat, la nivel de proprietate;
 s-au putea aplica politici protecţioniste pentru proprietarii funciari cu
terenuri în continuă degradare sau pentru comasare;
 ar exista o baza temeinică pentru evaluarea valorică operativă a terenurilor pentru diverse cauze: despăgubiri, exproprieri, ipotecari, concesionari, vânzări, schimburi de folosinţe, schimburi de proprietăţi etc.
Spre exemplificare prezentăm modul de calcul al potenţialului productiv
al unei proprietăţi de 10 ha teren agricol, formate din cinci folosinţe şi 13 parcele (tabelul nr. 1).
Tabelul nr. 1
Model de calcul al notei de bonitare potenţată
pe folosinţele unei proprietăţi
Suprafaţa primită în extravilan

- nr. titlu de proprietate.....
- numele proprietarului.....
- localitatea.......................
- comuna..........................
- judeţul............................
Suprafaţa
Nota de boni- Nota medie de
Categoria Număr topografic
tare potenţată bonitare pondede foloa parcelei
rată pe
sinţă
Tarla (solă) Parcelă
Ha
mp
cadastrale*
folosinţă
Arabil
107
25
0
2000
37
107
28
0
5000
42
107
31
1
7500
28
111
3
0
3500
56
115
1
0
4000
48
Total
3
2000
40
Vii
119
3
0
3500
44
119
6
1
0500
47
120
2
0
6000
36
Total
2
0000
43
Livezi
101
1
0
5000
42
101
2
0
3500
36
Total
0
8500
40
Păşuni
110
4
2
0000
28
110
5
1
5000
30
Total
3
5000
29
Fâneţe
132
1
0
4500
25
Total
0
4500
25
Agricol
100000
36
* Nota de bonitare pe parcela cadastrală este preluată prin suprapunere pe TEO.
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Notele medii pe folosinţă obţinute se vor înscrie pe partea tabelată a titlului de proprietate, în ultima coloană, intitulată „observaţii” şi ştampilată de unitatea care face înscrisul.
Unităţile abilitate să realizeze acest amplu program ar fi ICPA Bucureşti,
OJSPA şi OCOTA din fiecare judeţ. În acest mod, se vor reabilita moral, profesional şi financiar Oficiile Judeţene de Studii Pedologice şi Agrochimice, care
prin subvenţii de stat ar realiza această mare lucrare, concomitent cu reactivarea volumului informativ stocat şi chiar depreciat parţial. Evident, OJSPA poate
executa la comandă şi studii speciale pentru bonitarea suplimentară a anumitor
terenuri sau pentru aprecierea notelor de bonitare a unor exploataţii funciare
nou constituite.
Subliniem că orice tentativă de a lăsa această acţiune la latitudinea fiecărui proprietar şi de a se desfăşura pe baza unei prestaţii plătite este sortită
eşecului.
Acţiunea trebuie întreprinsă concomitent în toate judeţele, pe baza unei
logistici bine puse la punct, din punct de vedere tehnic şi economic, strict limitată în timp. Ea trebuie testată anterior printr-un exerciţiu de simulare, pentru a
verifica atât conţinutul vechilor fişiere cu notele de bonitare de la ICPA, programate şi prelucrate pe calculatoare Felix 256, cât şi compatibilitatea dintre
informaţiile de pe TEO de la OJSPA cu structurile cadastrale şi de proprietate
de la OCOTA.
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JURNALUL ŞI FIŞA EXPLOATAŢIEI – INSTRUMENTE
DE ANALIZĂ TEHNICOECONOMICĂ
A EXPLOATAŢIEI AGRICOLE
Cristian Romeo HOTEA

Lucrarea îşi propune să prezinte două documente importante pentru
aprecierea rentabilităţii exploataţiei agricole: jurnalul şi fişa exploataţiei. Cele
două cuprind o serie de date cu privire la activităţile desfăşurate în cadrul exploataţiei, informaţii privind veniturile şi cheltuielile aferente, acestea fiind apoi
prelucrate şi evidenţiate cu ajutorul unor indicatori în fişa exploataţiei. În această ordine de idei se consideră că fişa este principalul instrument de analiză şi
apreciere a rentabilităţii exploataţiei întrucât în conţinutul său se regăsesc o
serie de informaţii şi caracteristici tehnice şi economice care relevă în care măsură este profitabilă activitatea din exploataţie.
Fişa exploataţiei este un instrument de analiză care oferă informaţii cu
privire la rentabilitatea exploataţiilor agricole, în special a celor individuale de
dimensiuni mici şi mijlocii, iar listarea sa reprezintă ultima parte a unei serii de
operaţii de culegere şi prelucrare a datelor, în general computerizată. Obţinerea fişei este posibilă pe seama existenţei unui carnet (jurnal) al exploataţiei,
document care se completează pe durata a 12 luni şi conţine date privind activitatea desfăşurată. Completarea jurnalului reclamă cunoaşterea şi respectarea anumitor reguli şi instrucţiuni, precum şi a unor termeni tehnicoeconomici
consacraţi.
În Uniunea Europeană carnetul exploataţiei a fost adoptat ca document
de lucru pentru Reţeaua de Informaţii Contabile pentru Agricultură (R.I.C.A.)
începând cu anul 1977, fiind structurat pe 11 capitole [1]:
1. prima parte conţine informaţii generale cu privire la exploataţie, zonă
geografică, apartenenţa la o regiune favorizată/defavorizată, profilul
tehnicoeconomic şi dimensiunea economică;
2. sunt prezentate date referitoare la regimul de proprietate al terenurilor
agricole;
3. informaţii privind forţa de muncă familială şi salariată;
4. efectivele şi valoarea animalelor: inventarele de început şi sfârşit de
an, precum şi efectivul mediu;
5. cumpărări şi vânzări de animale: valoarea acestor tranzacţii, precum
şi valoarea totală a autoconsumului;
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6. cheltuieli de exploatare efectuate cu forţa de muncă, cheltuieli de întreţinere, cheltuieli cu furajarea animalelor, cheltuieli variabile pe cultură, cheltuieli generale, cheltuieli funciare şi cheltuieli cu dobânzile;
7. capitalul funciar, mijloace fixe, valoarea investiţiilor, amortismentele,
vânzări de terenuri, construcţii şi utilaje;
8. situaţia împrumuturilor contractate pe termen scurt, mediu şi lung;
9. situaţia taxei pe valoarea adăugată;
10.prime şi subvenţii obţinute;
11.informaţii privind producţia (vegetală şi animală): suprafaţă, cantitate,
valoarea culturilor vegetale şi a producţiei de origine animală, precum
şi celelalte activităţi.
Datele necesare completării carnetului (jurnalului) exploataţiei pot fi preluate din: listele de inventar, registrul de casă şi alte jurnale ţinute de agricultor
sau contabilul local. În anumite state membre ale Uniunii Europene organele
de legătură naţionale au conceput registre speciale pe care agricultorii trebuie
să le completeze.
Întrucât carnetul exploataţiei nu este o noutate în materie de gestiune
(multe state concepuseră mai de demult acest jurnal şi îl utilizau chiar înainte
de înfiinţarea R.I.C.A.) s-a convenit ca organele de legătură din aceste ţări săşi poată utiliza în continuare propriile jurnale, cu condiţia ca informaţiile obţinute să fie preluate apoi într-o fişă standard concepută pentru R.I.C.A. [2]. Sunt
posibile, în acest fel, atât analiza trăsăturilor particulare ale exploataţiei dintr-o
anumită regiune sau ţară, cât şi compararea cu exploataţii din alte regiuni ale
U.E. putând fi luate măsuri politice corespunzătoare pentru armonizarea intereselor naţionale cu cele comunitare. Cu ocazia înregistrării fişei standard pentru R.I.C.A. organele locale utilizează imprimate comune, precum şi programe
informatice puse la dispoziţie de Comisia U.E.
Acţiunea de colectare a datelor şi completare a carnetului exploataţiei
agricole presupune o colaborare între mai multe organisme [3]. În prima fază
intervin, în general, institutele de cercetare regionale pe probleme de agricultură care, prin angajaţii săi sau diverşi colaboratori, selectează exploataţiile agricole cu potenţial de viabilitate. Apoi şefilor de exploataţie li se pune la dispoziţie carnetul (jurnalul) exploataţiei ţinându-li-se un instructaj asupra modului de
înregistrare cu date din propria exploataţie pe parcursul unui an. Periodic, din
trei în trei luni, datele din jurnal sunt prelucrate la institutele sau centrele de
consultanţă din zona respectivă. Informaţiile obţinute sunt centralizate la nivel
naţional de organele de legatură ale R.I.C.A., putând fi folosite atât de Ministerul Agriculturii din ţara respectivă, cât şi de Direcţia pentru Agricultură a Comisiei pentru U.E. Sunt întocmite cu această ocazie rapoarte privind situaţia existentă la un moment dat, precum şi previziuni pentru perioada următoare, fiind
posibilă elaborarea unor măsuri politice de armonizare a intereselor agricole şi
de alimentaţie ale statelor membre ale U.E.

172
În cele ce urmează vom insista asupra unor indicatori din fişa exploataţiei care au o importanţă sporită în aprecierea rezultatelor activităţii din exploataţie.
Astfel, în primul rând, pornind de la capitolele 4, 5 şi 11 din carnetul exploataţiei se calculează venitul brut. Acesta însumează urmatoarele categorii
de venituri:
 veniturile din vânzarea producţiei vegetale – se includ aici nu numai
veniturile din vânzarea producţiei obţinute în cursul anului, ci şi veniturile din vânzarea stocurilor înregistrate la începutul anului, precum şi
veniturile din vânzarea produselor achiziţionate din afara exploataţiei;
 valoarea culturilor vegetale din exploataţie destinate furajării animalelor – sunt însumate atât valoarea culturilor cu această destinaţie, cât
şi valoarea subproduselor de la alte culturi care pot fi folosite la hrana
animalelor, precum şi valoarea achiziţiilor şi vânzărilor de produse furajere;
 recoltele şi vânzările de subproduse – se consideră venit al exploataţiei doar partea vândută din producţia secundară sau stocul existent
la sfârşitul anului;
 cumpărarea de produse vegetale sau de subproduse fie în vederea
începerii unei activităţi din sectorul vegetal, fie în vederea furajării
animalelor – totalul achiziţiilor va fi egal din punct de vedere valoric cu
cantităţile utilizate în scopul menţionat anterior, eventualele vânzări,
plus stocul la sfârşitul anului;
 mişcarea şi sporul în greutate ale animalelor – aceasta corespunde
sporului provenit din fătări, creştere şi îngrăşare, calculându-se după
formula: vânzări de animale – cumpărări de animale +/- creşterea sau
micşorarea inventarului;
 vânzarea altor produse obţinute în exploataţie (produse lactate, ouă,
lână etc.);
 încasări diverse (prime, subvenţii, cupoane ş.a.).
După stabilirea venitului brut se poate trece la determinarea cheltuielilor
variabile sau directe:
 cheltuieli directe cu culturile: seminţe şi material, îngrăşăminte, produse fitosanitare, lucrări mecanizate efectuate;
 cheltuieli cu păşunile şi fâneţele: cu înfiinţarea şi întreţinerea lor;
 cheltuieli directe cu animalele: cu nutreţuri concentrate şi furaje grosiere (inclusiv din producţie proprie), costuri veterinare, monte şi însămânţări artificiale, consum intern (lapte pentru viţei).
Diferenţa dintre venitul brut şi cheltuielile variabile reprezintă marja brută 1 (MB1), fiind suma de care dispune exploataţia pe fiecare activitate pentru
acoperirea cheltuielilor fixe şi structurale. Totodată această marjă reprezintă şi
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cel mai bun indicator de rentabilitate în funcţie de care se poate realiza o comparaţie între culturile vegetale, evidenţiindu-se culturile cu marja cea mai mare
la hectar.
O grupă distinctă de cheltuieli o constituie cheltuielile structurale plătite, acestea fiind în majoritate costuri care nu variază sau variază foarte puţin
în funcţie de producţie (suprafeţe sau efective de animale). În grupa cheltuielilor structurale plătite intră:
 cheltuieli cu arenda (dacă este cazul). Se repartizează pe diversele
culturi practicate pe suprafeţele luate în arendă, iar în cazul animalelor se repartizează pe suprafeţele cu păşuni şi fâneţe în arendă;
 cheltuieli de întreţinere destinate unor investiţii care, la rândul lor, sunt
repartizate unor activităţi;
 cheltuieli cu energia electrică, termică, carburanţi fie că sunt repartizate direct unei activităţi, fie pe mai multe activităţi, după o anumită
cheie de repartizare;
 costuri diverse: apă, telefon, asigurări etc.;
 cheltuieli cu salariile şi asigurările sociale pentru forţa de muncă nefamilială.
Diferenţa dintre marja brută1 (MB1) şi cheltuielile structurale plătite reprezintă marja brută 2 (MB2), adică suma de care dispune exploataţia pentru
a plăti amortismentele, eventualele dobânzi la credite bancare şi salariul şefului
de exploataţie şi al membrilor familiei sale care lucrează în exploataţie.
Prin diminuarea din MB2 a amortismentelor se obţine un indicator important: venitul agricol, acesta indicând suma de care dispune exploatantul
pentru plata dobânzilor şi a salariului forţei de muncă familiale. Se observă că
indicatorul venitul agricol permite compararea cu alte exploataţii însă nu oferă
o comparaţie corectă din punct de vedere al rentabilităţii, întrucât unele exploataţii au cheltuieli cu arenda, iar altele nu. De asemenea, venitul agricol nu ţine
cont de timpul de muncă al familiei consumat în activităţile agricole ale exploataţiei.
Pentru a pune toate exploataţiile pe o poziţie de egalitate, în vederea determinării rezultatului net, se evaluează aşa-numitele cheltuieli structurale
calculate sau „fictive” care cuprind, în principal, trei categorii:
 arenda fictivă – evaluată în funcţie de mărimea terenurilor aflate în
proprietate şi de arenda practicată pe piaţa funciară;
 dobânda fictivă – dobânda medie acordată de bănci la depozitele
bancare, calculată la valoarea capitalului de exploatare (valoarea actualizată medie a inventarului de tractoare, maşini, animale etc.);
 salariul fictiv – calculat pentru forţa de muncă familială, aceasta fiind
exprimată la rândul său prin unităţi convenţionale de muncă UCM (o
UCM corespunde unei prestaţii de 3000 ore pe an în exploataţie de
către un adult de 18 – 65 ani). Salariul fictiv va fi stabilit la un nivel
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egal cu salariul care poate fi obţinut din desfăşurarea unei alte activităţi în afara fermei.
Rezultatul net (profitul exploataţiei) este dat de diferenţa dintre venitul
agricol şi cheltuielile structurale fictive sau, altfel spus, reprezintă ceea ce rămâne după plata tuturor cheltuielilor.
Mai important decât indicatorul „rezultatul net” în evidenţierea rentabilităţii exploataţiei pe ansamblu sau pentru fiecare activitate în parte este indicatorul „venitul din muncă”. Acesta rezultă din însumarea rezultatului net cu
salariul fictiv, obţinându-se în acest fel totalul de care dispune în mod real exploataţia pentru remunerarea muncii familiale (figura nr.1).
Figura nr.1 Mod de determinare a venitului din muncă la nivelul exploataţiei agricole
Venitul brut
- Cheltuielile variabile directe
Marja brută 1
- Cheltuielile structurale plătite
Marja brută 2
- Amortismentele
Venitul agricol
- Cheltuielile structurale fictive
Venitul net
+ Salariul fictiv
Venitul din muncă
Carnetul şi fişa exploataţiei rămân pe departe documentele cele mai complexe pentru exploataţiile care nu ţin o contabilitate în partidă dublă, oferind informaţii multiple: de la cele generale până la cele de ordin tehnic şi economic.
Utilitatea lor a fost dovedită nu numai la nivel microeconomic, ci şi la nivel macro,
R.I.C.A. preluându-şi de aici datele necesare rapoartelor pentru Direcţia pentru
Agricultură şi pentru Comisia U.E. Forma fişei şi carnetului pot suferi modificări
de la un an la altul în funcţie de necesităţile informaţionale, putând fi perfecţionate structural, precum şi din punct de vedere al indicatorilor cu care se lucrează.
Este de dorit, adoptarea acestor documente şi în agricultura românească, fapt ce
ar putea produce transformări majore la nivelul exploataţiei individuale.
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EVALUAREA OPERATIVĂ A TERENURILOR,
PE EXEMPLUL ZONELOR JUDEŢENE DIN IAŞI
ŞI A JUDEŢELOR DIN MOLDOVA
Valentin-Mihai BOHATEREŢ

Având în vedere existenţa unor informaţii relativ uşor de obţinut, pot fi
promovate câteva modalităţi operative de evaluare a terenurilor. Pentru simplificare, exemplificarea s-a oprit la calculul terenurilor arabile, a căror diversitate
productivă, dispersie teritorială şi divizare excesivă oferă o gamă extrem de
mare de stări valorice diferite pe unitatea de suprafaţă.

1. Determinarea valorii pământului pe baza fundamentării valorii
unui punct bonitare
Având rezolvată evidenţa calitativă a terenurilor prin înscrierea pe fiecare
titlu de proprietate a notei medii de bonitare potenţate la nivelul momentului
actual pentru fiecare folosinţă în parte, se poate trece foarte uşor la evaluarea
oricărui teren pe baza stabilirii valorii unui punct de bonitare.
Se cuvine însă să subliniem faptul că dacă sub aspect productiv un
punct de bonitare are o capacitate de producţie constantă, un nivel scăzut,
mediu sau ridicat, în funcţie de nivelul tehnologic al tehnologiei aplicate, în cazul nostru asociind 60 kg cereale convenţional/punct pentru niveluri tehnologice scăzute şi 80 kg cereale convenţional/punct pentru niveluri tehnologice ridicate, nu acelaşi lucru se întâmplă şi pentru asocierea unei valori pe un punct
de bonitare. Aceasta deoarece valoarea unui punct de bonitare este diferenţiată, pe lângă nivelul tehnologiei aplicate, şi de alte elemente, dintre care amintim:
 amplasarea faţă de pieţele de desfacere şi aprovizionare;
 starea drumurilor;
 modul de organizare a exploatării: dimensiunea solelor, dispersia parcelelor etc.;
 apropierea faţă de oraşe;
 apropierea faţă de căi de transporturi naţionale şi internaţionale;
 specificul zonei agricole;
 specificul economic al zonei;
 gradul de dezvoltare a zonei;
 gradul de diversificare a activităţii economice;

177
 gradul de izolare a locului;
 valenţa ambiental agrementală;
 interferenţa cu perimetrele silvice şi acvatice;
 gradul de capitalizare a proprietarilor funciari din zonă;
 rata inflaţiei;
 densitatea populaţiei active;
 profitabilitatea producţiei agricole;
 cererea şi oferta de pământ etc.
La o cercetare mai atentă sesizăm faptul că pot apărea uneori factori care influenţează în mod direct valoarea unui punct de bonitare fără ca acesta să
aibă vreo legătură cu nivelul producţiei sau al rentabilităţii. Este vorba de acea
categorie de factori psihici care intervin deosebit de brutal: locuri rău famate,
superstiţii, zone pline de făgăduinţă etc. De altfel, laureatul Premiului Nobel în
Ştiinţe Economice pe anul 1992, Gary S. Becker, sublinia faptul că „Marshall
a pretins că o mare parte din valoarea pământului în Marea Britanie se datorează faimei proprietarului” [2, pag.237].
Unii factori pot însă avea influenţă deosebit de mare asupra motivaţiei de
a cumpăra sau nu un anumit teren. De exemplu, într-un studiu privind Problematica amplasării şi renta funciară, Ionesei, Gh. selecta un concludent raţionament al unui alt laureat al Premiului Nobel în Economie pe anul 1975,
Tialling Koopmans, care menţiona [6, pag.3]: „Dacă ne imaginăm tot pământul fiind de aceeaşi calitate, atât agricol cât şi din punct de vedere al accesibilităţii la resursele minerale, atunci un model de analiză a activităţii de producţie
care include postulatul proporţionalităţii va arata cea mai economică distribuire
a activităţilor. Fiecare hectar va produce aceeaşi producţie de mărfuri, din resursele proprii prin aceleaşi activităţi şi transporturile vor fi evitate.
Dacă acest model este modificat încât să reflecte o distribuţie continuă a
fertilităţii solului şi conţinutului său de minerale, atunci transportul va deveni
economic doar dacă necesităţile de resurse nu sunt mai mari în raport cu avantajele obţinute pentru transport”1.
Se intră astfel direct în renta diferenţiala I în care, valoric, ceea ce produce fertilitatea poate fi consumat de depărtarea de consumator până la un
nivel critic, stabilit social şi nu economic.
În acest context deosebit de complicat, în care parametrii prezentaţi nu
au fost cuantificaţi, unii nu sunt cuantificabili, dar rezultanta lor poate fi cunoscută însă prin determinarea valorii unui punct de bonitare pe baza valorii
de piaţă a pământului.
Se porneşte de la premisa că într-un areal relativ omogen care conferă
caracterul de zonă unui anumit teritoriu, în contextul unei pieţe funciare în mişcare, preţurile tranzacţionate ale terenurilor vândute ponderate cu suprafeţele
1

Koopmans I.T. – Three Essays on the state of Economic Science, Mc Graw – Hill, New
York, 1957, p.153.
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adjudecate ne dau nivelul mediu real al preţului pământului în zona dată. Acest
preţ mediu evident diferă de la o zonă la alta, atât în funcţie de fertilitate, dar şi
de factorii anterior enunţaţi. Raportând preţul mediu de vânzare pe un hectar
arabil la numărul de puncte de bonitare potenţată, la momentul actual al zonei,
aflăm valoarea medie de piaţă a unui punct de bonitare de pământ arabil într-o
zonă dată. Această valoare are putere de circulaţie în toată zona respectivă.
Valoarea de piaţă a unui teren arabil scos la vânzare într-o zonă dată se
calculează după relaţia (1):
VTiz = Si · NBPi · VPBz,
(1)
unde:
VTiz = valoarea unui teren i din zona z;
Si = suprafaţa terenului i;
NBPi = nota de bonitare potenţată medie a terenului i;
VPBz = valoarea unui punct de bonitare determinat pe baza valorii de
piaţă a pământului din zona z;
i, z = indici care iau valorile:
i = 1 la n pentru terenuri vândute;
z = 1 la K pentru numărul de zone dintr-un areal dat.
Relaţia este valabilă pentru aflarea valorii de piaţă a unui teren scos la
vânzare, aflat într-o stare compactă, pe un teren cu potenţial omogen.
În cazul când terenul scos la vânzare este format din mai multe parcele
de mărimi diferite, cu potenţialuri diferite, valoarea acestuia se calculează după
relaţia (2):

VT iz = ( Si j  NPBi j)  VPBz
n

(2)

j=1

unde:
VTiz = valoarea unui teren i din zona z, compus din I parcele;
Sij = suprafaţa parcelei j din terenul i din zona z;
NBPij = nota de bonitate potenţată a parcelei j din terenul i din zona z;
VPBz = valoarea unui punct bonitare determinat pe baza valorii de piaţă
a pământului din zona z;
i, j, z = indici care iau valorile:
i = 1 la n pentru terenurile vândute;
z = 1 la K pentru numărul de zone dintr-un areal dat;
j = numărul de parcele (l) din terenul i, din zona z.
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Spre exemplificare luăm situaţia terenurilor arabile din judeţul Iaşi, grupate pe zone de producţie agricolă care întrunesc condiţia de omogenitate relativă, anterior presupusă (tabelul nr. 1.). Aceste zone preluate din lucrarea de
zonare a producţiei agricole [12] sunt individualizate prin denumire, profil de
producţie, număr de comune componente, potenţial mediu exprimat prin note
de bonitare potenţată pentru arabil şi printr-o caracteristică predominantă, aşa
cum rezultă din tabelul citat.
Neexistând încă o piaţă funciară reală, s-a utilizat preţul mediu dezirabil al unui hectar arabil, preluat dintr-o anchetă pe 185 subiecţi din 62 din
cele 85 comune din judeţul Iaşi, cu dispersie proporţională în cele 12 zone de
producţie agricolă [3].
Preţul dezirabil al pământului astfel obţinut, chiar dacă este un preţ ipotetic, are în general acelaşi grad de subiectivism încorporat în aprecierea sa.
Se realizează următoarele aspecte:
 valoarea pământului arabil extravilan oscilează în limite foarte largi,
cuprinse între 2,6 mil lei/ha în zonele Golăeşti şi Brăeşti şi 7,2 mil
lei/ha în zona Hârlau;
 valoarea pământului nu este corelată cu potenţialul său productiv;
 valorile medii pe hectar au putere de caracterizare a zonei.
Raportând valoarea medie a unui hectar arabil la numărul mediu de
puncte bonitare din zona respectivă, s-a determinat preţul mediu al unui punct
de bonitare, ca fiind cuprins între 54.000 lei/punct şi 130.000 lei/punct, în funcţie de caracteristicile zonei.
În condiţiile acestei determinări, orice suprafaţă de teren compusă dintro singură parcelă sau mai multe se poate exprima valoric în mod expeditiv, folosind relaţiile [1] şi [2].
Sesizăm faptul că într-o zonă există un număr variabil de comune, în cazul judeţului Iaşi între 3 şi 21 de comune, în fiecare dintre acestea existând o
multitudine de proprietăţi cu potenţialuri diferite, formate la rândul lor din una
sau mai multe parcele şi acestea diferite ca potenţial.
În general, chiar dacă nivelurile medii pe zone, pe punct de bonitare sunt
constante, nivelurile valorice pe hectar diferă în funcţie de capacitatea de producţie exprimată prin note de bonitare, dar şi prin factorii caracteristici ai zonei,
care modelează valoarea unui punct de bonitare prin valoarea de piaţă a pământului.
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Tabelul nr. 1
Fundamentarea valorii pământului arabil prin preţul mediu
de vânzare zonal al pământului şi valoarea de randament
al producţiei la hectar
*

Nr. Denumirea Nr. Profilul zoNota
Caracteristica
Preţ
Valoarea** medie
crt. zonei de conei
zonei
medie de
mediu
de randament a PMP/VRP
producţie mubonitare
dezirabil producţiei de pe
agricolă ne
potenţată
pe arabil un ha cu cereale
actuală
(PMP)
convenţionale
(VRP)
mil.lei/ha mil.lei/ha lei/punct
1 Mirosloveşti

3

carne, lapte,
sf. zahăr

55

zonă influenţată de tradiţii

5,6

2,9

102000

1,9

2 Paşcani

6

cereale,
carne,
sf.zahăr,
cartof

56

zonă influenţată de tradiţii

5,6

2,9

100000

1,9

3 Lespezi

5

cereale,
lapte

51

zonă influenţată de tradiţii

6,0

2,7

118000

2,2

4 Hârlău

4

struguri,
carne, cereale, fructe

55

zonă viticolă
de excepţie

7,2

2,9

130000

2,5

5 Leţcani

21 carne, cereale, legume

54

zonă preponderent agricolă

4,8

2,8

88000

1,7

6 Bivolari

5

cereale,
lapte, legume

59

zonă preponderent agricolă

5,4

3,1

92000

1,7

7 Golăeşti

6

cereale,
lapte, legume, fl.soarelui

48

zonă foarte
izolată

2,6

2,5

54000

1,1

8 Răducăneni

6

lapte, struguri, fructe

41

zonă vitipomicolă

4,4

2,1

108000

2,1

9 Mogoşeşti

14 cereale,
lapte, struguri

46

zonă preponderent silvică

5,0

2,4

108000

2,1

10 Ţibăneşti

4

cereale,
lapte

59

zonă foarte
izolată

3,6

3,1

62000

1,2

11 Brăeşti

4

lapte, cereale

45

zonă foarte
izolată

2,6

2,4

58000

1,1

12 Tg.Frumos

7

carne, cereale,
sf.zahăr,
cartof

59

zonă agricolă
mai dezvoltată

6,0

3,1

102000

1,9

* Niveluri din decembrie 1997.
** Preţuri la nivelul anului 1997 (872,2 lei/kg cereale convenţional); randamentul mediu la ha
s-a calculat la o producţie medie de 60 kg cereale convenţional pe punct bonitare potenţată.
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2. Determinarea valorii terenului pe baza valorii de randament al
pământului
Un alt criteriu de calcul îl constituie evaluarea terenului pe baza multiplicării valorii de randament al pământului.
S-a pornit de la un cadru specific agriculturii actuale, cu nivel tehnologic
scăzut, cu preţurile produselor agricole sub valoarea lor reală şi cu un indice
ridicat al inflaţiei.
Valoarea medie de randament al producţiei de pe un hectar convenţional
cultivat cu cereale oscila, în cazul judeţului Iaşi, în anul 1997, pe zone de producţie agricolă, între 2,1 milioane lei/ha şi 3,1 milioane lei/ha, în funcţie de zonă (tabelul nr. 1).
Raportând valoarea pământului la hectar calculată pe baza valorii de piaţă a pământului (PMP din tabelul nr. 1) la valoarea de randament al pământului
(VRP din tabelul nr. 1) se obţine un anumit coeficient cuprins între 1,1 şi 2,5
(tabelul nr. 1). Analiza acestui raport permite structurarea zonelor de producţie
agricolă din judeţul Iaşi pe patru tipuri de zone care au aceiaşi coeficienţi:
Tipul de zonă
Coeficientul caracteristic
Zonă izolată
1,2
Zonă cerealieră
1,7
Zonă silvică
2,0
Zonă pomi-viticolă
2,5
Acest aspect ne sugerează posibilitatea de determinare rapidă a valorii
pământului prin multiplicarea valorii de randament a pământului cu un coeficient de multiplicare specific tipului de zonă în care se află terenul, aplicând relaţia (3):
VTik = Si · VRPi · qk,
(3)
unde:
VTik = valoarea terenului i din zona k;
Si = suprafaţa terenului i din zona k;
VRPi = valoarea de randament al unui hectar de pământ din terenul i din
zona k;
q = coeficientul de multiplicare specific zonei k în care se află pământul i;
i, k = indici ce individualizează mulţimea terenurilor şi a zonelor.
Coeficienţii de multiplicare ai celor patru zone arată diferenţierile valorice
care există între acestea cu următoarele conotaţii:
 valoarea terenurilor scade cu creşterea gradului de izolare, chiar dacă
potenţialul lor productiv este ridicat;
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 zonele cerealiere specifice zonelor cu agricultură extensivă au un coeficient de multiplicare mai modest decât zonele silvice sau pomiviticole;
 zonele silvice au caracteristicile specifice arealelor cu o activitate
economică în diversificare;
 zonele pomi-viticole sunt specifice arealelor cu o agricultură intensivă.
Generalizând aceste patru tipuri de zone la nivelul judeţelor din întreaga
Moldovă, se poate calcula valoarea pământului arabil pe baza celor două criterii combinate: valoarea de piaţă şi de randament al pământului (tabelul nr. 2).
Astfel, valoarea de patrimoniu al terenului arabil din Moldova se ridică la
8189,8 miliarde lei, coeficienţii valorici de multiplicare ameliorând sau mărind
decalajele din ierarhia judeţelor, în funcţie de ponderea suprafeţei deţinute. Se
remarcă astfel aportul calitativ al ponderii coeficienţilor de multiplicare utilizaţi.
Exerciţiul are mai mult valoare teoretică, întrucât evaluarea reală a terenurilor în momentul actual este sensibil influenţată de următoarele elemente:
 subevaluarea prin preţ a producţiei agricole;
 rata ridicată a inflaţiei;
 decapitalizarea exploataţiei agricole;
 riscul şi incertitudinea producţiei agricole.
În mod normal, coeficienţii de multiplicare ai valorii medii de randament
al unui teren ar trebui să fie de 2-3 ori mai ridicaţi, dar din lipsa capitalizărilor
care ar putea fi alocate pentru cumpărarea terenurilor, calculaţia trebuie să rămână în jurul valorii reale de piaţă a pământului.
Tabelul nr. 2
Evaluarea patrimoniului funciar arabil al Moldovei*
Nr.crt. Denumirea
judeţului

Suprafaţa
arabilă

ha
1
2
3
4
5
6
7
8

Bacău
Botoşani
Galaţi
Iaşi
Neamţ
Suceava
Vaslui
Vrancea

184011
291479
290630
248664
170344
181335
273811
146792
1787066

Structură
%
10,3
16,3
16,3
13,9
9,5
10,2
15,3
8,2
100,0

* În preţuri la nivelul anului 1997.

Nota
medie
de bonitare potenţată
pe arabil

38
46
58
46
55
38
44
50
47

Valoarea me- Coeficient Valoarea
die de randa- de multi- medie a
ment pe ha
plicare
unui ha
arabil echivateren
lent cereale
arabil
convenţional
Mil. lei/ha
Mil.
lei/ha
2,0
2,0
4,0
2,4
1,2
2,9
3,0
2,5
7,5
2,4
1,7
4,0
2,9
2,0
5,8
2,0
2,0
4,0
2,3
1,2
2,8
2,6
2,5
6,5
2,5
1,8
4,6

Valoare teren
arabil

Miliarde
lei
736,0
845,3
2179,7
994,7
988,0
725,3
766,7
974,1
8189,8

%
9,0
10,3
26,6
12,1
12,1
8,9
9,4
11,6
100,0
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De subliniat faptul că s-a luat în considerare producţia agricolă vegetală
obţinută pe terenurile arabile în exprimare echivalent cereale convenţional, ca
nivel mediu calculat pe zonă. Evident, în cazul unor culturi favorizate conjunctural, cartoful, de exemplu, poate oferi valori de randament foarte ridicate, dar
ponderea lor este nesemnificativă prin ponderare la nivelul întregii zone, în raport cu structura de culturi dată.
În mod similar, se poate evalua valoarea pământului pe folosinţe diferite.
În general, pentru terenurile cu plantaţii pomi-viticole, valoarea terenurilor se
calculează după metodologia prezentată, ataşându-se valoarea investiţiei plantaţiei, stabilită în funcţie de valoarea sa de randament şi de perioada probabilă
viitoare de exploatare, exprimată în ani. Evaluarea terenurilor silvice şi acvatice
comportă raţionamente diferite, care fac din acestea subiectul altor metodologii
de calcul.
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PARTICULARITĂŢI ALE CALCULUI VENITURILOR
ÎN EXPLOATAŢIILE AGRICOLE
Cristian Romeo HOTEA

Determinarea veniturilor la nivelul exploataţiilor agricole este o acţiune
complexă care presupune luarea în considerare a unei multitudini de elemente,
fiind important a se urmări evoluţia, structura şi mărimea acestor venituri.
Discutând despre venituri la acest nivel trebuie făcută distincţia între două categorii economice: venituri ale exploataţiei şi venituri din agricultură.
Această diferenţiere relevă faptul că la nivelul unei exploataţii pot fi desfăşurate
şi activităţi neagricole care pot mări venitul total, cu efecte pozitive asupra viabilităţii exploataţiei. Comparativ cu alte ramuri ale economiei naţionale se observă că veniturile producătorilor agricoli sunt în medie mai mici, înregistrează
variaţii de la o zonă la alta şi de la o exploataţie la alta şi sunt instabile, depinzând de o serie de factori care nu ţin de voinţa umană.
În ceea ce priveşte veniturile din activităţile agricole, o analiză a mărimii
lor este posibilă apelându-se la indicatorii: venitul brut, marja brută şi marja netă.
Calcularea marjei brute se realizează prin scăderea din venitul brut a
cheltuielilor operaţionale ale exploataţiei (cheltuieli ocazionate direct de o cultură, putând fi proporţionale cu mărimea culturii sau cu mărimea recoltei). Ulterior, prin diminuarea din marja brută a cheltuielilor structurale [2] (cheltuieli date
de organizarea şi structura exploataţiei) rezultă marja netă (figura nr. 1).
Figura nr. 1 Marja brută şi marja netă în exploataţiile agricole
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Determinarea marjelor implică ţinerea unei evidenţe contabile care să
permită cunoaşterea cheltuielilor structurale şi a cheltuielilor operaţionale care
urmează a fi scăzute din produsul brut. Este necesară calcularea marjei brute
pentru fiecare tip de activitate având în vedere faptul că structura cheltuielilor
operaţionale este diferită de la o activitate la alta. Astfel, pentru producţia vegetală, cheltuielile operaţionale sunt cele cu îngrăşămintele, seminţele, produsele
pentru protecţia plantelor, combustibilii, ambalajele, serviciile prestate de terţi,
forţa de muncă temporară, asigurările etc.
Sistematizând cele menţionate anterior putem obţine următorul algoritm
de calcul al marjei brute la nivelul unei culturi vegetale:
1. Calcularea venitului brut: producţie x preţ
2. Calcularea costurilor variabile:
 cheltuieli cu sămânţa;
 cheltuieli cu fertilizarea terenului;
 cheltuieli cu protecţia plantelor (produse pesticide, insecticide, erbicide);
 pregătirea terenului: arat, grăpat, cultivat, semănat, plivit, aplicare
erbicide, insectofungicide, pesticide şi îngrăşăminte, prăşit, recoltat;
 cheltuieli cu transportul;
 cheltuieli cu forţa de muncă: membrii familiei şi lucrătorii sezonieri;
 pierderi.
3. Însumarea costurilor variabile
4. Determinarea marjei brute: venit brut – total cheltuieli variabile
Pentru producţia animalieră cheltuielile operaţionale cuprind cheltuieli cu
hrana animalelor, cu produsele veterinare şi profilactice, onorariul veterinarilor,
cheltuieli cu forţa de muncă temporară.
Marjele brute se raportează la hectar pentru producţia vegetală respectiv
pe animal sau la hectarul de culturi furajere pentru producţia animală. Pot servi
ca termen de comparaţie în analiza de grup a exploataţiilor sau ca element determinant în stabilirea profilului tehnicoeconomic al exploataţiei. De asemenea,
permit urmărirea evoluţiei în timp a activităţii desfăşurate în cadrul exploataţiei
însă trebuie luată în considerare în acest caz şi influenţa unor factori externi (inflaţia, variaţia preţurilor pe piaţa produselor agroalimentare, îmbunătăţirea tehnicilor de producţie etc.).
Aşa cum am menţionat deja, prin diminuarea din marja brută a cheltuielilor structurale rezultă marja neta. Aceasta reprezintă profitul net obţinut la
nivelul fiecărei activităţi, prin însumare rezultând profitul la nivel de exploataţie.
Poate fi calculat fie la hectar, fie pe tona de produs în sectorul vegetal, iar în
sectorul zootehnic pe animal sau la litrul de lapte, la un kg de carne etc.
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1. Indicatorul Venitul Brut Standard*
Venitul brut standard reprezintă unul dintre indicatorii cei mai utilizaţi în
Uniunea Europeană pentru analiza exploataţiilor agricole. Începând din 1978
acesta este variabila economică a clasificării tipologice a exploataţiilor agricole
în funcţie de profil şi dimensiune economică.
În concepţia comunitară noţiunea de venit brut al unei activităţi productive se referă la valoarea unitară la hectar a producţiei brute din care se scad
costurile specifice, care în cazul producţiei vegetale se concretizează în cheltuieli cu seminţele şi materialul de înmulţire (achiziţionate sau produse în propria
fermă), cheltuieli cu îngrăşămintele, cu produsele pentru protecţia culturilor (insectofungicide şi erbicide), diferite cheltuieli specifice, cum ar fi costul apei
pentru irigaţii, cheltuieli cu încălzirea şi uscarea, cheltuieli cu prelucrarea şi
comercializarea, cheltuieli de asigurare etc. Interesant este faptul că în aceste
cheltuieli specifice, care se vor scădea din valoarea producţiei brute, nu sunt
incluse cheltuielile privind munca, mecanizarea, carburanţii şi lubrifianţii [1, p.
61].
Producţia brută, calculată la preţ de producţie fără TVA, cuprinde valoarea produsului principal şi a eventualelor produse secundare precum şi a
subvenţiilor acordate la produsele obţinute sau la suprafeţele cultivate. Valoarea produselor agricole care reintră în procesul productiv se calculează pe baza preţurilor de achiziţie fără TVA. În ceea ce priveşte costurile mijloacelor tehnice achiziţionate, acestea nu includ TVA şi eventualele subvenţii.
Venitul brut standard (VBS) joacă rolul variabilei economice în funcţie de
care se stabileşte apartenenţa fermei la una din clasele tipologice acceptate de
U.E.E. În acest sens intervin următoarele faze:
1. înmulţirea suprafeţei fiecărei culturi cu venitul brut obţinut la hectar;
2. însumarea valorilor rezultate de la faza anterioară, obţinându-se VBS
al fermei care indică dimensiunea economică a acesteia;
3. gruparea rezultatelor obţinute în compartimente relativ omogene de
produse (cereale, legume, fructe, rădăcinoase etc.);
4. în funcţie de ponderea procentuală a fiecărei activităţi în venitul brut
total al fermei este posibilă stabilirea profilului productiv al acesteia.
Problema care apare este cea legată de calculul VBS care reflectă condiţiile de producţie şi de cost din fiecare regiune, precum şi actualizarea periodică a acestui venit, ţinând cont de transformările care au loc în economia agricolă, tehnica de producţie şi sectorul monetar [4]. Trebuie avute în vedere aici
evoluţia productivităţii în funcţie de factorul pământ şi alţi factori productivi, va*

Utilizat în Uniunea Economică Europeană. Fiind exprimat în unităţi monetare, venitul brut
ajută la stabilirea ponderii economice a fiecărei culturi vegetale, face posibilă stabilirea
structurii de producţie, precum şi a dimensiunii economice a fermei. De asemenea, sunt
surprinse raporturile dintre produsele obţinute şi costurile lor directe.
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riaţiile preţurilor factorilor de producţie şi ale produselor agricole (care se influenţează reciproc), evoluţia nivelului general al preţurilor, alinierea preţurilor
agricole interne la nivelul celor practicate pe piaţa internaţională, modificările
ratei de schimb a monedei naţionale în euro în care sunt exprimate veniturile
brute standard.
În U.E.E. principala sursă de informaţii, care stă la baza calculării VBS şi a
utilizării acestuia în analiza situaţiei economice a exploataţiei agricole o constituie Reţeaua de Informaţii Contabile din Agricultură (R.I.C.A.).
O alta sursă de informaţii o constituie studiile institutelor naţionale de economie agricolă asupra costurilor de producţie la principalele produse agricole,
calculul acestor costuri permiţând determinarea venitului brut.
La rândul lor, institutele de statistică vin şi ele cu o serie de informaţii referitoare la suprafeţele cultivate şi producţiile obţinute.
În procesul determinării venitului brut la produsele vegetale intervin, potrivit
concluziilor cercetătorilor italieni [1, p.106], următoarele etape:
 identificarea datelor disponibile la nivelul R.I.C.A. şi verificarea gradului în care acestea acoperă cu informaţii zonele agricole şi culturile
practicate în aceste zone;
 efectuarea unei comparaţii între rezultatele obţinute cu ocazia zonării
producţiei şi cele obţinute de Institutul Naţional de Economie Agrară
(în cazul de faţă italian), în urma unui studiu asupra costurilor de producţie;
 înlocuirea rezultatelor lipsă cu cele ale unor studii efectuate la nivelul
fermei.
Întreaga procedură de calcul a venitului brut se bazează pe prelucrarea
electronică a datelor, pe utilizarea unui software unanim acceptat în U.E.E. şi
pe exploatarea reţelei de bănci de date din dotarea Oficiilor de Contabilitate
Agricolă care aparţin de Institutul Italian de Economie Agrară. Pentru fiecare
fermă aflată în evidenţa Reţelei de Informaţii Contabile din Agricultură – Italia
sunt înregistrate date referitoare la procesul de producţie şi valoarea adăugată.
Partea de software a acestei reţele vizează o analiză pentru fiecare cultură pe
zone administrative, zone cu aceeaşi formă de relief, precum şi în funcţie de
suprafaţa cultivată. În fişierele bazei de date sunt preluate o serie de informaţii
cu privire la codul fermei, suprafaţa culturii analizate, suprafaţa exploataţiei
agricole exprimată în unităţi de teren arabil, producţia brută la hectar, producţia
totală la cultura analizată, preţul mediu de vânzare, totalul costurilor variabile la
hectar, marja brută la hectar, cheltuielile cu îngrăşămintele la hectar, cheltuielile de arendare (în cazul în care terenul este luat în arendă), venitul brut la hectar (în accepţiunea U.E.E.), raportul procentual venit brut / producţie brută.
Prin intermediul programului software veniturile brute la hectar pentru fiecare cultură vegetală sunt grupate pe zone cu aceeaşi formă de relief fie în
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scopul cunoaşterii numărului de observatori pentru fiecare specie vegetală la
nivelul zonei studiate, fie pentru aprecierea gradului de acoperire a teritoriului
de către R.I.C.A.
Ulterior, la nivelul unei regiuni, pentru fiecare poate fi făcută o comparaţie între venitul brut la hectar obţinut în zona de câmpie şi cel obţinut în zona
colinară, respectiv de munte.
Valoarea medie în bani la hectar a producţiei la fiecare cultură vegetală se
determină în funcţie de suprafaţa cultivată şi producţia brută totală, aplicând
asupra producţiei fizice obţinute la hectar preţurile regionale.
În cazul în care structura de producţie a fermei prezintă mai multe culturi
vegetale, valoarea la hectar a producţiei brute se calculează ca o medie ponderată, în funcţie de suprafaţa cultivată a fiecărei culturi şi valoarea în bani a
producţiei la hectar la cultura respectivă, totul raportat la suprafaţa totală a
fermei exprimată în hectare teren arabil [4]. Se ajunge în final la valoarea medie la hectar a producţiei brute, indicator utilizat în analiza comparativă a exploataţiilor agricole cu profil vegetal din diferite regiuni. Referitor la acest aspect trebuie menţionat aici faptul că Institutul de Economie Agrară din Italia
dispune de un software care permite o analiză detaliată pentru fiecare cultură
vegetală a producţiei obţinute (în unităţi valorice/hectar) la nivelul fiecărei regiuni pe cele trei forme importante de relief. În urma prelucrării datelor primare
rezultă un tabel în care pe verticală sunt menţionate regiunile administrative,
iar pe orizontală, la nivelul fiecărei regiuni sunt precizate valorile producţiilor
brute totale (în bani/hectar) diferenţiate pe forme de relief [5].
În paralel cu evidenţierea producţiei brute la hectar este calculat şi VBS
la hectar pe diferite forme de relief. Acest venit, în concepţia comunitară, se
calculează scăzând din producţia brută la hectar costurile specifice ocazionate
de consumul de seminţe, îngrăşăminte, insectofungicide şi erbicide, cheltuielile
cu irigaţiile, prelucrarea şi comercializarea, asigurarea producţiei contra factorilor de risc etc. Cheltuielile cu munca, mecanizarea, carburanţii şi lubrifianţii
continuă să rămână cuprinse în VBS, nediminuându-l.
Informaţiile privind VBS pe regiuni pentru fiecare cultură vegetală sunt
preluate din R.I.C.A., iar cele referitoare la producţia brută, de la institutele de
statistică agricolă. Ultima parte a programului permite calcularea şi listarea
ponderii procentuale a venitului brut în producţia brută la hectar pentru fiecare
cultură vegetală şi la nivelul fiecărei regiuni administrative.
În scopul analizei comparative a VBS obţinut la hectar la fiecare cultură
în cadrul aceleaşi regiuni s-a hotărât exprimarea acestuia în procente faţă de
VBS obţinut la cultura grâului în regiunea respectivă, fiind apreciat în acest
mod gradul de profitabilitate a culturilor din zona respectivă.
Calcularea VBS cade în sarcina R.I.C.A. ori, în aceste condiţii, prezintă o
deosebită importanţă cunoaşterea gradului de extindere a reţelei în teritoriu,
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precum şi a eşantionului exploataţiilor agricole luate în evidenţă. În anul 1992
câmpul de observaţie al R.I.C.A.-Italia era format din fermele cu o dimensiune
economică mai mare de două unităţi convenţionale de dimensiune economică
(ferme care obţineau un VBS de cel puţin 2000 ECU). Acestea reprezentau
34% din numărul total de exploataţii agricole din Italia şi asigurau realizarea a
79% din venitul total obţinut în agricultura ţării [5].
Fac obiectul observaţiei de către R.I.C.A. veniturile brute standard (VBS)
la circa 270 specii vegetale (cereale, legume, rădăcinoase, cartofi, oleaginoase, plante aromate, plante medicinale, condimente, fructe, flori, citrice,
viţa de vie etc.) aflate în cultura de câmp, grădină, sere. Analiza se desfăşoară
urmărindu-se şi modul de distribuţie a acestor culturi în teritoriu, pe regiuni administrative, la nivel regional activând oficii de contabilitate agricolă.
Dată fiind utilitatea sa în aprecierea activităţii exploataţiilor agricole, în
analiza potenţialului comercial al acestora, precum şi la stabilirea tipului de exploataţie, VBS rămâne un indicator important atât pentru agricultura fiecărei
ţări, cât şi pentru studiile şi analizele desfăşurate în cadrul politicii agricole a
Uniunii Economice Europene.
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NECESITATEA „INTERNALIZĂRII” COSTURILOR
ECOLOGICE ÎN AGRICULTURA
Ştefan AMARIŢEI

Cei mai mulţi specialişti în economie susţin concepţia „internalizării” costurilor pentru acţiunile antipoluante. Aceste încercări se ghidează pe soluţia
propusă mai demult de către economistul A.G.Pigou care propunea impunerea
unor taxe asupra acelor activităţi care generează „externalităţi” negative, iar
prin subvenţionarea altora (puţine, totuşi) se creează valori externe. Prin
această soluţie se urmăreşte ca producătorul să treacă costul suplimentar, adică costurile ecologice, asupra consumatorului, prin mărirea preţului. Dacă se
foloseşte un impozit, acesta poate fi utilizat de autorităţi pentru a proteja şi reface anumite componente ale mediului ambiant.
Aşadar, acţiunea conştientă, reglementată legal, de includere a efectelor
externe ale poluării, precum şi a celor interne (costurile pentru protecţia mediului) în cadrul sistemului economic – ceea ce reprezintă „internalizarea”, o măsură care poate avea efecte favorabile asupra acestei activităţi de care depinde însuşi procesul de dezvoltare economică eficientă a agriculturii. Totodată,
tehnologiile de producţie şi metodele de lucru vor fi astfel concepute şi aplicate
încât creşterea economică în agricultură să devină compatibilă cu menţinerea
echilibrului ecologic.
În cazul „externalităţilor” un element important îl constituie costurile pentru acţiunile antipoluante. Acestea au un pronunţat caracter social, fiindcă reprezintă echivalentul activităţilor de protecţie a mediului de care este interesată
întreaga societate. De aici se poate naşte ideea că, implicit, costurile ecologice
trebuie suportate de către societate în ansamblul ei, mai precis, prin subvenţii
de la stat la care să-şi aducă contribuţia fiecare cetăţean. Deşi logică, această
concepţie este simplificatoare, întrucât tratează problemele în mod global, nediferenţiat deci mai puţin pragmatic. În acelaşi timp, suportarea în totalitate de
către bugetul de stat sau cel local a costurilor ecologice în agricultură vine în
contradicţie cu principiile eficienţei economice. Totodată, dezavantajează o
parte a populaţiei ce nu-şi desfăşoară activitatea în întreprinderi agricole şi
agroindustriale poluatoare şi nici nu se numără, exclusiv, printre consumatorii
acelor produse. În această situaţie, se poate întâmpla ca eficienţa economică a
multor întreprinderi să apară în creştere, cu toate că acele unităţi economice,
incluzând costurile ecologice în costurile de producţie, se dovedesc a fi ineficiente sau cu o eficienţă scăzută.
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Pe de altă parte, adoptarea acestei atitudini diminuează mult preocuparea de a găsi soluţii viabile în vederea reducerii gradului de poluare (tehnologii agricole şi agroindustriale nepoluante, tehnică nepoluantă, staţii de epurare perfecţionate, restructurarea activităţii unor întreprinderi, aplicarea principiilor procesului circular activ etc.). De aceea, o mare parte dintre specialiştii care au abordat problemele economice ale protecţiei mediului se pronunţă pentru
„internalizarea” costurilor ecologice şi în agricultură.
“Internalizarea” costurilor pentru acţiunile de protecţie a mediului prezintă, în opinia noastră, următoarele avantaje:
 impulsionează întreprinderile agricole şi agroindustriale în vederea
adoptării de tehnologii de producţie nepoluante şi, de aici, dezvoltarea
mai accentuată a cercetării ştiinţifice în domeniul protecţiei mediului;
 contribuie la restructurarea agriculturii în favoarea produselor rentabile
deci şi a celor care necesită costuri antipoluante reduse;
 stimulează creşterea interesului pentru acele produse care sunt solicitate pe piaţă şi elimină sau înlocuiesc pe acelea caree nu satisfac
corespunzător, din punct de vedere ecologic (al sănătăţii oamenilor,
de pildă), cererea de consum;
 facilitează procesul de încorporare în activităţile economice a produselor reziduale (dejecţiile animale, de exemplu) când nu sunt necesare costuri de valorificare prea mari – ceea ce conduce la recuperarea unei părţi din costurile ecologice;
 contribuie la recuperarea costurilor pentru protecţia mediului de la
consumatorii de produse agricole şi agroalimentare, prezentând avantajul de a orienta producţia în funcţie de cerere şi eficienţă, inclusiv
preţ.
Pe lângă efectele pozitive, „internalizarea” costurilor ecologice generează şi unele efecte negative a căror arie de manifestare nu este însă prea
largă. Dintre acestea, două sunt mai importante:
 creşterea preţurilor la acele produse la care se aplică „internalizarea”,
evident, acest efect depinde foarte mult de ponderea costurilor pentru
acţiuni antipoluante în totalul costurilor de producţie;
 diminuarea relativă a productivităţii muncii.
În această ultimă situaţie, aspectul economic este clar: spre deosebire
de tehnologiile obişnuite, tehnologiile de producţie nepoluante nu conduc, în
principiu, la creşterea volumului producţiei vandabile, deşi ele sunt mult mai
costisitoare. Prin urmare, schimbarea tehnologiilor de producţie, în vederea
respectării exigenţelor ecologice nu contribuie, de cele mai multe ori, la creşterea productivităţii muncii în domeniul respectiv. Desigur, aceasta are ca efect şi
imposibilitatea creşterii veniturilor celor care lucrează în activităţile vizate.
În acest context se naşte întrebarea firească:
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Ce se întâmplă dacă nu se pune în practică „internalizarea” costurilor
ecologice?
Apreciem că, următoarele consecinţe trebuie subliniate:
 restructurarea şi retehnologizarea agriculturii în favoarea întreprinderilor şi a produselor nepoluante s-ar realiza mult mai lent, datorită
interesului scăzut pentru protecţia mediului (mediul înconjurător ar
deveni pentru ele, într-adevăr, o „externalitate”);
 întreprinderile agricole şi agroindustriale şi-ar diminua interesul pentru
recuperarea şi revalorificarea unor produse reziduale, ceea ce ar genera creşterea costurilor sociale (costuri suportate de către societatea
în ansamblu, precum şi pentru prejudiciile provocate de poluare);
 realizarea unor produse agricole şi agroalimentare, de fapt, nerentabile, datorită costurilor ecologice ridicate, îndeosebi a prejudiciilor
ecologice provocate, dar necontabilizate (care vor fi suportate şi „plătite” de către generaţiile viitoare).
Ecosistemul nostru naţional prezintă anumite particularităţi de care trebuie
să se ţină seama în cadrul politicilor ecologice şi a politicilor agrare de lungă durată, stabilite, sub o formă sau alta, în cadrul unei strategii coerente de dezvoltare economică a ţării. De aceea, abordarea problemei „internalizării” costurilor
ecologice trebuie judecată în strânsă legătură cu starea actuală a sistemului ecologic naţional şi local, cu starea de sănătate a populaţiei şi posibilităţile reale de
îmbunătăţire a lor, în cazul în care se impune cu pregnanţă această necesitate.
Este cert faptul că dezvoltarea ulterioară a agriculturii ţării noastre va fi eficientă
şi acceptată ca atare de societate şi comunitatea internaţională numai în măsura
în care ea va fi eficientă şi din punct de vedere ecologic. Astfel, odată stabilită
această necesitate, trebuie să se analizeze cu discernământ, sub toate aspectele, multitudinea de factori restrictivi şi favorizanţi privind „externalităţile” în agricultură, măsurile ce se impun în vederea protecţiei mediului.
Vom începe prin a menţiona o serie de factori şi condiţii propice de menţinere, în perspectivă, a calităţii mediului înconjurător în agricultură la nivel decent (satisfăcător) şi prin aceasta a unor costuri ecologice relativ reduse;
 aşezarea geografică a ţării, existenţa unor suprafeţe întinse de pădure (27% din suprafaţa ţării), regimul vânturilor şi ploilor, relativa lor
regularitate, constituie condiţii de mediu care facilitează dispersarea şi
neutralizarea substanţelor chimice, biologice şi de altă natură, atunci
când acestea nu depăşesc limitele de asimilare şi neutralizare de către factorii naturali de mediu;
 suprafaţa arabilă fiind întinsă (cca.40% din suprafaţa ţării) şi fertilă
permite dezvoltarea agriculturii, fără a se utiliza în exces îngrăşăminte
chimice nocive şi pesticide;
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 trecerea la economia reală de piaţă (generalizarea proprietăţii private,
liberalizarea preţului la toate produsele, jocul cererii şi ofertei) constituie, cu certitudine, un factor favorizant în vederea impulsionării măsurilor de protecţie a mediului;
 apariţia unor asociaţii nonguvernamentale cu caracter ecologic facilitează procesul de conştientizare a opiniei publice asupra pericolului poluării, a necesităţii protecţiei mediului înconjurător.
Dezvoltarea agriculturii pe baza mecanismului de piaţă impulsionează
procesul de „internalizare” a „externalităţilor” (în cazul nostru a costurilor ecologice), întrucât întreprinderile agricole şi agroindustriale sunt nevoite (normele
admise de poluare se impun) să includă în costurile de producţie şi costurile
pentru protecţia mediului. Evident, aceste unităţi economice nu vor rezista concurenţei decât dacă vor reuşi să-şi asigure o eficienţă ridicată şi în acest domeniu (tehnologii agricole nepoluante, staţii de epurare a dejecţiilor de mare
randament, impulsionarea cercetării proprii în domeniul producţiei mediului
etc.).
Factorii restrictivi sunt mai numeroşi şi ţin de politica economică şi ecologică promovată până acum, de atitudinea de neglijare a calităţii mediului înconjurător. Amintim pe cei mai importanţi:
 industrializarea şi supradimensionarea forţată a agriculturii (în special
a zootehniei), ceea ce a condus la accentuarea şi agravarea poluării
mediului (cu dejecţii, pesticide, îngrăşăminte chimice); totodată, dezvoltarea anumitor ramuri şi subramuri ale agriculturii s-a făcut fără
alocarea sumelor corespunzătoare protecţiei şi refacerii mediului
înconjurărător;
 marile complexe agroindustriale de creştere a animalelor (pentru carne, lapte, ouă) au fost amplasate uneori neraţional (în apropierea
unor localităţi, uneori, oraşe mari), alături de întreprinderi industriale
poluatoare – ceea ce îngreunează procesul de diminuare a poluării
(concentrarea activităţii economice cu caracter poluant facilitează degradarea mediului);
 tehnologiile agricole şi agroindustriale actuale sunt deseori poluante,
întrucât se bazează pe chimicale şi nu pe tehnologii bioenergetice,
compatibile cu procesele şi fenomenele naturale, costurile pentru
aceste „noi” tehnologii sunt deosebit de ridicate;
 există şi în prezent pârghii economice care nu au fost aplicate până
acum pentru recuperarea şi reutilizarea unor reziduuri materiale provenite din agricultură şi activităţile agroindustriale, cu efecte favorabile
asupra protecţiei mediului;
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 opinia publică nu este suficient de conştientă de pericolul pe care îl
reprezintă poluarea la nivelul produselor agricole şi agroindustriale,
datorită efectelor ei prea puţin evidente (sau cu care ne-am obişnuit
deja).
Jocul dintre factorii favorizanţi şi restrictivi determină raportul internalităţi/externalităţi, care depinde într-o mare măsură şi de obiectivele strategice
de dezvoltare a agriculturii, de măsurile coercitive prevăzute de legislaţia protecţiei mediului, de politicile microeconomice preconizate.

Bibliografie
1. Amariţei Ştefan – Propuneri pentru internalizarea costurilor protecţiei mediului înconjurător în agricultura, Probleme economice, nr. 22 – 23/1991,
INCE (CIDE), Bucureşti.
2. Constantinescu N. N. – Economia protecţiei mediului natural, Editura Politică, 1976.
3. Iancu A. – Creşterea economică şi mediul înconjurător, Editura Politică,
1979.
4. *** – Politique de l’agriculture et l’environnement, O.E.C.D., Paris, 1989.

APLICAREA IMPOZITULUI NEGATIV PE VENIT
ÎN COMBATEREA SĂRĂCIEI
Petru IVANOF

O abordare promiţătoare şi de durată a sărăciei este atacarea cauzelor
sale. Dacă ne referim la cheltuielile pentru educaţie, acestea sunt destinate
pentru a înlătura una din cauzele sărăciei, şi anume, capitalul uman neadecvat.
Obiectivul, în acest caz, este de a permite oamenilor să acumuleze acest capital care să le servească drept sprijin în viitor. Chiar dacă este mai indicat să
ataci cauzele unei probleme decât simptomele sale, nu se întâmplă aşa întotdeauna. În cazurile extreme de sărăcie, când indivizii au o îndemânare atât de
scăzută, încât nici un fel de pregătire nu-i poate ajuta să câştige o pâine, programele de ajutor direct, în acest caz, sunt cea mai eficientă formă de asistenţă.
Cum se poate garanta familiilor un venit minim (de exemplu 1.000 unităţi
monetare) fără să li se distrugă stimulentul pentru muncă? Aceasta este o întrebare esenţială la care nu se poate răspunde uşor. O soluţie este impozitul
negativ pe venit. Pentru a explica această propunere prezentăm schema din
figura nr. 1. Familia „g” cu un venit zero este plătită cu venitul minim garantat
de 1.000 u.m. Familiei „d”, cu un venit câştigat de 200 u.m., i se garantează
900 u.m., pentru a i se acorda un stimulent pentru muncă, ridicând astfel totalul
la 1.100 u.m., în punctul D. Dacă se continuă în acest mod acordând un stimulent pentru familiile care câştigă în plus, ne deplasăm pe linia groasă CQ, până
în punctul Q, unde nu se plăteşte nici un fel de subvenţie. Mai mult, dacă se
continuă să se permită familiilor să-şi păstreze jumătate din orice venit suplimentar obţinut, se vor impozita veniturile care depăşesc acest nivel în jos, de
la QB la QH. Astfel, zona 4 ne arată că orice venit peste 2.000 u.m., este impozitat; de exemplu, familia „f” cu un venit de 2.400 u.m. plăteşte impozitul „t”
de 200 u.m. În acelaşi timp, zona 1+2+3 ne indică cum, orice venit sub 2.000
u.m., este subvenţionat – adică „impozitat invers”.
De aici numele de impozit negativ pe venit.
Linia de 45° OQB reprezintă linia „fără subvenţie – fără impozit” unde ar
ajunge familiile dacă acestea nici nu ar fi fost subvenţionate şi nici impozitate.
Deoarece linia CQH, a venitului după impozitare urcă, oamenii sunt stimulaţi pentru muncă. Cu cât obţin un venit mai mare (cu cât se mută mai spre
dreapta în această schemă), cu atât au mai mult venit pe care-l păstrează (cu
atât urcă pe linia CQ). Prin acordarea acestui stimulent în obţinerea venitului,
se intenţionează reducerea scurgerilor datorate oamenilor care preferă să pri-
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mească ajutor decât să muncească. Susţinătorii impozitului negativ pe venit
subliniază că acesta trebuie să înlocuiască toate programele de asistenţă, inclusiv tichetele de masă.
Impozitul negativ pe venit poate duce la îmbunătăţirea eficienţei programelor de asistenţă socială. El duce la garantarea venitului minim pentru toată lumea, înlocuirea programelor de asistenţă socială cu o singură măsură
consistentă care consideră toate familiile cu acelaşi nivel al venitului în acelaşi
mod şi satisface dezideratul că cei care muncesc vor avea un venit mai mare
decât cei care nu muncesc.
Totuşi acesta pare un program foarte costisitor, deoarece subvenţia se
acordă familiilor sărace care câştigă sub 1.000 u.m. (zonele 1+2), plus o subvenţie 3, pentru familiile nesărace cu venituri până la 2.000 u.m.
O altă problemă pe care o ridică impozitul negativ pe venit este costul
său ridicat care nu se limitează la umplerea golurilor 2+3. În plus se pierd impozitele care ar putea fi colectate de la familiile nesărace cu venituri între 1.000
şi 2.000 u.m.
Permiţând familiilor să păstreze jumătate din orice venit suplimentar câştigat, impozitul negativ pe venit le determină totuşi să muncească şi să câştige
mai mult şi astfel să se mute spre dreapta în figura nr. 1. Aceasta va reduce, şi
în unele cazuri poate chiar va elimina, subvenţia pe care o primesc unele familii, costul acestei scheme va fi mai scăzut decât zona subvenţiei din figura nr.
1.
De asemenea, costul acestei scheme poate fi redus mai mult prin adoptarea unor modificări. De exemplu linia CQH „linia impozit” poate fi coborâtă cu,
să zicem, 200 u.m. Aceasta ar menţine acelaşi stimulent pentru muncă (aceeaşi pantă din CQH), dar va reduce substanţial costul (zonele de subvenţie
1+2+3). Mai mult, mutând punctul critic Q spre stânga, ar însemna că familiile
cu un venit între 1.600 şi 2.000 u.m. nu vor mai primi subvenţie, ci vor plăti impozit. Problema care rămâne este că cei din punctul C, care nu au nici un venit, vor primi acum mai puţin de 1.000 u.m., minimum de sărăcie.
Această ultimă problemă poate fi rezolvată prin alocarea unui venit garantat de 1.000 u.m., celor în vârstă, infirmi sau inapţi şi care nu pot să muncească. Dacă s-ar putea identifica exact aceşti oameni n-ar fi ineficientă asigurarea lor cu un venit minim, aceasta n-ar afecta munca lor, deoarece ei nu pot
munci. Un astfel de program ar fi, de asemenea, un succes în privinţa echităţii,
prin alocarea venitului de siguranţă adecvat celor care nu au altă sursă de venit. O astfel de măsură – de identificare a grupurilor cu asemenea nevoi este
denumită categorisire sau etichetare.
Marea problemă este că, în practică, este dificil să identifici exact cine
trebuie etichetat ca fiind inapt pentru muncă; adesea este dificil să determini
cine este invalid. Dacă oamenii nu se pot preface că sunt orbi pentru a primi
ajutor, unii pot susţine, în mod fals, că au devenit invalizi din cauza, să zicem,
unor dureri de spate pe care le exagerează.
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Dacă extindem prezentarea teoretică a impozitului negativ pe venit observăm că el dă naştere la contradicţie între următoarele trei aspecte:
1. stabilirea nivelului de venit minim C destul de ridicat, astfel încât să nu
fie defavorizaţi;
2. să dăm lui CQH o pantă destul de abruptă pentru a acorda un puternic stimulent pentru muncă. (Mulţi ar putea considera panta CQH
din figura nr. 1 prea lină, deoarece oamenii pot păstra doar jumătate
din orice venit suplimentar obţinut, aceştia vor considera că jumătate
din timpul lor de muncă este pentru bugetul statului).
3. să păstrăm mici zonele de subvenţie 1+2+3 pentru a menţine scăzut
costul programului şi pentru a evita subvenţionarea celor care nu sunt
săraci.
Este imposibil să se realizeze toate aceste obiective deodată deoarece
ele sunt contradictorii. De exemplu, modul de realizare a obiectivului al doilea
este de a face linia CQH mai abruptă. Dar o asemenea pantă înseamnă fie că
C trebuie coborât, fie că zonele de subvenţie 1+2+3 trebuie să fie mai mari.
Astfel obiectivul 2 vine în contradicţie cu obiectivele 1 şi 3.
Din experimentele privind aplicarea impozitului negativ pe venit, efectuate în S.U.A. la Seattle şi Denver, destinat pentru a încuraja populaţia să
muncească, au rezultat efecte paradoxale: oamenii munceau, de fapt, mai puţin.
Având un impozit negativ pe venit oamenii îşi pot părăsi locurile de muncă fără să simtă stigmatul social cu care se confruntă cei care în mod tradiţional nu au acces la bunăstare. Când oamenii au luat parte la experimentarea impozitului negativ, le-au fost explicate clar caracteristicile acestuia.
Participanţilor li se precizează drepturile, în special dreptul de a nu mai lucra şi,
totuşi, de a primi un venit. Prin urmare, este mult mai probabil ca ei să aleagă
varianta nemuncii, deoarece o cunosc. Prin contrast, cei ce au o bunăstare, în
mod obişnuit, rămân să muncească.
Sunt şi efecte neeconomice ale impozitului negativ pe venit. De exemplu
acesta a sporit numărul de adulţi care termină liceul. Pe de altă parte, experimentele au indicat că impozitul negativ a determinat creşterea numărului de
căsătorii distruse (până la 50%). Aceasta pentru că participanţii au fost informaţi despre ajutorul financiar pe care ar continua să-l primească familiile dacă
ei ar pleca de acasă. Acest efect asupra familiilor poate avea, indirect, importante implicaţii economice. Când o familie cu un venit mediu se destramă, rezultă adesea două noi familii, dintre care una, sau chiar amândouă, ajung sub
linia sărăciei.
Din cauza rezultatelor experimentale defavorabile, este dificil să se susţină că impozitul negativ pe venit, atât de promiţător ca schiţă, este soluţia sperată pentru combaterea sărăciei.
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Se caută în prezent nu o singură soluţie, ci o varietate de programe diferite pentru grupuri diferite. Există un puternic suport pentru întărirea legilor de
sprijinire a copiilor, de ridicare a veniturilor în familiile fara capul familiei, reducând astfel sărăcia în acest grup mai afectat. O altă recomandare este majorarea plăţii făcute pentru lucrătorii cu venit scăzut cu o subvenţie la salarii care
creşte proporţional cu numărul persoanelor întreţinute de lucrător. Deoarece o
astfel de subvenţie ar ajunge la familie prin intermediul salariului, aceasta va
face să crească mândria lucrătorului de a avea o slujbă şi de a întreţine familia.
Implicit va duce la sporirea temerilor privind încurcăturile financiare la care sar expune dacă ar părăsi locul de muncă sau familia.
Din păcate, această subvenţie pe salariu creează la rândul ei probleme.
Este esenţial să ne amintim că un grup mic de persoane, dar important, din
cauza incapacităţii sau a unei capacităţi scăzute nu-şi poate câştiga existenţa.
O subvenţie la salariu nu contribuie la soluţionarea problemei lor. Dar, aceasta,
la rândul ei, înseamnă confruntarea cu una dintre problemele cele mai dificile
când ne ocupăm de sărăcie; cum decizi cine face parte din grupul care nu poate munci şi cum îi opreşti pe ceilalţi care vor să intre în acest grup?
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EFECTELE INTERDEPENDENŢEI SALARII-PREŢURI
ASUPRA POPULAŢIEI
Petru IVANOF

În prezent complexitatea problemei formării veniturilor populaţiei derivă
din faptul că ele trebuie să acopere o gamă variată de nevoi generale sau individuale. Întrucât ponderea salariaţilor în populaţia ocupată este semnificativă,
salariile constituie, practic, cea mai mare parte a veniturilor populaţiei.
Salarizarea privită la nivel macroeconomic trebuie să aibă în vedere o serie de aspecte cum ar fi: stabilirea unei diversităţi a salariilor care să asigure o
diferenţiere echitabilă a acestora, evitarea nivelării, să se ţină cont de efectele pe
care evoluţia salariilor o poate avea asupra economiei.
Datorită situaţiei existente în prezent, cuantumul salariului constituie o
sursă importantă a nemulţumirilor manifestate. Pentru diverse categorii sociale
de salariaţi problema salariului este un subiect mult discutat făcându-se o corelaţie directă între salariu şi nivel de trai.
Recent s-a efectuat un studiu pe bază de chestionar în care unele întrebări urmăresc importanţa salariului din activitatea de bază pentru viaţa subiectului şi a familiei sale.
Majoritatea covârşitoare afirmă că salariul este unul din cele mai importante lucruri pentru viaţa familiei sale. La polul opus se află o pondere nesemnificativă de subiecţi care afirmă că salariul pentru ei şi familia lor ar fi unul
dintre cele mai puţin importante lucruri.
Pornind de la considerentul că salariul este în majoritatea cazurilor sursa
esenţială de venit pentru populaţie şi mijloc de procurare a produselor şi serviciilor necesare pentru consumul familial este interesant de urmărit corelaţia
dintre salariu şi nivelul preţurilor actuale deci corelaţia dintre salariu şi gradul
de satisfacere a nevoilor familiale.
Sub influenţa creşterilor mari de preţuri produse în urma liberalizării
acestora, puterea de cumpărare a veniturilor a înregistrat o scădere importantă
pentru cea mai mare parte a populaţiei. Petrecute în etape succesive, sub impulsul diferitelor etape ale liberalizării şi amplificate prin acţiunea multiplicatoa-
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re a mecanismului de formare a preţurilor, creşterile de preţuri au imprimat o
tendinţă continuă şi puternică de scădere a puterii de cumpărare a populaţiei.
Scăderea puterii de cumpărare a veniturilor a fost parţial acoperită prin
compensaţii acordate cu ocazia unor etape ale liberalizării preţurilor, prin indexarea pensiilor şi salariilor, precum şi prin creşterea salariilor cu ocazia negocierii acestora sau în urma mişcărilor revendicative.
Scăderea veniturilor reale reprezintă, de fapt, o pierdere de venituri suferită de diverse categorii ale populaţiei, în diverse perioade. Aceste pierderi
determinate de liberalizarea preţurilor sunt o expresie a costului social al reformei. Proporţiile diferite ale pierderilor suferite de diverse categorii ale populaţiei exprimă o măsură a distribuţiei acestui cost social.
Urmărind rezultatele aceluiaşi sondaj constatăm că această creştere
aberantă a preţurilor este de nesuportat pentru majoritatea respondenţilor, la
care se adaugă o altă pondere semnificativă care consideră că salariile sunt
sub nivelul preţurilor.
Scăderea veniturilor reale trebuie pusă faţă în faţă cu nivelul de trai al
populaţiei şi cu echilibrul economic. Astfel, dacă avem în vedere declinul puternic înregistrat de producţia naţională începând cu anul 1990, scăderea veniturilor reale este normală, firească, mai ales că scăderea volumului producţiei
nu pare să fie un fenomen întâmplător, accidental, instalându-se ca tendinţă pe
termen lung, continuare şi amplificare a evoluţiei din anii 1988 şi 1989.
„Scăderea dramatică a performanţelor economice din ultimii ani s-a reflectat într-o catastrofală deteriorare a condiţiilor de viaţă şi, în mod special,
într-o surprinzătoare creştere a numărului de săraci şi a gradului de sărăcie” 1.
Negocierile între sindicate, patronat şi guvern, pentru a defini o modalitate echitabilă de ajustare a salariilor la rata inflaţiei, au pornit de la premisa
că acestea deţin o pondere semnificativă în valoarea producţiei industriale,
atribuindu-li-se un rol major de presiune asupra preţurilor. Dar limbajul cifrelor
conduce la concluzii total diferite în condiţiile economice actuale.
Analiza axată pe evoluţia raportului dintre productivitatea muncii şi venitul mediu salarial sugerează posibilitatea de a aborda relaţia preţuri-salarii
altfel decât până în prezent, aşa încât să conducă la satisfacerea unor cerinţe
privind protejarea salariaţilor faţă de creşterea preţurilor, blocarea automatismului relaţiei „creşterea preţurilor – creşterea salariilor – creşterea pre1

Zamfir C., ş.a. – Dinamica bunăstării şi protecţia socială, în Adevărul economic, nr.15 (109)
din 9-15 aprilie 1994, p.5.
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ţurilor”, aşezarea legăturii dintre patronat şi salariaţi pe criterii obiective la fixarea relaţiilor preţuri-salarii.
Nivelul productivităţii muncii este influenţat de criteriile de performanţă
adaptate de agenţii economici la toate treptele organizatorice ale unităţilor
economice şi acesta odată stabilit se autoreglează faţă de variaţiile preţurilor.
Una dintre problemele pe care le implică tranziţia la economia de piaţă este cea a protecţiei populaţiei împotriva creşterii preţurilor. În acest sens este importantă cunoaşterea modalităţii de realizare a acestei protecţii şi a mărimii creşterii preţurilor, acoperită prin indexarea salariilor.
Problema este deosebit de complexă şi necesită cercetări aprofundate
care să permită adoptarea unor soluţii acceptabile pentru toate părţile implicate
care să ţină seama de condiţiile concrete existente la un moment dat. Aceasta
cu atât mai mult, cu cât societăţile comerciale care trebuie să creeze mijloacele
necesare pentru indexarea salariilor trec prin restructurări profunde, care de
multe ori nu s-au concretizat în rezultate economice notabile.
Una dintre problemele cele mai importante ale calculelor de fundamentare care trebuie soluţionate o reprezintă programul de stabilizare. Aşa cum
demonstrează evoluţiile din diferite ţări, există diverse strategii alternative de
stabilizare care privesc eficienţa în a stăpâni inflaţia pe un anumit termen.
Slăbiciunea acţiunilor macroeconomice în faţa inflaţiei a determinat unele
ţări cu inflaţia crescută să includă controlul direct al preţurilor, salariilor şi al ratei de schimb în cadrul acţiunilor de stabilizare. Dezvoltarea acestei acţiuni a
fost făcută în ideea de a determina scăderea inflaţiei în mod rapid, încă de la
începutul perioadei de aplicare a unui program de stabilizare, fără a genera
costuri mari, în condiţiile creşterii economice şi ocupării forţei de muncă. Experienţa a arătat că imediat după implementarea unor programe de stabilizare, în
Argentina (1985), Israel (1985), Mexic (1987-1988), Brazilia (1986), succesul a
fost deosebit, iar costurile în termenii şomajului şi ai recesiunii au fost scăzute.
Evaluările pe termen mediu relevă concluzii diferite: a) în unele ţări (Mexic, Israel) inflaţia a rămas la nivel constant, dar costurile în termenii recesiunii şi
şomajului au depăşit cu mult aşteptările; b) a intervenit inerţia, iar controlul
asupra costurilor şi salariilor s-a dovedit dificil; c) rata de schimb şi-a pierdut
din flexibilitate.
Studiind eficienţa utilizării controlului direct al preţurilor, argumentele sunt
pro şi contra acestuia. Raţionamentele conţin ipoteza că instituirea controlului
asupra preţurilor este automat însoţit de controlul salariilor. Totuşi, experienţa
fostelor ţări cu planificare centralizată este esenţial diferită: liberalizarea preţurilor a fost însoţită de instituirea unei forme sau a alteia de control al salariilor.
Analizând procesul inflaţionist din ţara noastră în perioada ce a urmat lui
Decembrie ’89, vom constata că, el este provocat de doua serii de cauze: unele care apar înăuntrul unităţilor economice, altele care provin din afara acesto-
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ra. În rândul primei serii de cauze se situează atât activităţile ineficiente care se
menţin în compartimentele întreprinderilor, începând cu organizarea şi aprovizionarea, până la desfacerea produselor şi prestarea serviciilor, cât şi stabilirea
salariilor fără corelaţia necesară care trebuie să existe cu productivitatea muncii.
Derularea proceselor generatoare de inflaţie din interiorul întreprinderilor
a fost alimentată de măsuri intervenite din afara lor. În rândul acestora se situează majorarea selectivă de salarii ignorându-se faptul că aceasta va antrena
cererile celorlalte categorii de salariaţi.
În absenţa condiţiilor de bază, balanţa comercială şi de plăţi echilibrată şi
rezervă valutară adecvată, leul a fost devalorizat la scurt timp după liberalizarea preţurilor. Piaţa valutară, considerată primul pas spre convertibilitate (începând cu licitaţia din februarie 1991), nu putea să ducă la rezultatele scontate
de vreme ce oferta de devize libere constă aproape exclusiv din cota de 50%
rezervată exportatorilor, în condiţiile unei cereri mult superioare.
În locul unei autoreglări către un nivel determinat, s-a ajuns la prăbuşirea
cursului leului, ceea ce a antrenat masiv inflaţia prin creşterea costurilor produselor importate, a taxelor vamale, propagarea în lanţ a efectului la alte produse.
Încrederea sau lipsa de încredere a populaţiei în puterea de cumpărare a
monedei naţionale depinde, între altele, de posibilităţile acesteia de a-şi satisface, cu moneda pe care o deţine, cât mai multe trebuinţe, în sensul procurării
bunurilor şi serviciilor necesare, precum şi al realizării unor economii.
Determinată de numeroase cauze şi factori, instabilitatea monetară are
implicaţii profunde pe plan economic şi social, afectând toate procesele reproducţiei, adică atât producţia şi repartiţia, cât şi schimbul şi consumul.
Este cât se poate de evident faptul că, în situaţia în care, puterea de
cumpărare a fiecărei unităţi monetare a scăzut, comparativ cu perioada precedentă chiar dacă numărul total de unităţi monetare obţinute de întreprinzător
este mai mare, dimensiunea profiturilor sale totale este mai mică, la închiderea
ciclului de producţie, decât dacă unitatea monetara ar fi fost stabilă.
Orice modificare a valorii banilor are loc, de regulă, în sensul scăderii puterii lor de cumpărare, aşa cum se întâmplă de fapt în prezent şi în ţara noastră, fiind astfel prejudiciate categoriile de populaţie cu venituri fixe şi favorizaţi
cei care angajează presoane cărora le plătesc astfel de salarii.
Aşadar, instabilitatea monetară din ţara noastră, pe care o percep în
mod nemijlocit numeroase categorii ale populaţiei, prin creşterea galopantă,
permanentă şi generală a preţurilor şi tarifelor tuturor mărfurilor şi serviciilor,
prin scăderea continuă a puterii de cumpărare a banilor, generează o nouă redistribuire a veniturilor sociale, redistribuire care se face în defavoarea categoriilor de populaţie cu venituri fixe.
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Dat fiind faptul că o economie este alcătuită din producători şi consumatori, în sensul că membrii societăţii sunt atât producători cât şi consumatori,
se înţelege că instabilitatea monetară afectând producţia, repartiţia şi schimbul
afectează, implicit, şi consumul.
Fiecare consumator, în schimbul forţei sale de muncă pe care o închiriază, va primi o sumă de bani, respectiv o anumită cantitate de putere de
cumpărare abstractă, cu care acesta poate cumpăra bunuri necesare satisfacerii nevoilor sale de consum.
Dacă fiecare individ ar obţine mărfuri concrete în schimbul capacităţii sale de muncă închiriată, acesta ar trebui să primească mărfuri pentru munca
cheltuită sau pentru serviciile prestate.
Banii însă, în calitatea lor de măsurător al valorii mărfurilor, fac ca fiecare
persoană să obţină atât cât îi este posibil, din bunurile consumabile, în schimbul muncii sale. Obţinând echivalentul bunurilor necesare consumului său personal în bani pentru forţa sa de muncă închiriată, fiecare persoană are posibilitatea să utilizeze aceşti bani în aşa fel încât să-şi poată satisface, în limitele
sumei de bani primite, în modul cel mai complet posibil, nevoile sale de consum.
Moneda asigură deci libertatea consumului, oferind fiecărei persoane posibilitatea ca veniturile sale reale să se adapteze la cerinţele de consum, structurând bunurile de care are nevoie pentru satisfacerea trebuinţelor de consum în
moduri diferite, corespunzător specificului său de viaţă.
Aşadar, scăderea puterii de cumpărare a banilor poate afecta marea
masă a consumatorilor cu venituri mici, privându-i de posibilitatea celei mai bune satisfaceri a cerinţelor de consum, în limitele unei producţii date şi a unor
venituri date.
Afectând, aşa cum s-a arătat, procesele fundamentale ale reproducţiei
sociale, instabilitatea monetară afectează, de fapt, însăşi fiinţa naţională comună.

Bibliografie
1. Zamfir C., ş.a. – Dinamica bunăstării şi protecţia socială, în Anuarul economic, nr.15 (109), din 9-15 apr. 1994.
2. Perţ S., ş.a. – Venituri salariale – diagnoză – perspective, în Probleme economice, nr. 44-45, C.I.D.E., Bucureşti,1997.

PÂRGHIILE ECONOMICE – MIJLOACE DE CONTROL ŞI
LIMITARE ALE POLUĂRII ÎN ACTIVITATEA AGRICOLĂ
Ştefan AMARIŢEI

1. Aspecte economice şi financiare
Pentru limitarea efectelor negative ale poluării asupra mediului, a fost
adoptat principiul „poluatorul plăteşte” (Polluter Pays Principle), integrat politicilor de protecţie a mediului, bazat pe măsuri coercitive sub formă de amenzi,
taxe şi alte penalităţi percepute pentru emisii şi deversări de substanţe toxice,
evacuări de dejecţii etc. Aplicarea acestora presupune însă existenţa unor organe specializate, dotate cu aparatură de control şi măsurare a gradului de poluare a mediului. Experienţa de până acum arată, totuşi, că este dificil de a
exercita un control eficient şi real, datorită imposibilităţii detectării tuturor poluanţilor din activitatea agricolă, a efectelor cumulate în timp ale acestora (pe baza remanenţei lor) şi a ariei lor de cuprindere care devine din ce în ce mai întinsă, îngreunând procesul de depistare şi localizare a factorilor de poluare.
Agenţii economici poluatori (complexele de creştere a porcilor ş.a.) preferă, adesea, să plătească taxe, amenzi, penalităţi pentru poluarea mediului,
decât să ia măsuri drastice de reducere a acesteia prin adoptarea de tehnologii
de producţie nepoluante, întrucât acestea solicită costuri mult mai mari (măsurile coercitive legale fiind încă blânde) care diminuează în mod sensibil profiturile. De aceea, măsurile antipoluante coercitive trebuie însoţite de altele „corective şi curative” pentru a determina întreprinderile poluatoare să-şi intensifice
eforturile în domeniul tehnologiilor agricole ecologice, al tratării şi prelucrării
reziduurilor materiale, de reintroducere a lor sub formă de substanţe utile (îngrăşăminte) în procesele de producţie.
În perspectivă, acţiunile de protecţie a mediului în agricultură trebuie orientate de la măsuri curative (de terapie) şi corective spre măsuri de prevenire
a poluării. Aceasta conduce la reconsiderarea importanţei diferitelor pârghii
economice, astfel încât distribuirea resurselor financiare să se îndrepte spre
activităţi de cercetare asupra mediului şi protecţiei lui, pentru descurajarea acelor activităţi agricole (tehnologii) care exercită efecte negative asupra echilibrului ecologic.
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2. Mijloace economice de reducere a poluării agricole
Sistemul de taxe pentru protecţia mediului, care ar putea fi utilizate şi în
agricultură, cuprinde:
 taxe pentru daunele provocate de generatorii şi utilizatorii de substanţe nocive pentru mediu, care trebuie să fie egale cu valoarea pagubelor economico-sociale cauzate de poluarea neanihilată; acest lucru este dificil de realizat datorita lipsei unui mecanism credibil de
măsurare a acţiunii poluanţilor asupra mediului, poluanţi care se pot
combina cu alţi factori nocivi, rezultând efecte negative complexe, dificil de cuantificat;
 taxa pentru obţinerea unor sisteme de autorizare şi licenţă în „monitoring” pentru activităţile de poluare; un exemplu în acest sens îl
constituie aşa-numitele „drepturi de poluare”, vândute de stat la licitaţie şi care permit poluarea (apei, solului, aerului) în limitele indicate de
document, fără a depăşi capacitatea de autoapărare a mediului;
 taxa percepută pentru obţinerea unor produse care provoacă poluare
în procesele de producţie, consum sau desfacere, ca de exemplu:
pesticide, îngrăşăminte chimice, fertilizanţi etc.
 taxa asupra emisiilor nocive, reprezentând preţul „optim” al emisiei
(raportat la unitatea de măsură: tonă, kg etc.) faţă de costul neutralizării poluantului respectiv; o formă a acestei taxe o constituie „impozitul universal pentru fiecare unitate de substanţă poluantă emisă în
mediu”;
 taxa ECO pentru folosirea resurselor naturale şi plata poluării rezultate,
prin care se urmăreşte schimbarea atitudinii consumatorului asupra
mediului; a fost propusă la Congresul pentru Economie şi Dezvoltare
Durabilă de la Washington, în ianuarie 1990;
 taxa combinată, atât pentru daunele provocate de poluare, cât şi pentru cantitatea de substanţe nocive descărcate în mediu.
Se constată că efectul stimulativ al acestor taxe constă în mărimea lor
care descurajează agenţii economici în desfăşurarea de activităţi cu caracter
poluator asupra mediului, mai ales, în condiţiile practicării unor sisteme de taxe
progresive.
În valori relative taxele de poluare pot fi stabilite în procente din volumul
vânzărilor, al profilului, din preţul unor produse potenţial nocive pentru mediu (îngrăşăminte chimice, pesticide etc.) sau pe tona de produs descărcat în mediul
ambiant (de exemplu, o taxă de 100.000 lei pentru 1.000 l apă uzată cu dejecţii
animale epurată numai în proporţie de 50%).
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Pentru a fi eficiente, aceste taxe nu trebuie să fie rigide, ci flexibile, existând posibilitatea lărgirii ariei lor de aplicare, a înlocuirii unor tipuri de taxe cu
altele, a ajustării mărimii lor, a revizuirii în baza analizei ritmurilor şi a efectelor
concrete obţinute prin aplicarea lor.
Utilizarea unuia sau altuia dintre sistemele de taxare sau combinarea lor
într-un sistem complex de taxe pentru protecţia mediului prezintă atât avantaje
cât şi dezavantaje.
De pildă, aplicarea sistemului de „autorizaţii sau licenţe de poluare” în locul taxei asupra emisiilor nocive are avantajul de a oferi posibilitatea controlului
direct al nivelului emisiilor de poluanţi şi menţinerea unor limite de poluare nepericuloase pentru mediu.
Pentru a fi mai eficient, acest sistem al autorizaţiilor trebuie cuplat cu un
sistem de penalităţi şi amenzi ridicate, în cazul nerespectării prevederilor cuprinse în autorizaţie, obligând agenţii economici să-şi pună la punct mijloace
proprii, eficiente economic şi ecologic, de control al normelor deversate în mediu.
Sistemul de taxe pe produs cu potenţial poluant (îngrăşăminte chimice,
pesticide, medicamente veterinare) conduce la creşterea preţului, descurajând
cumpărătorii să le achiziţioneze şi, implicit, producătorii să le fabrice. Acest sistem poate fi combinat cu „taxe suplimentare pentru protecţia mediului”, în scopul optimizării cererilor în funcţie de efectele destructive asupra factorilor naturali, contribuind la diminuarea pieţei cu produse potenţial poluante.
Ca în orice domeniu de activitate, pentru a fi eficiente, amenzile, penalizările şi taxele pentru daunele provocate mediului trebuie să întreacă prin
valoarea lor profitul potenţial. Numai în acest mod stimularea acţiunilor de refacere a mediului devine efectivă.
Aplicarea şi urmărirea modului concret de folosire a pârghiilor, instrumentelor şi reglementărilor privind protecţia mediului implică un cadru juridic şi
instituţional adecvat. Astfel, numai la nivelul ţărilor membre ale O.E.C.D. au
fost inventariate 150 de instanţe de aplicare a instrumentelor economicofinanciare pentru protecţia mediului. Un loc aparte l-a avut înfiinţarea în unele
ţări a „poliţiei ecologice”, menită să controleze calitatea mediului şi să sancţioneze activităţile productive sau neproductive care se dovedesc a fi nocive pentru sistemul ecologic.

3. Utilizarea instrumentelor economico-financiare
pentru protecţia mediului
În ţara noastră, necesitatea amplificării preocupărilor pentru protecţia
mediului în activităţile agricole şi agroindustriale, prin utilizarea pe scară largă a
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pârghiilor şi instrumentelor economico-financiare, cât şi a altor măsuri (manageriale, de restructurare, de schimbare a tehnologiilor) devine stringentă.
În ultimii 20 de ani, aceste preocupări au fost reflectate în Legea nr.
9/19731 privind protecţia mediului înconjurător care prevedea şi instrumente şi
pârghii economice de transpunere în fapt a politicii în acest domeniu. Amenzile
şi penalităţile plătite de agenţii economici agricoli şi agroindustriali nu au constituit, totuşi, o frână în calea procesului de poluare, fapt demonstrat de cantităţile
de substanţe nocive deversate în mediu (dejecţii animale, pesticide etc.) care
în perioada aceasta şi în ultimii ani au crescut continuu.
Dacă adâncim analiza la nivelul diferitelor categorii de pârghii şi instrumente economice se constată slaba lor contribuţie la asigurarea protecţiei mediului în agricultură. Astfel, una dintre pârghiile utilizate în ţara noastră este taxa pentru folosirea terenurilor proprietate publică în alte scopuri decât cele
agricole şi silvice, care are mai mult rolul unei taxe de protecţie a pământului.
Această taxă diferă în funcţie de natura obiectivelor amplasate pe pământurile
scoase din circuitul agricol şi silvic, căpătând caracterul unei „taxe forfetare”
(2000 lei/km pentru o linie ferată normală, 1000 lei/km de drumuri, 0,5 lei/m 2
pentru aeroporturi, porturi maritime şi fluviale). Un alt instrument economic
pentru protecţia pământului este tariful de deviz pentru folosirea definitivă sau
temporară a terenurilor agricole şi forestiere în alte scopuri decât producţia vegetală sau silvică şi care se plăteşte ca o diferenţă între tariful de deviz şi valoarea de expropriere, respectiv de folosire temporară a terenurilor care se cuvin proprietarului.
În România se utilizează în mică măsură ca instrumente de protecţie a
factorilor de mediu „preţul apei” şi „preţul pământului”. Dacă „preţul pământului”
a fost aproape inexistent în condiţiile proprietăţii socialiste, „preţul apei” (sub
forma unor tarife) a fost derizoriu, nefiind un element de constrângere şi de îndemn spre utilizarea raţională a acestei resurse importante de mediu. De fapt,
cea mai mare parte a apei este cedată gratuit beneficiarilor, întrucât dintr-un
volum de cca. 25 miliarde m 3 de apă se practică „preţul apei” doar pentru 2 miliarde m 3.2 De aici şi lipsa de interes pentru măsurarea apei, bilanţul apei şi reducerea normelor specifice de apă utilizată pe unitatea de produs (de exemplu,
consumul specific de apă, în complexele de creştere şi îngrăşare a porcinelor).
Se constată că pârghiile economico-financiare de protecţie a mediului în
activităţile agricole şi agroindustriale au avut până în prezent mai mult un caracter de constrângere şi mai puţin de stimulare, ceea ce indică, în mare parte,
1
2

În 1995 s-a adoptat noua lege a mediului.
Este vorba de apa utilizată în întreaga economie, nu numai în agricultură.
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rezultatele nesatisfăcătoare obţinute în această activitate. Pentru a fi eficient,
sistemul de pârghii şi instrumente economice trebuie să îndeplinească anumite
condiţii:
 să permită protecţia, în egală măsură, a tuturor factorilor de mediu, întrucât experienţa de până acum arată o preocupare mai intensă pentru protecţia apei şi în mai mică măsură pentru conservarea ecologică
a pământului;
 să conjuge caracterul coercitiv cu cel stimulativ de protecţie a mediului,
ceea ce înseamnă că mărimea taxelor şi penalităţilor trebuie să depăşească mărimea profitului obţinut de agenţii economici agricoli care desfăşoară activităţi cu caracter poluator;
 să permită luarea în considerare a caracterului sinergic al agenţilor
poluanţi; de exemplu, poluarea unui râu cu substanţe organice, rezultate din activitatea unui complex zootehnic, combinată cu poluarea cu
metale grele a aceluiaşi factor de mediu (din activitatea unui combinat
de îngrăşăminte chimice) conduce la degradarea apei într-o proporţie
mult mai mare;
 să stimuleze agenţii economici agricoli să se implice şi mai mult în
eforturile de refacere a mediului degradat de poluarea rezultată din
propriile activităţi;
 să aibă un caracter anticipativ în ceea ce priveşte efectele negative
ale poluării atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung;
 să contribuie la schimbarea atitudinii (mentalităţii) oamenilor faţa de
mediul înconjurător;
 să stimuleze conjugarea eforturilor tuturor factorilor de decizie în acţiunile de refacere şi protecţie a mediului;
 să contribuie într-o măsură mai mare la dezvoltarea şi perfecţionarea
sistemului de monitorizare a mediului, de măsurare şi control al gradului de poluare la nivelul factorilor naturali de mediu (apă, sol, aer
ş.a.);
 în zonele fragile ecologic (cu mari degradări de sol fertil, inundabile
etc.) instrumentele economice de protecţie a mediului trebuie să fie astfel elaborate încât să permită acordarea de stimulente materiale pentru
acei agricultori care prin acţiunile lor permanente contribuie la refacerea
mediului (despăgubiri pentru menţinerea unor suprafeţe agricole în afara culturilor, pentru utilizarea de îngrăşăminte naturale, în loc de îngrăşăminte chimice ş.a.);
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 agenţii economici agricoli trebuie să se afle în situaţia de a primi despăgubiri, ca urmare a reducerii producţiei agricole şi a calităţii acesteia din cauza poluării generată de factori extraagricoli (industrie, construcţii, transporturi etc.).

4. Perfecţionarea sistemului de mijloace şi instrumente economico-financiare folosite în politicile ecologice
Taxele şi penalităţile pentru protecţia mediului din ţara noastră au în prezent un caracter stimulativ limitat, întrucât mărimea lor este total necorespunzătoare, agenţii economici exercitându-şi mai departe activităţile cu caracter poluator. Această situaţie a determinat accentuarea în timp a fenomenului
de poluare în agricultură, de degradare a solului, de poluare cu substanţe chimice (pesticide, îngrăşăminte chimice, fertilizanţi) a apelor de suprafaţă şi a celor
subterane. Prin urmare, Legea protecţiei mediului trebuie să ia în considerare
măsuri drastice de rezolvare a problemelor poluării.
Amenzile, penalităţile, taxele şi celelalte instrumente economico-financiare de protecţie a mediului trebuie astfel concepute încât să permită refacerea zonelor afectate de poluare, îndeosebi a eroziunii solului şi a fertilităţii lui.
Perfecţionarea sistemului de taxe trebuie corelată cu un sistem eficient de contabilizare a costurilor protecţiei mediului, în care internalizarea acestora (includerea lor în costurile de producţie în vederea recuperării lor de la beneficiarii
produselor respective) să constituie obiectivul final, întrucât numai aşa se poate ajunge la dezvoltarea unei agriculturi durabile şi ecologice. Aplicarea principiului „poluatorul plăteşte” vine în completarea şi facilitarea procesului de
internalizare a costurilor poluării, scopul fiind acela ca agenţii economici agricoli să nu mai polueze mediul, în caz contrar, toate consecinţele negative să se
repercuteze asupra lor. În ţara noastră se impun unele schimbări în domeniul
pârghiilor economico-financiare vizând protecţia mediului în agricultură, astfel:
 realizarea preţului de echilibru la unele resurse naturale (pământ, apă
ş.a.) care sunt, totodată, şi factori de mediu, prin acţiunea legilor cererii şi ofertei; nivelul acestor preţuri va deveni astfel „protector” pentru
factorii naturali de mediu;
 introducerea unor sisteme perfecţionate de autorizaţii şi licenţe pentru
activităţile generatoare şi utilizatoare de substanţe poluante sau de
factori de producţie naturali, cu efecte favorabile asupra controlului
mai riguros al poluanţilor degajaţi în mediu;
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 corelarea mărimii penalizărilor şi amenzilor cu daunele economicosociale reale sau potenţiale provocate de poluarea neanihilată (prin experimentări şi cuantificări în laboratoare specializate), cu gradul de nocivitate a fiecărui poluant; mărimea penalităţilor trebuie să fie direct
proporţională cu numărul abaterilor săvârşite;
 tarife vamale sporite pentru produse chimice destinate agriculturii (îngrăşăminte, insecticide, fungicide etc.) care prezintă potenţial pentru
mediu şi care trebuie verificate în laboratoarele proprii, în ceea ce priveşte respectarea exigenţelor ecologice;
 acordarea de sume corespunzătoare din bugetul central sau local
pentru dotarea cu aparatură de control şi măsurare a gradului de poluare a agenţiilor locale pentru protecţia mediului (extinderea controlului poluării mediului pentru toate substanţele considerate nocive pe
plan mondial).
Realizarea protecţiei reale a factorilor de mediu în domeniul agriculturii
presupune alinierea ţarii noastre la standardele mondiale (europene) de limitare
a nivelului poluării, accesul liber la informaţii privind menţinerea echilibrului ecologic, întrucât aceasta constituie o problemă generală, dar şi una individuală, de
primă importanţă pentru viitorul omenirii.
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POLII PRODUCŢIEI AGRICOLE COMERCIALE
AI JUDEŢULUI IAŞI
Krisztina-Melinda DOBAY
Valentin-Mihai BOHATEREŢ

În prezent, stadiul de evoluţie a pieţelor agricole din România este departe de a corespunde nevoilor şi rolului pe care trebuie să-l exercite în corelarea ofertei cu cererea, oferta de produse agroalimentare nu beneficiază practic
de nici o organizare, iar cererea este concentrată la nivelul unui număr restrâns
de agenţi de preluare care, de cele mai multe ori, nu sunt în măsură să absoarbă oferta. Este necesară trecerea la organizarea pieţelor prin integrarea
verticală, având ca agenţi integratori unităţi din domeniul prelucrării şi distribuţiei, precum şi la organizarea pieţelor de gros pe plan local şi a burselor de
mărfuri agroalimentare.
În agricultura României, dată fiind predominanţa gospodăriilor familiale,
comerţul ţărănesc tradiţional va deţine încă vreme îndelungată o pondere importantă în aprovizionarea cu alimente a populaţiei, în special cu produse în
stare proaspătă.
Este deosebit de dificilă cuantificarea ofertei de produse agroalimentare
a sectorului privat. De aceea, considerăm că modelul prezentat în lucrare, prezintă interes şi poate sta la baza proiectării pieţelor de gros locale ale judeţului
Iaşi.
*
După situaţia cadastrală (OCOTA), la 1.01.1997, suprafaţa totală a mediului rural al judeţului Iaşi era de 519.423 ha, reprezentând 94,86% din suprafaţa totală a judeţului.
Judeţul Iaşi se află în clasamentul pe ţară în rândul judeţelor de mărime
medie, ocupând locul 24. Se evidenţiază ponderea mai ridicată a sectorului
funciar privat, judeţul Iaşi ocupând locul 12 pe ţară, precum şi poziţiile mai bune la ponderea viilor (locul 8) şi a livezilor (locul 13).
În structura pe judeţ, suprafaţa agricolă deţine 69% din total, fiind contrabalansată de 20,7% păduri şi ape [15].
Aplicarea legii fondului funciar a oferit posibilitatea diversificării formelor
de exploatare a fondului funciar, având la bază fărâmiţarea excesiva a proprietăţii funciare, lipsa de mijloace tehnice şi financiare, precum şi ritmul galopant
al inflaţiei, exagerat în amonte de agricultură şi cu preţuri într-o aparentă deflaţie în aval de agricultură.
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În acest cadru, multitudinea structurilor organizaţionale, cu sau fără personalitate juridică a exploataţiilor agricole, a funcţionat numai parţial, fiind dificilă
cuantificarea structurilor de exploataţie agricolă funcţionabile. Putem estima existenţa, în anul 1996, a 268 de asociaţii familiale, cu o suprafaţa totala de 31.332
ha, revenind în medie 116,9 ha pe asociaţie şi 119 societăţi agricole private,
având în exploataţie de 45.787 ha teren agricol, cu o suprafaţă medie a societăţii
de 384,7 ha. Gradul cel mai ridicat de exploatare asociată a terenului se află în
zonele cu profil preponderent cerealier şi potenţial irigabil ridicat [1].
Gradul cel mai redus de asociere, sub 10% îl găsim în zonele cu procent
ridicat de fragmentare a terenului, precum şi în zonele mai greu mecanizabile.
Sectorul de stat este reprezentat prin 13 unităţi cu capital mixt, care deţin
o suprafaţă de 24714 ha, din care 10.594 ha sunt în proprietatea privată a acţionarilor sau a locatorilor. Unităţile de stat sunt structurate în 87 ferme pentru
cultura plantelor de câmp, zootehnice, horticole sau mixte.
În sectorul public al judeţului Iaşi mai activează şapte staţiuni de cercetare, pe profiluri diferite, care au ca patrimoniu funciar 4,3 mii ha teren agricol şi cca. 2 mii capete bovine.
Terenul rămas în exploataţie individuală are mărimea medie a unei proprietăţi de 2,38 ha cu o polarizare spre proprietăţi foarte mici, din categoria de
mărime 0,5-1,0 ha.
Delimitarea în cadrul agriculturii judeţului a unor teritorii de producţie
agricolă, care prin structura producţiei şi a condiţiilor natural-economice şi sociale, primesc un anumit profil zonal, constituie procesul de zonare a producţiei
agricole. În baza studiilor elaborate în acest sens, în cadrul zonării macroeconomice a agriculturii României, judeţul Iaşi se încadrează în următoarele
macrozone naţionale de producţie agricolă [21]:
Numărul macrozonei
Profilul macrozonei
II
carne, lapte, porumb, sfeclă de zahăr
III
carne, lapte, porumb, floarea soarelui
IV
carne, lapte, porumb, legume
V
carne, porumb, floarea soarelui
La nivel judeţean, agricultura este zonată pe 12 microzone de producţie,
prezentate în tabelul următor:
Tabelul nr. 1
Profilul şi denumirea microzonelor de producţie agricolă
Numărul microzonei
1
2
3

Denumirea microProfilul de producţie agricol al microzonei
zonei
Mirosloveşti
carne, lapte, sfeclă de zahăr
Paşcani
cereale, lapte, sfeclă de zahăr, cartof
Lespezi
cereale, lapte

214
Numărul microzonei
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Denumirea microzonei
Hârlău
Leţcani
Bivolari
Golăeşti
Răducăneni
Mogoşeşti
Ţibăneşti
Brăeşti
Tg-Frumos

Profilul de producţie agricol al microzonei
struguri, carne, cereale, fructe
carne, cereale, legume
cereale, lapte, legume
cereale, lapte, legume, floarea soarelui
carne, struguri, fructe
cereale, lapte, struguri
cereale, lapte
lapte, cereale
carne, cereale, sfeclă de zahăr, cartof

Datorită diversităţii mari existente între diferite zone naturale, precum şi a
stărilor socioeconomice diferite ale acestora, cele 12 microzone judeţene care
zonează producţia agricolă a judeţului Iaşi, au un anumit grad de omogenitate,
având anumite caracteristici individuale.
În ceea ce priveşte organizarea exploataţiei agricole, variabilitatea este
foarte mare în profil teritorial pe zone de producţie agricolă.
Tabelul nr. 2
Exploataţia agricolă
Zona de Suprafaţa
din care: % din Număr de
producţie agricolă în proprieta- total proprietăţi
agritotală (ha)
te priagricolă
vată (ha)
col
I
10123
9544
94,3
6507
II
20200
18774
92,9
12205
III
18776
16475
87,7
11819
IV
23199
16817
72,5
10678
V
113039
80321
71,1
42678
VI
24440
21485
87,9
10211
VII
20364
16318
80,1
8749
VIII
21110
18462
87,5
12107
IX
41913
33801
80,6
23088
X
17228
13360
77,5
7506
XI
16420
12421
75,6
7654
XII
31399
23884
76,1
12210
Total
judeţ
358211
288187
80,5
165987

Asociaţii
familiale

Societăţi
agricole

Teren lucrat în
asociere
nr.
ha
nr.
ha
%
3
78
5
2133
23,2
22 1829 16 4577
34,1
318
3
728
6,3
19 1720 13 3183
29,2
75 14459 25 10833
31,5
2
3914 12 6771
49,7
11 1727 2
623
14,4
70
774
2
448
6,6
52 1599 4
1363
8,8
1918 5
2877
35,9
7
1313 6
719
16,4
12 1406 19 6887
34,7
268 31332 119 45787

26,8

În anul 1996, valoarea totală a producţiei agricole în preţuri curente 1996
era de 1104,2 mild. lei, fiind realizată în proporţie de 55,6% din producţia vegetală şi 44,4% din producţia animalieră [1].
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Tabelul nr. 3
Structura valorică a producţiei agricole în anul 1996
Nr.
crt.

Specificaţie

Total
agricultura

Sector privat
Sector
Total Societăţi Gospodării public
şi asocia- populaţie şi mixt
ţii

Unităţi
cooperatiste şi
meşteşugăreşti

A. mil. lei preţuri curente 1996
1 Valoarea totală a producţiei agricole
1104234 977515 64897
912618 126451
268
2 Valoarea producţiei
vegetale
613685 566426 44098
522328 470022
237
3 Valoarea producţiei
animaliere
490549 411089 20799
390290 79429
31
B. Structura producţiei agricole pe ramuri de producţie (%)
1 Producţia agricolă totală
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2 Producţia vegetală
55,6
57,9
68,0
57,2
37,2
88,4
3 Producţia animalieră
44,4
42,1
32,0
42,8
62,8
11,6
C. Structura producţiei agricole pe forme de proprietate (%)
1 Producţia agricolă totală
100,0
88,5
5,9
82,6
11,5
2 Producţia vegetală
100,0
92,3
7,2
85,1
7,7
3 Producţia animalieră
100,0
83,8
4,2
79,6
16,2
D. Structura producţiei agricole pe ramuri şi forme de proprietate (%)
1 Producţia agricolă totală
100,0
88,5
5,9
82,6
11,5
2 Producţia vegetală
55,6
51,3
4,0
47,3
4,3
3 Producţia animalieră
44,4
37,2
1,9
35,3
7,2
E. Ponderea agriculturii pe ramuri şi forme de proprietate în agricultura României (%)
1 Producţia agricolă totală
3,09
3,17
2,54
3,23
2,60
2 Producţia vegetală
2,87
3,03
2,15
3,13
1,80
3 Producţia animalieră
3,41
3,39
4,16
3,36
3,54
-

După valoarea absolută a producţiei totale agricole, judeţul Iaşi ocupă
locul 6 după judeţele Timiş, Suceava, Bihor, Dolj şi Arad. Pe sectoare de producţie judeţul ocupă locul 8 după valoarea producţiei vegetale realizate şi locul
4, după valoarea producţiei animaliere, clasându-se după judeţele Timiş, Suceava şi Bihor.
Constatăm din tabelul precedent că producţia agricolă se realizează în
proporţie de 88,5% în sectorul privat, din care 82,6% în gospodăriile individuale
ţărăneşti.
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Din structura valorică a producţiei agricole rezultă caracterul echilibrat al
agriculturii judeţului Iaşi, remarcându-se ponderea foarte mare a producţiei realizate individual în gospodăriile private.
Realizarea producţiilor vegetale şi animaliere preconizate a se obţine, în
viitor, atrage după sine şi acoperirea nevoilor proprii de consum ale mediului
rural, consum ce îmbracă caracteristica economiei naturale, a autoconsumului.
În funcţie de evoluţia populaţiei rurale, de specificitatea alimentaţiei tradiţionale săteşti, cu posibile uşoare modificări, de consumurile furajere, de sămânţă, de materialul de plantat folosit şi de producţia agricolă utilizată pentru
consumul casnic, s-a putut cuantifica consumul propriu al mediului rural care,
prin scădere din producţia totală, dă disponibilităţile comerciale la principalele
produse agricole, care se vor obţine în judeţul Iaşi (tabelul nr. 4).
Prin analiza prospectivă a gradului de comercializare a producţiei agricole, deşi structura producţiei agricole se va menţine echilibrată ca volum, cu
ponderi sensibil apropiate între producţia vegetală şi cea animalieră, în expresie calitativă, exprimată prin proteină digestibilă brută, se constată că aceasta
se va realiza în proporţie de 75% în sectorul vegetal şi doar 25% în sectorul
animalier (tabelul nr. 5).
Prin prisma structurii disponibilului comercial de produse agricole, analizată din punct de vedere calitativ, prin substanţa utilă produsă (proteină digestibilă), rezultă că disponibilul comercial în anul 2010 se va constitui în proporţie
de 85% din proteină de origine vegetală şi doar de 15% din proteină de origine
animalieră, context în care din producţia vegetală se va valorifica pe ansamblul
judeţului în proporţie de 55% din proteina produsă şi doar 30% din producţia
animalieră.
Această analiză arată caracterul calitativ slab şi în viitor al agriculturii judeţului Iaşi, precum şi disparităţile existente între analiza valorică a producţiei
agricole şi analiza calitativă a acesteia.
Pe viitor, orientarea strategică va trebui să o constituie îmbunătăţirea
structurii calitative a producţiei agricole, în sensul creşterii ponderii producţiei
de proteină brută de origine animală, întrucât un kg de proteină animală aduce
un venit de câteva ori mai mare faţă de un kg de proteină vegetală. De asemenea, această mutaţie va permite modificarea calitativă a alimentaţiei populaţiei
din mediul rural al judeţului Iaşi.
Din punct de vedere spaţial, în expresie fizică, disponibilităţile comerciale
de produse agricole vor fi variabile, îmbrăcând specificul zonelor de producţie
agricolă şi ponderea zonei, în raport cu suprafaţa agricolă şi efectivele totale
pe judeţ, cotate sub aspectul fertilităţii şi potenţialului biologic de producţie.
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Tabelul nr. 4
Excedentul comercial de produse agricole în expresie cantitativă,
orizont 2010
Nr.

Produsul

UM

crt.

Producţia

Consum

Disponibil

Grad de co-

totală

propriu*

comercial

mercializare %

2000

2010

2000

2010

2000

2010

2000

2010

1

Grâu

mii t

186,8

219,4

76,0

77,5

110,7

141,9

59,3

64,7

2

Porumb

mii t

260,5

296,5

173,0

183,7

87,5

112,8

33,6

38,0

3

Fasole

mii t

8,3

10,9

3,6

3,4

4,7

7,5

57,0

68,8

4

Floarea soarelui

mii t

13,0

16,8

8,5

10,4

4,5

6,4

34,8

38,2

5

Soia

mii t

8,8

11,7

1,3

1,5

7,6

10,1

85,7

86,8

6

Sfeclă de zahăr

mii t

295,7

375,0

130,6

112,9

165,0

262,1

55,8

69,9

7

Cartof

mii t

113,4

138,7

75,2

77,5

38,2

61,4

33,7

44,2

8

Legume

mii t

89,9

111,3

47,8

53,5

42,2

57,9

46,9

52,0

9

Fructe

mii t

68,8

84,1

15,5

20,8

53,4

63,3

77,5

75,3

mii t

68,0

75,4

41,6

43,0

26,5

32,3

38,9

42,9

10 Struguri
11 Carne – total

mii tgv

50,2

58,1

39,9

46,8

10,3

11,4

20,5

19,5

12 Lapte vacă

mii hl

1620

1869

1058

1214

562

654

43,7

35,0

13 Lapte oaie

mii hl

120

129

45

53

74

76

62,1

58,7

14 Lână

t

938

1115

193

200

745

915

79,5

82,0

15 Ouă

mii buc

211,1

254,1

93,8

107,1

117,3

147,0

55,6

57,9

t

166

207

119

150

47

58

28,3

27,9

16 Miere de albine

* În consumul propriu sunt cuprinse: consumurile alimentare, furajele, sămânţa, materialul
de plantat şi consumul casnic.

Tabelul nr. 5
Excedentul comercial de produse agricole, în expresie calitativă, orizont
2010
Nr.
crt.

1
2
3
4
5
6
7
8

Produsul

Grâu
Porumb
Fasole
Floarea soarelui
Soia
Sfeclă de zahăr
Cartof
Legume

Proteină brută digestibilă (mii tone)
Producţie totală Consum pro- Disponibil comerpriu
cial
Total
%
Total
%
Total
%
22,2
27,1
7,8
18,6
14,4
36,2
19,6
24,0
12,1
28,8
7,5
18,8
2,5
3,1
0,8
1,9
1,7
4,3
2,2
2,7
1,3
3,1
0,9
2,3
3,4
4,2
0,4
1,0
3,0
7,5
4,5
5,5
1,4
3,3
3,1
7,8
2,8
3,4
1,6
3,8
1,2
3,0
1,8
2,2
0,9
2,1
0,9
2,3
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Nr.
crt.

9
10

11
12
13
14
15

Proteină brută digestibilă (mii tone)
Producţie totală Consum pro- Disponibil comerpriu
cial
Total
%
Total
%
Total
%
Fructe
0,3
0,3
0,1
0,2
0,2
0,5
Struguri
1,5
1,8
0,9
2,2
0,6
1,5
Produse de origine vegetală – 60,8
74,3
27,3
65,0
33,5
84,2
total
Carne – total
11,1
13,6
8,9
21,2
2,2
5,5
Lapte de vacă
6,5
7,9
4,2
10,0
2,3
5,8
Lapte de oaie
0,8
1,0
0,3
0,7
0,5
1,3
Ouă
1,8
2,2
0,7
1,7
1,1
2,7
Miere de albine
0,8
1,0
0,6
1,4
0,2
0,5
Produse de origine animală – 21,0
25,7
14,7
35,0
6,3
15,8
total
TOTAL produse
81,8
100,0 42,0 100,0
39,8
100,0
Produsul

Sub aspect calitativ, producţia agricolă se poate analiza prin indicatorul
producţie marfă de proteină digestibilă brută agricolă obţinută pe un hectar de
teren agricol, cu analiza modului de formare în sectorul vegetal şi animalier
(tabelul nr. 6). Din acest punct de vedere zonele cele mai productive sunt Bivolari, Ţibăneşti, Paşcani şi Tg-Frumos, care în anul 2000 vor produce pe un ha
agricol, în medie, o producţie marfă de 110; 93; 89 şi respectiv 83 kg PDB, iar
zonele cele mai slab productive vor fi Mogoşeşti, Răducăneni şi Hârlău cu 41;
47 şi, respectiv, 52 kg PBD producţie marfă pe un ha agricol.
Tabelul nr. 7 prezintă o caracterizare generală a microzonelor în funcţie de
gradul de comercializare potenţial al produselor agricole. S-a folosit o scară valorică cu valori cuprinse între 1 şi 5, reprezentând gradul de comercializare, respectiv pentru 1-20% se atribuie valoarea 1, pentru 21-40% valoarea 2, pentru
41-60% valoarea 3, pentru 61-80% valoarea 4, iar pentru 81-100% valoarea 5.
Din acest tabel rezultă faptul că, dacă la cereale şi plante tehnice, nu
există diferenţe prea mari între microzone privind gradul de comercializare a
produselor agricole, la celelalte categorii de produse oscilaţiile sunt mari. De
asemenea, se conturează câteva microzone ca fiind interesante în ansamblu,
datorită excedentului comercial potenţial la toate produsele. Este vorba de microzonele Bivolari, Golăeşti, Hârlău, Leţcani, Răducăneni, Tg-Frumos şi Ţibăneşti.
Dezvoltarea producţiei agricole în cadrul teritoriului unui judeţ nu se face
în mod uniform ci, diferenţiat exprimând relaţia optimă între condiţiile de producţie din fiecare zonă şi structura necesară a producţiei agricole, pe ansamblul judeţului. De aceea, în procesul de diferenţiere structurală a producţiei pe
teritoriu şi stabilirea unor profiluri de producţie din cadrul fiecărei zone ne inte-
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resează măsura în care un produs agricol sau altul capătă o importanţă mai
mare, se încadrează şi reflectă profilul de producţie al zonei respective. În felul
acesta, apare o anumită zonalitate a produselor agricole [21].
Prin zonalitatea unui produs înţelegem măsura în care un produs este
repartizat pe teritoriu, în aşa fel încât apare cu o pondere mai mare în diferite
zone, remarcându-se în unele zone sub aspectul dezvoltării sale, comparativ
cu altele sau având într-o zonă sau grup de zone o pondere mai mare decât în
restul zonelor [21]. Astfel, unele produse se repartizează exclusiv în anumite
zone şi apar cu o zonalitate distinctă. Alte produse care se dezvoltă într-o
anumită proporţie în toate zonele, cum ar fi grâul sau porumbul, şi care nu sunt
repartizate exclusiv în zonele cu cea mai mare favorabilitate ecologică şi economică, apar câteodată în structura tuturor zonelor, dar în unele dintre acestea
se remarcă în mod deosebit prin ponderea şi nivelul lor de producţie.
Această evidenţiere a zonalităţii unui produs nu se poate face pe baza
unui singur indicator, ci pe baza mai multor indicatori care caracterizează produsul respectiv, şi anume: % din terenul agricol sau arabil, producţia totală la ha
teren agricol sau arabil, % din total suprafaţă sau producţia produsului respectiv,
% din producţia globală a zonei sau a produsului pe ansamblul judeţului, densitatea animalelor, numărul de complexe de tip industrial, volumul producţiei realizate la un producător etc.
Indicatorii analizaţi mai sus determină caracterul zonal al unui produs şi
permit delimitarea zonalităţii acestuia.
Tabelul nr. 6
Analiza calitativă a producţiei agricole, estimată a se realiza în judeţul
Iaşi, în anul 2000, cu ajutorul indicatorului PDB* producţie marfă/ha agricol, în dispersie teritorială
Nr.
crt.

Indicatorul

UM

Medie
pe
judeţ

I
II
1 Indicele de poUVM/
pulare cu animaha
0,73 1,01 0,97
le
agricol
2 Producţia marfă
Kg
vegetală
PDB/
70
79 89
ha agricol
3 Producţia marfă
kg
animalieră
PDB/
21
20 20
UVM
4 Producţia marfă
agricolă (vege- kg PDB/
tală + animalie- ha agri- 85
99 109
ră)
col

Medie pe zone de producţie agricolă
III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

0,99 0,68 0,63 0,84 0,69 0,63 0,73 0,60 0,73 0,81

59

52

72

110

74

47

41

93

61

83

16

6

22

29

29

23

19

10

17

27

75

56

86

135

93

62

55

99

73

105
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Nr.
crt.

Indicatorul

5 din care: animalieră
6 Productivitatea
muncii (producţia
marfă agricolă
pe o persoană
ocupată în agricultură)
7 Intensitatea
muncii (producţie
marfă agricolă
pe o oră folosită
în agricultură)

UM

%

Medie
Medie pe zone de producţie agricolă
pe
judeţ I
II
III
IV
V
VI VII VIII IX
X
XI XII
18,0 20,0 18,2 21,4 7,7 16,5 18,2 21,1 23,1 26,1 5,9 16,7 21,2

kg
PDB/
pers.

303

kg
PDB/
oră

0,32 0,36 0,37 0,26 0,17 0,36 0,49 0,37 0,17 0,20 0,44 0,31 0,37

340 354 223 166 372 491 372 134 169 380 275 423

* PDB – Proteină Digestibilă Brută.

Tabelul nr. 7
Caracterizarea microzonelor în funcţie de gradul de comercializare a produselor agricole
Nr. Microzona
crt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Mirosloveşti
Paşcani
Lespezi
Hârlău
Leţcani
Bivolari
Golăeşti
Răducăneni
Mogoşeşti
Ţibăneşti
Brăeşti
Tg-Frumos

Cereale

Plante
tehnice

Legume

Fructe

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
3
2
2
3
3
3
2
2
3
3
3

2
2
2
2
3
4
4
2
1
2
2
3

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

Struguri Produse
de origine
animala
0
2
0
2
1
3
4
2
2
3
4
4
2
3
4
3
1
3
0
3
0
3
2
3

Total
puncte

11
12
15
18
18
22
19
18
13
16
14
18

Zonalitatea producţiei de cereale
Grâul nu este una dintre culturile cerealiere importante sub raport socialeconomic, deşi este răspândită pe întreg teritoriul judeţului Iaşi, constituind o
componentă importantă a asolamentelor practicate.
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Grâul se cultivă în toate zonele judeţului, având însă ponderi diferite în
funcţie de gradul de favorabilitate a zonei respective, de relieful terenului din
zonă şi de sistemul de culturi, irigat sau neirigat. În general, în zonele cu teren
mai favorabil se dă prioritate grâului, în detrimentul porumbului. De asemenea,
în zonele irigate se preferă porumbul şi lucerna, în detrimentul grâului.
Porumbul se amplasează în zonele 2, 5, 6, 7 şi 12 acestea fiind zonele
de producere a porumbului.
Porumbul se zonează, în general, în areale mai puţin răspândite decât
producţia de grâu care are, în general, un caracter mai plat de dezvoltare teritorială, faţă de producţia de porumb al cărei nivel de concentrare teritorială este mult mai accentuat datorită atât ponderii în terenul arabil, cât şi, în special,
diferenţelor de niveluri de producţie la ha. De asemenea se observă că în zonele 5, 7 şi 9 cultura porumbului se interferează cu cea a grâului.
Zonalitatea producţiei de floarea soarelui
Având în vedere suprafeţele relativ mai mici, cultivate cu floarea soarelui,
comparativ cu alte culturi, această plantă tehnică a suferit un proces activ de
concentrare a zonelor mai prielnice din punct de vedere ecologic. Criteriile care
au determinat formarea zonelor de floarea soarelui au fost: ponderea terenului
cultivat cu floarea soarelui în teren arabil; % din suprafaţa cultivată în zonă faţă
de suprafeţele totale; producţia de floarea soarelui la ha arabil; % din producţia
globală a zonei.
Rezultă că floarea soarelui se concentrează în zonele 5, 7 şi 11, zone în
care această cultură are condiţii favorabile.
Zonalitatea producţiei de fasole
Comunele în care fasolea este cultivată pe suprafeţe relativ importante şi
în care producţiile totale vor depăşi la nivelul anului 2010 200 tone sunt: Bivolari (440 t), Probota (390 t), Şipote (340 t), Şcheia (340 t), Trifeşti (290 t), Sculeni, Erbiceni (ambele cu câte 285 t), Alexandru Ioan Cuza (270 t), Focuri (270
t), Gropniţa (250 t), Deleni (235 t), Miroslava (235 t), Prisecani (230 t), TgFrumos (225 t), Golăeşti (210 t) etc.
Comunele în care se produce fasolea sunt situate cu precădere în microzonele 5, 6, şi 7.
Zonalitatea producţiei de cartofi (de toamnă)
Cultura cartofului se înscrie ca unul dintre principalele produse necesare
unei alimentaţii raţionale a omului, cât şi ca materie primă pentru industria alimentară. Caracteristic repartiţiei teritoriale a culturii este amplasarea aproape
în întregime în zonele favorabile, în bazine compacte cu tradiţie pentru această
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cultură. Din acest punct de vedere corespund zonele 1, 2 şi 12 care întrunesc
pentru cultura cartofului de toamnă note medii de bonitare, cuprinse între 39-40
puncte.
Comunele cu producţiile cele mai mari de cartofi sunt: StolniceniPrăjescu, Mirosloveşti, Tg-Frumos, Todireşti, Ruginoasa, Alexandru Ioan Cuza,
Hălăuceşti. Gradul de comercializare a cartofilor în aceste comune este de
peste 50%.
Zonalitatea producţiei de legume
Cultura legumelor este repartizată în suprafeţe diferite pe întreg teritoriul
judeţului, fiecare zonă dispunând de o anumită suprafaţă de legume mai mare
sau mai mică. Atunci când ne referim la zonalitatea culturii legumelor luăm în
considerare acele suprafeţe care produc legume pentru comercializare.
Există o anumită zonalitate a culturilor de legume, în special, în zonele 6
şi 7 situate în lunca Prutului, cu posibilităţi mari de irigare. Alte două microzone
cu bazine legumicole sunt zona 5, cu zona preorăşenească a oraşului Iaşi şi
zona 12 cu bazinul legumicol din jurul oraşului Tg-Frumos.
Din punct de vedere cantitativ se va putea miza la nivelul anului 2010 pe
producţii mai mari de 2000 tone legume în comunele: Belceşti, Bivolari, Focuri,
Prisecani, Probota.
Zonalitatea producţiei de fructe
Plantaţiile pomicole sunt răspândite în toate microzonele judeţului, dar
ele ocupă o pondere mai mare în zonele 4 şi 8.
Atât din punctul de vedere al producţiilor realizabile, cât şi al gradului de
comercializare se remarcă bazinele pomicole din comunele: Bălţaţi, Cotnari,
Deleni, Bivolari, Cepleniţa, Comarna, Costuleni, Miroslava, Moşna, Plugari,
Popricani, Răducăneni, Scobinţi, Strunga, Şcheia, Şipote, Tătăruşi, Tomeşti,
Ţibana, Ţibăneşti, producţiile fiind de peste 1000 tone, iar gradul de comercializare de peste 80%.
Zonalitatea producţiei de struguri
Zonele viticole se plasează în microzonele 4,5,8 şi 9, unde se găsesc, în
general, teritorii cu mare tradiţie în dezvoltarea acestei ramuri: Cotnari, Iaşi,
Tomeşti, Comarna. Se remarcă şi câteva comune în care ponderea viilor este
destul de mare: în zona 5, Aroneanu, Rediu, Şipote, Gropniţa, Belceşti, Movileni, iar în zona 9 Bârnova, Ciurea şi Schitu Duca.
La nivelul anului 2010 producţii mari se preconizează a se obţine la:
Cotnari (9000 t), Răducăneni (3750 t), Comarna (3400 t), Bivolari (3200 t), Tomeşti (2800 t), Costuleni (2750t), Cozmeşti (2550 t) etc.
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Zonalitatea producţiei de carne
Producţii mari de carne se obţin în comunele: Tomeşti, Movileni, Româneşti, Tg-Frumos, Stolniceni-Prăjescu, Şipote, Trifeşti, Andrieşeni, Belceşti,
Bivolari, Deleni, Focuri, Golăeşti. Din punctul de vedere al gradului de comercializare se remarcă microzonele 2, 5, 6, 7 şi 12.
Zonalitatea producţiei de lapte de vacă
Zonele de lapte cuprind microzonele 3, 6, 7, 10 şi 12. În aceste zone se
realizează peste 42% din întreaga producţie de lapte a judeţului. Comunele cu
producţiile cele mai mari de lapte sunt: Mirosloveşti, Tg-Frumos, StolniceniPrăjescu, Trifeşti, Belceşti, Ţibăneşti, Mirceşti, Lespezi, Erbiceni, Bivolari şi
Andrieşeni. În toate aceste comune, se preconizează ca la nivelul anului 2010
producţiile de lapte să depăşească 30.000 hl, iar în unele comune să ajungă
aproape de 60.000 hl.
În ceea ce priveşte gradul de comercializare, se remarcă două zone, zona de vest cu comunele Mirosloveşti, Stolniceni-Prăjescu, Heleşteni, Strunga,
Mirceşti, Oţeleni, Alexandru Ioan Cuza şi zona de nord-est a judeţului cu comunele Andrieşeni, Bivolari, Trifeşti, Vlădeni, Gropniţa, Româneşti, Erbiceni.
Zonalitatea producţiei de lapte de oaie
Datorită dispersiei mari, este greu de făcut o zonare a producţiei de lapte
de oaie. Se remarcă din punctul de vedere al cantităţilor posibile de obţinut la
nivelul anului 2010 comunele: Şipote (3990 hl), Tg-Frumos (3920 hl), Belceşti
(3500 hl), Andrieşeni, Brăieşti, Ciorteşti, Deleni, Erbiceni, Focuri, Heleşteni,
Ruginoasa, Vânători (toate cu producţii de peste 2500 hl). Preponderente din
acest punct de vedere sunt microzonele 5 şi 12.
Zonalitatea producţiei de lână
Zonalitatea producţiei de lână este, cum era şi firesc, asemănătoare zonalităţii producţiei de lapte de oaie. Astfel, comunele care dispun de cantităţi
mari de lână sunt aceleaşi care obţin şi cantităţi mari de lapte de oaie, respectiv: Şipote, Andrieşeni, Belceşti, Brăieşti, Deleni, Focuri, Heleşteni, Ruginoasa,
Strunga, Vânători etc.
Gradul de comercializare este peste 80% în toate zonele în care se obţine lâna, datorită faptului că lâna este destinată comercializării şi mai puţin utilizării casnice.
Menţionăm faptul că acest grad de comercializare este potenţial, în realitate neexistând nici un sistem stimulativ de preluare a acestui produs.
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Zonalitatea producţiei de ouă
În determinarea zonalităţii producţiei de ouă, nu se poate stabili o anumită continuitate sau grupare a zonelor, ci ele se dispersează pe teritoriu. În
zona 1, deşi apare o producţie mare de ouă la un ha de teren arabil, faţa de
zona 5, aceasta se datorează, în principal, suprafeţei zonei, care este mult mai
mare în cazul zonei 5.
Producţiile cele mai mari se obţin în comunele: Bivolari, Tg-Frumos, Probota, Belceşti, Focuri, Mirceşti, Popricani, Prisecani, Ruginoasa, StolniceniPrăjescu, Strunga, Trifeşti, Ţibăneşti, Voineşti, Vânători.
După gradul de comercializare se remarcă microzonele 6, 12, 5 şi 9.
Zonalitatea producţiei de miere de albine
Producţii importante de miere de albine se obţin în comunele: SchituDuca, Mogoşeşti, Răducăneni, Ţibăneşti, Voineşti, Miroslava, Moşna, Strunga,
Vânători.
Microzonele cu un grad mare de comercializare a mierii de albine sunt microzonele 9, 11, 12 şi 8. Este vorba de zona de pădure a judeţului Iaşi.
Prin zonarea producţiei agricole se exprimă, de fapt, zonalitatea principalelor produse, măsura în care pentru realizarea produsului respectiv trebuie să se dea o importanţă deosebită în anumite zone unde faţa de altele produsul respectiv se dezvoltă mai mult.
Aplicând o metodologie de suprapunere a zonalităţii principalelor produse, prin care se scoate în evidenţa caracterul zonal al produsului respectiv,
nu numai pentru zona respectivă, dar pentru economia agriculturii pe ansamblul judeţului, s-a făcut o legătura atât pe verticală, cât şi pe orizontală între
produse şi zone.
Oferta pe piaţa produselor de bază din agricultură este dispersată şi cantitativ neregulată. Volumul producţiei depinde, pe de o parte de tehnica din dotare, iar pe de altă parte de condiţiile climatice şi biologice care sunt aleatorii,
imprimând acestor pieţe a produselor de bază din agricultură, un caracter extrem de mobil. Oferta cantitativă a unui produs pe piaţa de desfacere depinde,
în primul rând, de beneficiul pe care îl va realiza întreprinzătorul. Deoarece
câştigul poate fi influenţat prin schimbările costurilor şi preţurilor, se consideră
ca principale cauze care influenţează oferta de produse agricole, următoarele
[3:
 fondul funciar, cu referire la terenurile arabile disponibile, sistemele de
hidroamelioraţii utilizate pe terenurile agricole, recoltele obţinute în
cultură pură şi succesivă;
 capacitatea de producţie şi înzestrare tehnică a întreprinderii, care
condiţionează şi determină însăşi sistemul agricol de producţie;
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 factorii climatici, aceia care influenţează oferta de produse agricole
prin acei factori limitativi pentru condiţiile climatice normale şi situaţiile
accidentale care pot modifica condiţiile climatice normale;
 producţiile (randamentele) culturilor şi animalelor care sunt legate de
sistemele de producţie şi tehnologiile utilizate, protecţia fitosanitară şi
zooveterinară, energia şi mecanizarea disponibile, alimentaţia animalelor;
 forţa de muncă utilizată în agricultură şi structura acesteia;
 mijloacele de finanţare şi facilitaţi în acordarea de credite;
 factorii socioeconomici, care se concretizează în accesul şi stabilitatea pe piaţă a producătorului agricol;
 capacitatea de producţie şi înzestrarea tehnică a întreprinderii, care
condiţionează şi determină însuşi sistemul agricol de producţie;
 preţul produsului oferit pe piaţă;
 preţul produsului de substituire;
 stadiul tehnicii de producţie;
 preţul mijloacelor de producţie.
Dintre factorii enumeraţi anterior, întreprinzătorul sau producătorul agricol poate influenţa, de regulă, numai costurile, nu şi preţul de vânzare al produsului. De aici, se poate deduce că oferta de produse agricole are anumite
particularităţi, iar cursul pieţei depinde de fluctuaţiile ofertei, care prezintă neuniformităţi. Pe termen scurt, oferta de produse agricole este variabilă în funcţie
de factorii climatici sau sezonieri, precum şi de nivelul stocurilor, în cazul produselor agricole stocabile. Pentru acele produse agricole perisabile, a căror
stocare este dificilă (fructe, legume etc.) oferta este rigidă. Pentru perioade
scurte, oferta de produse agricole, mai ales în situaţia acestor produse agricole
perisabile, este reprezentată de întreaga cantitate de produse recoltate (pentru
unele se impune vânzarea rapidă a acestora). Totodată, variaţia randamentelor
anuale pentru culturile agricole şi producţiile animaliere face ca oferta de produse agricole să fie variabilă. Pe termen lung, oferta de produse agricole este
relativ stabilă depinzând de volumul producţiilor agricole anuale, de nivelul stocurilor acumulate în timp, de efectul politicilor agricole etc. Deci oferta depinde
de producţie şi are raporturi diferite cu cererea, în funcţie de o serie de condiţii
şi particularităţi ale produselor agricole, în funcţie de nivelul de solvabilitate a
cererii, de factorii psihologici etc.
Pentru a putea proiecta pieţe este necesar să se cunoscă oferta pe termen mediu şi lung. De aceea, în lucrare s-a estimat producţia agricolă, respectiv excedentul comercial pentru anul 2010.
Din datele prezentate în lucrare, a rezultat existenţa unui excedent comercial potenţial semnificativ la unele produse, în anumite zone. Datorită ineficienţei sistemelor de preluare şi comercializare existente, precum şi datorită
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lipsei informaţiilor de piaţă, acest excedent comercial nu este valorificat în totalitate.
În prezent, principalele tipuri de comercializare a produselor agricole
sunt:
 vânzarea directă de către producători la poarta fermei sau în pieţele
urbane;
 vânzarea pe pieţele rurale;
 vânzarea prin societăţi comerciale de stat;
 piaţa marilor unităţi de procesare.
Cu excepţia vânzărilor directe, prezenţa organizaţiilor private în reţelele
de distribuţie şi procesare este încă nesemnificativă, statul fiind încă o prezenţă monopolistă.
Proiectarea viitoare a pieţelor este chemată să aibă în vedere trecerea la
organizarea pieţelor prin integrarea verticală, având ca agenţi integratori unităţi
din domeniul prelucrării şi distribuţiei. Un nivel al organizării pieţelor îl reprezintă organizarea pieţelor de gros pe plan local. Organizate în centre urbane, ele
ar urma să îndeplinească funcţii de tranzacţii şi de informare a producătorilor şi
consumatorilor [5].
Numai prin cunoaşterea polilor producţiei agricole comerciale este posibilă proiectarea şi amplasarea noilor structuri de marketing.
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ORGANIZAŢII DE AFACERI ŞI VALOAREA
INFORMAŢIEI
ÎN ECONOMIA AGRARĂ
Gheorghe IONESEI
Krisztina-Melinda DOBAY

1. Introducere
Lucrarea îşi propune câteva observaţii privind legăturile dintre informaţia
asimetrică [4], comportamentul agenţilor economici şi putere (sistem legislativ).
Informaţia asimetrică apare în trei teme în cadrul teoriilor economice:
1. problema legăturilor dintre pieţe incomplete, contracte incomplete şi
informaţia asimetrică;
2. problema profitului-rentă dată de informaţia asimetrică;
3. problema investiţiilor financiare.
Prima temă este tratată riguros de D. Duffie şi W. Shafer [2], a doua de
Mas-Coloell [6], iar a treia de I. Lintner [4].
Noţiunea de contract este o noţiune legislativă. Imperfecţiunea unei pieţe
trebuie explicată în termenii autoselecţiei sau hazardului [2].
O piaţă poate fi considerată ca o mulţime de contracte definite apriori.
Apariţia banilor în fiecare operaţiune comercială face ca structura pieţei să fie
incompletă apriori.
Se cunoaşte [4] că investiţia financiară implică hazardul. Chiar în grupul
economiilor capitaliste democrate exista diferenţe în instituţiile din sectorul financiar. Avem patru grupe:
1. “sistemul american”, cu rolul dominant atribuit bursei de valori;
2. “structura germană”, cu rolul dominant jucat de autonomia băncilor, în
scopul coordonării prin legăturile strânse pe care le au cu firmele industriale;
3. “sistemul francez” caracterizat de rolul de lider al statului şi unde băncile nu au o legătură puternică cu firmele industriale;
4. “sistemul japonez” în care sectorul financiar are o legătură puternică
cu sectorul industrial şi birocraţia sectorului public.
Vom defini echilibrul economic ca fiind o stare de lucruri care este relativ
stabilă la anumite perturbaţii. Dacă există mai multe echilibre economice, vom
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presupune că agenţii economici nu vor şti cum să acţioneze. Există o strânsă
legătură între imperfecţiunea structurii pieţelor şi numărul de echilibre. Multitudinea punctelor de echilibru stă la baza problemei şi trebuie să vedem cum rezolvăm problema coordonării pentru a atinge un echilibru; dar observăm că noţiunea de echilibru nu este un concept capabil să răspundă la această întrebare (problema keynesiană a volatilităţii economiei [5]).
Asocierea echilibrului cu normele sociale ar constitui o metodă de reducere a numărului de echilibre [1; 3]. A. Greif analizează două tipuri de strategii:
latin şi nord-african. Tipul latin de relaţii se exprimă în termeni de strategii individualiste, iar tipul nord-african de relaţii în termeni de strategii colectiviste.
În politica macroeconomică, este foarte importantă problema legăturilor
dintre agenţii economici. Aceasta o vom analiza în paragraful următor. Rolul
jucat de informaţia asimetrică, în care unii filosofi spun că: „puterea este informaţie”, o vom prezenta printr-un exemplu în ultimul paragraf, fără să argumentăm vorbele filosofilor.
2. Organizaţii: echipa, fundaţia, coaliţia
2.1. Relaţii de ordine preferenţiale pe mulţimea stărilor
Grupurile umane (diversele organizaţii) pot fi caracterizate (clasificate)
după existenţa unui interes de grup şi legătura (relaţia) acestui interes cu interesele membrilor.
Formal, termenul „interes” este dat prin intermediul unei relaţii de ordine
pe mulţimea tuturor stărilor agenţilor economici.
Notăm cu S mulţimea tuturor stărilor din economie.
Dacă considerăm n indivizi indexaţi după i =1,2,...,n, atunci fiecărui individ, să zicem i, îi vom asocia o relaţie de ordine Ri pe mulţimea stărilor S.
Relaţia sRis’ se va citi: din punctul de vedere al lui i, starea s este mai
puţin bună decât starea s’.
Relaţia de ordine R0 va da „interesul de grup”.
Astfel, grupurile vor fi clasificate după poziţiile (condiţiile) pe care le îndeplinesc.
A. Pentru orice i (i = 1,2,...,n) există o ordine completă Ri pe S (raţionalitatea membrilor);
B. Există o relaţie de ordine tranzitivă Ro pe S (tranzitivitatea interesului
de grup);
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C. Pentru orice s, s’ din S, daca sRis’ pentru orice i =1,2,...,n atunci sR0s’
(principiul de optim Pareto);
D. Pentru orice s, s’ din S, sR0s’ sau s’R0s (completitudinea interesului
de grup deci nu există stări egal preferabile);
E. Pentru orice i =1,2,...,n, sRis’sR0s’ (solidaritate, toţi indivizii au un
singur interes, care coincide cu interesul grupului).
Dacă notăm cu G ={1,2,...,n} atunci vom spune că:





dacă G îndeplineşte A, grupul este format din membri raţionali;
dacă G îndeplineşte A,B şi C, grupul este o coaliţie;
dacă G îndeplineşte A, B, C şi D, grupul este o fundaţie;
dacă G îndeplineşte A, B, C, D şi E, atunci el este o echipă.

2.2. Stimulare. Negociere
Dacă grupul este o fundaţie, dar nu o echipă, interesul de grup este separat de interesele individuale ale membrilor grupului. În acest caz, apare problema găsirii unor metode de stimulare a membrilor grupului de a contribui la
interesul de grup (A. Balevas).
În cazul în care grupul este o coaliţie, dar nu este o fundaţie, nu există
un interes de grup care să decidă în privinţa alegerii, alegerea făcându-se pe
bază de negocieri (I. Nash).
Daca grupul nu este decât unul raţional, avem de a face cu cazul general
al teoriei jocurilor (I. von Neumann şi O. Morgenstein).
2.3. Acţiuni
Fiecare stare s S poate fi gândită ca depinzând de două clase de variabile:
a) variabile controlate de cei n membri ai grupului, denumite acţiuni şi
notate cu a1,...,an;
b) variabile care nu sunt controlate de membrii grupului, numite variabile
externe (de conjunctură): x = (x1,...,xk) şi care au caracter de variabilă
aleatoare, cu o distribuţie cunoscută.
Funcţia care măsoară „câştigul” grupului pentru starea s, care, la rândul
ei, depinde de variabilele (a,x) o notăm:
n = n (a,x) – funcţia „câştig”.
2.4. Activităţi
Pentru fiecare membru i corespunde o variabilă acţiune ai şi o mulţime Xi
de variabile care pot fi observate; valoarea unei observaţii o notăm xkXi.
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Distingem trei tipuri de activităţi pentru individul i:
1. efectuarea unei observaţii xi asupra lui S;
2. efectuarea unei acţiuni ai pe S;
3. transmiterea unui mesaj lui j: mij – o afirmaţie despre S de forma xk
Xij  Xi , unde Xij este submulţimea valorilor variabilelor observate
de membrul i şi transmise membrului j: mesajul mij are forma unui raport asupra celor observate de i. Acest raport poate fi exact dacă xij
este formată dintr-un singur element şi „nici un raport”, dacă Xij = Xi,
deoarece membrul i nu prezintă nici un fel de evaluare a variabilelor
observate membrului j.
2.5. Costul mesajului
Numărul negativ c(mij) va măsura costul mesajului.
Mesajul inexact Xij are mai mult de un element şi are un cost intermediar:
ci(xk)  ci(Xij)  ci(Xi) = 0
2.6. Exemplu
Fie xi = (xi,xi u), xi =preţul laptelui, xi u = preţul untului.
Un raport către j va reprezenta o submulţime din R+R+.
Acesta va fi exact dacă se precizează valorile lui xi şi xi u, şi în acest caz,
reprezintă un punct din R+R+ şi va costa mai mult decât raportul
xij =(xi, xiu)/ a<xi<b, c< xiu<d.
2.7 Activităţile echipei
Distingem trei activităţi:
 activitatea 1: efectuarea observaţiilor;
 activitatea 2: transmiterea şi primirea mesajelor (rapoartelor);
 activitatea 3: efectuarea acţiunilor.
După activitatea 1, membrul i are informaţia {xi}, iar după activitatea 2 el
posedă informaţia {xi}X1i...Xni.
2.8 Decizii de acţiune
O decizie, pentru membrul i va fi „răspunsul” pe care îl va da la acţiunea
unui „stimul”.
În activitatea 2, stimulii constau din observaţia xi şi răspunsul constă în
transmiterea n cuplului de mesaje m’i =(mi1,...,min).
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Decizia în activitatea 2 este o funcţie RiI, astfel încât:
RiI (xi) = mi’
Costul mesajului mi’ va fi ci(mi’).
În activitatea 3, stimulii constau din observaţia xi şi n – cuplu de mesaje
primite mi = (m1i,m2i,...,mni), iar răspunsul este acţiunea ai.
Decizia în faza III este o funcţie RiII, astfel încât:
RiII (xi,mi) = ai
Notăm x =(x1,...,xn), m’ = (m1’,...,mn’), m = (m1,...,mn)
a = (a1,...,an), R I = (R1I,..., RnI), RII =(R1II,...,RnII) şi C(m) costul matricei
mesajelor transmise m =(mij).
Dacă n (a,x) este câştigul echipei, atunci câştigul net al echipei este v =
n(a,x)-c(m) =V(X: RI, RII, n, c).
Fie X mulţimea stărilor x de conjunctură (externe) şi o măsură probabilistică dF(x) pe X, care ne va da probabilitatea de apariţie a stării x(F(x) – distribuţia variabilei aleatoare x).
Atunci, valoarea sperată a câştigului net va fi:
v (x; RI, RII, n, c) dF(x) = V (RI, RII, n, c, F)
Astfel, problema principală a echipei este de a găsi deciziile R,I şi R,II
care să maximizeze pe V.
3. Valoarea informaţiei
Vom exemplifica problematica de mai sus restrângându-ne la cazul n=1
şi vom studia valoarea informaţiei şi relaţia dintre această valoare şi cantitatea
de informaţie.
Fie o cutie în care se găsesc bile albe şi bile negre, p fiind probabilitatea
de a extrage o bilă albă.
Presupunem că p =1/2 şi că vom câştiga un leu dacă extragem bila albă
şi vom pierde un leu dacă extragem bila neagră.
Avem două situaţii:
a) să nu folosim informaţii suplimentare;
b) să folosim „spionajul” (uitându-ne în cutie).
În cazul a), valoarea sperată este U0 = (+1)p +(-1)(1-p) = 2p-1.
În cazul b), valoarea U1 = 1.
Valoarea informaţiei va fi v = U1-U0 = 1-(2p-1) = 2(1-p) (figura nr. 1).
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Sa presupunem că spionajul nu este de încredere, având q probabilitatea de a oferi o informaţie exactă.
În acest caz, avem:
U0 = 2p-1, U1 = (+1)p +(-1)(1-q) = 2q-1
şi
V = 2(q-p), V(p) = 2(1-p)
Valoarea câştigului net utilizând „spionajul” va fi U1-U0-c, unde c este
costul plătit pentru spionaj.
Figura nr. 1

Anumite surse de informaţii sunt mai costisitoare decât altele sau mai de
încredere decât altele.
Avem de ales între diferitele valori nete:
 fără „spionaj”: 2q-1;
 folosind sursa nr. 1: 2q1-1-c1;
 folosind sursa nr. 2: 2q2-1-c2.
Valoarea informaţiei 2(1-p) în cazul utilizării spionajului este diferită de
cantitatea de informaţie (Shanon), care este:
I = -[p log p + (1-p) log (1-p)]
şi având graficul prezentat în figura nr. 2.
Valoarea informaţiei are caracter economic, depinzând de valoarea deciziei, pe când cantitatea de informaţie depinde numai de distribuţia probabilităţii
p.
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Figura nr. 2

Al doilea exemplu presupune un fermier care se decide să cultive grâu.
Fie a – suprafaţa destinată cultivării grâului;

 – preţul mediu al grâului;
x – deviaţia de la  (eroarea).
Atunci, preţul p =  + x şi Ex =0, Ex2 =2 (varianţa).
Fie n(a,x) – profitul.
Presupunem că avem două cazuri:
cazul I – când fermierul nu are informaţia exactă asupra preţului;
cazul II – când acesta are o sursă de informaţie (va cunoaşte pe x) (consultând un statistician).
Valoarea informaţiei va fi:
V = E max n(a,x)- max E n(a,x)
Venitul, când va cultiva suprafaţa a, va fi: a(+x), costul total de forma:
c(a) = 1/2 a2 +a + , iar profitul va fi dat de diferenţa dintre venit şi cost.
Găsim profitul mediu En = -1/2a2 + a(-) -, ţinând cont de Ex = 0.
En are valoarea maximă în cazul în care:
-a+- =0  a = -
U0 = max En = (-)2/2 – 
U0 va fi profitul sperat maxim, atunci când fermierul nu are nici o informaţie despre valoarea lui x.
Consideram cazul II când are informaţii asupra lui x.
Dat fiind x, el va maximiza n = -1/2a2 + a( + x -) –  şi va găsi
a =  + x - deci max n(a,x) = ( + x -)2/2 – 
U1 = E ( + x -)2/2 – = ( -)2/2 –  + 2/2
V = U1 – U0 =2/2
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1. CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ ECONOMICĂ
ROMÂNEASCĂ.
1990-2000

Teoria tranziţiei
„Teoria tranziţiei la economia de piaţă nu poate fi importată de
nicăieri”1. Această frază, rostită în mai 1991 de directorul general al Institutului Naţional de Cercetări Economice induce, ab initio, dimensiunea efortului intelectual al cercetării economice, marcat de noutatea şi responsabilitatea demersului ce urma a fi întreprins încă din primele momente de după
22 decembrie 1989.
Dacă ruptura mondială din 1989 a produs o adevărată fractură în cercetarea mondială, atunci – fără îndoială – aceeaşi fractură a fost produsă şi
în cercetarea economică naţională chemată să facă faţă noilor teme şi probleme ale economiei mondiale şi naţionale.
O particularitate a studiilor efectuate în România la începutul anilor
'90 asupra tranziţiei la economia de piaţă, a fost aceea că s-au bazat pe
analizele critice obiective ale concluziilor oferite de bilanţul economiei de
comandă realizat în Institutul Naţional de Cercetări Economice 2, precum şi
pe experienţa ţărilor est-europene confruntate cu probleme similare. Elaborările româneşti iniţiale au fost particularizate – cu evidentă preponderenţă
în INCE – de încercarea de a soluţiona sarcina privind: resorbţia crizei economice deosebit de complexe moştenite de la economia de comandă, minimizarea costurilor sociale ale tranziţiei la economia de piaţă (urmărinduse în prima fază preîntâmpinarea deteriorării grave a nivelului de trai şi protecţia păturilor celor mai expuse). De altfel, în Schiţa Strategiei economiei
1

2

T. Postolache – Pentru elaborarea teoretică a problematicii noii tranziţii la economia
de piaţă în România în context est şi general-european, Cuvânt introductiv al sesiunii
ştiinţifice “Tranziţia la economia de piaţă şi cercetarea economică", Bucureşti, 29-30 mai
1991, în ciclul “Orientări şi tendinţe în cercetarea economiei şi a calităţii vieţii”, organizat
de Consiliul Ştiinţific al INCE, în: Analele INCE, nr. 4-5/Anul I, vol.3, 1991.
C. Ionete – Criza de sistem a economiei de comandă şi etapa sa explozivă, Ed. Expert, Bucureşti, 1993, Un studiu "al evaluării fenomenului de subminare a economiei naţionale a României în perioada de dictatură: nici selecţie de stări dramatice, nici nume sub
arătător, nici eşuarea în lozinci-blestem, ci, pe cât posibil, măsurarea dimensiunilor unor
fenomene economice şi sociale ieşite din malaxorul neiertător al unei utopii transformată
în mecanism care ucide".
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de piaţă în România «prima elaborare strategică rezultat al cercetării ştiinţifice economice naţionale» s-a avut în vedere acoperirea costurilor sociale
ale tranziţiei în bună măsură simultan cu apariţia lor, astfel încât, chiar în
cursul tranziţiei şi nu ulterior, să se atingă un nivel compatibil cu media
europeană la indicatori sociali de bază. Atunci, în 1990, acest deziderat nu
a prins forma vreunui program electoral demagogic şi conjunctural. Mărturie stau cele nu mai puţin de 8 (opt!) variante de bază ale atingerii respectivului obiectiv prin mijloace economice1.
Au fost provocări profunde, cărora li s-a răspuns cu responsabilitatea unui grup de cercetători descătuşaţi din constrângerile dogmei economiei de comandă pe care, de altfel, nu au respectat-o prea mult, dacă
avem în vedere volumul imens de elaborări „la cheie”, oferite în termen real
deosebit de scurt după 22 decembrie 1989 – (această „operativitate” nu s-a
putut baza decât pe gândirea creatoare paralelă, subterană chiar, a unei
întregi pleiade de economişti şi cercetători). Cu atât mai mult cu cât, s-a
avut în vedere abordarea simultaneităţii a trei tranziţii suprapuse la care
România a fost şi este în continuare supusă, tranziţia la economia de piaţă, tranziţia la statul de drept, tranziţia către un nou tip de economie –
economia europeană cultural şi informaţional intensivă 2.
Elemente strategice ale perioadei de tranziţie. Tranziţia este o perioadă în care se disting două procese economice principale: transformarea mecanismului economic şi restructurarea mutaţiilor economice.
Transformarea mecanismului economic cuprinde acţiunile privind
privatizarea, descentralizarea deciziilor, liberalizarea preţurilor, trecerea la
convertibilitatea leului, transformarea relaţiilor financiare şi de credit, crearea unor noi instituţii capabile să instituie noi pârghii economice adecvate şi
schimbarea rolului statului prin transformarea lui într-un agent economic.
Restructurarea cuprinde acţiunile referitoare la reprofilarea, modernizarea, retehnologizarea, organizarea şi conducerea pe baze moderne a
unităţilor economice.
Cele două procese nu se desfăşoară separat. Transformarea mecanismului economic impune parcurgerea a trei faze importante:
 elaborarea modelului conceptual în cadrul căruia sunt formulate
principalele legături ale noului model economic, elementele consti1

2

Cum a fost valorificată "Schiţa..." din 1990 în anii tranziţiei este îndeobşte cunoscut. În
secvenţa consacrată “Schiţei...” am încercat o serie de evaluări ale impactului Schiţei asupra mediului economic, social şi politic al României post-decembriste.
T. Postolache – Un projet ouvert, Discours sur l'intégration européenne, ed. I, Les
Editions Expert, Bucarest, 1998.
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tutive şi relaţiile dintre aceste elemente, modelul de funcţionare a
noii economii de piaţă;
 codificarea în termeni juridici sau normativi a modelului conceptual elaborat. Reglementarea juridică constituie un act important în
detalierea şi desluşirea fundamentelor economiei de piaţă, fiind, de
fapt, o primă imaginare a confruntării cu realităţile existente în
vederea transformării treptate a acestor realităţi;
 înfăptuirea propriu-zisă a economiei de piaţă, procesul real de
eliminare a unor relaţii, instrumente şi categorii vechi, pe de o parte, şi de apariţie a altora noi, pe de altă parte; totodată, este vorba
şi de transformarea efectivă a unor elemente componente existente, în conformitate cu principiile economiei de piaţă.
Câteva probleme de principiu. Trecerea la economia de piaţă
constituie, aşadar, un şir de acte cu adevărat revoluţionare: privatizare, preţuri libere, descentralizarea economiei, convertibilitatea ş.a. O elucidare
specială şi o explicitare suplimentară a sensului şi necesităţii schimbărilor
impuse de tranziţie se impun pentru:
 găsirea unor perioade optime ale fazelor tranziţiei la economia de
piaţă;
 evidenţierea unor exigenţe social-politice ale tranziţiei la economia
de piaţă;
 identificarea posibilităţilor de anihilare sau anulare a forţelor inerţiale şi de frânare a trecerii la economia de piaţă;
 asigurarea condiţiilor impuse de realizarea concurenţei între agenţii producători şi elaborarea unor reglementări antimonopoliste;
 asigurarea trecerii la un nou echilibru în economie şi condiţiile realizării acestuia.
Câteva precizări având caracterul de provocare continuă a demersului cercetării ştiinţifice economice ar mai fi:
 trecerea la economia de piaţă nu poate fi asigurată prin simple reforme care privesc doar autonomia unităţilor, descentralizarea şi
instituirea relaţiilor de schimb pe baze valorice. Tranziţia este
echivalentă cu o revoluţie care trebuie să asigure schimbări în
ritmuri rapide şi în profunzime în ceea ce priveşte sistemul de
proprietate, funcţiile sociale, sistemul instituţional, elementele
principale ale modelului de alocare a resurselor, ambientul social
general;
 trecerea la economia de piaţă nu poate fi făcută numai cu anumite elemente ale sistemului economic şi nu poate fi nici amâna-
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tă sau eşalonată pe o perioadă mai îndelungată, fapt ce ar duce
nu la redresarea economiei ci, la deteriorarea acesteia;
 o strategie a tranziţiei trebuie să ia în considerare o interacţiune
a factorilor economici cu ştiinţa, şcoala, arta. Aprofundarea locului şcolii, al ştiinţei şi artei este necesară pentru că învăţarea şi
învăţământul au tendinţa să se suprapună, învăţământul devenind
unul permanent. Aceasta poate face ca moştenita comasare a
şcolarizării la un capăt al vieţii şi pandantul ei la capătul celălalt –
pensionarea, să poată fi distribuită pe întreg parcursul ciclului de
viaţă individual, în funcţie de procesele restructurării concepute
dinspre viitor înspre prezent1;
 ce tip de economie de piaţă? Se poate vorbi nu numai de o
tipologizare a economiilor de piaţă – lucru în mare realizat – dar şi
despre metodele înfăptuirii noii tranziţii la economia de piaţă în
România. S-a discutat mult, cercetătorii, economiştii, politicienii, au
abordat problematica economiei sociale de piaţă. Încă din
1991, Acad. T. Postolache, la vremea respectivă aflat la pupitrul
de comandă al INCE, semnala trăsăturile (avantajoase României) dar şi capcanele unei asemenea construcţii: „...economia de
piaţă spre care tindem, în mod implicit, este definită ca o economie de piaţă cu orientare socială sau economie socială de piaţă,
caracteristica ei esenţială fiind asumarea de către stat nu atât a
funcţiilor economice, cât a funcţiilor de protecţie socială şi asigurarea calităţii vieţii. O economie socială de piaţă a fost [însă] realizată, până în prezent, numai în ţări cu un foarte înalt nivel de
productivitate, cu un înalt venit naţional pe locuitor. Tendinţa preluării de către stat a protecţiei sociale şi calităţii vieţii necesită resurse financiare uriaşe, în timp ce productivitatea scăzută, competitivitatea redusă şi, deci, venitul naţional scăzut fac imposibilă
această asumare. Contradicţia fundamentală a economiei sociale
de piaţă, pe care vrem să o edificăm, se plasează tocmai în această zonă. În plus, o a doua contradicţie fundamentală este aceea că
economia socială de piaţă cere retragerea statului din gestionarea
completă a economiei şi axarea lui pe protecţia socială, în timp ce
împrejurarea că tranziţia se suprapune unei crize economice [atât
de] adânci, presupune implicarea statului în economie. În sfârşit,
problemele practice ale contradicţiei dintre mecanismul construit şi
cel real, inclusiv ale comportamentului economiei subterane, devin

1

T. Postolache, op. cit.
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prioritare. În acest context, înseşi fundamentele teoretice ale strategiei tranziţiei vor trebui larg explicitate”1,2.
Cât adevăr şi câtă înţelegere nouă relevă acum aceste precizări, după zece ani de reformă în cumpănă! De regulă, în situaţiile de cumpănă
trebuie întărită disciplina, pentru a împiedica risipa de resurse deficitare
„După entuziasmul general din 1989, când se credea că bunăstarea va inunda rapid tot sud-estul european, insuccesele trecerii la economia de piaţă şi, în special, ale privatizării au început să genereze reacţii de prudenţă..... Pendulând între entuziasm şi dezamăgire, este evident că viteza de
înaintare nu poate fi prea mare. De aceea, este esenţial ca ceea ce se întreprinde să nu se bazeze pe stări afective, ci pe raţionament rece şi studiu
amănunţit”3.
Preţul tranziţiei
Reorganizarea unei activităţi se face în mod normal în scopul îmbunătăţirii performanţelor acesteia. Este ştiut însă că, în primele momente ale
reorganizării, performanţele se înrăutăţesc în loc să se îmbunătăţească.
Reducerea performanţelor activităţii în primele momente ale reorganizării
datorită efectelor negative reprezintă costul tranziţiei.
O posibilă matrice a tranziţiei. Literatura economică de după 1990
consemnează câteva încercări de schematizare a tranziţiei de la economia
de comandă la cea de piaţă. Printre cele mai cunoscute şi complete se
numără matricea elaborată în 1991 de Alan Gelb şi Cheryl Gray 4 care, pe o
perioadă de zece ani, plasează (1) macrostabilizarea (3,8 ani, apoi menţinerea); (2) reforma preţurilor şi formarea pieţelor: de bunuri şi servicii
(2,5 ani, apoi menţinerea); de forţă de muncă (5 ani, apoi menţinerea); sistemul bancar autonom (4 ani pregătire, apoi aplicare); pieţe financiare (5
ani pregătire, apoi aplicare); (3) restructurarea şi privatizarea: mica privatizare şi dezvoltarea IMM (5 ani, intens); investiţiile străine (3 ani, reglemen1

T. Postolache, op. cit., p. 13.
Parantezele pătrate ne aparţin, pentru a întări urmările – întrevăzute atunci de cercetător,
astăzi confirmate de evoluţia "economiei în tranziţie".
3
M. Ciumara – În deschiderea ediţiei în limba română a lucrării lui Steve H. Hanke Privatizarea şi dezvoltarea economică, Ed. Expert, Bucureşti, 1992.
4
A. Gelb – The Transformation of Economies in Central and Eastern Europe: Issues
Progress and Prospects; The World Bank, WDC, 1991. La această matrice ne-am mai
referit în prima parte a lucrării, sinteza de mai sus nefăcând decât să întărească, cu încă
un grad de comparaţie, virtuţile elaborărilor româneşti în materie.
2
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tări revizuibile), marea industrie (3 ani, intens); restructurare şi privatizare
(2,5 ani pregătire, apoi aplicare); (4) redefinirea rolului statului: reformă
legislativă (fiscală, regimul proprietăţii, legislaţia comercială (5 ani, apoi
continuare); reforma instituţională (administraţie fiscală, bugetară, juridică,
instituţii de reglementare – 10 ani); protecţia socială (2 ani urgent, apoi instituţionalizare); alte sectoare (2 ani intens, apoi continuare).
Schiţa tranziţiei vs. strategia dezvoltării
„Schiţa privind Strategia înfăptuirii economiei de piaţă în România”
este, fără nici un dubiu, o elaborare pe care, pe lângă faptul că precede
„matricea” Gelb-Gray (fiind datată un an înaintea acesteia din urmă)1, are
avantajul de a fi fost elaborată în vâltoarea tranziţiei reale, sub apăsarea
opiniei publice care aştepta de la corpul de cercetători angajaţi în demersul
1

De altfel, iată un inventar bibliografic al elaborărilor teoretice consacrate tranziţiei. Sublinierea încadrării lor în timp ne aparţine:
- E. M. Claassen – Sequenning and Timing of Stabilization Policies in the East-First
Central and Eastern Europe, Correspondent Institutes Meeting, Warsaw, May, 27-28,
1991;
- K. Vaclav – Policy Dilemmas of Eastern European Reforms: Notes of an Insider,
Economic Review, sept./oct. 1990;
- H. Herberg – On the Sequencing of Reforms in Eastern Europe, manuscriptum, IMF,
1991;
- R.I. Mc Kinnon – Liberalizing Foreign Trade in a Socialist Economy: The Problem of
Negative Value Added, in: Economic Transition in Central and Eastern Europe, Hoover
Institution Standford University, May 8-10, 1991;
- O. Blanchard; R. Dornbusch; P. Krugman; R. Layard; L. Summers – Reform in Eastern
Europe and Soviet Union, wider Report, 1990;
- D. Lipton; J. Sachs – Creating a Market Economy in Eastern Europe: The Case of
Poland, Brookings Papers on Economic Activity, no. 1, 1990;
- E. Oner – Adjustements in Fiscal Policies, manuscriptum, 1991;
- R. Dornbusch – Experiences with Extrem Monetary Instability, in: Managing Inflation
in Socialist Economies in Transition, The World Bank, W.D.C., 1991;
- R. Frydman; S. Weelisz; Gr.W. Kaladko – Stabilization in Poland: A Progress Report,
ICES Working Paper, no. 4, May 1991;
- E.-M. Claassen – Gradual Versus Radical Transformation: The Case of German
Monetary Union, ICES, W.P., no. 2, May 1991;
- J. Williamson, J. – Advice on Chaise of an Exchange Rate Policy, ICES, W.P. no. 3,
may 1991;
- D. Demekas; S.K. Mohsin – The Romanian Economic Program, IMF, W.P., August
1991.
Lucrările INCE sunt datate (publicate) înainte de datele subliniate. Oare numai lipsa puterii de penetraţie în marea publicistică europeană a vrut ca elaborările româneşti să nu
se numere printre referinţele internaţionale? Probabil...

249
elaborării ei dacă nu o izbăvire, măcar proiectul unui tunel cât mai scurt,
care să nu întunece atât de intens perspectiva (Orizontul de timp al „Schiţei...” era, de fapt, de 5-12 ani).
„Sunt necesare idei, regândiri, evaluări şi reevaluări, examinări şi
cuantificări, într-un cuvânt elaborarea gândirii şi creaţiei în domeniul economic. Noua elaborare teoretică pentru noua stare a ţării este, după convingerea mea, o imagine de frontispiciu pentru contribuţiile celor de astăzi,
oameni de ştiinţă şi politicieni, în favoarea viitorului de mâine”1.
Referiri ample la această „Schiţă...” şi semnificaţia ei pentru provocarea privind continuarea elaborărilor strategice în Institutul Naţional de Cercetări Economice (şi nu numai) face şi Mircea Ciumara în articolul publicat în
toamna anului 1991, sub titlul „În apărarea unui adevăr”2. În articolul său directorul general adjunct al INCE preciza, pornind de la necesitatea unei noi
elaborări strategice, sau a continuării „Schiţei...”: „Strategia este concepută
ca o lucrare eminamente ştiinţifică, care să nu plătească în nici un fel tribut
atitudinilor politice ... ne propunem să punem la dispoziţia întregii naţiuni coordonatele dezvoltării generale, care să nu intre în conflict cu nici un program
politic concret al vreunei formaţiuni politice şi nici să nu servească exclusiv o
anumită orientare politică. Oferind cadrul general economic de respectat
pentru a asigura progresul ţării, strategia poate constitui suportul ştiinţific indispensabil programelor politice ale partidelor şi guvernelor ... noi am pus în
centrul preocupărilor strategice nivelul de trai al cetăţenilor României....”
Ce poate fi mai revelator, ca dovadă de responsabilitate ştiinţifică,
decât poziţia unui cercetător recunoscut şi devotat ideii de academism naţional aflat, în acelaşi timp, printre fruntaşii unui important partid politic?
Parcurgând, cu rapiditate, o jumătate de deceniu, în 1995, aceleaşi
responsabile provocări pentru cercetarea şi creativitatea naţională au fost
formulate cu prilejul lansării elaborării Strategiei naţionale de pregătire a
aderării României la Uniunea Europeană. Momentul, marcat de o amplă
deschidere spre dezbatere constructivă era subliniat de către personalităţi
marcante ale INCE:
„... că s-a acumulat în ultimii ani un material imens, un număr impresionant de studii pe domenii, sectoare etc., cu mult peste ceea
ce suntem înclinaţi să ne închipuim fiecare dintre noi. În ultimele trei
săptămâni mi-au fost prezentate câteva sute de elaborări aprofun-

1

2

Roman P. – Discurs la deschiderea sesiunii "Tranziţia la economia de piaţă şi cercetarea
economică", Bucureşti, 29-30 mai 1991, în Analele INCE, anul I, nr. 4-5/1991.
Ciumara M. – În apărarea unui adevăr, Adevărul, 31.X.1991.
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date, iar din discuţii se poate deduce că numărul acestora este cu
mult mai mare.
Este acum o rară disponibilitate din partea tuturora – a Guvernului,
a partidelor parlamentare, de guvernământ şi de opoziţie, a cercurilor academice şi universitare, a grupurilor speciale de elaborări strategice, între care aş cita, în primul rând Grupul consultativ de pe
lângă Preşedintele României, grupul INCE, al Băncii Naţionale şi
multe altele – de a-şi uni zestrea în numele interesului naţional.
Desigur, ar fi simplu, foarte simplu şi chiar foarte comod, să ignorăm
aceste acumulări, dar ne putem oare permite un asemenea lux? El
ar antrena inevitabil un greu tribut societal şi nu ne gândim ca cineva dintre noi să-şi poată aroga dreptul absurd de a decreta o elaborare sau alta inconsistentă încă mai înainte de a o fi consultat.
O cerinţă indispensabilă a muncii este tocmai evaluarea ştiinţifică a
elaborărilor de care dispunem, asigurarea comunicabilităţii între ele,
ceea ce la rândul său presupune adoptarea unor procedee şi criterii
clare încă din start1....”
„... Şi mi se pare normal să adresăm un apel către întreaga naţiune:
cine are ceva de adus în plus să nu stea deoparte, să critice. Trebuie să ne dezvăţăm de acest lucru, am avut cinci ani la dispoziţie să
huiduim, să strigăm „jos”. Dar constatăm, acum, că avem nevoie să
ne marcăm personalitatea, implicându-ne în lucrare insistând ca
prin argumente, punctul nostru de vedere să se regăsească în strategia finală...
....În mod normal, la o asemenea lucrare trebuie să participe zeci de
mii de oameni, sute de mii de oameni, fiindcă este viitorul lor în
joc2...”

1

2

*** De la Essen la Cannes. Itinerarul Strategiei româneşti de Integrare Europeană, T.
Postolache, discurs la inaugurarea lucrărilor Comisiei de elaborare a strategiei de pregătire a României pentru aderarea la UE, 08.03.1995, Ed. Academiei Române, Bucureşti,
1995, p. 126-127.
* * * De la Essen la Cannes. Itinerarul Strategiei româneşti de Integrare Europeană, M.
Ciumara, discurs la inaugurarea lucrărilor Comisiei de elaborare a strategiei de pregătire a
României pentru aderarea la UE, 08.03.1995, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1995, p.
135.

2. INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI
ECONOMICE – INCE, PRINTRE PRIMELE
INSTITUŢII ALE TRANZIŢIEI

Printre primele instituţii ale tranziţiei. La 2 ianuarie 1990, se semna actul de naştere (Decretul-Lege nr. 10) al unei noi instituţii care, valorificând prin restructurare o lungă tradiţie a dedicării membrilor săi activităţii
ştiinţifice, făcând abstracţie de opţiunile politice şi peregrinările prin ierarhia
socială a corpusului său de intelectuali, avea să joace un rol esenţial în
gândirea economică românească a deceniului.
Înfiinţarea, în vâltoarea Revoluţiei din decembrie 1989 a unei instituţii
de cercetare, care „promovează cercetările în mod autonom”1 constituie, şi
acum, la zece ani de la acel moment, o probă a entuziasmului şi speranţei
puse de societatea românească în capacitatea creatoare a cercetătorilor români.
Luau fiinţă institute noii, dar cu tradiţii de cercetare vechi şi perene:
 Institutul de Economie Naţională;
 Institutul de Economie Mondială, care ulterior avea să poarte
numele ilustrului economist şi om de cultură Costin Murgescu;
 Institutul de Cercetare a Relaţiilor Interramuri şi a Structurilor Industriale, redenumit ulterior Institutul de Economia Industriei;
 Institutul de Prognoză Economică;
 Institutul de Finanţe Preţuri şi Probleme Valutare, care avea să
poarte din 1997 numele celui care a fost mare monetarist şi finanţist român Victor Slăvescu;
 Institutul de Economie Agrară;
 Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii;
 Centrul de Cercetări Asistate de Calculator;
 Centrul de Informare şi Documentare Economică.
La 10 mai 1990, INCE reintra în structurile Academiei Române, parcurgând drumul ireversibil de la un Institut în subordinea Guvernului la unul
cu vocaţie academică. Nota de fundamentare a acestei decizii este un act
de onoare, INCE neintrând în Academie pentru posturi sau pentru salarii,
pe care le avea cu destulă generozitate, acordate de un Guvern interesat
să-şi clădească hotărârile pe punctele de vedere a mai mult de 1.100 de
1

Decretul-Lege nr. 10, 2.I.1990.
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cercetători de înaltă valoare, ci pentru libertatea şi limpezimea cercetării pe
care numai mediul înalt academic le poate oferi.
Tocmai setea de a beneficia de acest climat academic capabil să asigure independenţa de gândire, de exprimare a rezultatelor, concluziilor şi
perspectivelor naţionale a fost hotărâtoare în decizia de la 10 mai 1990.
Totodată, această renunţare a guvernului la un institut înalt performant a fost un act de înţelepciune şi generozitate din partea sa, permiţând
INCE ca prin intrarea în Academia Română, să contribuie la fixarea institutului pe harta intelectuală a ţării şi a lumii.
Pe parcursul anilor zestrea INCE s-a îmbogăţit cu:
 Centrul de Cercetări Demografice, care avea să primească în
martie 1999 numele întemeietorului său, academician Vladimir
Trebici;
 Centrul Român de Economie Comparată şi Consensuală, cea
mai nouă unitate de cercetare academică din România.
INCE, încă din primele zile ale anului 1990, şi-a concentrat preocupările, înainte de toate, pe fundamentarea ştiinţifică a tranziţiei la economia
de piaţă în România. Într-o perioadă extrem de scurtă, cercetătorii au reuşit
să elaboreze un număr impresionant de lucrări, caracterizate printr-o largă
diversitate a punctelor de vedere, seriozitatea analizelor şi ingeniozitatea
soluţiilor. Aceste lucrări au fost puse operativ la dispoziţia specialiştilor prin
publicaţiile promovate de Centrul de Informare şi Documentare Economică:
„Caiete de lucru”, „Studii şi cercetări economice”, „Probleme economice”,
„Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice”, „Populaţie şi societate” şi, mai apoi (din 1992) prin volumele scoase de Editura Expert, editură
construită şi rezervată aproape în exclusivitate editării lucrărilor cercetătorilor şi institutelor academice de cercetări economice.
„Însăşi raţiunea de a fi a institutului nostru, vocaţia şi destinul său fac
ca acesta alături de Academia de Studii Economice şi alte institute şi specialişti – să nu poată ocoli sarcina abordării fundamentale a elaborării teoretice a problematicii noii tranziţii”1.
„Colaboratorii institutului se consideră o parte a «corpului de medici
pentru sănătatea socială», chemaţi să pună diagnostic înainte ca chirurgul
să purceadă la operaţie şi să facă recomandări pentru preîntâmpinarea declanşării bolii, desigur, atât chirurgul, cât şi pacientul pot să ţină seama de
diagnostic şi de recomandări, după cum sunt liberi să le ignore, sau să le
dea o proprie interpretare... Dimensiunea culturală a tranziţiei actuale ocu1

T. Postolache – Introducere la volumul Economia României – Secolul XX. Noua tranziţie la economia de piaţă: premise istorice şi perspective, Ed. Academiei Române,
Bucureşti, 1991.
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pă acum un loc proeminent în elaborările teoretice ale INCE, cu atât mai
mult cu cât această dimensiune nu a avut niciodată atâta consistenţă
pentru economie şi ştiinţă, deoarece pentru prima dată în epoca modernă,
nu numai ştiinţa dar şi arta, vor să se unească cu producţia”1,2.

Un program prioritar de cercetare compatibil structurilor Academiei Române
Imediat după aprobarea în şedinţă de guvern a „Schiţei privind înfăptuirea tranziţiei la economia de piaţă în România”, considerată a fi principalul obiectiv din acea perioadă a institutului – prin H.G. nr. 505 din 10 mai
1990 – INCE a fost admis în aleasa familie a institutelor din sistemul Academiei Române, împlinindu-se, astfel, aspiraţia exprimată public în ziua revoluţiei, de cercetătorii săi.
De la început INCE şi-a concentrat eforturile pe teme de importanţă
majoră pentru economia naţională, urmând ca unităţile componente –
menţinându-şi profilul de specialitate – să contribuie la efectuarea unor cercetări complexe, cu caracter multidisciplinar.
 S-a pornit cu organizarea de ample dezbateri publice sau pe ateliere semideschise, consacrate identificării obiectivelor de cercetare ce revin în mod necesar INCE ca unitate academică, în contextul diversificării reţelei de cercetare ştiinţifică economică prin institute specializate, institute de învăţământ superior, centre private
de cercetare ş.a.
 S-au organizat cursuri şi seminarii:
- Modelarea macroeconomică;
- Demoeconomie;
- Epistemologia ştiinţelor sociale;
- Management şi marketing în economie;
- Microeconomie – teoria consumului.
 Au avut loc sesiuni ştiinţifice, izvorâte din vocaţia academică a
INCE, reunite în ciclul de dezbateri publice „Orientări şi tendinţe în
cercetarea economică şi a calităţii vieţii”:
- Gândire şi practică în cercetarea calităţii vieţii;
- Cercetare economică din perspectivă epistemologică;
- Tranziţia la economia de piaţă şi cercetarea economică;
- Agricultura României în contextul tranziţiei la economia de piaţă;
1
2

T. Postolache – idem.
Sublinierile ne aparţin.
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- Restructurarea economică a României. Cadrul mondial al tranziţiei.
Programul prioritar de cercetare al INCE, sursă dar şi rezultat al activităţii de dezbatere largă şi publică a problemelor generale ale economiei şi
societăţii româneşti a avut de la început în vedere fundamentarea trecerii
de la economia de comandă la economia de piaţă, din perspectiva însă
a celor trei tranziţii simultane, cu timpi istorici diferiţi.
În virtutea vocaţiei sale academice, INCE şi-a concentrat atenţia asupra aspectelor teoretice şi metodologice care – reprezentând noi achiziţii
ştiinţifice cu valoare intrinsecă – să faciliteze abordarea prospectivă mai
coerentă a înseşi fenomenelor ce caracterizează evoluţia ţării.
 Lucrările institutului consacrate problemelor tranziţiei la economia de piaţă, au continuat după momentul „Schiţei...” cu Strategia propriuzisă, sau, mai puţin preţios, cu unele liniamente ale acestei tranziţii, un
program prioritar de cercetare, derulat pe parcursul întregii perioade de după 1990. Problematica abordată a fost dezvoltată de 40 proiecte, cu peste
80 teme de cercetare: starea şi evoluţiile viitoare ale economiei româneşti;
abordarea dezvoltării economice din perspective diverse – de la financiar la
ecologie; factori şi mecanisme de restructurare a economiei, cu luarea în
considerare a cerinţelor impuse de integrarea europeană; analize şi evaluări comparative în spaţiul european şi alte zone; conjunctura economică
internaţională; dezvoltarea sectorială a infrastructurii; abordarea proceselor
privatizării; competitivitatea societăţilor comerciale etc.
 Din 1999, prin Centrul Român de Economie Comparată şi Consensuală s-au abordat – pentru prima dată în România într-un cadru ştiinţific
adecvat – noi programe şi teme de cercetare, respectiv economia consensuală, economia informaţional-cultural-artistic-intensivă, noi studii de economie
comparată. CRECC a devenit repede titularul unui program prioritar al Academiei Române, Programul Evaluarea Stării Economiei Naţionale. De altfel,
CRECC este coordonatorul Grupului de reflecţie academică E.S.E.N..
Primul raport academic E.S.E.N. a constituit lucrarea de pornire în
fundamentarea Strategiei naţionale de dezvoltare economică pe termen
mediu, finalizată cu Declaraţia din 16.III.2000.
CRECC este titularul unui alt important program de cercetare – Laureaţii Nobel pentru economie şi limbajul economic naţional – cercetări de
epistemologie economică.
 Modelarea macroeconomică. Experienţa în acest domeniu a
fost reconsiderată, ţinându-se cont de condiţiile specifice ale tranziţiei:
comportamentul agenţilor economici, schimbarea structurală a economiei
naţionale; absenţa încă a unor trenduri cristalizatoare; lipsa de omogenitate
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a seriilor statistice etc. S-a elaborat macromodelul agregat al economiei
româneşti în tranziţie şi s-au fundamentat o serie de modele sectoriale.
 Calitatea vieţii şi politica socială. Programul a cuprins cercetări
extinse pe temele: diagnoza calităţii vieţii, sărăcia în România, evaluarea
calităţii serviciilor publice, dinamica şi perspectiva calităţii vieţii, dimensiunea socială a tranziţiei, politicul şi programele sociale în perioada de tranziţie, nivelul de trai în perioada de tranziţie ş.a.
 Cercetarea fundamentelor politicilor macroeconomice: politicile financiar-bugetare, monetar-bancare, valutare şi de preţuri, restructurarea sistemului fiscal, convertibilitatea monedei naţionale, creditarea şi dobânda în noul tip de economie.
 Integrarea economiei României în structurile europene şi
mondiale. Iniţial, programul a pornit la drum cu analize critice ale teoriilor
moderne privind noul context internaţional şi economiile naţionale; examinarea tendinţelor manifeste pe plan mondial: regionalizarea, globalizarea,
liberalizarea şi multilateralismul, crearea pieţei unice europene. Un vârf al
programului l-a constituit participarea INCE la elaborarea Strategiei de
pregătire a aderării României la Uniunea Europeană din martie-iunie
1995, programul continuând şi în anii post-Snagov.
 Integrarea economică a României cu Republica Moldova s-a
dezvoltat, ca program prioritar de cercetare, pe circa 10 proiecte cu 30 teme, asigurând realizarea unor analize şi evaluări privind diferite aspecte ale
dezvoltării celor două ţări, în scopul identificării unor posibilităţi de armonizare a politicilor din diferite domenii de activitate şi al evidenţierii unor elemente de fundamentare a unei strategii de integrare în structurile europene. S-a instituţionalizat simpozionul ştiinţific bilateral prin care, anual, se
supun dezbaterii rezultatele cercetărilor din acest program prioritar.
 Valorificarea operelor unor economişti români a cuprins temele referitoare la: editarea operei lui N. Georgescu-Roegen (o serie de
şapte volume cu zece cărţi din care s-au realizat primele şapte între 19962000); bibliografia G. Zane privind Istoria economică a României; editarea
operelor economice edite şi inedite Ion Ghica; pregătirea pentru editare a
operei lui V. Madgearu şi I. Manoilescu.
 Un alt obiectiv prioritar al INCE l-a constituit iniţierea Dicţionarului Economic Enciclopedic, conceput ca o lucrare de cercetare fundamentală, menită să faciliteze sinteze între teorii succesive sau coexistente
şi metode provenite din arsenale diferite; fructificarea noilor posibilităţi de a
stabili, prin analiză comparată, înţelegerea conţinutului şi sensului general
al categoriilor, integrarea la nivelul conceptelor în interiorul ştiinţelor economice, asigurarea comunicabilităţii şi interferenţelor cu celelalte spaţii ale
ştiinţei, culturii şi artei.
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O vreme abandonat din lipsa unei viziuni organizatorice de forţă ştiinţifică strict necesară şi obligatorie, „Dicţionarul” a trăit în modestă linişte prin
acumulările documentare întreprinse în CIDE, fiind aproape de a fi considerat un proiect ratat. O revigorare va fi posibilă şi după lansarea noului program enciclopedic excepţional din punct de vedere ştiinţific – cel al Laureaţilor Nobel pentru economie. Noua oportunitate de a-l continua pe aceleaşi
coordonate de cercetare epistemologică este programul „Laureaţii Nobel în
economie şi limbajul economic naţional. Cercetări de epistemologie economică”, aflat în plină desfăşurare prin Centrul Român de Economie Comparată şi Consensuală, unitate de cercetare nou constituită în INCE.
 Acestor programe prioritare li se alătură programele secvenţiale,
ale fiecărui institut din structura INCE, cu teme de cercetare specifice.
De menţionat că, aceste priorităţi s-au instituţionalizat în Programul
general de cercetare al Academiei Române, dovedind viabilitatea şi materialitatea gândirii colectivelor de cercetători din INCE, aceste orientări ale tematicilor fiind considerate printre „tematicile şi programele remarcabile, specifice domeniilor de cercetare abordate de către reţeaua Academiei Române:
 Tranziţia de la economia planificată, centralizată la economia de
piaţă;
 Politici economice în perspectiva aderării României la Uniunea Europeană;
 Procese macroeconomice în România, modelare matematică;
 Dezvoltarea regională şi amenajarea teritoriului;
 Demografia, probleme actuale în ţara noastră;
 Dezvoltarea umană şi calitatea vieţii în perioada de tranziţie;
 Istoria gândirii sociologice şi economice româneşti”1.

1

*** Cartea albă privind Strategia cercetării ştiinţifice în Academia Română, CIDE, Bucureşti, 1997, Ediţia a II-a, revăzută, p. 18.

3. TRANZIŢIA ŞI REFORMA ECONOMICĂ –
PROVOCAREA DECENIULUI ÎN GÂNDIREA
ECONOMICĂ ROMÂNEASCĂ

Tranziţia a revoluţionat cercetarea economică, într-o noapte devenind
de actualitate, ca o temă impusă de mersul omenirii, nicidecum doar de
mersul economiei naţionale.
După zece ani de tranziţie, va reuşi România să-şi vindece propriile
răni? Pe cele vechi, dar şi pe cele noi. La început, economişti, politologi
sau oameni politici s-au întrecut în a afişa un optimism facil, încrezător în
şansele, ritmul şi finalitatea schimbării. Se părea că resursele modernizării
şi ale bunăstării sunt la îndemâna oricui. Important era să încerci, să doreşti, să ai curajul schimbării, să întreprinzi ceva. Cu trecerea timpului, strategiile economice, mai ales, au adus puţină coerenţă şi creştere complexului economiei, au fragilizat securitatea socială. Costurile sociale ale reformei economice sunt resimţite de către categorii sociale tot mai numeroase.
În aceste condiţii, firesc, locul euforiei a fost luat de prudenţă. Bunăstarea a
devenit o luminiţă la capătul unui tunel căruia, practic, nu i se cunoaşte lungimea.
De la jumătatea secolului XIX1 şi până astăzi, România a parcurs mai
multe tranziţii înspre consolidarea proceselor modernizatoare. La început a
fost economia, au urmat statul naţional, democratizarea politică, laicizarea
şi tentativele sincronizării culturii la valorile umanismului modern etc. Numai
că, de fiecare dată, tranziţia spre civilizaţia modernă, de tip capitalist, se
bloca undeva. Aşa se face că economia românească interbelică a rămas
una capitalistă, cu puternice „resturi” precapitaliste, democraţia a fost „una
mimată” şi a permis cu uşurinţă instaurarea regimurilor politice dictatoriale
şi totalitare. Neîmplinirile modernizării, nefinalizarea unor perioade de tranziţie au contribuit la manifestarea unor grave întârzieri ale dezvoltării economico-sociale, la schilodirea societăţii civile şi restrângerea autonomiei
claselor şi grupurilor sociale, la diminuarea, până la dispariţie, a acţiunii şi
spiritului critic.
1

Seriile lungi construite cu migală în ani şi ani de prof. V. Axenciuc dovedesc cu forţa datelor statistice acest lucru. Vezi Economia României – secolul XX. Noua tranziţie la
economia de piaţă: premise istorice şi perspective, T. Postolache (coord.), Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1991.
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Încercată de multe tranziţii neterminate, adevărate capcane ale dezvoltării socio-umane, România se află astăzi într-o nouă conjunctură favorabilă relansării statutului său european şi racordării la circuitele mondiale
ale modernizării. O nouă tranziţie aşadar.
Câteva repere teoretice privind tranziţia la economia de piaţă
Tranziţia – o provocare pentru ştiinţa economică. Câteva repere
teoretice privind tranziţia la economia de piaţă. În ecuaţia dezvoltării,
variabila tranziţie are o pluralitate de sensuri, reprezentând de fapt o permanenţă ale cărei funcţii diferă de la o etapă istorică la alta.
Termenul s-a referit iniţial la mişcarea de la feudalism la capitalism;
pentru marxişti tranziţia a generat un sistem economic bazat pe dualitatea
dintre socialism şi egalitate, iar pentru liberali, fenomenul a semnificat o
transformare fără precedent a societăţii tradiţionale care şi-a creat propriul
sistem de valori în care democraţia, libertatea, capitalismul şi societatea
civilă constituie fundamentul. Recent, mai precis cu începere din 1989 încoace, pentru prima dată în teoria socială termenul de „tranziţie” a ajuns să
denumească un proces pe cât de complex, pe atât de inedit: mişcarea de
la comunism la capitalism, înglobând poate cele mai dramatice mutaţii
socio-economice.
„Fiecare perioadă istorică are nevoie de o noţiune care-i defineşte
trecutul în termenii prezentului şi sugerează un viitor care este fundamental
diferit şi tipic mai bun decât timpurile actuale”1. Aceasta poate fi considerată
motivaţia care a determinat ţările foste socialiste din Europa Centrală şi de
Est să pornească pe calea spre democraţie, economie de piaţă şi modernism, fapt care a generat presiuni considerabile în sistem.
Profundele mutaţii petrecute în spaţiul central şi est-european, începând cu 1989, au pus în lumină cvasi-inexistenţa bazei teoretice a actualei tranziţii, la aceasta adăugându-se faptul că practica economică – purtând amprenta unor modele de referinţă, este lipsită de existenţa unei teorii coerente şi structurate conceptual privind trecerea de la un sistem de
tip socialist, la altul de tip social-democrat sau capitalist. De notat că există diferenţe esenţiale 2 între tranziţia economică actuală din Europa Centrală şi de Est şi reconstrucţia sau stabilizarea, liberalizarea şi ajustarea
din ţările în curs de dezvoltare cu nivel mediu din perioada postbelică; argumentele sunt multiple, între care:
1

2

D. Tompea – Paradigme socio-umane. Perspective epistemologice, Editura ANKAROM,
Iaşi, 1996, pag. 172-173.
R. Portes – Economic Transformation in Central Europe: A Progress Depart, Centre
for Economic Policy Research, London, 1993.
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 necesitatea unei simultane mutaţii de la planificarea centrală atotcuprinzătoare şi proprietatea de stat la economia de piaţă şi proprietatea privată;
 subdezvoltarea instituţiilor economiei de piaţă în ansamblul lor, faţă de supradezvoltarea (iraţională) a industriei;
 gradul şi volumul exagerate ale distorsiunilor în materie de preţuri,
tehnologie, stoc de capital şi comportamente (ale managerilor,
menajelor etc.).
Societatea românească posttranziţie va fi una capitalistă. Dar cât de
modernă va fi ea? Cât de armonizată la tendinţele evolutive europene, cât
de sincronizată la sensul evolutiv al sistemului mondial? Va reuşi România
să se înscrie în orbita modernizării de tip occidental, sau va mai pierde un
tren şi astfel se va apropia de periferia sistemului? La toate aceste întrebări
este prematur să încercăm răspunsuri elaborate. Realitatea noastră socială
este în mişcare, societatea nu este una consolidată. E practic imposibil de
stabilit dacă România de mâine va fi una creştin-democrată, socialdemocrată sau naţionalistă. Cu alte cuvinte, a încerca astăzi să prefigurăm
tipologia capitalismului românesc, în condiţiile în care tranziţia este o înlănţuire de posibilităţi şi oportunităţi, de probabilităţi şi riscuri este puţin productiv pentru teoria socială. În schimb, la zece ani de la implozia puterii totalitare există de acum repere pentru a evalua ce şi cum s-a schimbat1.
Tranziţia – cerinţe şi principii
Tranziţia la economia de piaţă – cerinţe şi principii. Tranziţia actuală spre un nou sistem economico-social este un proces caracterizat de
un înalt grad de entropie datorită necesităţii obiective de „demontare” a
vechiului angrenaj şi de realizare a unei noi construcţii, structurată în bună
măsură din aceleaşi elemente şi contradictorie în esenţa sa. Noua construcţie nu se realizează sub clopot de sticlă, într-un mediu static şi imuabil,
ci într-un „decor” exterior supus şi el unor procese transformatoare. Din
această perspectivă se poate aprecia că ţările Europei Centrale şi de Est
se află la confluenţa a două tipuri de tensiuni, pe de o parte cele determinate de construirea noilor mecanisme ale economiilor lor naţionale, pe de
altă parte cele generate de integrarea acestora într-o economie mondială
cu fizionomie dinamică.
„Necesitatea economiei de piaţă în România este larg acceptată, dar
trebuie să constatăm că, în privinţa căilor realizării ei, nici teoria şi nici prac1

A. Florian – România şi capcanele tranziţiei, Ed. Diogene, Bucureşti, 1999, p. 212.
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tica mondială nu dispun de soluţii care să poată fi, ca atare, importate şi
aplicate nemijlocit, în condiţiile noastre, deşi experienţa altora – pozitivă şi
negativă – ne poate servi ca element de comparaţie şi fundamentare a măsurilor preconizate.
Ampla dezbatere asupra implicaţiilor aşa-numitei „terapii de şoc” sau
ale „tranziţiei graduale de durată” a evidenţiat cu claritate complexitatea
deosebită a problematicii economico-sociale ce trebuie soluţionată. Din
această dezbatere, ca şi din experienţa unor reforme aplicate în ţările esteuropene, reiese – după părerea noastră, în mod concludent – necesitatea
ca tranziţia la o economie de piaţă să se facă în termene cât mai scurte, „în mod accelerat” (în cel mult 2-3 ani), în condiţiile unui program de
protecţie socială eficace”1.
De la început, sintagma cu care s-a denumit de fapt, transformarea
sau reforma-tranziţia, s-a dovedit a fi multidimensională semnificând o sumă de procese interconectate:
 tranziţia de la dictatura unui singur partid la democraţia pluralistă şi
statul de drept, considerată ca „piatră de temelie” a tuturor transformărilor;
 tranziţia de la economia de comandă la cea de piaţă;
 tranziţia de la vechea structură de clasă la una nouă;
 tranziţia către un nou tip de integrare în circuitul economic mondial;
 tranziţia către un nou sistem de valori, mentalităţi, comportamente
sociale ale oamenilor.
Iată deci că tranziţia presupune o mult mai mare complexitate,
anvergură şi amplitudine decât trecerea de la economia planificată la
economia de piaţă, aşa cum simplist a fost uneori definită, înţeleasă şi
gândită chiar.
Reforma economică – compoziţia multidimensională
Ca latură a sistemului, reforma economică2 reprezintă subsistemul
motor al acesteia şi vizează, în toate fostele ţări socialiste, mutaţii de ace-

1

2

*** Schiţă privind strategia înfăptuirii economiei de piaţă în România, în Economia
României – secolul XX, T. Postolache (coord.), Ed. Academiei Române, 1991, p. 766.
Strict terminologic, sintagma “reformă economică” pare inadecvată proceselor din spaţiul
central şi est-european, deoarece ea a intrat în limbajul curent ca schimbare a unui sistem
existent, a cărui evoluţie continuă; totodată, sintagma, poate avea o nuanţă demagogică
dacă se presupune că “reforma” ar fi menită să dea o altă formă unui ”acelaşi chip”, să
“cosmetizeze” un sistem verificat ca fiind nefuncţional.

261
eaşi esenţă, dar drumul e parcurs în mod specific într-un cadru naţional
dat, în condiţiile particulare existente în fiecare din aceste ţări.
Principiile fundamentale ale reformei economice vizează cu deosebire: diversitatea formelor de proprietate, descentralizarea şi introducerea
elementelor de politică monetară, reforma preţurilor şi integrarea în
economia mondială.
Dezbaterile teoretice asupra tranziţiei converg către delimitarea a patru componente ale reformei economice – stabilizarea macroeconomică,
liberalizarea preţurilor şi a pieţelor, privatizarea economiei şi dezvoltarea
unei infrastructuri instituţionale adecvate.
La rândul lor, fiecare din componentele reformei economice are o
compoziţie multidimensională, astfel:
 stabilizarea macroeconomică se referă la o anumită politică bugetară şi de credit, măsuri de control asupra procesului inflaţiei,
balanţei comerciale şi de plăţi externe, precum şi controlul salariilor şi alte constrângeri de ordin fiscal şi monetar;
 liberalizarea activităţii economice vizează liberalizarea preţurilor
şi ratei dobânzii, eliminarea barierelor din schimbul internaţional de
bunuri, servicii, capital, tehnologie şi idei, concomitent cu transformarea pieţelor financiară şi a muncii ş.a.; liberalizarea este de natură a elimina nu numai restricţii legale, dar şi birocratice şi ea este
considerată răspunzătoare de schimbările rapide ducând la implementarea economiei de piaţă şi la creşterea spontană a sectorului privat;
 privatizarea, răspunzând principiului diversificării formelor de proprietate, apare drept componenta Esenţială a reformei economice
şi are în vedere crearea unui sector privat dominant în economie,
întemeiat pe criterii de eficienţă economică şi socială;
 dezvoltarea infrastructurii instituţionale implică un complex de
reforme cu caracter instituţional, legislativ, fiscal, monetar, de protecţie; se apreciază că aceste mutaţii determină crearea fundamentelor unei economii de piaţă şi posibilitatea bunei funcţionări a
pieţelor financiară şi de forţă de muncă.
O abordare epistemologică a contradicţiilor tranziţiei
Practica de până în prezent a tranziţiei a relevat că, în spaţiul central
şi est-european, laturile tranziţiei şi componentele reformei economice
sunt elemente complementare ale unui proces unitar, ceea ce implică implementarea lor împreună.
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Complementaritatea nu înseamnă însă că aceste componente încep
să se deruleze simultan, cu aceeaşi viteză şi intensitate, cu etapizare similară, necesitând perioade egale pentru finalizare; factorul care are menirea
de a asigura coerenţa şi cadenţa transformărilor, dar şi climatul de stabilitate favorabil este cel politic; spre exemplu, schimbările frecvente de guverne şi miniştrii încetinesc realizarea transformărilor structurale şi instituţionale, ceea ce ar produce importante consecinţe macroeconomice; totodată,
campaniile electorale în etapele iniţiale ale transformărilor tind să sporească anticipaţiile inflaţioniste şi să reducă „apetenţa” pentru restructurare. Pe
de altă parte, perioada care urmează unei mari schimbări politice – în urma
căreia vechea elită politică este discreditată, iar grupurile de interese din noua
ordine nu s-au cristalizat – deschide cale de afirmare tehnocraţilor; pe fondul unui climat psihologic favorabil la nivel de masă, tehnocraţii beneficiază
de condiţii pozitive pentru a-şi asuma posturi de responsabilitate politică,
precum şi de o mai mare permeabilitate şi bună-voinţă societală la măsuri
economice cu consecinţe greu suportabile.
Apare astfel necesitatea elaborării strategice privitoare la tranziţie
de natură să asigure corelaţiile optime ale componentelor în concordanţă
cu liniile pe termen lung ale dezvoltării societăţii. Existenţa unor construcţii
teoretice de o atare natură ar fi în măsură să furnizeze puterii politice baza
de alcătuire a unor programe concrete, imediate care să operaţionalizeze
mixul optim al laturilor tranziţiei.
Şi totuşi, rezultatele practicii nu sunt deloc satisfăcătoare: se remarcă
confuzie în plan conceptual şi metodologic, divergenţe mari de opinii, dominanţa factorului economic asupra celui politic şi ideologic, erori asemănătoare ale politicilor guvernamentale, tensiuni sociale, instabilitate internă,
lipsă de credibilitate pe plan internaţional etc. Toate acestea îndreptăţesc o
primă concluzie: contradicţia-sursă, de la care îşi trage seva întregul sistem de contradicţii, este hiatusul între cerinţele practicii şi teoria economică, incapabilă de a-şi exercita rolul normativ.
De mai bine de 20 de ani, se aud opinii care plasează starea generală a ştiinţei economice pe o poziţie de criză; ştiinţa economică a rămas sistematic în urma cerinţelor practicii, neputând anticipa evenimente şi distorsiuni ale economiei mondiale cu implicaţii asupra economiilor naţionale şi
neputând oferi decât soluţii superficiale sau pe termen scurt pentru ieşirea
din diferitele tipuri de crize. Şi la noi, în ultima vreme autori ascultaţi în concertul teoriei economice (L.L. Albu de exemplu)1, îşi pun întrebarea dacă ne
1

L.L. Albu: Tranziţia economiei sau tranziţia ştiinţei economice?, Ed. Expert, Bucureşti,
1998.
L.L. Albu este directorul Institutului de Prognoză Economică al Academiei Române, vice-
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aflăm în faţa unei tranziţii a economiei, sau a ştiinţei economice! Mai multe
surse alimentează o asemenea viziune:
În aceste condiţii apare cu totul justificată întrebarea dacă un astfel
de model poate fi preluat pur şi simplu şi grefat în spaţiul economic şi
socio-cultural central şi est-european, întrebare cu atât mai legitimă cu cât
privirile ţărilor în tranziţie se îndreaptă în excelenţă spre viitor. Acest viitor
vizează „o economie de piaţă modernă”. Dar cum va arăta aceasta?
Va fi ea economia „socială” de piaţă a Germaniei, economia corporativă americană, economia socialistă suedeză, a planului indicativ ca în
Franţa, sau specifică unui stat tehnocrat şi paternalist ca al Japoniei?
În această privinţă, modelele tradiţionale nu sunt în măsură să furnizeze
explicaţii şi să genereze opţiuni. „Raţiunea transformărilor radicale... este
tocmai aceea de a construi o economie de piaţă adecvată atât condiţionărilor economice şi sociale naţionale, cât şi mediului economic internaţional”1.
Iată de ce abordarea finalităţii tranziţiei la economia de piaţă e departe de a
fi o problemă clarificată, dovedind o complexitate pe care nici un model, fie
el perfect în plan formal, nu o poate acoperi. Amintim în acest sens şi teza
lui Nicholas Georgescu-Roegen2, potrivit căreia în domeniul economic nu
există soluţii teoretice care să poată fi importate în vederea aplicării
lor directe.
Teoriile şi soluţiile pe care specialiştii occidentali le pun la dispoziţia
ţărilor aflate în tranziţie spre economia de piaţă fac dovada unei superficiale
cunoaşteri a relaţiilor interne din sistemele respective, fiind totodată subor-

1

2

preşedinte al Societăţii Române de Economie – SOREC, un “club select al teoreticienilor
tineri ai reformei şi tranziţiei”, cum le place să se autodefinească.
Interesante puncte de vedere relevă prof. S. Sava în eseul său despre tipologia economiilor de piaţă contemporane, din Revista Economică nr. 1-2/1992, I.E.N, Bucureşti. De altfel,
cu doi ani înainte, în Caietul nr. 7/1990 al Problemelor economice (CIDE) Prof. Sorica Sava şi Dr. Eufrosina Ionescu publicau studiul Economia de piaţă contemporană. Concepte şi trăsături. Modele teoretice de economie de piaţă. Tipuri concrete de economie
de piaţă. Trebuie reţinută atât originalitatea opusului celor două cercetătoare, cât şi plasarea calendaristică (prima jumătate a anului 1990!) a preocupărilor şi consistenţei contribuţiei lor la dezbaterea mersului tranziţiei în România.
Savantul american de origine română N. Georgescu-Roegen s-a numărat printre primii
entuziaşti ai participării la întâia elaborare strategică a tranziţiei în România. Punctele sale
de vedere, migălos caligrafiate în scrisori supuse apoi dezbaterilor publice sub conducerea
academicianului
T. Postolache sunt, rămân şi vor fi în continuare mărturii ale unei contribuţii de conştiinţă la
construcţia teoretică post-decembristă. Aceste texte ar putea fi incluse în seria Opere
complete ale savantului, serie coordonată de profesorul A. Iancu şi profesorul G. Dolgu în
colecţia “Biblioteca Băncii Naţionale a României” din care au apărut deja primele şapte
cărţi dintr-o serie de zece volume, la Ed. Expert.
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donate în mare măsură modelelor şi schemelor tradiţionale de gândire
economică. Relevarea acestei stări de fapt o face chiar un economist occidental1, care arată că „Vizitatorii vin în Europa de Est cu reţete gata făcute,
promiţând un succes imediat... Faceţi ca noi şi totul va fi OK”.
Iată de ce, în condiţiile absenţei unei teorii concrete asupra actualei
tranziţii spre economia de piaţă, a lipsei unei „reţete” pe deplin elaborată şi
verificată, a confuziei de a-şi exercita rolul normativ, apare necesară mobilizarea „zestrei” intelectuale a fiecărei ţări, a potenţialului întregului contingent al cercetării ştiinţifice naţionale, în măsură să ofere elaborări teoretice
şi soluţii în concordanţă cu dilemele concrete ale practicii.
În România, momentul decembrie 1989 a constituit, pentru ştiinţa
economică şi cercetarea economică atât piatra de încercare, cât şi descătuşarea unei ample dezbateri ştiinţifice care a cuprins cu frenezie mediile
academice şi universitare, cărora li s-a alăturat cu fervoare şi entuziasm
creator un număr important de practicieni în domeniul economiei reale.
Catalizatorul acestei ample mişcări minunat denumite de prof. Victor
Axenciuc „democraţie ştiinţifică” a fost Institutul Naţional de Cercetări Economice, condus la vremea respectivă de Acad. Tudorel Postolache, în acelaşi timp coordonator al Comisiei Guvernamentale special înfiinţate pentru
elaborarea unei strategii sau schiţe de strategie privind trecerea la economia de piaţă în România.
Începuturile au fost constituite din dezbaterile total neîngrădite, în
care conta fiecare punct de vedere, fiecare părere fiind ascultată, consemnată şi aşezată în locul – cât de mic – cuvenit în elaborarea ce s-a realizat
în numai trei luni şi care avea să acumuleze în jurul ei atâtea păreri2 pro şi
contra, atâtea speranţe, puncte de plecare pentru abordări teoretice ulterioare. Din păcate numai teoretice.
Elaborarea strategică şi teoria tranziţiei – Schiţa, T. Postolache,
mai 1990, vs. mai 2000
Elaborarea „Schiţei a fost, la vremea respectivă un moment de referinţă în viaţa publică a României”, cel puţin dintr-o triplă perspectivă:
a) de ordin teoretico-metodologic;
b) ca eveniment notabil în viaţa social-politică a ţării;
c) în legătură cu însăşi substanţa elaborării.

1
2

Kornai Janos: The Road to a Free Economy, New York, 1990.
Anale, Institutul Naţional de Cercetări Economice, nr. 4-5/1991, pag. 26. Cronica sesiunii
ştiinţifice INCE cu tema “Tranziţia la economia de piaţă şi cercetarea economică”, 2930 mai 1991, Bucureşti.
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a) Pe linia reperelor de ordin teoretico-metodologic trebuie subliniat că „Schiţa...” a fost primul document – singurul economic – conceput şi
elaborat corespunzător exigenţelor demersului ştiinţific, care a surprins de
o manieră larg cuprinzătoare şi coerentă problematica practic-operaţională
a trecerii la economia de piaţă.
„Schiţa...” s-a întrupat sub forma unei sinteze – pe cât de simplu de
citit şi pătruns, pe atât de dificil de elaborat, iar substanţa sa s-a revelat în
cadrul unui dens ciclu de analize şi dezbateri, cu participarea a peste 1.300
de specialişti-cercetători, profesori, experţi din unităţi economice şi teritoriale, dar şi reputaţi economişti din străinătate (stenogramele şi diverse materiale de sinteză au fost editate în 22 de volume – cca 3000 de pagini, care
împreună cu lucrările pregătitoare însumează peste 5.000 de pagini).
Studiile şi abordările pe probleme au parcurs, de regulă, algoritmul:
 elaborarea tematicilor lărgite, dezbaterea lor în grupe de lucru
specializate şi redactarea studiilor;
 difuzarea studiilor astfel rezultate prin Buletine şi dezbaterea lor în
reuniuni deschise ale Comisiei, cu participarea unui larg cerc de
specialişti;
 analizarea, în grupele de lucru specializate, a propunerilor rezultate din dezbateri şi convenirea liniilor privind definirea fiecărui studiu.
Dezbaterile şi implicit „disecarea” fiecărei probleme supuse analizei –
deci decelarea soluţiilor – s-au realizat pe astfel de coordonate:
 precizarea orizontului mondial al temelor (cu fixarea stadiului
atins de studiul subiectului respectiv, tendinţe, modalităţi de concretizare în diferite regiuni ale lumii etc.);
 asigurarea unei documentări1 capabile să ofere o abordare comparativă atât la nivel regional, cât şi internaţional (s-au întreprins
lucrări referitoare la majoritatea ţărilor avansate cu economie de
piaţă; au fost studiate, de asemenea, problemele cu care se confruntă unele ţări est-europene în procesul tranziţiei la economia de
piaţă etc.);
 preocuparea pentru optica abordării interdisciplinare, fapt concretizat în eterogenitatea specializării participanţilor aparţinând
unei multitudini de domenii (economişti, ingineri, jurişti, oameni de
1

În acea perioadă s-au publicat de către CIDE – instituţie nou creată la 02.01.1990, materialele suport ale dezbaterilor în colectivele institutelor INCE şi în alte colective de specialişti. Stau mărturie caietele de lucru (primul a apărut în 10.01.1990!), culegerile de “Opinii”
şi “Puncte de vedere”. Mai târziu aveau să apară "Analele INCE", “Revista Română de
economie”, publicaţiile “Studii şi cercetări economice”,” Probleme economice”, toate consacrând spiritul dezbaterii ştiinţifice.
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artă etc., şi implicit, a viziunilor respective. Abordarea interdisciplinară a creat posibilitatea realizării unei anume comunicabilităţi
între conceptele cu care operează diferitele ştiinţe „economice,
tehnice, juridice, ale naturii” etc.). De notat că în acest amplu contingent al participanţilor au fost cooptaţi atât specialişti care cunoşteau îndeaproape economia de la care se pornea, dar şi punctul
de sosire deziderabil, anume mecanismul construit al economiei
de piaţă;
 instituirea unei maniere de tratare „invers-prospectivă” orientată
dinspre viitor spre prezent, şi dinspre conţinut către formă; dinspre
global către naţional, dinspre societal către departamental;
 crearea cadrului de relevare a soluţiilor alternative (cu fixarea
ipotezelor diferite, a părerilor divergente, a celor limită, a celor excentrice, a celor singulare, dar şi a opiniilor asupra cărora există
concordanţă deplină, a punctelor de contact, a zonelor de consens, a disponibilităţilor de cumulativitate, precum şi a celor propice pentru transformarea ideilor în soluţii);
 despovărarea ideilor de încărcătura lor emoţională, de natură
să umbrească fondul problemelor şi să deturneze atenţia în direcţii
nesemnificative.
b) Prin faptul că a reprezentat cristalizarea, expresia unui summum
de atribute ce conferă perenitate, durabilitate şi irepetabilitate elaborării ştiinţifice, „Schiţa. . .” s-a constituit într-un eveniment notabil în viaţa socialpolitică a ţării. Între elementele de rezistenţă, pe această linie, se numără:
 faptul că „Schiţa . . .” a relevat necesitatea unei voinţe politice
ferme, puternice în favoarea dezvoltării pe coordonatele statului
de drept şi economiei de piaţă. Deşi a luat fiinţă prin voinţa politică
şi a fost concepută pentru a servi politicii, „Schiţa . . .” a fost şi
rămâne o elaborare apolitică, liberă de orice tentaţii fie ele partinice sau extraştiinţifice;
 concentrarea unei mentalităţi favorabile, pozitive nu numai la nivelul clasei ştiinţifice şi politice, dar în proporţie de masă, de natură să susţină transformarea şi să conducă la unirea şi potenţarea
eforturilor în vederea realizării obiectivelor pe termen lung, ale unei
deschideri a României spre orizontul secolului XXI;
 realizarea unei înţelegeri cuprinzătoare, corecte şi clare a ceea
ce reprezintă o veritabilă strategie, cum se elaborează şi cum se
operaţionalizează;
 înţelegerea aprofundată a rolului statului în economie, ceea ce
rezultă nu numai din primatul dimensiunii sociale a tranziţiei (a că-
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rei gestionare cade exclusiv sub responsabilitatea şi în competenţa statului), dar şi din aceea că „Schiţa . . .” a fost, concomitent, o
strategie dar şi un program practic, articulat, de trecere de la
„revoluţia” în economie la realizarea aspiraţiilor de progres economic ale României, însuşit de forţele politice guvernamentate şi
aprobat cu o majoritate zdrobitoare de Parlament1,2. Se poate
afirma, fără teama de a greşi, că „Schiţa...” a reprezentat primul
moment de real şi masiv consens în viaţa publică românească
post-decembristă3.
Că „Schiţa...”, elaborată în folosul viitorului ţării şi pentru valorificarea
potenţialului său de dezvoltare, a rămas numai un referenţial teoretic de
vârf şi nu a căpătat materializare practică, nu este nicidecum legat de con1

2

3

De reţinut comentariul lui Daniel Dăianu din cartea sa “Transformarea ca proces real”
(IRLI, 1996) care caracterizează “Strategia” ca fiind un “raport elaborat de un colectiv larg
de economişti de la Institutul Naţional de Cercetări Economice, condus de Acad. T. Postolache”. De fapt “Strategia” nu a fost un simplu raport INCE, ci o elaborare la care au participat peste 1.300 de specialişti din ţară şi 93 de personalităţi din străinătate. Dăianu, la
pag. 154 a cărţii sale menţionează: “...deşi FSN a repurtat o victorie zdrobitoare la alegerile din mai 1990 prin ceea ce părea a fi o strategie de inspiraţie populistă, a menţinut cursul
politici economice într-un cadru care a primit girul organismelor internaţionale. Deşi disputa
între terapia-şoc şi grandualism se dezlănţuise cu intensitate, proprietatea privată nu era
considerată principalul element în construcţia noului sistem, iar capitalul străin era privit cu
neîncredere, “turcii tineri” din jurul lui P. Roman au introdus reforme care i-au impresionat
favorabil pe observatorii interni şi externi. Este adevărat că au dat dovadă de naivitate şi
de o mistică a pieţei – explicabile în bună măsură – şi au comis greşeli (unele inerente), iar
abordarea lor ideologică a venit în contradicţie cu platforma electorală a FSN”.
S-au mai publicat, din 1990 încoace, alte şi alte “cărţi ale tranziţiei”, mai exact “despre
tranziţie”. Şi nu în general, ci chiar despre tranziţia din România. Autorii lor, D. Dăianu, I.
Şerbănescu, M. Coşea, H. Puwak, A. Mungiu, R. Florian, A. Florian, R. Vasile, V. Pasti,
ca să amintesc doar numele mai sonore, uită complet (adică nici măcar nu critică “Schiţa...”), de această elaborare românească asupra tranziţiei. Sunt peste tot referiri şi sublinieri ale unor contribuţii şi concepţii – la fel de noi ca şi “Schiţa...” (adică elaborări de
după 1985-1990), îmbrăţişate şi comentate de teoreticieni români într-un soi de cosmopolitism atonal şi nu întotdeauna articulat. Cred şi acum, ca şi atunci, în 1990-1991, că
acest ieftin cosmopolitism este cu atât mai păgubos cu cât, toate aceste teorii de import
păcătuiesc fundamental prin faptul că sunt născute în laboratoare cu condiţii artificiale,
imaginate, nu în creuzetul tranziţiei reale, ca în cazul “Schiţei...” naţionale. “Schiţa...” a
fost elaborată şi supusă publicului sub ameninţarea realului, a destinului unei ţări, având
imediate consecinţe materializabile în decizii strategice covârşitoare pentru orice decident. Spre deosebire de, să spunem, tabloul-matrice de laborator a lui Gelb şi Gray
(1991), de exemplu.
Un alt moment de unic şi puternic consens naţional – social şi politic – avea să se petreacă 5 ani mai târziu, la Snagov, cu finalitate în Strategia de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană, datorată aceluiaşi coordonator, acad. T. Postolache.
Acestui moment, ca şi celui consacrat elaborării strategiei naţionale de dezvoltare economică pe termen mediu, din februarie-mai 2000 i se rezervă capitole în teză.
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ţinutul documentului – pe cât de premonitoriu la vremea respectivă, pe atât
de valabil şi aplicabil astăzi – ci de inabilităţi şi capricii politice care au preferat diletantismul, haosul şi improvizaţia, în schimbul probităţii ştiinţifice,
coerenţei şi clarităţii.
 „Schiţa...” a marcat concilierea cercetării ştiinţifice cu politica; anterioară actului politic cercetarea şi-a schimbat de această dată menirea de a furniza justificări pentru măsurile luate de politică,
transformându-se într-o premisă, un punct de sprijin şi un instrument al înfăptuirii acestora;
 „Schiţa...” a reuşit să determine descătuşarea unui entuziasm de
masă, manifestat într-o „explozie” de efort creator de înalt nivel,
vădit nu numai de multitudinea temelor tratate, de amploarea participării, dar şi de solidaritatea şi rezistenţa în timp a elaborărilor, a
căror valoare nu s-a diminuat, ci a sporit pe măsura trecerii timpului.
c) În legătură cu însăşi substanţa elaborării, o „radiografiere” a
„Schiţei...” ar putea pune în evidenţă următoarele puncte forte:
 proclamă nu reformarea, restructurarea sau „cosmetizarea” sistemului economic moştenit, ci profunda, radicala lui transformare,
exprimând opţiunea angajării ireversibile pe calea edificării statului de drept şi economiei de piaţă;
 defineşte originalitatea şi irepetabilitatea modelului românesc
de dezvoltare, deschis către trăsăturile fundamentale ale economiei de piaţă, dar în forme adecvate necesităţilor, posibilităţilor,
tradiţiilor şi intereselor poporului român (adoptând tot ce ni se potriveşte organic din practica ţărilor avansate);
 propune şi optează pentru o strategie graduală efectuată în ritm
rapid şi în cadrul căreia implementarea mecanismelor juridice şi
economice strict necesare funcţionării economiei de piaţă să se
facă în mod accelerat (în cel mult 2-3 ani) – cu asigurarea unei
protecţii sociale corespunzătoare a întregii colectivităţi, care are
dreptul să trăiască „chiar şi după propriile percepte de fericire” (N.
Georgescu Roegen, 1988);
 consideră procesul schimbării economice ca proces cu finalitate
socială şi fixează dimensiunea socială a tranziţiei, care transcende de altfel întregul corp al strategiei; astfel, nu se indică doar
faptul că tranziţia spre o economie de piaţă să se facă în termene
cât mai scurte, dar evitând costuri sociale greu suportabile, ci
concomitent cu depăşirea unei adânci crize, în condiţiile unui program de protecţie socială eficace a grupurilor defavorizate, unui
nivel acceptabil de asigurare socială a întregii colectivităţi. Mai
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mult decât atât, „Schiţa . . .” propune o linie generală în care costurile sociale „... să fie acoperite, în bună măsură, simultan cu
apariţia lor, în aşa fel încât, chiar în cursul tranziţiei şi nu ulterior, standardul de viaţă să crească atingând în decurs de 6-12 ani
(în funcţie de nivelul datoriei externe contractate) un nivel comparabil cu media europeană la indicatorii sociali de bază”; în
acest fel este fixată şi condiţia de suportabilitate a tranziţiei la un
nou tip de economie;
 precizează interconectarea organică a programului de schimbări în sistemul relaţiilor economice, cu eficientizarea producţiei sociale prin restructurarea ramurilor economiei şi modernizarea producţiei prin retehnologizare. Sunt semnalate, totodată, măsuri de depăşire a unor grave dezechilibre din economie precum:
cel între potenţialul de resurse energetice al economiei naţionale şi
necesităţile ei de energie ţinând cont de structura energofagă şi de
tehnologiile momentului; între baza de materii prime şi capacităţile
de producţie existente; între industrie şi agricultură; în domeniul
mediului înconjurător; între structura producţiei şi cererea internă şi
externă (care, odată cu trecerea la economia de piaţă, se va reflecta în subutilizarea unor capacităţi de producţie şi disponibilizarea forţei de muncă din cadrul acestora); între nevoi şi gradul de
dezvoltare a infrastructurii etc. Sunt precizate şi instrumentele pentru depăşirea acestor dezechilibre, între care se număra iniţierea
de programe speciale, intervenţia statului, prin pârghii economice
(credite, prime de export, subvenţii, taxe), spargerea monopolurilor
şi facilitarea concurenţei importurilor etc.;
 precizează liniile de forţă ale economiei viitorului – informatizarea, microprocesorizarea, robotizarea reprezentând (alături de
agricultură, industrie alimentară şi servicii) priorităţi ale dezvoltării
în ţara noastră şi care pot fi materializate prin valorificarea pe
temeiuri riguros profesioniste a potenţialului uman, capabil de
a inversa tendinţa şi de a „transforma rămânerea în urmă într-o
pârghie a înscrierii în prim-planul progresului”;
 stabileşte, într-o viziune coerentă, nu numai principiile trecerii la
economia de piaţă, ci şi tactica implementării lor şi, în acest
sens, propune instituirea cadrului juridic adecvat, într-un calendar ce ar fi putut deveni important avantaj competitiv pentru programele de guvernare ce s-ar fi aplecat asupra „Schiţei...”.
În legătură cu modalităţile elaborării acestuia, dezbaterile au relevat şi
au trebuit să soluţioneze o dilemă: acţiunile practice să fie iniţiate după ce
se elaborează întregul pachet de norme juridice care statuează în mod cu-

270
prinzător mecanismele economiei de piaţă? Sau să fie promovate concomitent cu adoptarea (eşalonată) a actelor normative?
Avantajul primei modalităţi îl constituie o mai mare coerenţă a măsurilor şi acţiunilor preconizate, dar amână mult implementarea. Cea de-a doua
manieră părea mai operativă, dar implica funcţionarea concomitentă a unor
forme juridice – vechi şi noi – inerent contradictorii, ca şi riscul ca noile reglementări să nu fie reciproc corelate, ceea ce va imprima întregului proces
un caracter inconsecvent.
„Schiţa...” a relevat o a treia modalitate care, păstrând avantajele celor două variante menţionate, evita măsurile lor; ea consta din elaborarea
unor norme juridice-cadru care, statuând principiile fundamentale ale
economiei de piaţă, să permită ordonarea acţiunilor practice preconizate
(deci ierarhizarea priorităţilor) şi concretizarea ulterioară a reglementărilor
specifice diferitelor domenii de activitate.
Pe lângă faptul că asigura concomitent operativitate şi coerenţă practicii, această ingenioasă soluţie avea marele avantaj „de a garanta, de la început, ireversibilitatea şi credibilitatea instituirii economiei de piaţă”, de
care depindea comportamentul agenţilor interni, ca şi al celor externi. Şi încă
un punct „incitant” relevat mult timp după momentul fierbinte al „Schiţei” a
fost consemnat de „Adevărul” la 31. 12. 1994: „avantajul comparativ pe care
România l-a avut din start” (faţă de celelalte ţări CAER), şi anume existenţa
„unei viziuni strategice elaborate în comun şi îmbrăţişate de toate forţele politice”.
Schiţa privind strategia înfăptuirii economiei de piaţă în România
– după 10 ani. Elaborarea strategică materializată în „Schiţă...” a fost rezultatul confruntării de idei în plan economic, social, cultural şi mai apoi politic.
Ilustrarea cea mai elocventă a furtunii „momentul istoric – Schiţa Postolache 1990 -” nu poate veni decât din interiorul acestor mărturii, aşa cum
au fost ele consemnate în dezbateri, declaraţii de presă, articole, studii,
cărţi. Pentru a fi consecvenţi ideii de mărturie istorică obligatorie într-o încercare de evaluare a confruntărilor de idei despre devenirea – măcar teoretică-metodologică a României, am extras din aceste dezbateri, într-o alcătuire pronunţat cronologică, punctele de vedere care urmează.
În Raportul de cercetare al INCE pe anul 1990, publicat în „Analele
INCE”, despre „Schiţa...” se arată că:
„...trebuie precizat că termenele de tranziţie la economia de piaţă oscilează în concepţia „Schiţei” între 5 şi 12 ani. Sigur că, multe lucruri
ar putea fi acum rescrise altfel, mai aprofundat şi mai nuanţat, dar
„Schiţa . . .” publicată în luna mai 1990 rămâne, după opinia noastră,
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un document de referinţă asupra capacităţii economiştilor români de a
da soluţii întemeiate la probleme economice inedite.
În lumina experienţei, apar astăzi pe deplin întemeiate sublinierile făcute în „Schiţă” potrivit cărora orice aprofundare şi perfectare a calculelor este binevenită, dar aceasta nu poate suplini soluţionarea problemelor de fond şi anume faptul că, economia naţională va fi confruntată atât cu problemele evitării unor soluţii dureroase ale tranziţiei,
cât şi cu cea la fel de presantă şi încă şi mai complexă a stabilirii corelaţiilor dintre creşterea producţiei, productivităţii muncii, dinamica şi
nivelul salariului. Pe bună dreptate se scrie în „Schiţă”: «dacă nu se
va reuşi ca, în timpul cel mai scurt după alegeri, unităţile economice
să lucreze după criterii economice, atunci presiunile inflaţioniste pot
izbucni sub forma unei inflaţii galopante, care nu numai că va pulveriza întreg pachetul de revendicări satisfăcute din start, dar va adânci
criza moştenită, ridicând enorm costurile sociale şi generale, interne
şi externe, ale tranziţiei»“.
La fel de întemeiate apar acum sublinierile potrivit cărora „o condiţie
absolut necesară pentru realizarea optimală a tranziţiei la o economie
de piaţă în România este asigurarea unei stabilităţi a climatului social
şi economic pe durata tranziţiei în condiţiile de autentică şi deplină
democraţie”1.
Analistul economic Vasile Pilat, remarcabil cercetător şi susţinător al
reformelor economice în perspectiva economiei libere de piaţă, evidenţia:
„În primul rând, este vorba de faptul că Schiţa prevede nu o reformare sau o restructurare a sistemului existent, ci profunda, radicala lui
transformare. Această transformare constă, pe de o parte în demolarea tipului aşa-zis „socialist” de economie, bazat pe etatizarea, practic
atotcuprinzătoare, a exercitării atributelor dreptului de proprietate
asupra mijloacelor de producţie şi rezultatelor producţiei, şi o planificare supercentralizată – „baza materială” a totalitarismului şi voluntarismului atât în viaţa politică, cât şi în cea economică; pe de altă parte, această transformare constă în „reintrarea în normal”, în edificarea
unor structuri ale relaţiilor economice compatibile cu cerinţele legilor
„naturale” obiective, ale producţiei şi schimbului de mărfuri, adică ale
unei economii de piaţă cum prin definiţie sunt economiile naţionale.
...
O a doua trăsătură a strategiei pe care Schiţa o avansează şi care-i
conferă finalitate economică, o constituie organica interconectare a
programului de schimbări în sistemul relaţiilor economice, cu
1

Analele INCE, nr. 1-2/1991, pag. 5.
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eficientizarea producţiei sociale prin restructurarea ramurilor
economiei şi modernizarea producţiei şi produselor pe baza retehnologizării.
O a treia trăsătură definitorie a strategiei propusă de „Comisia Postolache” – esenţială din punct de vedere teoretico-metodologic şi, implicit, al operaţionalităţii ei potenţiale în practică, o constituie considerarea procesului schimbării economice ca proces cu finalitate socială, ai cărui actori-indivizi, grupuri, categorii sociale şi socioprofesionale – sunt nu numai subiecţi, ci şi obiect al schimbării; iar
comportamentul lor ca subiecţi este nemijlocit condiţionat de „costurile sociale” ale schimbării pe care trebuie să le suporte. În cazul în care aceste costuri depăşesc limita de acceptabilitate, programul de
trecere la economia de piaţă devine inoperabil. Este motivul pentru
care Schiţa de strategie nu numai că şi-a inclus, ca parte organică. un
amplu program social, dar a fost construită având drept „coloană vertebrală” obiective sociale explicit formulate şi cantitativ determinate.
În fine, o trăsătură originală a Schiţei, gândită să asigure concomitent
operativitatea trecerii la economia de piaţă, şi evitarea decorelărilor în
acţiunile de materializare a strategiei, priveşte tactica implementării
ei. ...trecerea în revistă a principalelor componente şi trăsături ale
Schiţei de strategie elaborată de Comisia condusă de acad. T. Postolache demonstrează că ea poate reprezenta efectiv o bază pentru
promovarea unei politici menite să determine o transformare fundamentală, revoluţionară, a sistemului nostru economic, corespunzător
cerinţelor unei fiziologii şi anatomii normale a organismului economic
naţional.
Am spus menite şi nu capabile sau apte, deoarece, ca orice strategie în domeniul economic, ea se bazează nu atât pe certitudini ci, mai
ales, pe o serie de prezumţii privind dimensiunea unor parametri, dinamica unor procese şi comportamentul unora din autorii implicaţi, fiecare din ele determinate de o multitudine de factori greu de identificat sau neidentificabili în timp util şi, mai ales, necuantificabili. Cel care şi-a asumat sub semnătură răspunderea pentru redactarea textului
final al Schiţei a înţeles foarte bine că strategia prezentată nu garantează şi nu poate garanta succesul. El ştie însă, în acelaşi timp, că nu
există cale de întoarcere, că întoarcerea la vechiul sistem „ar fi nu
numai reacţionară, dar şi utopică”. Trebuie mers înainte. Strategia
propusă este numai un ghid, care va cunoaşte o continuă revedere în
funcţie de evoluţia vieţii economice atât de profund condiţionată de
factorii socio-culturali şi sociali-politici. Tocmai de aceea el şi lansea-
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ză o patetică chemare la conştientizarea importantei etapei pe care
naţiunea noastră o parcurge”1.
La un an de la supunerea analizei publice a „Schiţei...”, într-un discurs televizat, rostit în faţa camerelor reunite ale Parlamentului României,
Acad. Tudorel Postolache, referindu-se la observaţiile INCE la Proiectul legii privatizării, sublinia:
„Institutul nostru, într-o foarte largă conlucrare pe plan naţional, a elaborat o schiţă a strategiei, despre care din motive diferite am vorbit
destul de puţin, dar care, la mai bine de un an de la publicarea ei, se
dovedeşte o zestre intelectuală deloc de neglijat.
„Schiţa” pe care o evoc demonstrează, fără dubiu ingeniozitatea specialiştilor români, faptul că în timpul dictaturii a existat o gândire paralelă celei oficiale. Pentru că altfel ar fi fost de neconceput ca în decursul a numai câtorva luni să se croiască o lucrare care pe măsura
scurgerii timpului se dovedeşte a avea stâlpii de rezistenţă bine concepuţi încă din start.
O caracteristică definitorie a strategiei – ca şi a „Schiţei” – constă în
faptul că prin modul cum o concepem ea este aptă să constituie suportul gestionării raţionale a economiei naţionale pe deasupra intereselor de partid, deoarece în convingerea noastră economia, mai ales
pe timp de criză, se constituie în principalul teritoriu al consensului
naţional. Tocmai această experienţă dorim s-a promovăm cu fermitate în procesul trecerii de la Schiţa de strategie la elaborarea strategiei
însăşi.
În procesul elaborării noii strategii, ne propunem să contribuim la soluţionarea a două şiruri de probleme:
a) programe de urgenţă;
b) soluţii fundamentale la probleme fundamentale, de durată.
La confluenţa lor, aş menţiona lucrările pentru elaborarea unui model
agregat al economiei româneşti care – valorificând experienţa internaţională – să ţină seama de specificitatea proceselor tranziţiei în ţara
noastră. Fără a se confrunta cu programele economice guvernamentale – care în mod firesc trebuie să dea expresie opţiunilor politice ale
partidelor investite de electorat cu prerogativele puterii – modelul macroeconomic va permite elaborarea mai multor scenarii de dezvoltare
a României, diferenţiate în funcţie de: evoluţia previzibilă a cererii interne şi externe, resursele energetice disponibile, soldul balanţei comerciale, diversele politici structurale. Acest puternic instrument de
1

Vasile Pilat – Schiţa de Strategie a trecerii la economia de piaţă – moment de referinţă în gândirea economică din ţara noastră, în: Analele INCE, nr. 1-2/1991, p. 7-12.
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analiză şi previziune urmează să evalueze şi programul protecţiei sociale, astfel încât obiectivul fundamental de atingere treptată a unui
nivel comparabil cu media europeană la indicatorii sociali de bază să
nu fie o simplă doleanţă ci să se bazeze pe studii aprofundate, calcule riguroase şi reciproc corelate”1.
Trei ani mai târziu, în Prefaţă la ediţia franceză a impresionantului volum „Economia României. Secolul XX”. „Schiţa...” este evaluată astfel:
„Elaborarea teoriei noii tranziţii este inevitabil un proces de durată.
Dar putem noi oare aştepta o teorie pe deplin închegată pentru a purcede apoi în mod asigurat la aplicarea ei? Iată dramatismul care planează asupra soartei ştiinţei economice de la naşterea sa care încă
se aseamănă atât de mult cu soarta medicinei, în care, uneori, medicul e pus în situaţia să opereze şi atunci când nu au fost elucidate teoretic diversele maladii.
În cazul economiei, în asemenea situaţii, devine indispensabilă recurgerea la strategii, care reprezintă pentru programele concrete ceea ce teoria este pentru strategie. Schiţa privind strategia înfăptuirii
economiei de piaţă în România, ... se dovedeşte o zestre intelectuală
deloc de neglijat”2.
Încă din momentul publicării „Schiţei...”, cititorul român a putut identifica, cu uşurinţă, între autori membri şi lideri ai celor mai diverse partide politice – de guvernământ şi de opoziţie; o anumită distanţare spaţială şi temporală permite acum să fie pusă în lumină şi preocuparea iniţială, de a găsi
puncte de contact consistente între principalele doctrine coexistente pe
plan internaţional, în vederea stabilirii unui minim de consens conceptual
asupra strategiei de urmat.
Şi tocmai pentru că în procesul elaborării diversitatea a fost constant
cultivată (evitându-se, în acelaşi timp, eterogenitatea, ca şi orice „tentaţie
electorală”), „Schiţa...” a suscitat încă de la început un foarte mare interes
şi o largă audienţă în cele mai diverse medii. Intensitatea dezbaterilor în
privinţa sa nu a scăzut; cu toată diversitatea punctelor de vedere exprimate
(cu o predominanţă netă a analizelor substanţiale de idei, dar şi cu poziţii –
singulare – fie de contestare globală fie de idealizare), o anumită convergenţă se afirmă cu evidenţă. Calitatea cea mai înaltă a elaborării din 1990
este aceea că cercetătorii împărţind concepţii filosofice şi opţiuni politice
1

2

T. Postolache – Discurs despre privatizare, Monitorul Oficial al României, anul II, 153,
25.VI.1991.
T. Postolache – Prefaţă la ediţia în limba franceză a cărţii "Economia României. Secolul XX", Editura Expert, Bucureşti, 1994.
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diferite, au reuşit să delimiteze economia ca sferă centrală a interesului naţional.
Este de semnalat că multe din liniile directoare ale „Schiţei...” nu au
fost puse în aplicare din raţiuni complexe, care comportă o altă discuţie; de
asemenea, este cert că la ora actuală multe chestiuni ar fi putut fi precizate,
multe altele ar fi putut fi scrise altfel şi nu puţine adăugate; de altfel, o nouă
elaborare strategică de ansamblu este mai mult ca oricând imperios necesară, pentru că experienţa acumulată este deosebit de bogată, că diferenţierea intereselor obiective, ca şi a contradicţiilor în societate, inclusiv expresiile lor conceptuale, s-au întărit în mod considerabil, iar cadrul general –
intern şi internaţional – s-a schimbat în mod radical.
„Schiţa...” continuă să rămână o sursă de dezbateri la scară naţională, după cum, pe de altă parte, ea permite identificarea contribuţiei specifice
a autorilor la marile discuţii asupra problematicii generale a tranziţiilor contemporane.”
Pentru a reaprinde, la zece ani distanţă, această lumină a dezbaterii
asupra tranziţiei, reţinem atenţia cu aspectele referitoare la asigurarea cadrului juridic. De notat că în 1990 asigurarea cadrului juridic al tranziţiei începea cu Legea proprietăţii, pentru care se propunea ca termen de intrare
în vigoare 01.10.1990 !
În 1995 s-a trecut la altă elaborare strategică de interes naţional, pentru pregătirea aderării României la Uniunea Europeană. Odată cu elaborarea „Strategiei naţionale de pregătire a aderării României la UE” referinduse la „Schiţa...”, economistul şi omul politic Viorel Sălăgean aprecia:
„Important este faptul că s-a dat startul unui nou început. Poate va fi
începutul unei reforme reale, a unei reforme profunde, a unei reforme
elaborate atent spre a putea fi administrată coerent, pas cu pas, indiferent de ce culoare politică va avea guvernul care se va instala la
Palatul Victoria. O reformă raţională, clară, transparentă, o reformă în
care atât societatea, cât şi cetăţeanul să ştie ce ne aşteaptă la «capătul tunelului».
După cum, la fel de important mi se pare a manifesta maximă receptivitate şi angajare profesională în finalizarea programului de integrare
europeană ce va fi conturat şi adoptat. Insist asupra acestui ultim aspect, vital i-aş spune, având în vedere trista experienţă privind strategia perioadei de tranziţie, elaborată, în anul 1990, de un colectiv larg,
condus tot de academicianul Tudorel Postolache. Nici nu s-au încheiat bine studiile ample şi proiectele riguros fundamentate în legătură
cu evoluţiile, restricţiile şi soluţiile posibile ale perioadei de tranziţie,
că prima grijă a celor obligaţi să materializeze conceptele strategice a
fost ignorarea lor aproape cu desăvârşire.
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O spun şi acum că, dacă guvernele post-revoluţionare ar fi manifestat
atenţia cuvenită şi profesionalismul adecvat pentru implementarea
„Strategiei Postolache”, astăzi România s-ar afla, cu siguranţă, în
primul eşalon al ţărilor central şi est-europene în planul rezultatelor
tranziţiei. Dar, ca un blestem, în locul unei reforme raţionale, coerente
şi specifice României, ne-a fost dat să aplicăm o reformă bezmetică,
superficială şi dureroasă”.
În 1998, prof. Cătălin Zamfir, directorul Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii, în lucrarea raport de activitate a institutului menţionat1 evalua
„Schiţa...”:
„În aprilie 1990 este elaborată Schiţa privind strategia înfăptuirii economiei de piaţă în România. Acest document cristaliza o opţiune politică general acceptată atât de guvernul de atunci, într-o manieră mai
mult sau mai puţin explicită, de toate partidele politice, de către guvernele ţărilor occidentale care erau activ interesate în cursul evenimentelor din România, cât şi de organizaţiile financiare mondiale
(FMI şi Banca Mondială). Acest document reprezintă un act extrem
de important pentru societatea românească, o tentativă coerentă şi
larg susţinută de a elabora o strategie de dezvoltare socială. Este o
mărturie că în România exista competenţa şi voinţa colectivă pentru a
gândi rapid direcţiile în care societatea românească urma să evolueze. Indiferent de soarta ulterioară a acestui document, el are meritul
că a stabilit obiectivele clare ale dezvoltării societăţii româneşti care
au fost cele efectiv urmate, creând de la început o viziune clară şi
oferind o bază politică consensuală minimală.
Schiţa de strategie punea ca obiectiv general tranziţia la o economie
de piaţă complementar cu o protecţie socială accentuată:
«...Esenţa strategiei propuse constă în aceea că tranziţia la o economie de piaţă să se facă în termene cât mai scurte (dar evitând costuri
sociale greu suportabile),...în condiţiile unui program de protecţie socială eficace a grupurilor defavorizate, unui nivel acceptabil de asigurare socială a întregii colectivităţi şi promovării unei politici coerente,
care să asigure creşterea treptată, dar efectivă a standardului de viaţă, a calităţii vieţii.» (“Schiţa...”, p.12).
Asigurarea pe perioada tranziţiei a unei protecţii sociale accentuate,
extraordinare aşa cum avea să se contureze ulterior, avea raţiuni atât
morale, cât şi pragmatice:

1

C. Zamfir (coord.) – Politici sociale în România, 1990-1998, Editura Expert, Bucureşti,
1998, p. 53-63.
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«O condiţie absolută pentru realizarea optimală a tranziţiei la o economie de piaţă în România este asigurarea unei stabilităţi a climatului
economic şi social pe durata tranziţiei, în condiţii de autentică şi deplină democraţie.» (“Schiţa...”, p.13)”.
Experienţa românească din primii ani de aplicare a reformelor economice a implicat o serie de disfuncţionalităţi care au amânat stabilizarea
macroeconomică în 1994, în timp ce o serie de alte instituţii ale economiei
de piaţă rămân încă neabordate sau abordate timid (impozitul pe venitul
global, bursa de valori şi piaţa de capital, restructurarea sectorului public,
aplicarea regulilor de concurenţă, privatizarea marilor întreprinderi etc.).
Pentru a ilustra starea de spirit a acelei perioade de început, prof. Cătălin Zamfir citează din „Schiţă...”:
„În mod firesc, trecerea la economia de piaţă nu poate resorbi costurile ei sociale decât mai târziu, când apar primele rezultate pozitive. În
virtutea unor factori specifici condiţiilor României, o asemenea alternativă nu este acceptabilă pentru populaţie. S-ar putea spune că, întrun fel, costurile tranziţiei au fost plătite în bună parte anticipat, în forme aberante şi dureroase (să ne reamintim de modalităţile antieconomice şi antiumane de achitare în ritm forţat a unei datorii externe
contractată hazardat şi utilizată dezastruos). Nu poate fi ignorat nici
faptul că vechiul regim a demonetizat complet orice strategie care ar
semăna a «sacrificii astăzi, pentru un mâine abundent».... Schiţa strategiei propuse conturează o linie generală în care costurile sociale ale
tranziţiei să fie acoperite, în bună măsură, simultan cu apariţia lor, în
aşa fel încât, chiar în cursul tranziţiei şi nu ulterior, să se atingă un nivel comparativ cu media europeană la indicatorii sociali de bază.”
(“Schiţa...”, p.12).
Care sunt resursele economice ale unui asemenea program? Este
extrem de instructiv acum a evoca punctul de vedere al aceleiaşi „Schiţe...”,
notează în continuare directorul I.C.C.V.:
„Atingerea acestui obiectiv poate fi realizată prin reducerea ratei acumulării, creşterea eficienţei economice şi atragerea de capital străin...
şi împrumuturi în limite raţionale, în special pentru informatizare şi tehnologii de vârf” (p.12-13).
Se prevedea totodată o relansare imediată a economiei: un ritm mediu anual de creştere a PIB-ului de 3,7-3,8% era estimat. În aceste
condiţii, în funcţie de mărimea împrumutului extern contractat, se prevedea ca între 1995 şi 2002 consumul populaţiei în România să ajungă, la indicatorii de bază, la nivelul consumului mediu european.
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„... în Schiţă se prevedea că proiectul Legii asigurărilor sociale va fi
depus în septembrie 1990. În planul primului guvern de după alegeri,
acest proiect de lege era prevăzut să fie înaintat în discuţia guvernului în ianuarie 1991.
Sistemul de suport pentru familiile cu copii era înalt elaborat, necesitând doar corecturi. Alocaţiile pentru copii existau. Ceea ce trebuia
făcut era ca sistemul să fie generalizat la toate familiile, nu numai la
salariaţii de la stat şi reconsiderate unele principii pe care se funda.
La sfârşitul anului 1990 proiectul de lege cu privire la alocaţiile pentru
copii era deja elaborat”.
*
*
*
Cel puţin două idei de principiu a căror valabilitate este confirmată,
merită a fi reamintite azi, la zece ani de la formularea şi comunicarea lor
publică1.
Subliniind clar că „trecerea la o economie de piaţă este o necesitate
indiscutabilă”, că „suntem în prezenţa unei crize economice” şi că „procesul
edificării din temelii a unui nou tip de economie nu va fi un marş triumfal, ci
o cale plină de tensiuni, greutăţi şi stări conflictuale”, Schiţa formula ideea
că economia de piaţă, care cunoaşte multiple forme concrete, particulare,
nu poate fi un model de import: „Trebuie mers cu hotărâre pe calea deschiderii unui câmp cât mai larg trăsăturilor fundamentale ale economiei de piaţă, în forme adecvate necesităţilor, posibilităţilor, tradiţiilor şi intereselor poporului român, adoptând tot ce ni se potriveşte organic din practica ţărilor
avansate”.
O altă idee demnă de reamintit este cea privitoare la condiţiile obligatorii ale realizării obiectivelor tranziţiei, indiferent de variantele ce se
adoptă din cele opt propuse, anume:

o imagine realistă asupra moştenirii în domeniul economic;

luarea strictă în consideraţie a particularităţilor economicosociale şi psihosociale ale României, refuzând soluţii gata fabricate în străinătate;
1

Analiza prezentată de Petru Pânzaru în textul “Psihologia crizelor. Analiza crizelor de
încredere” (Probleme economice, CIDE, nr.12-13, 1999, pag. 50 şi urm.) constituie un
document tulburător prin puterea lui de a surprinde – la o distanţă de ani buni – coordonatele perene ale “Schiţei”, analiză care poate constitui un punct de plecare pentru o
eventuală prezentare comparată a prevederilor documentului din 1990 cu realitatea lui
1999. Un asemenea demers trebuie – într-o bună (şi cât mai apropiată) zi realizat de către INCE, singurul capabil să discearnă acum entuziasmul de substanţă, festivismul de
sinceritate, ignoranţa de reaua voinţă, pentru recoagularea ştiinţifică a elaborărilor teoretice în materie de planificare strategică din România post-decembristă.
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obţinerea unui cât mai larg consens social, asigurarea unei stabilităţi economice şi unui climat corespunzător mersului tranziţiei,
în condiţii de autentică şi deplină democraţie, deci de participare şi
vizibilitate (transparenţă) socială;

respectarea corelaţiilor dintre creşterea producţiei, productivitatea muncii şi nivelul salariilor.
Se ştie cum s-a procedat în practică şi ce rezultate negative s-au recoltat.
E notoriu – şi tragic – faptul că respectivele condiţii minim necesare
nu s-au întrunit şi că dintr-un complex de cauze obiective, dar mai ales subiective, psihologice şi psihosociale (mai exact psihosociopolitice) atent
„monitorizate” (dirijate) internaţional, avertismentul formulat în „Schiţă”, dar
şi în multe alte luări de poziţie ale economiştilor şi ziariştilor competenţi în
materie de economie, au fost practic ignorate, ajungându-se nu la resorbţia sau diminuarea fenomenelor de criză, ci la adâncirea acestora până la
starea economică caracterizată prin termenii: dezastru, degringoladă, catastrofă, marasm, haos, colaps, „bulgarizare”.
Cercetările Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii au pus în evidenţă măsura degradării nivelului de trai şi calităţii vieţii populaţiei, proporţiile
pe care le-a luat sărăcia, ca urmare a unei politici economice neconforme
cu proiectele iniţiale şi promisiunile făcute, neconforme cu posibilităţile reale de care dispunea economia românească la finele anului 1989 şi în anii
următori.
Nu poate să nu se observe atenţia acordată în „Schiţă...” disjuncţiei
între protecţia socială şi „ajutorul social”, care stimulează atitudini pasive de
resemnare, care transformă grupuri sociale în „milogi”, în loc să stimuleze o
poziţie activă de autosusţinere. Or, termenul „protecţia socială faţă de dezechilibrele economice şi sociale” atrăgea atenţia şi tindea să canalizeze
eforturile colective spre zona vitală a producţiei şi productivităţii muncii, a
calităţii produselor, a angajării maxime a forţei de muncă (protecţia împotriva şomajului deci, nu numai protecţia temporară a şomerilor). Politicile
de „protecţie socială” nu trebuie identificate – în viziunea autorilor „Schiţei...” – cu cele de „asistenţă socială”, cu atât mai mult cu cât în primul
concept intră şi „protecţia consumatorului” şi „protecţia mediului ambiant”.
Este interesant să se constate că şi după noiembrie 1996, când s-a instituit o nouă Putere dar şi o nouă politică economică (“terapia de şoc”), ideea protecţiei sociale merge în continuare şi mai accentuat pe linia contrară
preconizată de „Schiţă”. Astfel s-a adoptat – inclusiv în Bugetele pe 1997,
1998 şi 1999 – soluţia alocării de resurse pentru păturile „cele mai defavorizate” (practic cele mai sărace), pentru compensarea cu 6-12-20 salarii a unor
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categorii de oameni trimişi în şomaj ca urmare a restructurării activităţii economice prin lichidare sau scoatere la licitaţie. Efortul financiar investiţional şi
creşterea economică au fost amânate din 1997 în 1998 şi din 1998 pentru
finele secolului...
Faptele, rezultatele concrete, vizibile ale activităţii în diferite sectoare
vitale vieţii economico-sociale înscrise pe o curbă descendentă au demonstrat că factorii de conducere politică au adoptat succesiv decizii eronate.
„Evoluţii dezastruoase ale economiei noastre”... este expresia modului în care a fost înţeleasă, proiectată şi desfăşurată această tranziţie.
„Este foarte greu de stabilit care este cea mai gravă eroare economică, din două motive: în primul rând, pentru că sunt foarte multe grave,
iar în al doilea rând, pentru că majoritatea lor constituie o continuare şi o
amplificare a erorilor comise în perioada 1990-1991. Guvernul Stolojan
nu a remediat erorile guvernării Roman, ci doar le-a gestionat”1.
De ce, cum se explică asemenea decizii luate evident de oameni, de
colective de oameni?
Nu pot fi formulate răspunsuri întemeiate, explicaţii raţionale fără a ne
adresa factorilor psihologici şi psihosociali, conjuncturali şi climatului în
care s-au luat respectivele decizii, stărilor de spirit tensionate şi confuze
pe care le traversa organismul social, bulversarea comunicării sociale. Îndrăznim să afirmăm că, în ultimă instanţă, tocmai aceşti factori sunt răspunzători de evoluţiile negative. Ne putem imagina (din păcate numai imagina,
acum post factum) pe ce linie de evoluţie s-ar fi înscris, ce rezultate, ce
performanţe ar fi realizat sistemul economico-social, dacă ar fi acţionat factori psihosociali pozitivi, favorabili adoptării şi mai ales realizării unor decizii adecvate de politică economică, corespunzătoare intereselor naţionale,
dacă s-ar fi obţinut înţelegerea populaţiei privind obligativitatea unui raport
echilibrat între producţie-productivitate şi salarii (venituri), a păstrării patrimoniului naţional de valori materiale şi bunuri culturale ş.a.m.d.
La întrebarea: cum anume s-au creat şi menţinut atâta timp stările de
spirit tensionate aproape ritmic, răspunsul este: prin limbaj-comunicare,
prin alimentarea sistematică a conflictelor şi adversităţilor politice, prin reaprinderea lor când se creau condiţii de calmare şi normalizare a climatului
psihosocial (campanii de presă, greve şi manifestaţii, mineriade,
monarhiade, proclamaţii etc.). În numele rostirii adevărului şi numai adevărului, au proliferat multe falsuri; în numele democraţiei s-a dat curs unor atitudini nedemocratice, anarhice, destabilizatoare, de incitare şi tulburare a
ordinii publice, de erodare a autorităţilor statului, de aţâţare a unor categorii

1

P. Pânzaru, op. cit.
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sociale împotriva altora pentru a se bloca un minimum consens şi unitate
naţională, atât de necesare în perioade de criză şi primejdii.
Iată imposibilul deceniu! Deceniul „splendorii şi decadenţei”1 perioadei de tranziţie. Să nu fi avut atunci, în februarie-mai 1990, participanţii la
dezbaterile atât de generoase, de vii şi de serioase din care s-a întrupat
textul „Schiţei...” în vedere o asemenea stare de fapt proiectată peste un
deceniu?! O întrebare tulburătoare, cu un răspuns pe care risc să-l formulez cu obstinaţie: Ba da! Şi tocmai datorită acestui răspuns dezbaterile au
fost şi rămân vii şi puternice! Pentru a orchestra tocmai armonizarea – sinteză cuprinsă în „Schiţă...” şi a o îndepărta de întunecatul scenariu devenit
acum realitate.
Institutul Naţional de Cercetări Economice a fost atunci nişa care a orchestrat soliştii, individualizaţi în cele trei-patru partituri turbulente ale momentului, de la liberalismul feroce la socialismul de cartelă, stabilindu-se ritmurile posibile ale rezolvării coerente a problemei problemelor – proprietatea. Să reamintim, pentru că este nevoie, că „Schiţa...” avea în vedere variantele vitezei privatizării: – repede: 1,5 ani; medie: 3 ani; lentă: 7 ani! Au trecut zece (cât cele trei variante însumate) fără ca partitura „Schiţei...” să-şi
ocupe locul cuvenit, cu contrapunctele istoric – necesare, în contextul concertului economic şi social naţional.
Partitura a fost fie la îndemâna unei orchestre atonice, nerodate, fie
succesivii dirijori au dovedit – la rândul lor – nerecuperabilă şi inadmisibilă
lipsă de aplicaţie spre interesul naţional în gestionarea reformei şi a treburilor
ţării.
A nu ţine seama de partitură când ea există, nu poate justifica lipsa
muzicii prin alternativa bizuirii pe tăcere (parafrazându-l pe Huxley). Iată de
ce nu putem a ne împăca pe de-a întregul cu aprecierea că suntem doar
contemporanii tranziţiei, nu şi beneficiarii ei2.
*
*

*

Evaluarea, la un deceniu distanţă a punctelor tari ale „Schiţei...”, chiar
prin aprecierile celor care, într-o formă sau alta, pe un plan sau altul, au
participat la elaborarea sa, nu este o dovadă de slăbiciune, ci o probă de
responsabilitate. Este responsabilitatea cercetătorului, la care face referire Karl R. Popper în eseul său din 1968: „cercetătorul din domeniul ştiinţelor sociale are aici o responsabilitate aparentă, deoarece priveşte cel mai
1
2

M. Coşea – Jurnal în tranziţie, Ed. Expert, Bucureşti, 1995.
M. Coşea, op. cit.
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adesea folosirea – corectă sau greşită – a puterii ca atare. Am impresia că
una din obligaţiile morale care ar trebui recunoscute cercetătorului din ştiinţele sociale este aceea care prevede că, în cazul în care descoperă instrumente ale puterii, în special din cele care ar putea cândva periclita libertatea, el n-ar trebui să avertizeze doar oamenii în legătură cu aceste pericole,
ci să se şi dedice descoperirii unor contramăsuri eficiente”1.
Pentru că, „fiecare are o responsabilitate specială în domeniul în care
deţine fie puteri deosebite, fie cunoştinţe deosebite. Prin urmare, oamenii
de ştiinţă au, în principiu, capacitatea de a măsura implicaţiile descoperirilor
lor”2. Dacă noblesse oblige, atunci şi sagesse oblige!
În ciuda tuturor acestor întortocheate sensuri şi colaborări, aruncări la
coş sau înalte paternităţi declarate, „Schiţa...” a avut o valorificare, recunoscută târziu, în februarie 2000. Negociatorul şef al României pentru
Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, dr. Napoleon Pop, a făcut public, într-o şedinţă a Consiliului de evaluare ştiinţifică pentru elaborarea
Strategiei naţionale de dezvoltare economică pe termen mediu, faptul că
„Schiţa...” a fost documentul cel mai „bine evaluat” de partenerii de negociere, constituindu-se în suportul principal al acestor negocieri şi al Acordului de Asociere semnat cu UE la 1.II.1993 şi intrat în vigoare la 1. II. 1995.
Fără îndoială, aceasta este încă o dovadă a perenităţii gândirii economice naţionale, în structura sa cea mai adâncă „Schiţa...” dovedindu-şi
acum, la un deceniu distanţă, substanţa. Trăsătura principală a acestui document, descoperită acum în toată lumina sa, constă în faptul că exprimă
integrarea ca pe efortul de compatibilizare a economiei naţionale cu mersul
economiei mondiale, o compatibilizare prin asumarea maximei identităţi naţionale în relaţiile cu lumea, a identităţii culturale şi educaţionale în prim
plan.
De altfel, acest principiu al maximei compatibilizări suprapus cu maxima identitate s-a transpus în toate momentele construcţiei teoretice a
tranziţiei naţionale spre economia de piaţă.
Realitatea este că, nota în 19943 acad. Tudorel Postolache, dacă
ne-am apuca acum de rescrierea „Schiţei. . .” în final n-ar fi vorba
de simple modificări redacţionale, ci în bună măsură de o lucrare
1

K. R. Popper – Mitul contextului. În apărarea ştiinţei şi a raţionalităţii, Editura Trei, Bucureşti, 1998, p. 169-170.
2
Ibidem. Sublinierea ne aparţine.
3
T. Postolache – Prefaţă la ediţia în limba franceză a cărţii "Economia României – secolul
XX", Editura Expert, Bucureşti, 1994. Sublinierile ne aparţin, pentru a marca o excepţională provocare pentru cercetători cuprinsă în pasajul respectiv: "economia, mai ales pe
timp de criză trebuie să se constituie în principal teritoriu al consensului naţional". Vom
relua această idee în spaţiul consacrat în teză economiei consensuale.
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nouă, chiar dacă orientările principale ale „Schiţei...” ar rămâne
valabile. Or, institutul a trecut de la „Schiţa de strategie---” la elaborarea strategiei ca atare (proces în care şi elaborările teoretice
vor căpăta câmp generos de manifestare), lucrare de anvergură
şi de mare responsabilitate, care poate fi realizată numai într-o
largă conlucrare interdisciplinară la scară naţională. Pornind de la
analiza aprofundată a stării actuale a economiei României şi a
stadiului reformei, o astfel de lucrare ar urma să abordeze numeroase probleme, între care: căile pentru trecerea cât mai rapidă
la funcţionarea efectivă a mecanismelor de piaţă (piaţa mărfurilor, piaţa capitalului, piaţa muncii); evoluţia procesului de privatizare în principalele domenii ale economiei naţionale; politicile
macroeconomice de stabilizare şi relansare a economiei naţionale; prognoza pe termen lung a economiei noastre, ţinând cont de
retehnologizarea producţiei şi integrarea raţională a României în
economia europeană şi mondială; strategia protecţiei sociale în
perioada tranziţiei; semnificaţiile şi implicaţiile economice ale dimensiunii culturale a acestei faze istorice. Să nădăjduim că, întrun viitor nu prea îndepărtat, această strategie va putea fi dusă
până la capăt;
... într-un sens, „Schiţa...” reprezintă un document care atestă stadiul gândirii noastre la momentul istoric respectiv şi acest fapt, în
sine, este foarte important, aşa cum s-a desprins cu ocazia celor
mai diferite dezbateri ce au avut loc în Institut.
Şi încă un moment pe care ne permitem să-l menţionăm: textul
„Schiţei...” este o dovadă concretă asupra modului în care concepem rolul cercetării economice şi anume acela de a forma
puncte de sprijin care să constituie suportul gestionării raţionale a
economiei naţionale pe deasupra intereselor de partid, deoarece
în convingerea noastră economia, mai ales pe timp de criză,
trebuie să se constituie în principal teritoriu al consensului
naţional”.

4. ROMÂNIA ŞI
INTEGRAREA ECONOMICĂ EUROPEANĂ

O temă fundamentală în programul INCE a avut şi are în continuare
în vedere integrarea economică europeană a României. Este vorba de un
complex de lucrări şi preocupări înscrise în programul de cercetare încă din
primele zile de activitate renăscută a institutului, începând cu stabilirea
concepţiei asupra formei de colaborare bi şi multilaterală în zona central şi
est-europeană, în contextul tranziţiei la economia de piaţă, precum şi al
strategiei generale de inserţie a României în structurile europene şi mondiale.
Perspectiva integrării României în Uniunea Europeană a impus înţelegerea clară a conceptului integrării, ca şi cunoaşterea etapelor realizării,
actualei Uniuni Europene. Din această perspectivă, avem o mărturie a modului cum o temă „eternă” se constituie într-una „fierbinte”, adâncirea şi
extinderea Uniunii justificând acest punct de vedere. Preocupările cercetătorilor din INCE, care se regăsesc în studii, dezbateri, articole, cărţi şi teze de doctorat consacrate subiectului, au avut în vedere atât abordări conceptuale, teoretice, cât şi participarea directă la realizarea exerciţiului de
consensualizare care a fost Strategia naţională de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană, Snagov, martie-iunie 1995.
Ideea de Comunitate Europeană
Concretizarea ideii europene este rezultatul unor acumulări treptate
de-a lungul timpului. Europa a fost creată de mai multe ori şi în diferite feluri. A fost creată întâi de Vechea Grecie şi de Alexandru cel Mare. Roma a
creat a doua Europă prin Iulius Cezar şi pax romana. A treia Europă a fost
creată de germanul Carol cel Mare. A patra Europă s-a constituit datorită
domniei papale, cu Inocenţiu al III-lea. Crearea celei de-a cincea Europe a
fost visul lui Napoleon Bonaparte, cel care „a încercat să realizeze o Europă unitară sub un singur sceptru”1, promovând printre primii necesitatea
unor instituţii comune. Astfel, el declara: „Avem nevoie de un cod european, de o monedă unică, de aceleaşi măsuri şi greutăţi, de aceleaşi legi.
Trebuie să facem din toate popoarele Europei un singur popor”.
1

V. Pella – Uniunea Federală Europeană în: Universul, din 6 iunie 1930.
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Există opinia că aceste aspiraţii l-au sacrificat pe Napoleon Bonaparte. Ideea europeană era punctul fatal de convergenţă a întregii sale politici.
Oricum, Waterloo a distrus naşterea unui stat unic în Europa. Waterloo nu
a însemnat înfrângerea lui Napoleon, ci a Europei, a civilizaţiei1.
Ideea unificării europene i-a preocupat de altfel pe ideologii tuturor
timpurilor, de la Sully şi Henric al IV-lea, abatele Saint Pierre, Jean Jacques
Rousseau, Immanuel Kant, Gottfried Wilhelm Leibnitz, Jan Comenius,
Charles de Secondat, baron de Montesquieu şi alţii2. În 1848, când a fost
lansată pentru prima dată de către revoluţionari sintagma: „Statelor Unite
ale Europei”, Victor Hugo a propus unirea statelor europene pe baza votului
universal.
Idei asemănătoare au existat şi în gândirea românească a epocii, la
Vasile Pârvan, Nicolae Iorga, Virgil Madgearu. Federaţia Statelor Europene
era considerată o etapă necesară a unei evoluţii sociale în curs de desfăşurare3.
Planul Shuman a prins viaţă la 28 aprilie 1951, la Paris, când cele şase ţări fondatoare: Belgia, Germania Federală, Franţa, Italia, Luxemburg şi
Olanda au semnat Tratatul CECO4. Acest tratat, intrat în vigoare la 25 iulie
1952, a fost considerat ca „primă schiţă efectivă de unitate europeană” şi a
avut trei obiective: reconcilierea Franţei şi Germaniei, testarea posibilităţii
unei Pieţe Comune şi punerea bazelor unei noi Europe. După opinia exprimată de Robert Shuman, CECO trebuie să fie „fermentul unei comunităţi
mai largi şi mai profunde”.
Conceptul general de integrare economică
A integra, în sens general, înseamnă a pune la un loc, a reuni mai
multe părţi într-un tot unitar. Prin integrare economică se înţelege un proces complex, caracteristic etapei contemporane de dezvoltare a societăţii,
care constă, în esenţă, în intensificarea interdependenţelor între diferite
state. Integrarea economică totală presupune unificarea politicilor monetare, fiscale, sociale şi impune înfiinţarea unei autorităţi supranaţionale, ale
cărei decizii să fie obligatorii pentru toate statele membre. Integrarea economico-socială poate să se extindă şi la integrarea politică şi militară. Integrarea economică raportată la o anumită arie geografică este numită integrare economică regională.
1
2
3

4

G.Quartara – Statele Unite ale Europei şi ale lumii, Paris, 1934, pag. 41.
D. Gusti – Problema Federaţiei Statelor Europene, Bucureşti, 1930, pag. 1-3.
D. Gusti – Problema Federaţiei Statelor Europene, Bucureşti, 1930, extras din "Arhiva.
pentru Ştiinţă şi Reformă – socială”, Revista Institutului Social Român, pag. 9.
CECO – Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului.
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Strategiile de pregătire pentru aderare a ţărilor din centrul şi estul Europei
Uniunea Europeană trebuie să realizeze în prezent, în mod paralel,
adâncirea procesului integrării ţărilor membre şi, totodată, lărgirea integrării
cu ţările asociate din centrul şi estul Europei. Lărgirea spre est a Uniunii
Europene cu cele 11 ţări (Bulgaria, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia, Ungaria), care au solicitat aderarea, totalizează cca 110 milioane de noi consumatori, dintr-o zonă
cu un potenţial real de creştere economică.
La şedinţa de la Copenhaga a Consiliului European, din iunie 1993, s-a
decis asupra strategiei de pregătire pentru aderare a ţărilor din Centul şi
Estul Europei şi au fost formulate criteriile generale ale integrării. Aceste
criterii pot fi grupate astfel1:
Criterii politice şi sociale:
 stabilitatea politică, garantarea democraţiei, a statului de drept,
drepturile omului, respectarea şi ocrotirea minorităţilor;
 întărirea instituţiilor democratice;
 capacitatea de a-şi asuma angajamente în cadrul Politicii Externe şi de Securitate Comune (PESC);
Criterii economice:
 funcţionarea mecanismelor şi instituţiilor economiei de piaţă;
 capacitatea de competitivitate cu ţările UE;
Îndeplinirea condiţiilor de:
 acceptare a legislaţiei UE (acquis communautaire), inclusiv prevederile privind crearea Uniunii Monetare;
 respectarea principiilor guvernării UE;
 Uniunea Europeană să fie capabilă de lărgire fără afectarea procesului de adâncire a integrării.
În decembrie 1994, Consiliul European a adoptat, la Essen, Strategia
pentru pregătirea accesului ţărilor asociate din Europa Centrală şi de Est.
În strategia de preaderare, instrumentele principale sunt acordurile europe-

1

A. Bal – Perspectivele integrării depline a ţărilor est-europene în Uniunea Europeană,
Probleme economice, nr. 27/1996, CIDE, Bucureşti.
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ne, precum şi introducerea practicii dialogului structurat între statele membre existente şi ţările candidate.
Consiliul European de la Madrid, din 1995, a definitivat strategia de
lărgire şi restructurare a UE, decizând că următoarea lărgire a UE va cuprinde Ciprul şi Malta. Comisia va formula opinii asupra cererilor de aderare
ale ţărilor Acordului European (populaţia Maltei a votat împotriva aderării).
Alte hotărâri au vizat:
 eficientizarea programelor de asistenţă Phare, introducerea condiţionalităţii programelor şi desfiinţarea alocaţiilor anuale fixe
pentru fiecare ţară; bugetul a fost sporit cu 15% faţă de anul precedent;
 sprijinul investiţional pentru dezvoltarea infrastructurii, a protecţiei
mediului, a sectorului privat;
 promovarea cooperării interregionale şi politica de bună vecinătate între ţările asociate, finanţând programe multinaţionale (crearea de instituţii, dezvoltarea societăţii civile, promovarea comerţului regional, circulaţia persoanelor peste graniţele naţionale
etc.);
 înfiinţarea unui birou pentru schimb de informaţii şi asistenţă tehnică.
Conferinţa Interguvernamentală (CIG), începută în martie 1996 la Torino, avea ca obiectiv consolidarea uniunii politice şi pregătirea în vederea
lărgirii UE, abordând trei teme esenţiale:
1. Modalităţile în care uniunea poate fi mai apropiată de cetăţenii
săi.
2. Eficientizarea instituţiilor UE şi pregătirea lor pentru lărgirea în viitor.
3. Întărirea capacităţii de acţiune externă.
Apropierea uniunii de cetăţenii săi înseamnă că ea trebuie să răspundă nevoilor şi preocupărilor acestora, ceea ce se concretizează în următoarele:
 se acordă mai multă atenţie domeniilor justiţiei şi afacerilor interne; principiul circulaţiei libere a persoanelor, bunurilor, capitalului
şi serviciilor trebuie însoţit de măsuri adecvate de protecţie;
 întărirea controlului la frontierele externe;
 protecţie împotriva crimei internaţionale şi traficului de droguri;
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 dezvoltarea unei politici coerente şi eficace privind azilul, imigraţia şi vizele;
 eliminarea deosebirilor de vederi privind controlul jurisdicţional şi
parlamentar;
 sarcina prioritară este şomajul, fiind necesară o mai bună cooperare şi coordonare între politicile naţionale;
 problema compatibilităţii concurenţei cu principiile accesului universal la serviciile esenţiale;
 măsurile de protecţie a mediului să devină mai eficace şi mai coerente, în paralel cu asigurarea dezvoltării durabile;
 respectarea subsidiarităţii (descentralizării), a transparenţei, precum şi simplificarea şi consolidarea tratatelor.
Eficientizarea instituţiilor UE şi pregătirea lor pentru lărgirea în viitor
impune:
 simplificarea procedurilor legislative pentru a le face clare şi
transparente;
 posibilitatea lărgirii sferei luării în comun a deciziilor în chestiuni
pur legislative;
 stabilirea rolului Parlamentului European, a componenţei sale, a
procedurii uniforme privind alegerea sa, în condiţiile creşterii numărului de membri;
 precizarea contribuţiei parlamentelor naţionale la sarcinile UE;
 îmbunătăţirea activităţii consiliului, prin clarificarea sferei problemelor supuse votului majoritar, a ponderii voturilor, a pragului
pentru deciziile luate prin vot majoritar calificat;
 stabilirea componenţei comisiei, a reprezentativităţii ţărilor;
 stabilirea rolului şi modului de funcţionare a Curţii Europene de
Justiţie şi a Curţii de Conturi;
 o mai mare transparenţă, calitate mai bună a legislaţiei, combaterea mai eficace a fraudei, consolidarea cooperării statelor.
Întărirea capacităţii de acţiune externă vizează:
 creşterea influenţei politice a UE pe linia promovării păcii şi stabilităţii, prin implementarea unei politici externe şi de securitate
comune (PESC);
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 identificarea principiilor şi domeniilor politicii externe comune;
 definirea acţiunilor necesare promovării intereselor UE;
 stabilirea structurilor şi procedurilor mai eficace de luare a deciziilor;
 prevederi bugetare;
 crearea unei noi funcţii pentru o persoană care să conducă acest
domeniu;
 modul de afirmare a identităţii europene în domeniul securităţii şi
apărării;
 adaptarea politicii comerciale comune şi a relaţiilor economice
externe la schimbările din lume.
La reuniunea specială de la Dublin a Consiliului European, în decembrie 1996, a continuat discutarea proiectului asupra formei viitoare a Tratatului UE, respectiv a celor trei teme amintite: apropierea uniunii de cetăţenii
săi, întărirea şi lărgirea politicii externe şi de securitate comune, măsuri care să asigure funcţionarea eficientă a instituţiilor când UE va avea peste 15
membri. Nici la Amsterdam (iunie 1997), la reuniunea la nivel înalt, nu s-a
căzut de acord asupra unei formule pentru reevaluarea voturilor în Consiliul
de Miniştri şi nici asupra unui concept pe termen lung, vizând restructurarea Comisiei Europene pentru situaţia când UE va avea peste 20 de membri. Aceasta înseamnă că deciziile de bază vor trebui luate, în continuare,
în unanimitate, iar orice veto naţional ar putea bloca continuarea reformei
UE. Compromisul realizat pentru stabilirea unei aşa-numite clauze de flexibilitate, care va permite statelor membre ale UE să acţioneze în comun în
cadrul UE, chiar dacă o minoritate de ţări nu doresc să participe, nu oferă
protecţie, deoarece fiecare ţară poate bloca aplicarea flexibilităţii prin veto
naţional. Faptul că CIG din 1996-1997, încheiat cu Tratatul de la Amsterdam, nu a putut hotărî asupra reformei instituţionale a UE, a impus organizarea unei noi Conferinţe Interguvernamentale înainte de primirea de noi
membri.
Procesul lărgirii UE s-a declanşat. Ţările central-europene şi baltice,
care au depus cererile de aderare şi au completat chestionarele, au primit
în 1997 opinia comisiei, formulată în Agenda 2000, întocmită pentru toate
ţările candidate. Formularea opiniei comisiei reprezintă o analiză în profunzime a situaţiei ţării candidate şi o evaluare a capacităţii sale de a îndeplini
condiţiile apartenenţei la UE. Pe această bază, au fost propuse cele cinci
ţări (plus Cipru) cu care au fost începute negocierile în primăvara anului
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1998. Specificul acestor negocieri constă în faptul că problema admiterii în
uniune nu este de tip noi şi ei, ci este vorba despre viitorul nostru comun.
Procedura formală a negocierilor este simplă:
 candidaţii sunt puşi la curent cu acquis-ul (corpul de legi) şi sunt
întrebaţi dacă pot aplica regulile şi procedurile;
 viitorii membri vor indica ce pot şi ce nu pot aplica imediat după
aderare;
 se cer derogări sau perioade de tranziţie în situaţiile în care au
nevoie de timp pentru a se adapta;
 se ajunge la un compromis acceptabil pentru ambele părţi.
În practică, procedura este complicată, fiindcă trebuie clarificate
amănunte concrete, şi nu doar principii generale. Negocierile au caracter
de sesiuni interguvernamentale oficiale, dar detaliile reale se discută între
experţii comisiei şi cei din ţările candidate. Vor fi primite numai acele ţări
care vor reuşi să convingă uniunea că sunt în stare să îndeplinească condiţiile de aderare.
Negocierile se încheie prin conceperea proiectului de tratat de aderare, care trebuie aprobat şi ratificat de toate ţările membre, respectiv de ţara
candidată.
Durata fazelor lărgirii a cunoscut variaţii în trecut: peste 8 ani în cazul
Portugaliei şi al Spaniei, peste 5 ani în cazul Marii Britanii, al Danemarcei,
Irlandei, Greciei, Austriei, 3,5 ani în cazul Suediei, 2 ani şi 9 luni în cazul
Finlandei. În cazurile Ciprului şi Maltei, care au depus cererile de aderare în
1990, numai pregătirea opiniei comisiei a durat 36, respectiv 35 de luni. Ţările est-europene nominalizate pentru prima viteză nu pot spera la aderare
înainte de 2002-2006.
Agenda 2000 susţine că reuşita lărgirii este condiţionată de schimbări
în trei direcţii importante: Politica Agricolă Comună (PAC), administrarea
fondurilor structurale şi finanţarea viitoare a actualelor ţări membre ale UE.
Pregătirea aderării României la Uniunea Europeană
România a stabilit relaţii contractuale cu UE încă în 1974, când a fost
semnat Acordul cu privire la Sistemul Generalizat de Preferinţe. În 1980,
România a stabilit relaţii diplomatice cu CE şi a semnat Acordul privind
produsele industriale, iar în 1990 Acordul privind comerţul şi cooperarea
comercială reciprocă, pe baza clauzei naţiunii celei mai favorizate. Acordul
de asociere a României la UE a fost semnat la 1 februarie 1993 şi a intrat

291
în vigoare la 1 februarie 1995, iar în iunie 1995 cererea de aderare a fost
depusă la Cannes, sub preşedinţie franceză, însoţită de o strategie naţională de preaderare şi de o declaraţie semnată de şefii tuturor partidelor politice parlamentare, care exprima voinţa politică a României pentru integrarea europeană.
Dintre acţiunile organizatorice instituţionale mai importante, derulate
în timp în vederea pregătirii aderării României la UE, amintim:
 crearea Departamentului pentru Integrare Europeană, cu rang de
minister, şi a unor compartimente speciale la nivelul fiecărui minister;
 înfiinţarea unor centre de informare şi documentare în problemele UE;
 înfiinţarea Institutului European din Bucureşti;
 realizarea Programului naţional de pregătire a specialiştilor în
domeniul integrării etc.
Evident, şi România trebuie să îndeplinească acele criterii ce au fost
stabilite la Copenhaga pentru toate statele care vor să adere la UE. În prezent, România dispune de instituţiile democratice ale statului de drept şi
respectă, în mare parte, drepturile fundamentale ale omului. Progresele pe
linia economică se concretizează în liberalizarea, aproape în totalitate, a
preţurilor, crearea proprietăţii private, mai ales a terenurilor, şi realizarea
unor progrese pe calea ameliorării competitivităţii economice. În Agenda
2000 , care cuprinde punctele de vedere ale comisiei în legătură cu solicitarea României de aderare la Uniunea Europeană, este subliniat faptul că
România s-ar confrunta cu dificultăţi serioase dacă ar fi expusă, pe termen
mediu, presiunilor concurenţiale şi forţelor de piaţă din interiorul uniunii.
Dezbateri şi confruntări de idei în contextul elaborării Strategiei
Naţionale de Pregătire a Aderării României la Uniunea Europeană (februarie-iunie 1995)
Crearea în februarie 1995 a Comisiei de Elaborare a Strategiei Naţionale de Pregătire a Aderării României la Uniunea Europeană a fost o
speranţă pentru limpezirea societăţii româneşti. Din intenţii chiar, Comisia
trebuia să răspundă „la două comandamente: realizarea unei noi prognoze
economico-sociale a României în perspectiva anului 2000, ca prim element
orientativ, şi a anului 2020, ceea ce implica o gândire naţională privind dezvoltarea proprie, avansarea în direcţia economiei de piaţă; în al doilea rând
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[era] vorba despre contextul internaţional de conectare a ţării noastre la
scară continentală, care se materializează prin integrarea în instituţiile europene, în Uniunea Europeană”1,2.
Programul şi aria tematică a Comisiei a pornit de la faptul că noi ne
vom integra în Uniunea Europeană de mâine, astfel încât dilemele care
frământă ţările comunitare şi Uniunea Europeană în ansamblul ei – şi la
care nimeni nu deţine în prezent răspunsuri gata elaborate – le considerăm
ca pe propriile noastre preocupări.
Strategia integrării României în Uniunea Europeană este fondată
tocmai pe clarificarea destinului economiei şi al societăţii româneşti, lucrările pregătitoare presupuse de elaborarea Strategiei naţionale de pregătire a
aderării României la Uniunea Europeană făcând abstracţie de documentele
specifice ale Uniunii Europene (elaborate care au stat în permanenţă la dispoziţia comisiei, precum şi de Acordul de asociere care de asemenea a fost
un punct esenţial de pornire), principalele lucrări pregătitoare s-au constituit
din:
„Primul tip de lucrări pregătitoare sunt studiile pe domenii, pe
probleme şi ramuri, menite... să identifice probleme reale de soluţionat,
să identifice totodată punctele de vedere coexistente în societatea noastră
cu privire la soluţiile de adoptat. Subliniez: toate punctele de vedere care
s-au conturat în legătură cu respectivele probleme şi modalităţile de soluţionare a lor.
Un al doilea tip de lucrări pregătitoare este seria „Tezaur”, care
îşi propune să identifice studiile cu vocaţie strategică efectuate în ultimii 5
ani în diferite instituţii.
Al treilea tip de lucrări pregătitoare sunt micromonografiile elaborate în unităţi teritoriale sau în mari unităţi industriale, agricole, de cultură, în conformitate cu o fişă cadru concordantă cu metodologia generală de
elaborare a studiilor parţiale şi a celor de sinteză. Tot aici am putea include
şi ancheta gândită a fi efectuată în rândul tineretului. Ambele lucrări au fost
pregătite sub raport metodologic de un puternic colectiv de reputaţi specialişti din sânul comisiei.

1
2

De la Essen la Cannes, Editura Academiei Române, 1995, p. 8.
A se vedea în context şi un interesant proiect “contemporan” cu Snagovul, dar finalizat
de Academia Română abia în 1998 în lucrarea “România 2020”, Ed. Conspress, Bucureşti, 1998.
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Al patrulea tip de lucrări pregătitoare este ceea ce am putea denumi modest o listă cu probleme stringente ale economiei naţionale,
grupate astfel:
a) Probleme la care ştiinţa şi practica mondială şi bineînţeles naţională are răspunsuri clare şi trebuie făcute variante de aplicare, corelate între ele.
b) Probleme „deschise”, la care ştiinţa şi practica mondială şi deci şi
naţională nu are răspunsuri, dar unde trebuie făcută o inventariere
a ceea ce există în arsenalul teoriei şi practicii inclusiv în viziunea
partenerilor sociali, a forţelor sociale şi politice din România.
Al cincilea tip de lucrări este o listă a obiectivelor strategice prioritare pentru trei subperioade: 1995-1999; 2000-2004 şi obiectivele strategice prioritare care depăşesc orizontul lui 2004.
Exemplul tipic al acestui gen de lucrări este lucrarea începută din plin
de inventariere a avuţiei naţionale. Este o lucrare care se va face ca atare,
prima dată în istoria ţării noastre şi care, în variantă optimistă, ar presupune
3 ani de pregătire, în variantă pesimistă se consideră că nici nu ar putea fi
făcută, dar într-o variantă realistă, necesită undeva între 7 şi 10 ani. Cea
mai urgentă treaptă este însă inventarierea avuţiei naţionale restituibile şi
privatizabile. Dar, ea trebuie realizată cu orice preţ şi trebuie fixat în atenţia
societăţii stadiul la care noi am ajuns cu demararea acestei teme în Comisie”1.
Laboratorul strategiei de la Snagov. Cu un astfel de program, Comisia de la Snagov – deşi cu o existenţă istorică scurtă, de numai 105 zile
– a constituit prin încrâncenarea cu care s-a pus în subordinea interesului
naţional un moment de însemnătate particulară al construcţiei româneşti
post-decembriste, justificându-şi prin rezultate caracterizarea de „cea mai
importantă acţiune de după revoluţia din decembrie”.
Comisia de la Snagov a avut darul de „a schimba climatul de lucru,
de a crea şi consolida convingerea că singura soluţie este dialogul şi că
minimul de consens este absolut necesar, mai ales când este vorba de interesele fundamentale ale ţării”. 2
1

2

T. Postolache – De la identificarea problemelor, la identificarea soluţiilor, discurs în
şedinţa plenară a Comisiei, 22 mai 1995, în: "Din lucrările Comisiei de la Snagov, martieiunie 1995", documentar alcătuit de Valeriu Ioan-Franc, Centrul de Informare şi Documentare Economică, Bucureşti, 2000.
A. Iancu – Un proiect deschis pentru integrarea europeană, în: Economistul, Anul X,
nr. 279 (1305), 8.02.1999
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Climatul de colaborare extremă, intrat în conştiinţa ţării sub denumirea „Spiritul de la Snagov” a condus la adoptarea într-un prim consens naţional, politic şi social a Strategiei Naţionale de Pregătire a Aderării României la Uniunea Europeană.
Calitatea şi valabilitatea strategiei, perenitatea ei ca rezultat al gândirii
economice româneşti a fost asigurată de:
„1. Plasarea problemelor în contextul global al ştiinţei universale, la
care au participat masiv oameni de ştiinţă şi specialişti de la
Academia Română, institute de cercetări, universităţi şi specialişti de la instituţii guvernamentale;
2. Valorificarea cercetărilor naţionale, care însumează peste 300
de volume, multe dintre ele reprezentând cercetări cu vocaţie
strategică;
3. Încurajarea libertăţii de exprimare a tuturor punctelor de vedere
ce au existat asupra problemelor;
4. Identificarea problemelor reale şi a contradicţiilor, precum şi a
soluţiilor oferite de ştiinţă şi de practica mondială şi naţională,
ceea ce asigură un câmp larg de convergenţă, fără a se ajunge
la o uniformizare a direcţiilor politice;
5. Fixarea la fiecare problemă sau temă, atât la nivel global, cât şi
la nivel sectorial a trei puncte nodale: punctul de pornire, punctul dezirabil de sosire şi drumul de parcurs între cele două
puncte limită, cu variante alternative (evaluarea costurilor, a nodurilor de incompatibilitate şi a efectelor scontate).”1
Rezultatele „încrâncenării snagovene” s-au materializat în două documente: Strategia şi Declaraţia de la Snagov.
Din Declaraţia de la Snagov vom reţine două pasaje – martor ale
consensului din iunie 1995:
„Obiectivul strategic naţional al aderării României la Uniunea Europeană constituie un punct nodal al solidarităţii şi convergenţelor forţelor politice şi sociale ale ţării, reprezentând o şansă istorică de a promova idealurile şi interesele fundamentale ale poporului român, identitatea şi tradiţiile
sale, într-o largă deschidere internaţională, posibilitatea ca, prin eforturi
proprii, susţinute de o amplă cooperare, să poată fi atenuate şi eliminate în
timp decalajele faţă de ţările avansate, să se realizeze modernizarea României, în pas cu exigenţele tranziţiei la societatea informatică şi crearea,

1

A. Iancu, op. cit.
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pe această bază, a condiţiilor pentru ridicarea nivelului de trai şi a calităţii
vieţii tuturor cetăţenilor României.
...
Semnatarii Declaraţiei apreciază spiritul în care a avut loc elaborarea
strategiei şi a lucrărilor de fundamentare a acesteia, confruntarea pe deplin
liberă de opinii, într-un climat de dezbateri constructiv, de înaltă rigoare ştiinţifică, ceea ce a permis ca, prin dialog să fie cultivată convingerea că renaşterea României, redresarea ei generală se decid acum.
Acest spirit se cere a fi promovat în continuare, în vederea instaurării
unui climat de realism politic, de solidaritate activă, care să orienteze confruntarea de opinii în sens constructiv, în slujba interesului naţional, a destinului României în lumea contemporană.”1
Această concluzie, susţinută de liderii tuturor partidelor parlamentare de guvernământ şi de opoziţie capătă o rezonanţă şi acuitate deosebite şi în contextul actual.
Confruntarea de idei. Rezultate, evaluări, opinii. Consensul snagovean a fost şi este rezultatul confruntării de idei în plan politic, economic, social, cultural. Afirm şi faptul că „Spiritul de la Snagov” a rămas
în continuare un spirit al consensului, având în vedere că, puţine voci
atunci şi acum, la cinci ani deja trecuţi de la încheierea lucrărilor comisiei sau auzit negându-l. Uitându-l nejustificat da, dar negându-l în ansamblul său
nu!. Într-un documentar amplu care a fost publicat de Centrul de Informare
şi Documentare Economică, am surprins confruntările de idei, dezbaterile,
neliniştile, insomniile, speranţele şi uneori neîncrederile ori îndoielile acelora care, într-o formă sau alta, au fost actorii „Spiritului de la Snagov”, autori
ai Strategiei Naţionale ca împlinire ori invitaţie la noi elaborări.
Declaraţia de la Snagov, alături de Strategie, documente publice intrate în conştiinţa societăţii româneşti, sunt numai partea vizibilă a muncii încrâncenate a unei serii de fervente dezbateri generale şi tematice. Esenţa
lucrărilor Comisiei de la Snagov este dată însă şi de partea invizibilă a muncii desfăşurate în Comisie, anume de problemele dezbătute succesiv cu colectivele de autori ale studiilor sectoriale, cu experţi desemnaţi de partidele
politice parlamentare, de guvernământ şi din opoziţie, apoi cele din şedinţele
publice ale Comisiei.
„Dacă ar fi să poată fi exprimat în câteva rânduri conţinutul Strategiei,
Spiritul în care ea a fost construită, înainte de a aminti alte câteva puncte for1

Strategia Naţională de Pregătire a Aderării României la Uniunea Europeană, volum editat
de Comisia de Elaborare a Strategiei, Snagov, 1995, p. I.
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te, trebuie subliniat că întreaga activitate desfăşurată de Comisia de la Snagov s-a plasat pe două paliere – cel al consensului la nivelul liderilor politici şi
cel al experţilor şi specialiştilor la nivel de lucru. Primul palier s-a materializat în semnarea Declaraţiei politice, iar cel al specialiştilor în cele 221
dezbateri tematice”, preciza preşedintele Comisiei de la Snagov, academicianul T. Postolache.
Trei sunt punctele forte ce ar putea rezuma activitatea Comisiei, aşa
cum au fost ele sintetizate de preşedintele Comisiei:
 Necesitatea unirii tranziţiei la economia de piaţă cu tranziţia la
societatea informaţiei pentru că, în afara acestei uniri, pe de o
parte tranziţia la economia de piaţă rămâne o formă fără fond, iar
pe de altă parte s-ar menţine tendinţa seculară care a produs în
mod constant decalajele de productivitate între România şi ţările
avansate, ca şi cea de „măcinare” a clasei mijlocii, ambele plasate pe fundalul unui ciclu lung pervers, care face ca, în ciuda latinităţii sale, a aspiraţiilor europene şi a vocaţiei de sinteză a spiritualităţii sale, România să se găsească, perioade îndelungate în
situaţia de a fi decuplată de la circuitul natural al valorilor în spaţiul general european;
 Închiderea triplului canal de hemoragie a sevei poporului român
– hemoragia internă de venit naţional, hemoragia externă de
avuţie naţională şi corupţia;
 Din acest punct de vedere este semnificativ că lucrările Comisiei
de la Snagov au început cu reevaluarea ideii de inventariere a
avuţiei naţionale restituibile şi privatizabile, inventariere gândită
la rândul ei pe două niveluri – fie o activitate de largă respiraţie,
întinsă pe 3-10 ani, fie la nivel minimal, ca o inventariere a patrimoniului naţional la 31 decembrie 1989, cu marcarea disfuncţiilor
şi destinaţiilor pe care le-a suportat în decursul anului care a urmat.
În lucrarea sa „Un projet ouvert. Discours sur l'integration
européenne”, acad. Tudorel Postolache, Preşedintele Comisiei Naţionale
de Elaborare a Strategiei privind pregătirea aderării României la Uniunea
Europeană, sublinia: „... aborder les problčmes liés ŕ l'élargissement de
l'Union Européenne c'est un impératif. Le faire ŕ partir de deux approches –
celle de l'Union Européenne et celle des candidats à l'adhèsion, voila ce
qui ne peut ętre que profitable de tous les points de vue. Et je crois que
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l'idée finale ... concernant les coűts et les opportunités de l'intégration de la
Roumanie est en pleine concordance avec la conclusion formulée, il y a
peu de temps, par le Président de la Commission Européenne, M. Jacques
Santer qui, se référant aux efforts des pays communautaires pour
l'intégration des pays associés disait: „quelle que soient les conclusions sur
les coűts supplimentaires, ... on ne saura oublier les avantages qui
découleront du dévéloppement et de l'intégration de ces pays dans l'Union
Européenne”1.
În finalul acestui punct consacrat momentului, o luare de poziţie, o întrebare, rămasă retorică, la data formulării ei de către academicianul Iulian
Văcărel: „De ce a fost uitată Strategia Naţională de Pregătire a Aderării
României la Uniunea Europeană, elaborată în 1995 la Snagov, de o comisie largă de specialişti şi de reprezentanţi ai tuturor partidelor parlamentare
şi acceptată de toate forţele politice din ţara noastră? S-a pus ceva în locul
ei? Dacă da, ce anume? Dacă nu, de ce?”
Istoria a făcut ca la cinci ani de la momentul Strategiei de pregătire a
aderării României la Uniunea Europeană, provocat de invitaţia la negocierile
în vederea aderării hotărâte la Helsinki în decembrie 1999, Guvernul României să dea curs solicitării Consiliului European pentru integrare de a elabora
Strategia naţională de dezvoltare economică a României pe termen mediu. Această nouă elaborare de interes naţional, pusă sub copreşedinţia
acad. T. Postolache şi prof. M. Isărescu, s-a concretizat într-un document
de maximă importanţă, apreciat în cel mai pozitiv mod de preşedinţia UE,
atât pentru contribuţia sa din punct de vedere al viziunii strategice a dezvoltării economiei româneşti în perspectiva Europei Comunitare, cât şi pentru susţinerea sa de către întreg spectrul politic parlamentar, patronate şi sindicate,
societatea civilă în ansamblul său. Acestui document, de fapt laboratorului
său, muncii responsabile şi neiertătoare în planul voinţei aşezării României
pe locul cuvenit în concernul european, i-am consacrat în activitatea mea un
spaţiu aparte, atât ca participant direct la dezbateri, cât şi ca membru al consiliului ştiinţific de evaluare academică a strategiilor sectoriale, cu convingerea şi din perspectiva faptului că la Helsinki, România a obţinut o acceptare politică, dar că până la compatibilizarea economică drumul este foarte lung şi anevoios!
Aspectele legate de integrarea României în Uniunea Europeană sunt
abordate în studii publicate de cercetători români: Ana Bal, Nicolae Belli,
Paul Bran, Constantin Ciupagea, acad. N.N. Constantinescu, Paul Cosmo1

T. Postolache – Un projet ouvert. Discours sur l'intégration européenne, 2eme edition,
Les Editions Expert, Bucureşti, România, 1999.
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vici, acad. Emilian Dobrescu, Emilian M. Dobrescu, Gheorghe Dolgu, Aurel
Iancu – membru corespondent al Academiei Române, Ioan Idu, Valeriu
Ioan-Franc, Constantin Ionete – membru de onoare al Academiei Române,
Mugur Isărescu, Vasile Pilat, Napoleon Pop, acad. Tudorel Postolache,
Sorica Sava, Aurel Vainer, acad. Iulian Văcărel, Gheorghe Zaman, Cătălin
Zamfir – membru corespondent al Academiei Române şi mulţi alţii, respectiv de specialişti străini, experţi ai diferitelor foruri internaţionale (de exemplu, Csaki Cs., A. Sarris, S. Davidova, J. Nash, J. Swinnen, Z. Leman, M.
Tracy etc.).
Concluzia generală, care ar trebui conştientizată în opinia publică românească, este aceea că neintegrarea în Uniunea Europeană ar costa
România, pe termen lung, în plan economic, politic şi social, mai mult decât
costurile pe care ar fi trebuit să le suporte pe termen mediu privind integrarea.
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