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INTRODUCERE 

Studiul de faţă, elaborat de specialişti din Ministerul Agriculturii şi Alimen-
taţiei, de cercetători din Institutul de Economie Agrară al Institutului Naţional de 
Cercetări Economice, şi de cercetători din institute de profil, urmăreşte să ser-
vească elaborării programului de guvernare în realizarea unuia din obiectivele 
strategice fundamentale ale dezvoltării economice şi sociale - SECURITATEA 
ALIMENTARĂ A POPULAŢIEI. 

Studiul are la bază analizele pe domenii, precum şi sinteza elaborată şi 
dezbătută în Consiliul Consultativ pentru Strategie, Reformă şi Dezvoltare în 
Agricultură şi Industria Alimentară. 

Pornind de la analiza fenomenelor şi proceselor care au avut loc în peri-
oada 1990-1992 şi evaluând tendinţele previzibile, studiul îşi propune să ofere 
elemente necesare ca prin programul de guvernare în perioada 1993-1996 să 
se realizeze următoarele: 

− stoparea declinului producţiei agroalimentare şi relansarea şi dezvol-
tarea sectorului agroalimentar; 

− îmbunătăţirea securităţii alimentare, respectiv, asigurarea treptată a 
posibilităţii populaţiei de a dispune de cantităţi mai mari de alimente 
pentru a duce o viaţă activă şi sănătoasă. În realizarea acestui obiec-
tiv se are în vedere potenţialul de care dispune ţara noastră de a pro-
duce în interiorul graniţelor sale, necesarul de consum alimentar la 
majoritatea produselor alimentare precum şi asigurarea cererii solva-
bile a populaţiei pe baza creşterii produsului intern brut; 

− formarea şi dezvoltarea unei agriculturi durabile, capabilă să creeze 
în condiţiile economiei de piaţă, surplus economic necesar propriei 
dezvoltări şi participări la echilibrul economic general, să producă ma-
terii prime „curate" şi să asigure venituri producătorilor agricoli compa-
rabile cu cele ale altor grupuri socio-economice, să favorizeze creşte-
rea calităţii vieţii agricultorilor şi întregii societăţi. 
În acest scop se au în vedere: formarea şi consolidarea noii structuri 
agrare - structura de proprietate, structura de organizare a exploataţii-
lor agricole şi serviciilor, structura producţiei, instituirea mecanismelor 
pieţei şi integrarea agriculturii în dezvoltarea economică generală prin 
folosirea variabilelor macroeconomice cu funcţii de producţie şi de re-
glare;  

− creşterea productivităţii muncii sociale în sectorul agroalimentar prin 
formarea unei economii agroalimentare moderne. Se au în vedere: re-
tehnologizarea aparatului de producţie pe întreg lanţul agroalimentar, 
creşterea conversiei consumurilor intermediare, reducerea costurilor 
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produselor agroalimentare, diminuarea ponderii cheltuielilor populaţiei 
cu alimentaţia; 

− creşterea eficienţei economice a sectorului agroalimentar pe baza in-
tegrării cu Piaţa Comună, cu Republica Moldova, pe plan regional şi 
mondial. 



PARTEA I  

EVOLUŢIA AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI 
ALIMENTARE ÎN PERIOADA 1989-1992 





 
 
 
În concordanţă cu schimbările social-politice care au avut loc după de-

cembrie 1989, în agricultură şi industria alimentară s-au produs mutaţii funda-
mentale în domeniul proprietăţii, în organizarea activităţii, în integrarea agricul-
turii şi industriei alimentare, în procesul de formare a mecanismelor pieţei, în 
producţia agroalimentară, cu influenţe asupra securităţii alimentare a populaţiei. 

1. EVOLUŢIA PROCESULUI DE RESTRUCTURARE  
A PROPRIETĂŢII ŞI A EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE 

În agricultură, principalul proces care a avut loc în anii 1990-1992 a fost 
decolectivizarea, reorganizarea întreprinderilor de stat ca societăţi comerciale 
şi regii autonome, abandonarea planificării imperative centralizate, creându-se 
premisele aşezării întregii agriculturi pe baza proprietăţii private. 

Etapele şi formele înfăptuirii acestui proces au fost condiţionate de struc-
tura proprietăţii şi a exploataţiilor existente în perioada economiei de comandă, 
de particularităţile şi funcţiile diferiţilor factori de producţie din agricultură. 

1.1. Structura proprietăţii în agricultură la sfârşitul anilor '80 
În perioada postbelică, in agricultură a avut loc un proces de etatizare şi 

de colectivizare, proprietatea de stat şi cooperatistă devenind dominantă. Pro-
prietatea privată s-a restrâns considerabil, având un rol secundar. Structura de 
proprietate în agricultură prezintă mari diferenţieri de la un factor de producţie 
la altul, fapt care impune căi şi metode specifice de transformare a acesteia. 

a) Structura de proprietate asupra fondului funciar 

Proprietatea de stat s-a format din fostele proprietăţi ale statului român, 
din suprafeţe expropriate ca efect al Legii reformei agrare din 1945 şi al altor 
legiferări ulterioare şi din acţiuni întreprinse prin lucrări hidroameliorative. 

Proprietatea cooperatistă s-a format, în principal, prin colectivizarea pro-
prietăţii ţărăneşti. 

Proprietatea privată s-a menţinut îndeosebi în zonele de deal şi munte. 
Proprietatea cooperatistă era predominantă la toate categoriile de folo-

sinţă a terenului agricol cu excepţia păşunilor. Proprietatea de stat deţinea su-
prafeţe de teren din categoriile superioare de folosinţă - vii şi pomi, precum şi 
din suprafeţe de păşuni situate îndeosebi în zonele montane; proprietatea pro-
ducătorilor particulari era formată mai ales din pajişti naturale. 
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b) Structura de proprietate a fondurilor fixe 

Structura de proprietate a fondurilor fixe se caracteriza prin preponderen-
ţa proprietăţii de stat. 

 
Raportate la suprafaţa agricolă, fondurile fixe erau de 5 ori mai mari în 

unităţile de stat comparativ cu cooperativele de producţie. Unităţile de stat de-
ţineau ponderea principală la factorii de producţie cu rol decisiv în întreaga 
agricultură: maşini, tractoare şi instalaţii, maşini de forţă şi utilaje energetice, 
construcţii speciale şi mijloace de transport. În cooperativele agricole ponderea 
principală o deţineau plantaţiile de pomi şi vii, animalele şi construcţiile agrozo-
otehnice, iar în gospodăriile populaţiei - construcţiile, uneltele şi inventarul mă-
runt gospodăresc. 
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În sectorul cooperatist fondurile fixe pe o persoană ocupată erau de pes-

te 10 ori mai mici comparativ cu sectorul de stat la aproximativ aceeaşi înzes-
trare cu teren arabil. În ansamblu, sectorul cooperatist şi gospodăriile populaţi-
ei, erau slab înzestrate cu mijloace de producţie, ceea ce se va oglindi în for-
marea gospodăriilor ţărăneşti, în potenţialul lor de producţie. 

c) Structura de proprietate a efectivelor de animale 

Efectivele de animale - componentă principală a proprietăţii din agricultu-
ră - aveau o structură de proprietate diferită de cea a fondului funciar şi a fon-
durilor fixe. 

 

 
Dacă în unităţile agricole de stat şi cooperatiste creşterea animalelor era 

organizată în ferme mari şi în sisteme intensive sau semiintensive, în gospodă-
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riile populaţiei efectivele de animale erau reduse (revenind la o gospodărie 0,3 
vaci, 1 porc, 2-3 oi şi 10 păsări), creşterea făcându-se în sistem tradiţional. 

1.2. Formarea proprietăţii private şi a gospodăriei ţărăneşti  
de tip familial 

Procesul fundamental care caracterizează tranziţia agriculturii la econo-
mia de piaţă îl constituie formarea proprietăţii private şi gospodăriei ţărăneşti 
de tip familial care este de durată şi deosebit de complex. 

Dimensiunile proprietăţii private şi gospodăriilor ţărăneşti familiale sunt 
date de reconstituirea şi constituirea proprietăţii ţărăneşti asupra pământului, 
de transferul patrimoniului cooperativelor agricole la producătorii agricoli şi de 
sursele de formare a capitalului pentru practicarea unei agriculturi cu randa-
mente ridicate şi competitive. 

1.2.1. Reconstituirea şi constituirea proprietăţii private  
asupra fondului funciar 

Principala componentă a proprietăţii private ţărăneşti o constituie proprie-
tatea asupra pământului. Procesul de privatizare a fost declanşat de Decretul 
Lege nr. 42/1990 prin atribuirea în proprietate particulară sau în folosinţă înde-
lungată membrilor cooperatori şi altor categorii de producători agricoli a unor 
suprafeţe de teren. Prin aceasta, proprietatea privată asupra pământului a 
crescut de la 9,5% la 25% din suprafaţa agricolă şi de la 5% la 28% din supra-
faţa arabilă. 

La finele anului 1992, ca efect al Legii fondului funciar, proprietatea asu-
pra pământului a avut următoarea structură: 
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Rezultă că proprietatea particulară asupra pământului a devenit în linii 
generale dominantă. O analiză a aplicării Legii fondului funciar relevă caracte-
rul incomplet al formării proprietăţii particulare ţărăneşti asupra pământului. 

Acţiunea de aplicare a Legii fondului funciar a început în luna martie 
1991, prevăzându-se realizarea ei în două etape: în prima - stabilirea dreptului 
de proprietate asupra terenurilor tuturor celor îndreptăţiţi de lege, iar în a doua 
etapă - punerea în posesie şi înmânarea titlurilor de proprietate. Dacă prima 
etapă se poate considera în linii generale încheiată (au fost primite în termenul 
stabilit de lege 6 236 507 cereri de ia persoanele îndreptăţite să li se stabileas-
că dreptul de proprietate; au fost analizate şi soluţionate 233 582 contestaţii; 
au fost eliberate 4 722 081 adeverinţe care certifică dreptul de proprietate până 
la înmânarea titlului de proprietate) etapa a doua înregistrează o mare întârzie-
re. 

La finele anului 1992, erau puşi în posesia suprafeţelor de teren - orien-
tativ - numai 75% din persoanele îndreptăţite (pentru 87% din suprafaţă), iar 
titluri de proprietate primiseră numai 2,2%. 

O asemenea stare de lucruri creează o situaţie de nesiguranţă şi nemul-
ţumire în rândul persoanelor cărora trebuie să li se reconstituie sau constituie 
dreptul de proprietate asupra pământului. În aceste condiţii atributele proprietă-
ţii nu se pot manifesta pe deplin, fapt care se resimte în diferite feluri în activita-
tea din agricultură (întârzierea formării pieţei funciare, posibilităţi limitate de ob-
ţinere de credite, lipsa stimulentelor pentru lucrări de ameliorare a solului etc.), 
influenţând negativ producţia, costurile şi preţurile produselor agricole. 

Principalele cauze ale acţiunii de punere în posesie a persoanelor în-
dreptăţite şi mai ales de înmânare a titlurilor de proprietate sunt: 

− funcţionarea defectuoasă a comisiilor locale şi a celor judeţene; 
− neasigurarea necesarului de specialişti în măsurători topografice (şi a 

aparaturii tehnice) care trebuie să măsoare şi să marcheze în teren 
peste 30 milioane parcele; 

− neasigurarea ritmică (lunară) a fondurilor necesare pentru plata drep-
turilor băneşti ale specialiştilor, membrilor comisiilor locale şi persona-
lului ajutător; 

− lipsa de interes a unor proprietari, în special din cei care locuiesc în 
oraşe, de a se prezenta la punerea în posesie; 

− implicarea insuficientă a organelor puterii publice în controlul aplicării 
legii; 

− complexitatea acţiunii de reconstituire şi constituire a dreptului de pro-
prietate asupra pământului determinată atât de factori naturali cât şi 
sociali. 
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1.2.2. Constituirea proprietăţii private asupra celorlalte mijloace  
de producţie 

Sursa primară de formare a proprietăţii private asupra mijloacelor de 
producţie a constituit-o transferul părţii ce revine foştilor cooperatori din patri-
moniul unităţilor cooperatiste. Valoarea fondurilor fixe ale unităţilor cooperatiste 
a fost scăzută, revenind doar 43 mii lei pe o persoană activă şi 7 687 lei pe 
hectarul agricol (in preţurile anului 1989). La aceasta se adaugă faptul că în 
structura fondurilor fixe peste 60% au deţinut-o clădirile, construcţiile speciale 
şi amenajările interioare de irigaţii, fapt care a ridicat probleme deosebite pri-
vind transferul acestora către gospodăriile ţărăneşti. 

Formele prin care urma să se realizeze transferul de proprietate asupra 
fondurilor fixe au fost prevăzute în Legea fondului funciar. În aplicarea preve-
derilor din lege s-au produs mari nereguli care au dus la diminuarea patrimo-
niului transferabil gospodăriilor ţărăneşti. Acestea au constat, în principal, în 
subevaluarea patrimoniului, vânzarea fără respectarea normelor legale de lici-
taţie, distrugeri de construcţii, plantaţii, instalaţii pentru irigaţii, pierderi mari la 
efectivele de animale prin mortalităţi şi sacrificări, abuzuri şi furturi. Prelungirea 
nejustificată a activităţii comisiilor de lichidare a patrimoniului unităţilor coope-
ratiste a contribuit, de asemenea, la diminuarea patrimoniului prin plata salarii-
lor membrilor comisiilor, devalorizarea fondurilor băneşti nedistribuite datorită 
procesului inflaţionist. 

Ca rezultat, gospodăriilor familiale le-au revenit din patrimoniul unităţilor 
cooperatiste cote părţi relativ reduse atât în formă fizică, naturală cât şi valorică. 

O componentă a proprietăţii particulare ţărăneşti o constituie efectivele 
de animale. La finele anului 1992, gospodăriile familiale deţineau din efectivele 
totale 85% la bovine, 58% la porcine, 89% la ovine şi 56% păsări. 

O altă componentă a proprietăţii particulare o constituie parcul de trac-
toare şi maşini agricole. Se manifestă o tendinţă de creştere, relativ rapidă, de 
la 6 099 tractoare în 1990 la 2 202 în 1991 şi 30 600 la 31 octombrie 1992, 
acestora adăugându-li-se din societăţile agricole: 4 049 în 1990, 4 533 in 1991 
şi 10 285 în 1992. 

Ponderea tractoarelor deţinute de gospodăriile familiale şi societăţile 
agricole s-a ridicat în 1992 la 24% din parcul total de tractoare din agricultură, 
apropiindu-se de ponderea deţinută de societăţile comerciale agricole cu capi-
tal prioritar de stat (28%). Aceste schimbări s-au produs pe fondul unei redu-
ceri pronunţate a numărului de tractoare din agricultură de la 151 745 în 1989 
la 135 123 în 1992 ca rezultat al casării unui număr mare de tractoare vechi şi 
achiziţionării unui număr relativ mic de tractoare noi. 

În gospodăriile familiale creşterea numărului de tractoare nu a fost însoţi-
tă de o sporire corespunzătoare a numărului de maşini agricole, ceea ce are ca 
rezultat utilizarea lor redusă la lucrările agricole. 

Prin aplicarea Legii fondului funciar se creează o serie de procese pri-
vind formarea proprietăţii particulare şi a gospodăriilor familiale: 
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a) constituirea unor proprietăţi de mici dimensiuni asupra pământului - în 
medie sub 1,8 hectare şi slab echipată cu mijloace de producţie. Ce-
lor 511 80 noi proprietari le revine în medie numai 0,9 hectare; 

b) o importanta suprafaţa de teren revine unei populaţii care nu lucrează 
în agricultură (circa 1/3) şi persoanelor în vârstă (circa 1/4). Populaţiei 
apte de muncă îi revine numai aproximativ 40-45% din suprafaţă; un 
asemenea fenomen pune probleme deosebite privind exploatarea su-
prafeţelor deţinute de proprietarii inactivi, organizarea producţiei şi 
dezvoltarea în perspectivă a agriculturii; 

c) fărâmiţarea excesiv de mare a proprietăţii funciare în parcele (după 
unele calcule preliminare - peste 30 de milioane) va avea efecte ne-
gative asupra utilizării sistemelor de irigaţii, drenaj, de combatere a 
eroziunii solului, executării lucrărilor agricole şi costurile de producţie. 
În numeroase cazuri în zonele de deal atribuirea suprafeţelor s-a fă-
cut din deal la vale, iar în perimetrele amenajate pentru irigaţii - fără 
să se ţină seama de cerinţele folosirii raţionale a instalaţiilor de udare; 

d) dimensiunile relativ reduse ale gospodăriilor familiale determină apari-
ţia fenomenului de timp parţial în agricultură şi solicitarea de locuri de 
muncă în agricultură, servicii pentru agricultură sau în alte sectoare 
pentru completarea veniturilor; 

e) formarea unui număr mare de gospodării ţărăneşti cu o capacitate re-
dusă de producţie şi valorificare, de subzistenţă, care au posibilităţi 
limitate de integrare în fluxurile caracteristice economiei de piaţă. 

1.3. Privatizarea sectorului de stat din agricultură 
Sectorul agricol de stat este format din mai multe tipuri de unităţi cu profil 

şi funcţii diferite, ceea ce face necesar ca privatizarea, atât sub aspectul obiec-
tului, cit şi al metodelor şi formelor sale, să fie abordat diferenţiat. 

 
a) Privatizarea societăţilor comerciale agricole 
În baza Legii nr. 31/1990, 411 întreprinderi agricole de stat s-au trans-

format în 801 societăţi comerciale agricole. La finele anului 1992 aceste socie-
tăţi deţineau 12,9% din terenul agricol al ţării (16,1% din terenul arabil, 25% din 
vii şi livezi, 5,7% din păşuni şi fâneţe); 13 % din efectivul de bovine, 50% din 
efectivul de porcine, 11% din efectivul de ovine şi 44% din păsări; 28% din 
tractoare, 22% din semănători şi 33% din combine. În anii 1990-1992 atît efec-
tivele de animale cât şi parcul de tractoare şi maşini agricole au marcat o scă-
dere - în cifre absolute. 

Resursele naturale de sol, dintre cele mai fertile din ţară, ca şi resursele 
materiale existente în acest sector reflectă prezenţa unui puternic potenţial de 
producţie, important prin contribuţia în producţia agricolă a ţării. Aceste socie-
tăţi au produs în 1991, 3 033 mii tone cereale - total (19%), 137 mii tone floa-
rea soarelui (27%), 454 mii tone legume de câmp (20%), 293 mii tone struguri 
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(30%), 430 mii tone fructe (29%); în privinţa produselor animaliere participarea 
lor la fondul de stat a fost de 341 mii tone carne total (58%), 2 386 mii hi. lapte 
vacă (43%) şi 944 mil. buc. ouă (64%). 

Obiectivul privatizării societăţilor comerciale agricole îl reprezintă patri-
moniul acestora de 500 miliarde lei, format în principal din valoarea terenurilor 
agricole şi a fondurilor fixe. 

Din suprafaţa de teren agricol de 1 912,1 mii hectare, 530 mii hectare 
(28,8%) au aparţinut unui număr de circa 176 mii proprietari care au deve-
nit acţionari. Valoarea acţiunilor atribuite celor îndreptăţiţi reprezintă 15% 
din capitalul social al tuturor societăţilor comerciale agricole, această pon-
dere fiind substanţial mai mare dacă se au în vedere numai cele 436 socie-
tăţi comerciale agricole care au pământ şi deci acţionari. Ca urmare, sub 
aspectul proprietăţii, capitalul social al acestor societăţi a devenit, prin efec-
tul Legii fondului funciar, capital mixt - de stat şi privat. 

Prin cumularea părţii de capital social care revine foştilor deţinători de 
terenuri, cu partea corespunzătoare transferării a 30% din capitalul social 
Fondurilor Proprietăţii Private, ponderea părţii capitalului privat al societăţi-
lor comerciale deţinătoare de terenuri agricole se ridică la aproape 50%. 

 
b) Privatizarea societăţilor comerciale pentru mecanizarea agriculturii 
Aceste societăţi sunt în număr de 508 şi deţin cea mai mare parte din 

mijloacele de mecanizare din agricultura noastră: tractoare 48%, semănători 
69%, combine autopropulsate (79%). Ele au ca funcţie principală executarea 
de lucrări mecanizate pe terenurile producătorilor particulari, inclusiv în asocia-
ţiile acestora. 

În anii 1990-1992 s-a diminuat atît parcul de tractoare şi maşini agricole 
cât şi volumul de lucrări executate mecanizat. 

Patrimoniul societăţilor comerciale pentru mecanizarea agriculturii (capi-
tal social) se ridica la 31 decembrie 1991 la 28,6 miliarde lei, din care fondurile 
fixe reprezentau 26,7% miliarde lei, iar mijloacele circulante 1,9 miliarde lei. 

Privatizarea acestor societăţi a cuprins forme variate: 
− transferul a 30% din capitalul social Fondurilor Proprietăţii Private; 
− vânzarea unor active; 
− închirierea de tractoare şi maşini agricole la societăţile şi asociaţiile 

producătorilor agricoli, pe bază de contract, în conformitate cu preve-
derile Hotărârii Guvernului nr. 1228/1990. 

 
c) Privatizarea în domeniul lucrărilor de îmbunătăţiri funciare 
În prezent există 106 societăţi comerciale de construcţii, mecanizare şi 

exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare. Ele răspund de funcţionarea 
sistemelor ameliorative ale ţării: peste 3 milioane hectare pentru irigaţii, peste 3 
milioane hectare desecări, drenaje, peste 2 milioane hectare cu lucrări de 
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combatere a eroziunii solului şi 1 270 km, diguri de apărare a unor terenuri şi 
localităţi. Prin activizarea acestor factori de producţie, societăţile comerciale din 
sfera îmbunătăţirilor funciare pot contribui substanţial la asigurarea unui nivel 
ridicat şi stabil al producţiei agricole. 

În anii 1990-1992, sistemele de îmbunătăţiri funciare au suferit un pro-
nunţat proces de deteriorare şi de subutilizare. 

În domeniul îmbunătăţirilor funciare structura de proprietate, de adminis-
trare şi de exploatare este următoarea: 

 
IRIGAŢII: 
− lucrările de aducţiune de interes naţional (prizele, staţiile de pompare 

de alimentare de bază, staţiile de repompare, staţiile de punere sub 
presiune (SPP), canalele şi conductele care alimentează aceste staţii 
împreună cu instalaţiile de protecţie şi construcţiile aferente sunt pro-
prietatea statului şi sunt administrate şi exploatate de către societăţile 
comerciale de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare judeţene 
(denumite SCELIF); 

− amenajările interioare (conducte, canale, antene şi hidranţi) aparţin 
societăţilor comerciale cu capital de stat şi privat (foste IAS), sunt 
proprietatea statului şi sunt administrate şi întreţinute de societăţile 
comerciale agricole cu capital mixt; 

− amenajările interioare care au aparţinut fostelor unităţi CAP, executa-
te din fondurile acestora, prin Legea 18/1991, art. 33, au fost preluate 
parţial de societăţile specializate - SCELIF, pentru a fi administrate şi 
întreţinute, împreună cu creditele nerambursate către stat la data pre-
luării. 

Există şi situaţia unde fostele CAP-uri au achitat valoarea de investiţii a 
amenajărilor iar la lichidare au refuzat să le predea către SCELIF, rămânând 
proprietare noile asociaţii private constituite. 

 
DESECĂRI - DRENAJE: 
− lucrări de interes comun (staţii de pompare, de evacuare a apei în ex-

ces, canale principale de colectare şi construcţiile aferente acestora) 
aparţin statului şi sunt administrate, întreţinute şi exploatate de socie-
tăţile de specialitate SCELIF; 

− amenajările interioare constând din canale şi construcţiile aferente 
acestora situate pe teritoriul societăţilor comerciale agricole cu capital 
de stat şi privat (foste IAS) sunt în proprietatea, administrarea şi ex-
ploatarea acestora; 

− amenajările interioare care au aparţinut fostelor CAP-uri au fost pre-
luate de societăţile specializate tip SCELIF, în condiţiile Legii 
18/1991-art. 33. 
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COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI: 
− lucrările de interes general şi social cum sunt canalele de evacuare, 

lucrările de apărare, de stăvilire a eroziunii solului, barajele de acumu-
lare şi alte lucrări de construcţii aparţin statului şi sunt întreţinute şi 
exploatate de societăţile comerciale de specialitate SCELIF; 

− lucrările de combaterea eroziunii solului, terase, construcţii mici şi ca-
nale din amenajările interioare aparţinând societăţilor comerciale cu 
capital de stat şi privat (foste IAS) sunt administrate şi întreţinute de 
acestea; 

− lucrările din amenajările interioare aparţinând fostelor CAP au trecut 
în întreţinerea şi exploatarea societăţilor comerciale de specialitate 
SCELIF, în condiţiile Legii 18/1991-art. 33. 

1.4. Privatizarea industriei alimentare 
Industria agroalimentară din sistemul Departamentului alimentaţiei a fost 

organizată până în 1990 în 365 întreprinderi de stat. După 1990, prin reorgani-
zarea şi restructurarea sectorului alimentar au rezultat 431 societăţi comerciale 
pe acţiuni şi o regie autonomă (tutun). 

Nivelul de privatizare în industria alimentară este foarte scăzut. Din cele 
240 active scoase la vânzare, au fost vândute efectiv 14. 

Au fost privatizate integrai două întreprinderi: Societatea comercială „Ur-
sus" SA Cluj-Napoca, specializată în producerea şi comercializarea berii şi So-
cietatea comercială „Industria Cărnii Paşcani" S.A., cumpărată de proprii sala-
riaţi. 

În ambele unităţi, obiectivele privatizării au vizat pe lingă creşterea moti-
vaţiei salariaţilor, clauze contractuale care să asigure modernizarea şi dezvol-
tarea lor, 

În întreprinderile industriei alimentare, simultan cu înrăutăţirea gradului 
de utilizare a capacităţilor de producţie, au scăzut substanţial resursele desti-
nate formării brute a capitalului. Nepromovarea concurenţei şi deţinerea poziţi-
ei de monopol, precum şi neadaptarea la condiţiile economiei de piaţă au con-
dus la blocaje financiare cu efecte negative nu numai asupra propriei lor activi-
tăţi ci şi asupra activităţii producătorilor agricoli. 



2. EVOLUŢIA PRODUCŢIEI AGRICOLE  
ÎN PERIOADA 1989-1992 

În concordanţă cu schimbările social-politice care au avut loc după de-
cembrie 1989, in agricultură s-au produs mutaţii fundamentale în domeniul 
proprietăţii, în organizarea exploataţiilor agricole, în integrarea agriculturii în 
procesul de formare a organismelor pieţei, în producţia agricolă, cu influenţe 
asupra securităţii alimentare a populaţiei. 

În această perioadă, producţia agricolă a înregistrat modificări atât în pri-
vinţa structurii cît şi a nivelurilor totale şi pe locuitor. 

 

 
În decursul celor trei ani s-a manifestat o scădere a producţiei agricole, 

determinată de declinul producţiei principalelor produse. O scădere mai pro-
nunţată a avut loc în 1992, îndeosebi la cereale, cu consecinţe în 1993 asupra 
aprovizionării populaţiei şi creşterii animalelor. 
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Principalele cauze ale scăderii producţiei s-au datorat schimbării structu-
rii de proprietate şi reorganizării exploataţiilor agricole şi serviciilor, neasigurării 
sau slabei utilizări a unor factori cu rol determinant în producţie şi dezechilibre-
lor create prin trecerea la mecanismele economiei de piaţă. 

S-a redus suprafaţa agricolă şi în cadrul ei cea arabilă şi a livezilor; im-
portante suprafeţe au rămas necultivate; pe mari suprafeţe nu s-au executat 
lucrările agricole în condiţii tehnologice corespunzătoare; sistemele de irigaţii 
nu au fost utilizate decât într-o mică măsură; cantităţile de îngrăşăminte chimi-
ce au scăzut drastic (de la 129,5 kg ş.a. la hectar în 1989 la 44,7 kg în 1992); 
s-au deteriorat lucrările de drenaj şi cele de prevenire şi combatere a eroziunii 
soiului. 

Parcul de tractoare şi maşini agricole s-a redus, o mare parte a acestora 
având un grad avansat de uzură (la Agromec 70% din tractoare au o vechime 
de peste 9 ani, iar din acestea peste 50% sunt cu durata de serviciu expirată) 
la care se adaugă neasigurarea cantitativă şi la timp a necesarului de combus-
tibil. 

S-au dezorganizat serviciile pentru agricultură fapt care s-a reflectat ne-
gativ în asigurarea materialului biologic corespunzător în cultura plantelor şi 
creşterea animalelor. 

Producţia de cereale a scăzut în 1992 datorită, îndeosebi, cultivării în 
1991 a numai circa 1,5 milioane hectare grâu şi a secetei din luna august 
1992, neintervenţiei cu irigaţii la porumb pe suprafeţele amenajate. 

La sfecla de zahăr, în 1992, deşi s-au acordat stimulente producătorilor 
agricoli, a scăzut atât suprafaţa cât şi producţia medie la hectar datorită unor 
condiţii nefavorabile şi mai ales datorită funcţionării defectuoase a agenţilor 
economici integratori. 

Soia, cultură oleaginoasă importantă atât pentru producţia de ulei cât şi 
pentru asigurarea necesarului de proteină în creşterea animalelor, se menţine 
pe suprafeţe reduse şi cu producţii medii la hectar reduse datorită aplicării 
necorespunzătoare a tehnologiilor de cultură. 

Producţia de fructe a scăzut în ultimii doi ani datorită reducerii suprafeţe-
lor şi a randamentului la hectar ca urmare a deteriorării plantaţiilor. 

Producţia animalieră s-a redus datorită scăderii efectivelor, randa-
mentelor şi neasigurării cu furaje, în special proteice. 

Efectivele de bovine s-au redus cu aproape 2,1 milioane de capete, iar 
cele de ovine cu peste 2,3 milioane capete, atât pe seama celor din fostele co-
operative cât şi pe seama celor din societăţile comerciale agricole. 

Efectivele de porci şi păsări au scăzut în complexele de tip industrial din 
societăţile comerciale agricole şi intercooperatiste. 

Nivelul producţiei animaliere a scăzut mai încet decât al efectivelor dato-
rită gospodăriilor ţărăneşti şi importului de furaje pentru unităţile cu creştere in-
tensivă. 
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EVOLUŢIA PRINCIPALELOR PRODUSE AGRICOLE PE LOCUITOR 
Deşi în anul 1992 faţă de 1989 populaţia a scăzut cu circa 100 mii per-

soane, s-a redus producţia pe locuitor la unele produse datorită scăderii pro-
ducţiei. 

 
În condiţiile producţiilor reduse obţinute în 1992, pentru menţinerea con-

sumului populaţiei este necesar ca până la recolta anului 1993 să se importe 
cantităţi importante de grâu, cartofi, furaje concentrate, precum şi lapte şi pro-
duse lactate. 

 
Nivelul consumului a fost susţinut în principal din producţia internă pre-

cum şi prin importuri de grâu, furaje, cartofi, legume. 
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EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI VALORICI  
AI PRODUCŢIEI AGRICOLE 

În perioada 1989-1992 a avut loc un declin generalizat al activităţii eco-
nomice din agricultură, caracterizat prin scăderea producţiei, creşterea costuri-
lor datorită sporirii relative a consumurilor intermediare prin înrăutăţirea con-
versiei şi îngustarea posibilităţilor de formare brută a capitalului şi implicit a in-
vestiţiilor. 

 
Una din principalele cauze ale înrăutăţirii indicatorilor valorici au fost 

pierderile de capacităţi de producţie (îmbunătăţiri funciare, plantaţii, reducere 
de suprafeţe agricole), distrugerea construcţiilor, deteriorarea parcului de ma-
şini, tractoare, instalaţii, reducerea efectivelor de animale, îndeosebi la bovine 
şi ovine. Posibilităţile reduse de formare a capitalului n-au permis înlocuirea 
pierderilor şi reechipare aparatului de producţie. 

Declinul producţiei agricole şi evoluţia nefavorabilă a principalilor indica-
tori au fost în parte atenuate de intervenţia statului prin acordarea de subvenţii. 

 
Subvenţiile acordate agriculturii au avut o eficienţă redusă în formarea 

capitalului în agricultură. 



3. EVOLUŢIA PRODUCŢIEI  
INDUSTRIEI ALIMENTARE 

În anii 1989-1992 producţia industriei alimentare, cu excepţia producţiei 
de pâine, a înregistrat un declin mai mare decât al materiilor prime agricole. 

 

 
Deşi s-au acordat unele stimulente producătorilor agricoli, subvenţii la 

unele produse de bază, s-a îmbunătăţit salarizarea personalului din industria 
alimentară şi a existat cerere solvabilă, în industria alimentară s-a înregistrat o 
scădere a producţiei şi o creştere nejustificată a costurilor, fapt care a dus la 
scumpirea producţiei alimentare şi creşterea costului vieţii. La o serie de pro-
duse, industria alimentară a devenit necompetitivă pe piaţa internă cu produse-
le importate sau cu cele indigene prelucrate de firme străine în interiorul ţării. 
La pâine, deşi producţia internă de materie primă în 1992 a scăzut, nivelul pro-
ducţiei nu s-a redus proporţional din cauza importului de grâu. În schimb, pro-
dusele de paste făinoase şi alte produse de panificaţie au scăzut foarte mult, 
lăsând loc unor activităţi specifice ale firmelor străine şi producătorilor indigeni. 
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Producţia de ulei a scăzut în condiţiile în care producţia de floarea soarelui - 
principala materie primă a crescut. Deşi producţia de legume şi fructe s-a re-
dus cu 1/3, producţia de conserve s-a redus cu aproape 50%. 

La sfecla de zahăr, s-au acordat mari stimulente producătorilor agricoli şi 
subvenţii fabricilor de zahăr, care însă nu s-au preocupat de producţia de sfe-
clă, producţia internă devenind necompetitivă, unităţile înregistrând blocaje şi 
pierderi. 

Producţia industrială de carne şi preparate din carne s-a redus cu apro-
ximativ 1/4. 

Producţia de lapte a înregistrat o creştere în 1992 cu circa 200 mii hi, în 
timp ce producţia industrială de lapte de consum s-a redus cu 300 mii hi, pro-
ducţia de produse lactate s-a redus cu peste 1/3, producţia de unt cu peste 
50%, iar cea de brânzeturi cu circa 40%. Fiind în majoritate bazate pe proprie-
tate de stat, deţinând poziţii de monopol, întreprinderile industriale alimentare 
manifestă rigiditate şi neadaptabilitate la mecanismele economiei de piaţă. 



4. COMERŢUL EXTERIOR AGRICOL  
ÎN PERIOADA 1989-1992 

În perioada analizată, comerţul exterior agricol a fost determinat de: criză 
de sub-producţie a sectorului agroalimentar adâncită in 1991 şi 1992; diminua-
rea gradului de autoaprovizionare cu produse alimentare şi destrămarea relaţii-
lor economice externe cu ţările foste membre ale CAER şi trecerea comerţului 
pe valută convertibilă. 

Conjugându-şi efectele, factorii amintiţi au avut ca rezultat: diminuarea 
volumului comerţului exterior agricol cu cea. 16% în 1992 faţă de 1989; schim-
barea raportului dintre export-import prin reducerea drastică a primului cu 31% 
şi creşterea bruscă a celui din urmă cu 90,6%; transformarea balanţei de co-
merţ exterior agricol din excedentară anterior în deficitară în 1990-1992. În 
medie anual, deficitul din comerţul amintit a reprezentat aproape 36% din în-
tregul deficit al comerţului exterior pe devize convertibile, iar în 1992 proporţia 
lui a reprezentat 52% pe aceeaşi relaţie. 

Proporţiile considerabile ale deficitului comercial agricol din anii 1990-
1992 reflectă amploarea resurselor alimentare atrase din exterior. Cum acest 
deficit reprezintă datorie externă, rezultă că partea cea mai importantă a între-
gii noastre datorii externe din aceşti ani a fost angajată pentru procurarea hra-
nei necesare populaţiei. Ca urmare, în perioada amintită, comerţul nostru exte-
rior agricol s-a transformat dintr-un comerţ preponderent de dezvoltare, într-
unui preponderent de supravieţuire, adică de consum. 

Structura comerţului exterior agricol, s-a modificat considerabil, atât la 
export cât şi la import. 

Analiza exportului evidenţiază, pe lângă tendinţa generală de diminuare 
continuă a volumului său şi schimbarea proporţiilor între produsele vegetale şi 
animale. Dacă exportul de produse vegetale cunoaşte o restrângere continuă, 
datorită declinului producţiei agricole, exportul produselor din regnul animal, 
cunoaşte dimpotrivă o tendinţă de menţinere a lui la o pondere ridicată, datorită 
mai ales exportului de animale vii, mai ales la bovine şi ovine cu grave reper-
cusiuni asupra evoluţiei efectivelor acestora. 

Menţionăm, de asemenea, la importuri, cheltuielile în devize făcute de 
statul nostru pentru procurarea nu numai a unor produse vitale pentru consu-
mul populaţiei şi al animalelor (zahăr şi nutreţuri, furaje) ci şi pentru asemenea 
produse ca: băuturi alcoolice şi tutun. 

Volumul acestora din urmă, de 90 mil. dolari în medie anual în 1990-
1992 a fost considerabil mai mare decât cheltuielile făcute pentru procurarea 
nutreţurilor (72 mii. dolari în aceeaşi perioadă). 

În perioada analizată, România a primit din exterior pentru nevoile agri-
culturii o serie de credite şi ajutoare de la organizaţii financiare mondiale (BIRD 
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şi BERD) ca şi din partea unor state: S.U.A., Anglia, Canada, Franţa, Olanda şi 
Austria. Unele din aceste resurse au fost deja folosite, altele se află în curs de 
derulare. 

Se întâmpină greutăţi mari în elaborarea proiectelor precum şi în relaţiile 
dintre Banca Agricolă, Romcereal şi producătorii agricoli privaţi. 



5. PROCESUL INSTITUIRII ŞI FUNCŢIONĂRII  
MECANISMELOR PIEŢEI 

Evoluţia agriculturii ca şi a economiei naţionale în ansamblu, reflectă 
combinarea consecinţelor crizei structurale a vechiului sistem al economiei de 
comandă cu cele ale crizei tranziţiei la economia de piaţă, amplificate în aceas-
tă ramură de amploarea şi profunzimea schimbărilor într-un timp scurt, fără 
pregătirea corespunzătoare a condiţiilor şi evaluarea previzibilă a efectelor 
economico-sociale. 

Abandonarea sistemului economiei de comandă, a planificării excesiv 
centralizate s-a realizat în agricultură înaintea altor sectoare ale economiei na-
ţionale fără constituirea mecanismelor de autoreglare şi ale intervenţiei publice. 

Au apărut dezechilibre între noua structură agrară creată prin 
decolectivizare şi structurile existente în celelalte sectoare de activitate, în 
schimbare mai lentă. La acestea se adaugă dezechilibrele din agricultură rezul-
tate din continuarea separării proprietăţii asupra pământului de proprietatea 
asupra unor factori de producţie hotărâtori cum sunt tractoarele şi maşinile 
agricole, sistemele hidroameliorative, capacităţile de depozitare. 

Societăţile comerciale din agricultură, cu capital majoritar de stat, au fo-
losit autonomia căpătată nu atât pentru creşterea producţiei şi reducerea cos-
turilor prin conversia eficientă a factorilor de producţie, cât mai ales pentru re-
vendicări privind creşterea preţurilor şi a veniturilor salariale. 

Reconstituirea gospodăriilor familiale de dimensiuni mici a dus la renaş-
terea unor situaţii şi practici caracteristice acestui tip de agricultură - producţie 
redusă, caracterul pronunţat de subzistenţă şi slaba legătură cu piaţa, un anu-
mit comportament al ţărănimii ce nu în toate cazurile este compatibil cu des-
chiderile către economia de piaţă (tendinţe de stocare a unor produse, reţine-
rea de a apela la credite, folosirea unor mijloace şi tehnologii tradiţionale etc.). 

Liberalizarea preţurilor a creat dezechilibre atât în interiorul ramurii cât şi 
în raporturile acesteia cu ramurile din amonte şi aval. A avut loc o inflaţie de 
costuri datorită creşterii costurilor la consumurile intermediare provenite din 
afara ramurii. Astfel, la sfârşitul anului 1992, indicele preţurilor produselor agri-
cole a crescut de 21 ori faţă de 1989, iar indicele preţurilor produselor indus-
triale pentru agricultură de aproape 28 de ori; o influenţă asupra procesului in-
flaţionist au avut-o, de asemenea, ineficienta consumurilor intermediare proprii 
şi includerea automată a costurilor majorate în preţuri. 

În perioada la care ne referim statul a subvenţionat atât producătorul 
agricol cât şi consumatorul de produse alimentare. Acestea au constat în prin-
cipal în subvenţionarea unor factori de producţie (furaje proteice, îngrăşăminte, 
motorină, asistenţă sanitar-veterinară etc.), în acordarea unor avantaje financi-
are, prin sistemul de creditare (susţinerea unei părţi din rata dobânzii), prin sis-
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temul fiscal (scutiri sau/şi reduceri de impozite şi taxe), etc. Aceste subvenţii nu 
şi-au atins decât in parte scopul, îndeosebi din cauza defecţiunilor care s-au 
manifestat în gestionarea şi utilizarea lor. Subvenţiile la consumator au constat 
în limitări ale preţurilor de vânzare la unele produse alimentare: pâine, lapte 
proaspăt şi unt, ulei comestibil, zahăr şi unele sortimente de carne proaspătă şi 
preparate din carne. 

Atât subvenţiile la producător cât şi la consumator manifestă o tendinţă 
de diminuare, reflectând „debugetizarea" economiei naţionale. 

O serie de dezechilibre care au apărut în cadrul agriculturii şi în raporturi-
le ei cu alte ramuri şi sectoare ale economiei naţionale au fost determinate de: 
creşterea veniturilor populaţiei şi insuficienţa ofertei de produse; desfiinţarea 
cooperativelor şi procesul de redistribuire a pământului; insuficienţa capitalului 
şi scăderea investiţiilor din bugetul public; diminuarea resurselor energetice în-
deosebi a motorinei; nealocarea cantităţilor minimale de îngrăşăminte chimice 
şi pesticide; înrăutăţirea utilizării capacităţilor productive în special a suprafeţe-
lor amenajate pentru irigat, desecare, plantaţii de vii şi de pomi; dereglarea le-
găturilor agenţilor economici cu furnizorii de factori de producţie (piese de 
schimb, seminţe etc.), pierderi mari din fonduri fixe, îndeosebi bovine şi con-
strucţii agrozootehnice din patrimoniul fostelor cooperative agricole de produc-
ţie; scăderea productivităţii muncii şi creşterea costurilor de producţie. 

Deşi a avut loc o scădere a producţiei agricole şi industriei alimentare şi 
s-au înrăutăţit indicatorii economici şi financiari, agricultura şi industria alimen-
tară dispun de resurse naturale şi umane, precum şi de un aparat productiv ca-
re puse în valoare pot să asigure redresarea acestor ramuri şi să contribuie la 
soluţionarea problemelor securităţii alimentare şi la dezvoltarea economiei na-
ţionale. 



PARTEA A II-A 

CONTINUAREA REFORMEI, OBIECTIVE,  
DIRECŢII ŞI MIJLOACE DE ACŢIUNE 





I. OBIECTIVE 

Orientarea strategică fundamentală o constituie formarea unei economii 
agroalimentare moderne, care pe baza formării şi dezvoltării agriculturii durabi-
le şi a mecanismelor economiei de piaţă, în condiţiile unui rol activ al statului, 
să stopeze declinul producţiei, să conducă la înlăturarea dezechilibrelor dintre 
cererea şi oferta de produse alimentare, să contribuie la soluţionarea proble-
mei securităţii alimentare. 

Întrucât ţara noastră dispune de condiţii potenţiale pentru a produce 
aproape toate produsele necesare unei alimentaţii corespunzătoare a populaţi-
ei, precum şi a unor disponibilităţi pentru schimbările economice internaţionale, 
opţiunea principală o constituie dezvoltarea multilaterală a agriculturii. 

Ea exclude, însă, dezvoltarea autarhică, ţara noastră participând la divi-
ziunea internaţională a muncii în sectorul agroalimentar, pornind de la criteriul 
eficienţei economice, al avantajelor comparative. 

Pentru îmbunătăţirea consumului alimentar al populaţiei, se prognozează 
o creştere a producţiei în perioada 1993-1996, astfel încât la sfârşitul perioadei 
să se obţină pe locuitor 800-950 kg cereale, 35-46 kg floarea soarelui, 260-800 
kg sfeclă de zahăr, 180-175 kg cartofi, 95-112 kg carne, 240-285 litri lapte de 
vacă, 310-380 ouă. 

1.1. Tendinţe previzibile în evoluţia principalelor produse  
agricole în perioada 1993-1996 

În proiectarea structurii şi evoluţiei principalelor produse agricole în peri-
oada 1993-1996, s-au avut în vedere: 

− formarea unei structuri a producţiei corespunzătoare condiţiilor pedo-
climatice şi nevoilor de consum ale populaţiei (cereale, floarea soare-
lui, sfeclă de zahăr, legume, cartofi, soia, fructe, struguri, carne, lapte, 
ouă); 

− stoparea în 1993 a declinului producţiei şi revigorarea acesteia în ve-
derea asigurării din producţia internă a consumului corelat cu cererea 
solvabilă a populaţiei; 

− utilizarea cât mai completă a fondului funciar, a bazei materiale exis-
tente şi a posibilităţilor economiei naţionale de alocare a resurselor 
materiale; 

− posibilităţile de formare a capitalului în agricultură şi de susţinere a 
dezvoltării agriculturii cu fonduri din bugetul public pentru investiţii şi 
subvenţii pentru protecţia plantelor şi animalelor, formarea profesiona-
lă a producătorilor agricoli, cercetarea ştiinţifică şi pentru procurarea 
de factori de producţie de către producătorii agricoli; 
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− schimbările în structura de proprietate şi procesul de formare a gos-
podăriilor ţărăneşti familiale, a societăţilor comerciale agricole, pre-
cum şi a serviciilor pentru agricultură. 

Ţinând seama de fenomenele şi procesele care au avut loc în agricultură 
în ultimii ani, de gradul de maturizare a noilor forme organizatorice şi de posibi-
lităţile de alocare a resurselor materiale şi financiare, s-au proiectat trei varian-
te - minimă, medie şi maximă - privind nivelul producţiilor posibil de atins la 
principalele produse vegetale şi animale. 

 
VARIANTA I-a: Nivel minim 

 

 
Această variantă se bazează pe o alocare minimă de factori de producţie: 
− suprafeţele amenajate pentru irigat, existente la sfârşitul anului 1992, 

vor fi utilizate în anul 1993 în proporţie de 25-30%, urmând ca până în 
anul 1996, să se ajungă la un grad de folosire de circa 70% (1 730 mii 
hectare); 
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− cantitatea totală de îngrăşăminte chimice care se pot utiliza va fi de 
67 kg s.a./ha în 1993 şi de peste 160 kg s.a./ha în 1996, într-o struc-
tură sortimentală apropiată de cea din anul 1992; 

− suprafaţa arabilă ce va reveni pe un tractor fizic se estimează la 69,0 
ha în 1993 şi la 55 ha în 1996. 

Corelat cu parcul de tractoare şi maşini agricole şi cu suprafaţa irigată, 
necesarul de motorină pentru lucrările agricole va fi de 1,025 milioane tone în 
1993 şi de 1,073 milioane tone în 1996, iar necesarul de energie electrică pen-
tru irigaţii va fi de 640 milioane kwh în 1993 şi de 1 550 milioane kwh în 1996. 

În producţia animalieră s-au avut în vedere: 
− numărul şi calitatea efectivelor; 
− posibilităţile reduse de asigurare cu furaje şi îndeosebi cu furaje pro-

teice. 
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Producţiile prognozate în această variantă acoperă la principalele produ-
se consumul la un nivel minim fără a se recurge la import, cu excepţia anului 
1993 când este necesar să se importe grâu, zahăr, produse lactate şi cartofi. 

Pentru susţinerea producţiei animaliere estimate, va fi necesar să se im-
porte cereale furajere şi furaje proteice. 

 
VARIANTA a II-a: Nivel mediu 
 

 
Această variantă se bazează pe niveluri medii de alocări de faeton cu 

menţiunea că pentru anul 1993 s-au folosit date şi informaţii prelucrate după 
propunerile specialiştilor de la judeţe. 

Ipotezele de alocare a resurselor sunt următoarele: 
− în condiţiile în care activitatea de irigaţii se va reorganiza chiar din 

primul trimestru al anului 1993 va putea fi irigabilă circa 50% din su-
prafaţa amenajată în sisteme mari fiind posibil ca la sfârşitul anului 
1996 gradul de utilizare al suprafeţei amenajate să ajungă la 100% (1 
230 mii ha în 1993 şi 2 457 mii ha în 1996); 
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− consumul specific de îngrăşăminte chimice va fi aproape dublu com-
parativ cu varianta minimă (196 kg s.a./ha), din punct de vedere al 
structurii se preconizează ca azotul să reprezinte 58% din total, în-
grăşămintele fosfatice 31% şi 11% cele potasice; 

− parcul de tractoare va înregistra o creştere de la 147400 buc. În 1993 
la 182 700 buc. În 1996, revenind la finele perioadei circa 18 tractoare 
la 1 000 hectare arabil; 

− necesarul de motorină estimată pentru executarea lucrărilor agricole 
şi a irigaţiilor va fi în 1993 de 1,2 milioane tone, ajungând în 1996 la 
1,3 milioane tone; 

− sporirea volumului de activitate din agricultură va antrena o majorare 
a cantităţilor de energie electrică, pentru irigaţii fiind necesare în 1993 
circa 3,6 mild. kwh şi în 19% circa 4,8 mld. Kwh. 

În producţia animalieră s-au avut în vedere: 
− numărul şi calitatea biologică a animalelor; 
− posibilităţile relativ scăzute de asigurare a furajelor proteice. 
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Producţiile totale vegetale nu vor acoperi necesarul mediu de consum în 
1993, exceptând produsele: grâu, zahăr şi cartofi. Nici în această variantă pro-
ducţia totală de lapte nu va asigura necesarul de consum pentru perioada 
1993-1995. 

Producţia totală de carne va asigura necesarul minim de consum înce-
pând din 1994. Producţia pe locuitor va fi de 79 kg în 1993 şi de 102 kg în 
1996. Menţinerea în structura producţiei a unei ponderi înalte pentru carnea de 
porc şi pasăre (76%) va necesita importuri de nutreţuri proteice. 

 
VARIANTA A IlI-a: Nivel maxim 

 
În această variantă obiectivul principal a fost acela de punere în valoare 

a resurselor naturale existente în condiţiile asigurării în cantităţi sporite a facto-
rilor de producţie necesari. 

În această variantă s-au avut în vedere următoarele ipoteze: 
− intrarea în circuitul productiv a întregii suprafeţe amenajate pentru iri-

gat în sisteme mari existente la începutul anului 1993 (2 457 mii hec-
tare); 
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− alocarea a 226 kg s.a./ha arabil în 1993 şi 279 kg s.a./ha arabil în 
1996; 

− parcul de tractoare se estimează că va fi de 159 315 bucăţi în 1993 şi 
de 197 540 în 1996, revenind 58 ha teren arabil pe un tractor şi res-
pectiv 47 hectare agricol pe tractor; 

− consumul de motorină pentru principalele lucrări agricole şi pentru iri-
gaţii va fi de 1,2 mil. tone în 1993 şi respectiv de 1,4 mil. tone în 1996; 

− consumul de energie electrică se estimează la 4 706 milioane kwh în 
1993 şi respectiv 4 760 milioane kwh în 1996. 

 
Fundamentarea producţiilor medii a avut in vedere alocarea principalilor 

factori de producţie, nivelurile realizate în anii anteriori, care la unele produse 
se situează încă sub potenţialul biologic şi tehnologic existent. Atingerea pro-
ducţiilor medii propuse în această variantă va duce, în final, la obţinerea unor 
cantităţi de produse vegetale şi animale care să satisfacă necesarul de con-
sum apropiat de nivelul mediu european. De asemenea, la unele produse va 
apărea un excedent, care în funcţie de necesităţile economiei naţionale, va pu-
tea primi diferite destinaţii. 
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În această variantă se estimează că în 1994 aproape toată cantitatea de 
furaje proteice va fi asigurată din producţia internă. 

1.2. Evoluţia producţiei industriei alimentare  
în perioada 1993-1996 

Prognoza producţiei principalelor produse agroalimentare este corelată 
cu evoluţia previzibilă a principalelor materii prime agricole din producţia inter-
nă (varianta medie). 

 
Realizarea nivelurilor prognozate necesită acţiuni pe multiple planuri: 

continuarea privatizării, retehnologizarea, diversificarea sortimentală, redimen-
sionarea unităţilor de producţie. 

Îndeplinirea funcţiilor industriei alimentare necesită mutaţii fundamentale 
în sistemul actual de organizare şi funcţionare prin înlăturarea poziţiilor de mo-
nopol şi promovarea concurenţei, desfăşurarea activităţii pe baza integrării ori-
zontale şi verticale şi îndeplinirea de către organizaţiile industriale a rolului de 
antrenare a producătorilor agricoli, de valorificare superioară a materiilor prime, 
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de reducere a cheltuielilor cu alimentaţia şi de creştere a competitivităţii produ-
selor agroalimentare pe plan intern şi extern. 

1.3. Creşterea eficienţei sectorului agroalimentar  
prin integrarea în piaţa comună, cu Republica  
Moldova, pe plan regional şi mondial 

Opţiunea strategică a dezvoltării multilaterale a agriculturii constituie o 
condiţie fundamentală pentru utilizarea eficientă a condiţiilor naturale, materiale 
şi a forţei de muncă, pentru crearea disponibilului de produse pentru securita-
tea alimentară a populaţiei şi pentru participarea la schimburile economice in-
ternaţionale. În perioada următoare, aceste schimburi vor fi influenţate de: 

− intrarea în vigoare a acordurilor de asociere a României la Comunita-
tea Economică Europeană (CEE) şi Asociaţia Economică a Liberului 
Schimb (AELS); 

− integrarea României cu Republica Moldova; 
− participarea agriculturii româneşti la relaţiile de colaborare economică 

externă cu ţările arabe, cele din bazinul Mării Negre şi din fostul sis-
tem CAER, precum şi cu SUA, Japonia, China. 

În orientarea şi dimensionarea dezvoltării agriculturii pentru participarea 
ei la schimburile economice pe pieţele externe se au în vedere următoarele: 

− producerea de produse în condiţii de eficienţă economică şi competiti-
vitate pe pieţe externe care să contribuie la sporirea exportului şi echi-
librarea balanţei comerciale şi de plăţi externe; 

− crearea resurselor valutare din exportul produselor alimentare exce-
dentare necesare pentru a asigura importurile de produse deficitare, 
pe plan intern, cerute atât de creşterea şi diversificarea consumului 
alimentar al populaţiei, cât şi de completarea consumului animalier cu 
proteină furajeră; 

− capacitatea de producţie şi cererea potenţială a pieţelor externe pe 
termen mediu şi lung s-ar putea concretiza în exportul de cereale 
boabe (grâu şi porumb), ulei de floarea soarelui, legume şi fructe 
proaspete şi mai ales conservate - vinuri şi unele sortimente de carne 
şi produse din carne; 

− producerea pentru export de material biologic - seminţe, material 
sădi-tor, animale de rasă şi biotehnologii - ţinând seama de potenţialul 
ştiinţific şi tehnologic, precum şi de forţa de muncă de care dispune 
ţara noastră; 

− orientarea prioritară spre Piaţa Comună şi pregătirea agriculturii pen-
tru participarea la procesele de integrare în spaţiul economic euro-
pean. În acest sens se au în vedere; 
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− specializarea producţiei în acele produse care fac obiectul asocierii şi 
ulterior al integrării, pentru crearea unor partizi mari şi regulate de 
mărfuri pentru export, la nivelul standardelor internaţionale; 

− cooperarea cu instituţiile financiare şi firmele private din Piaţa Comu-
nă, urmărind atragerea de noi surse de investiţii din exterior, pentru 
introducerea de inovaţii tehnologice, modernizarea cercetării ştiinţifi-
ce, dezvoltarea de noi capacităţi in industria de prelucrare şi în dome-
niul infrastructurii agricole; 

− cooperarea în domeniul legislativ pentru, alinierea legislaţiei noastre 
agricole la cerinţele celei din Piaţa Comună agricolă. 

− integrarea cu Republica Moldova cere măsuri complexe vizând: re-
structurări şi adaptări reciproce ale producţiilor agroalimentare; apro-
vizionarea prioritară din producţia proprie a ţării, investiţii şi întreprin-
deri comune; solidaritate financiară; unificarea legislaţiei agricole, va-
male şi de colaborare economică reciprocă, etc. 

− integrarea in fluxurile financiare mondiale, mai ales în cadrul FMI, 
BIRD, BERD, pentru obţinerea de credite performante necesare dez-
voltării agriculturii durabile. 



II. DIRECŢII ŞI MIJLOACE DE ACŢIUNE 

2.1. Privatizarea în agricultură şi industria alimentară 
Principala direcţie de acţiune pentru formarea noii structuri agrare o con-

stituie privatizarea, care se află în plină desfăşurare, determinând atât formele 
de proprietate şi de exploataţii cât şi restructurarea producţiei. 

2.1.1. Formarea şi consolidarea gospodăriei ţărăneşti comerciale 
bazată pe munca familiei 

Procesul formării şi consolidării gospodăriei ţărăneşti bazată pe munca 
familiei este de durată şi deosebit de complex, necesitând măsuri coerente în 
raport cu etapele desfăşurării lui. 

a) Intensificarea acţiunii de punere a pământului în posesia ţărănimii şi 
de acordare a titlului de proprietate. În acest scop se au în vedere: 

− realizarea prevederilor cuprinse în hotărârile (725 şi 730) adoptate de 
Guvern la finele anului 1992; 

− creşterea numărului de specialişti în măsurători topografice la 5 000 
în 1993 şi organizarea de cursuri pentru specializare în acelaşi an a 
cel puţin 1 000 de persoane cu prioritate din rândul inginerilor agro-
nomi şi al altor cadre din agricultură, cheltuielile suportându-se din 
bugetul statului; 

− asigurarea fondurilor băneşti pentru plata specialiştilor, membrilor 
comisiilor locale şi personalului ajutător, precum şi pentru aparatura 
necesară care la nivelul anului 1993 se ridică la 8,7 miliarde. Până la 
aprobarea bugetului de stat pe 1993, aceste fonduri urmează să se 
aloce lunar pentru începerea activităţii; pentru anii următori aceste 
fonduri se vor modifica în raport cu volumul activităţii şi evoluţia salari-
ilor din economie şi se vor recupera din taxa ce se plăteşte de fiecare 
proprietar la înmânarea titlului de proprietate; 

− completarea legislaţiei prin adoptarea Legii arendei, a Legii pentru în-
fiinţarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Dezvoltare şi Amenajare Ru-
rală, a Legii cadastrului general şi publicităţii imobiliare, a Legii credi-
tului agricol; 

− rezolvarea situaţiilor în care coeficientul de reducere a suprafeţelor a 
fost exagerat de mare (peste 30%) prin compensarea cu terenuri de 
la unităţile de stat în cazul în care acestea dispun de rezerve, iar în si-
tuaţiile în care nu există asemenea rezerve să se facă compensarea 
în bani. 
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Prin realizarea măsurilor mai sus menţionate şi prin aplicarea normelor 
de muncă specificate în H.G. nr. 728 din 10.11.1992, se estimează că până în 
1995 se vor emite peste 80% din numărul total de titluri de proprietate, diferen-
ţa constituind-o situaţii aflate în litigii ce se vor rezolva prin apelarea la instanţe-
le judecătoreşti. 

Până la eliberarea titlurilor de proprietate sau a proceselor verbale de 
punere în posesie, în adeverinţele de proprietate, comisiile locale vor menţio-
na, pe verso, suprafeţele şi parcelele asupra cărora s-a stabilit dreptul de pro-
prietate şi s-a făcut punerea în posesia estimativă. In baza adeverinţei, proprie-
tarul are toate drepturile şi obligaţiile conferite de titlul de proprietate cu excep-
ţia dreptului de înstrăinare. În vederea cultivării întregii suprafeţe, acţiunea de 
punere in posesie estimativă se va încheia până la 1 iunie 1993. 

Punerea în posesie va fi definitivată prin măsurători precise pe baza că-
rora se vor întocmi procese-verbale de punere în posesie şi eliberarea titlurilor 
de proprietate. 

Până la eliberarea titlurilor de proprietate, procesele-verbale de punere 
în posesie creează proprietarilor toate drepturile şi obligaţiile conferite de titluri-
le de proprietate. 

Prevederile de mai sus vor fi reglementate printr-o hotărâre a Guvernului. 
 
b) Îmbunătăţirea aprovizionării cu mijloace tehnice moderne şi cu materi-

al biologic de calitate superioară. Depăşirea stării precare in care se află în 
prezent exploataţiile ţărăneşti familiale necesită măsuri pe multiple planuri: 

− producerea de către industrie a unor tipuri de tractoare, maşini agrico-
le, utilaje adaptate la noua structură agrară; îngrăşăminte chimice şi 
substanţe de combatere a bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în cantită-
ţile necesare şi în forme accesibile de ambalare şi prezentare; mate-
riale pentru construcţii agrozootehnice; 

− institutele şi staţiunile de cercetări precum şi societăţile comerciale cu 
capital mixt să producă şi să ofere gospodăriilor ţărăneşti familiale 
cantităţi suficiente de seminţe şi material săditor din soiuri omologate 
şi animale de rasă; 

− acordarea de priorităţi şi facilităţi pentru procurarea factorilor de pro-
ducţie. 

 
c) Creşterea dimensiunilor exploataţilor ţărăneşti prin cumpărarea de 

pământ şi prin arendare. 
În scopul aplicării prevederilor Legii fondului funciar privind circulaţia te-

renurilor agricole, a prevenirii fenomenelor de speculă şi deposedării de pă-
mânt a categoriilor defavorizate, Agenţia pentru Dezvoltarea şi Amenajare Ru-
rală trebuie să ţină sub control piaţa funciară. 
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Întrucât procesul de arendare va fi mai dinamic decât cel de vânzare - 
cumpărare a terenurilor este necesar să se creeze cadrul legal care să prote-
jeze atât pe proprietari cât şi pe arendaşi. 

 
d) Organizarea cooperaţiei gospodăriilor ţărăneşti, familia şi funcţionarea 

acesteia pe principiile economiei de piaţă. 
Cooperaţia rurală este menită să contribuie la sprijinirea şi consolidarea 

gospodăriilor ţărăneşti familiale pe baza creşterii productivităţii muncii, eficien-
ţei activităţii economice şi solidarului cooperatist. 

Funcţionând pe principiile economiei de piaţă, a concurenţei şi competiti-
vităţii, cooperaţia rurală ar putea fi organizată în următoarele domenii: 

− în sfera producţiei primare: asociaţii de cultivare în comun a terenuri-
lor, în creşterea animalelor etc.; 

− în sfera aprovizionării: cooperative de aprovizionare cu material biolo-
gic, furaje, produse chimice, combustibil, materiale de construcţii, pie-
se de schimb etc.: 

− în sfera prelucrării produselor primare: cooperative de panificaţie, 
produse lactate, conserve şi prelucrarea fibrelor etc.; 

− în domeniul depozitării şi comercializării produselor agricole: a cerea-
lelor, fructelor, legumelor, produselor animaliere etc.; 

− în domeniul serviciilor: cooperative pentru mecanizarea lucrărilor agri-
cole, construcţii gospodăreşti şi locuinţe etc.; 

− în sfera financiar-bancară: cooperative pentru depuneri de capital şi 
acordarea de credite şi facilităţi; 

− în sfera asigurărilor: cooperative de asigurare a producţiei, de asigu-
rări de risc, cooperative cu funcţii de protecţie socială a familiilor ţără-
neşti, inclusiv pentru pensii de invaliditate sau de bătrâneţe. 

2.1.2. Privatizarea societăţilor comerciale agricole cu capital de stat 
şi restructurarea activităţii acestora 

Fiind eliberate de practici de comandă şi dispunând de avantajele con-
centrării producţiei, precum şi de un potenţial ridicat (funciar, biologic, tehnic, 
material şi uman), societăţile comerciale agricole reprezintă forma de exploata-
ţie agricolă care se apropie cel mai mult de exigenţele unei agriculturi compa-
rabile cu cea din ţările dezvoltate. În situaţia în care se află agricultura noastră 
în prezent, societăţile comerciale agricole pot fi punctul de sprijin al puterii pu-
blice în asigurarea unui fond de produse agricole stabil pentru aprovizionarea 
populaţiei de la oraşe şi pentru alte nevoi. De asemenea, ele îşi pot adapta cel 
mai uşor producţia in cazul integrării în Piaţa Comună, potrivit normelor exigen-
ţelor ce rezultă din această integrare. 

În condiţiile noi ale dezvoltării agriculturii, structura de producţie a socie-
tăţilor comerciale trebuie să se modifice în direcţiile producerii cu prioritate a 
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produselor deficitare sau solicitate la export prin comenzi de stat şi a materialu-
lui biologic, seminţe, material săditor, animale de prăsilă de calitate superioară, 
necesar ridicării nivelului producţiei în gospodăriile ţărăneşti. În felul acesta, în 
strategia dezvoltării agriculturii, societăţile comerciale agricole urmează să în-
deplinească funcţii de primă importanţă atât în progresul general al acestei ra-
muri cât şi în reglarea de către puterea publică a ofertei de produse agricole. 

Continuarea privatizării societăţilor comerciale agricole se poate realiza 
prin: 

− privatizarea managementului. Contractele manageriale care se vor 
încheia cu flecare societate comercială vor stimula iniţiativa, spiritul 
întreprinzător şi comercial, vor întări responsabilitatea factorilor de 
conducere, vor încuraja performanţele, asigurând stimularea persona-
lului care va contribui în mod direct la realizarea indicatorilor contrac-
tanţi; 

− vânzări de acţiuni şi/sau de active in conformitate cu Legea 58/1991; 
− pentru unităţile de dimensiuni mici şi mijlocii ca patrimoniu şi număr 

de salariaţi, va fi promovat şi procedeul de cumpărare a unităţilor de 
către proprii salariaţi şi acţionari existenţi. 

Ca ordin de prioritate în 1993 se propun pentru privatizare societăţile 
comerciale în care capitalul social privat este preponderent, precum şi cele 
mici indiferent de ponderea capitalului privat. 

2.1.3. Privatizarea activităţii de cercetare aplicativă, de dezvoltare  
şi de extension 

Activitatea ştiinţifică de laborator şi câmpuri experimentale din institutele 
şi staţiunile de cercetare şi fermele didactice se va desfăşura în cadrul regiilor 
autonome. Activitatea de producţie şi de extension urmează să fie organizată 
sub formă de servicii pe baze comerciale. 

2.1.4. Organizarea şi funcţionarea serviciilor pentru agricultură 
Una din direcţiile de acţiune pentru dezvoltarea unei agriculturi durabile o 

constituie organizarea unităţilor de servicii. 
 
a) În domeniul mecanizării agriculturii 
Existenţa unor unităţi de servicii de mecanizare în agricultură se înscrie 

in tendinţa generală de concentrare, modernizare a proceselor de producţie, 
creştere a productivităţii muncii şi reducere a cheltuielilor de mecanizare. Prin-
cipalele activităţi ale acestor unităţi sunt: executarea de lucrări agricole pe bază 
de comandă fermă sau contract la toţi solicitanţii - gospodării familiale, societăţi 
agricole, asociaţii; executarea de lucrări de întreţinere şi reparaţii la tractoare şi 
maşini agricole proprii şi deţinute de persoane fizice sau juridice; recondiţionări 
de piese şi subansamble etc. 
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În vederea continuării acţiunii de privatizare în actualele societăţi comer-
ciale pentru mecanizarea agriculturii se impune înainte de toate reevaluarea 
patrimoniului pentru evitarea atât a subevaluării cât şi a supraevaluării. 

Problema privatizării SA Agromec trebuie privită în legătură cu numărul 
redus şi starea tehnică a parcului de tractoare şi maşini agricole cu necesitatea 
cultivării întregii suprafeţe de teren în condiţii de eficienţă ridicată. In situaţia în 
care o parte din tractoarele şi maşinile de la Agromec s-ar dispersa prin vânza-
rea lor la producătorii agricoli individuali efectele ar fi: necultivarea unei impor-
tante suprafeţe de teren (în prezent producătorii individuali efectuează un vo-
lum de lucrări agricole foarte redus cu tractoarele pe care le deţin - aproximativ 
10 hectare/tractor/an - faţă de 90 hectare (Agromec), obţinerea unor producţii 
scăzute cu costuri mari. 

Soluţiile de privatizare trebuie să evite aceste efecte.... 
În acest sens ar putea fi luate în considerare următoarele variante: 
 
Varianta I 

• Vânzarea secţiilor de mecanizare salariaţilor acestora cu plata în produ-
se agricole, eşalonată pe o perioadă de 6 ani şi la preţurile în echivalent 
grâu existente la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare. 
În această situaţie: 
− secţiile de mecanizare vor fi obligate să execute numai lucrări agricole 

pentru a-şi achita în produse ratele scadente pentru plata utilajelor; 
aceasta ar fi o sursă de constituire a fondului de produse agricole 
pentru consum în perioada de tranziţie până la consolidarea noilor 
forme de exploataţii agricole; 

− S.C. Agromec ar rămâne în continuare societate comercială cu capital 
preponderent de stat, având ca obiect principal de activitate: aprovizi-
onarea tehnico-materială a secţiilor de mecanizare, efectuarea repa-
raţiilor, executarea de lucrări specializate (recoltat cu combine, lucrări 
de chimizare, lucrări cu tractoarele grele) folosind utilajele disponibili-
zate de la secţii şi personalul din atelierele mecanice. 

 
Varianta II 

• Acordarea de acţiuni pe baza certificatelor de proprietate salariaţilor din 
unităţile respective şi producătorilor agricoli din raza de activitate a S.C. 
Agromec în limita celor 30% din capitalul social alocat Fondului Proprie-
tăţii Private. 

• Vânzarea de acţiuni salariaţilor în condiţiile prevăzute de Legea nr. 
58/1991 precum şi producătorilor agricoli. 
Faptul că acţionarii sunt salariaţii şi producătorii agricoli din raza de acti-

vitate a S.C. Agromec face posibilă participarea lor la conducerea unităţii, spo-
rirea interesului pentru organizarea eficientă a activităţii şi exercitarea controlu-
lui asupra acesteia; efectuarea lucrărilor mecanizate pe terenurile producători-
lor agricoli acţionari şi a asociaţiilor acestora pe bază de contract. 
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Varianta III  
Vânzarea S. C. Agromec de dimensiuni mici salariaţilor (MEBO). Califi-

carea salariaţilor atât în utilizarea cât şi în întreţinerea şi repararea parcului de 
tractoare şi maşini agricole, coroborată cu interesul pe care îl generează pro-
prietatea particulară, ar putea conduce la îmbunătăţirea radicală a activităţii în 
acest domeniu. 

 
b) În domeniul amenajărilor şi exploatării lucrărilor de îmbunătăţiri funciare 
Funcţionează societăţi comerciale de construcţii, mecanizare şi exploata-

re a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare. Direcţiile principale în care vor acţiona 
aceste societăţi sunt: exploatarea amenajărilor existente; continuarea şi finali-
zarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare aflate în stadii avansate de realizare; 
modernizarea sistemelor de irigaţii în vederea reducerii consumurilor specifice 
de apă şi energie electrică şi adaptarea lor la noua structură de proprietate; 
asigurarea activităţii de marketing şi SERVICE, atât pentru echipamente specifi-
ce irigaţiilor, cât şi pentru alte echipamente din dotarea beneficiarilor agricoli indi-
viduali sau din asociaţii, în vederea privatizării se propun următoarele variante: 

 
Varianta I  
Amenajările de interes naţional, cu folosinţă comună pentru toţi producă-

torii agricoli, care constau din prize pentru captarea apei, staţiile de pompare, 
de punere sub presiune a apei, canalele de transport, construcţiile hidrotehnice 
şi instalaţiile de dirijare a apei, digurile de apărare contra inundaţiilor şi gheţuri-
lor de-a lungul Dunării, cu caracter strategic şi lucrările de combatere a eroziu-
nii solului să rămână proprietate de stat şi să fie gestionate sub formă de regii 
autonome; amenajările interioare preluate de societăţile comerciale de exploa-
tare de la cooperativele agricole, împreună cu creditele nerambursate către 
stat de foştii proprietari, vor fi gestionate de societăţile comerciale, privatizarea 
acestora realizându-se numai prin vânzarea de acţiuni (după reglementarea 
modului de restituire a părţii de capital achitată de foştii proprietari); societăţile 
specializate în execuţia lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, de mecanizare şi 
transport se pot privatiza, folosindu-se vânzarea de acţiuni şi active, locaţia de 
gestiune, concesionarea, închirierea. 

 
Varianta II 
Având în vedere faptul că lucrările de îmbunătăţiri funciare sunt lucrări cu 

caracter strategic, multe din sistemele hidroameliorative acoperind funcţional 
mai multe judeţe, este necesară înfiinţarea Regiei naţionale de exploatare a lu-
crărilor de îmbunătăţiri funciare (RANELIF) ca monopol al statului, care să răs-
pundă de gestionarea şi funcţionarea lucrărilor de interes comun, care servesc 
toate amenajările interioare, indiferent de forma de proprietate a acestora. 
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Regia Naţională, prin sistemele de exploatare teritoriale, va îndruma şi 
controla aplicarea udărilor de către beneficiarii de teren şi la solicitarea acesto-
ra poate închiria echipamentele de udare pe care le deţine. 

Aplicarea udărilor (mutarea aripilor de ploaie) nu poate fi făcută în viitorii 
3-6 ani de către personalul sistemelor de irigaţii; acest personal fiind insufici-
ent, urmează ca lucrările să cadă în sarcina beneficiarului. 

 
c) În domeniul asigurării seminţelor şi materialului săditor 
Contractarea, condiţionarea şi comercializarea seminţelor şi materialului 

săditor se realizează prin societăţi comerciale specializate cu filialele la nivelul 
judeţelor. 

În perspectivă se prevede extinderea şi continuarea procesului de priva-
tizare prin vânzare de acţiuni şi active. 

 
d) În domeniul protecţiei plantelor 
Prognoza, avertizarea şi controlul acţiunilor se va realiza de către in-

spectoratele judeţene de protecţia plantelor care sunt instituţii publice. 
Aprovizionarea cu pesticide şi executarea combaterii bolilor şi dăunători-

lor de plante se vor realiza de către actualele centre teritoriale de protecţia 
plantelor, care se vor transforma in societăţi comerciale. 

 
e) În domeniul sanitar-veterinar 
Activitatea de supraveghere a stării de sănătate a efectivelor de animale, 

prevenirea şi combaterea bolilor la animale, şi a celor transmisibile la om, apă-
rarea indemnităţii teritoriului faţă de bolile de mare difuzibilitate, precum şi pro-
tejarea sănătăţii publice prin asigurarea salubrităţii şi calităţii produselor de ori-
gine animală şi furajelor, se execută de către personalul de specialitate retribuit 
de la bugetul administraţiei centrale. 

Controlul privind modul de aplicare şi respectare a Legii sanitar-
veterinare, normei unice şi programul strategic de profilaxie şi supraveghere şi 
combatere a bolilor la animale se asigură de către poliţia sanitar-veterinară în-
cadrată cu persoane de specialitate retribuit de la bugetul administraţiei centrale. 

Activitatea de privatizare a asistenţei medicale veterinare se poate reali-
za prin cabinete, clinici, farmacii, puncte farmaceutice şi laboratoare de analize 
specifice. 

Acţiunile de aprovizionare şi desfacere a medicamentelor şi produselor 
de uz veterinar, deratizarea şi ecarisarea teritoriului se pot privatiza. 

2.1.5. Privatizarea industriei alimentare 
Pornind de la diversitatea unităţilor din industria alimentară şi de la nece-

sitatea asigurării unei dezvoltări normale a prelucrării produselor agricole, pro-
cesul de privatizare trebuie să se facă treptat pe următoarele căi şi forme: 
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− întreprinderile mici să fie privatizate prin vânzarea către investitori 
particulari sau prin metoda MEBO către salariaţi; prin vânzarea de ac-
tive şi/sau de acţiuni; 

− întreprinderile mari să fie privatizate prin organizarea de societăţi cu 
capital mixt, de stat şi particular, 

− întreprinderile mari, care au subunităţi la nivel judeţean sau pe raza 
mai multor judeţe, pot fi descentralizate în vederea vânzării acestor 
subunităţi către propriii salariaţi sau alţi investitori. 

Până la privatizare să se introducă contractul de management. 

2.2. Integrarea agriculturii în mecanismele economiei  
de piaţă. Pieţele agricole şi consolidarea sistemului  
instituţional al economiei de piaţă 

Soluţionarea problemei securităţii alimentare este organic dependentă de 
formarea sistemului instituţional al economiei de piaţă care să asigure dezvol-
tarea agriculturii prin acţiunea variabilelor macroeconomice cu funcţii de pro-
ducţie (în principal a capitalului) şi a variabilelor macroeconomice cu funcţii de 
reglare (preţuri, credite, impozite, taxe, subvenţii). Consolidarea sistemului or-
ganizaţional şi instituţional al economiei de piaţă şi a cadrului legislativ cores-
punzător, va asigura canalizarea comportamentului' agenţilor economici spre 
realizarea obiectivelor dezirabile. 

2.2.1. Consolidarea sistemului instituţional al economiei de piaţă 
Reforma economică şi socială prin care se realizează instituţiile şi meca-

nismele economiei de piaţă şi se pun în mişcare forţele pieţei: dezvoltarea sec-
torului privat, liberalizarea preţurilor şi comerţului, extinderea pieţei muncii, libe-
ralizarea salariilor şi îmbunătăţirea sistemului de protecţie socială, extinderea 
pieţei financiare şi liberalizarea pieţei valutare, se particularizează în agricultu-
ră prin: 

− un grad mai ridicat de privatizare decât în alte sectoare de activitate şi 
existenţa unor dezechilibre atât în interiorul ramurii - neconcordanţa 
dintre noua structură a proprietăţii şi exploataţiilor şi sistemul de ser-
vicii pentru agricultură - (mecanizare, irigaţii, protecţia plantelor şi 
animalelor), cât şi în afara ei determinate de menţinerea agenţilor 
economici cu caracter de monopol care furnizează inputuri agriculturii 
sau achiziţionează şi comercializează producţia agricolă; 

− liberalizarea preţurilor la majoritatea produselor, menţinerea unor pre-
ţuri fixe la nivel central, sistemul defectuos de negociere al acestora, 
precum şi practicarea de subvenţii la preţuri la unele produse creează 
distorsiuni şi dezechilibre în funcţionarea pieţelor produselor agricole; 

− cu toate măsurile de intervenţie: subvenţionarea parţială a combusti-
bilului, îngrăşămintelor chimice, seminţelor, dobânzilor la credite etc, 
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pentru reglarea pieţelor produselor agroalimentare, preţurile acestor 
produse au manifestat o puternică tendinţă inflaţională. Cauzele prin-
cipale au fost inflaţia datorită dezechilibrului dintre cerere şi ofertă şi 
inflaţia prin costuri. Inflaţia prin costuri a fost determinată de creşterea 
preţurilor la inputurile din afara ramurii, de deficienţele in conversia 
consumurilor intermediare, de nivelul de organizare şi gestiune al ex-
ploataţiilor agricole, precum şi de neadaptarea activităţii de achiziţio-
nare şi comercializare a produselor agricole la schimbările intervenite 
în structura agrară: 

− liberalizarea pieţei valutare generează dereglări în preţurile produselor 
agricole şi frânează formarea capitalului exploataţiilor agricole şi ce-
lorlalţi agenţi economici; 

− extinderea pieţei financiare are o influenţă pozitivă asupra funcţionării 
pieţelor agricole. Exploataţiile agricole ţărăneşti au însă un grad scă-
zut de „monetizare", din cauza subvenţiilor şi creditelor acordate prin 
agenţi economici cu rol integrator, a efectuării unor lucrări agricole, pe 
baza cheltuielilor din bugetul public nerambursate, precum şi din cau-
za inexistenţei unui sistem de impozite şi taxe în gospodăriile ţără-
neşti, pe terenurile agricole, pe patrimoniu şi pe venituri. 

Oprirea declinului producţiei agricole, contracararea inflaţiei şi depăşirea 
dezechilibrelor existente necesită utilizarea unui sistem de stabilizatori ai pieţe-
lor cum sunt: programele de producţie prin care să se coreleze oferta cu cere-
rea solvabilă, folosirea variabilelor macroeconomice cu funcţii de reglare - pre-
ţurile, creditele şi dobânda, pârghiile financiare - impozite, taxe, mecanismele 
de formare şi utilizare a subvenţiilor, precum şi a fondurilor destinate asigurării 
de risc a producătorilor. 

Utilizarea acestor stabilizatori este concepută să asigure instituţionaliza-
rea mecanismelor de piaţă până în 1995. 

 
a) Programele de producţie 
Punctul de plecare şi elementul hotărâtor pentru stabilizarea pieţelor îl 

constituie elaborarea de programe la produsele care au importanţă strategică 
pentru securitatea alimentară. Aceste produse sunt: grâu, porumb, sfeclă de 
zahăr, floarea soarelui, soia, carne, lapte, ouă, precum şi furaje proteice. 

Programele de producţie trebuie stabilite în funcţie de cererea solvabilă 
internă, precum şi de piaţa externă şi susţinute prin asigurarea cu factori de 
producţie şi prin acţiunea coroborată a tuturor variabilelor macroeconomice cu 
funcţii de reglare. 

 
b) Preţurile factorilor de producţie, ale produselor agricole şi serviciilor  
Orientarea principală o constituie liberalizarea treptată a preţurilor, res-

pectiv crearea condiţiilor pentru formarea acestora pe baza raporturilor dintre 
cerere şi ofertă. 
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Inserţia agriculturii în economia de piaţă presupune instituirea unui nou 
sistem de preţuri care să îmbine acţiunea de liberalizare a acestora cu inter-
venţionismul puterii publice. În cadrul acestui sistem de preţuri se disting: 

− preţul indicativ, diferenţiat zonal, ca bază de pornire pentru negocie-
rea preţurilor de vânzare-cumpărare a produselor agricole; 

− preţul de intervenţie, care exprimă 'imita inferioară sub care preţurile 
pieţei nu trebuie să scadă. Atingerea acestei limite declanşează inter-
venţia organelor guvernamentale; ele sunt preţuri garantate; 

− preţul „prag" este preţul sub nivelul căruia un produs provenind din 
terţe ţări nu poate fi importat. 

Pe termen scurt, se va continua procesul de reducere a subvenţionării 
unor factori de producţie (îngrăşăminte, pesticide, sămânţă şi furaje proteice) şi 
a unor produse agroalimentare (pâine, lapte, zahăr, ulei, unele sortimente de 
carne) precum şi a serviciilor. 

 
c) Credite şi dobânzi 
Având în vedere starea actuală a agriculturii şi particularităţile producţiei 

agricole, creditul se constituie într-o sursă de bază a realizării programelor de 
producţie şi a echilibrării raportului dintre cerere şi ofertă. Acordarea de credite 
producătorilor agricoli trebuie să se facă diferenţiat în raport de natura activităţii 
pentru care se solicită, acordându-se prioritate creditelor pentru investiţii în noi 
obiective, modernizări, tehnologii performante, sectoare şi produse deficitare. 

 
d) Sistemul fiscal 
Constituind principala legătură a exploataţiilor agricole cu bugetul public 

şi local, sistemul fiscal trebuie astfel conceput încât să conducă la susţinerea 
gospodăriilor ţărăneşti viabile, la dezvoltarea unor ramuri de importanţă majoră 
pentru economia naţională, a zonelor defavorizate etc. 

Fiscalitatea trebuie sa fie echilibrată şi suportabilă de către producătorii 
agricoli. 

Impozitarea trebuie să se facă in raport de suprafaţa de teren şi de veni-
tul net. 

Impozitul funciar - pe teren, se impune a fi diferenţiat pe zone de fertilita-
te şi categorii de folosinţă, iar impozitul pe veniturile exploataţiei - să aibă la 
bază norme de venit net pe hectar şi pe animal, diferenţiat în funcţie de zona 
de favorabilitate, categoria de folosinţă, specia de animale. Ca şi în celelalte 
ramuri ale economiei, sistemul de impozitare trebuie să fie progresiv. Pentru 
protejarea producătorilor cu venituri mici, până la o anumită limită de venit 
anual, această categorie ar trebui scutită de plata impozitului. De asemenea, 
pentru a stimula realizarea unor programe deficitare, sistemul de impozitare 
trebuie să prevadă o serie de înlesniri fiscale concretizate în scutiri sau redu-
ceri ale impozitului pe venit. Scutiri sau reduceri de impozit pe venit s-ar impu-
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ne şi în situaţia de pierdere totală sau parţială a producţiei datorită unor calami-
tăţi naturale. 

 
e) Formarea şi utilizarea capitalului in agricultură 
Pornind de la stadiul actual şi de la unele ipoteze luate în calcul, în dez-

voltarea agriculturii s-ar putea prefigura următoarele corelaţii pentru perioada 
1993-1996: 

 
Procesul de formare şi creştere a capitalului este contradictoriu, pe de o 

parte datorită pierderilor de capital produse din cauze obiective şi subiective în 
reorganizarea agriculturii pe noi baze, iar pe de altă parte, datorită nevoilor de 
capital pentru formarea noii structuri agrare, inflaţiei, îndeosebi, a celei prin 
costuri, cheltuielilor mari necesitate de protecţia mediului, de organizarea, con-
ducerea şi gestionarea exploataţiilor agricole. 

În varianta de creştere medie a producţiei agricole luată în calcul, valoa-
rea adăugată sporeşte mai repede decât producţia agricolă finală ca urmare a 
unei mai bune conversii a consumurilor intermediare. În aceste condiţii, agricul-
tura îşi poate crea surse proprii de capital care însumează în perioada 1993-
1996, 1,1 mii miliarde lei. 

Potrivit unor estimări, necesarul de capital pentru dezvoltarea şi moder-
nizarea aparatului productiv în vederea realizării nivelurilor de producţie şi veni-
turi proiectate, se ridică la cca. 2,5 mii miliarde lei, ceea ce presupune interven-
ţia publică pentru acoperirea diferenţei din alte surse la circa 1,2-1,4 mii miliar-
de lei. 
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Principalele direcţii de investiţii în agricultură în perioada 1993-1996 
sunt: 

− repunerea în funcţiune a sistemelor de irigaţii pentru care se estimea-
ză un necesar de fonduri de 400 miliarde lei; 

− înlocuirea mijloacelor mecanizate uzate - fizic şi moral, modernizarea 
şi diversificarea parcului de tractoare şi maşini agricole pentru care se 
estimează un necesar de fonduri de aproximativ 600 miliarde lei; 

− refacerea şi îmbunătăţirea efectivelor bovine. 
Pentru 1993, necesarul de fonduri din bugetul public se ridică la aproxi-

mativ 500 miliarde lei. 

 
Partea din bugetul public destinată investiţiilor în agricultură se va mate-

rializa în alocaţii bugetare şi bonificaţii la dobânda creditelor pe termen lung. 
Subvenţiile vor fi alocate în principal pentru: 
− susţinerea factorilor de producţie la produsele strategice (grâu, po-

rumb, floarea soarelui, sfeclă de zahăr, soia, cartofi, came bovine, 
came porcine, carne pasăre, lapte de vacă). Subvenţiile se vor practica 
pentru acoperirea diferenţelor de preţ la seminţe şi material de plan-
tat, îngrăşăminte chimice şi pesticide, apa de irigat, furaje proteice; 

− acţiuni agrozooveterinare (amendarea solurilor acide, combaterea bo-
lilor şi dăunătorilor în sectorul vegetal şi animal - acţiuni de interes na-
ţional reproducţie, inclusiv selecţia animală); 

− bonificarea la dobânzile pentru creditele de producţie şi de investiţii. 
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2.3. Organizarea şi funcţionarea pieţelor agricole 
Dezvoltarea agriculturii şi a întregului sistem agroalimentar poate avea 

loc numai în condiţiile organizării şi funcţionării pieţelor agricole, care să cu-
prindă atât piaţa factorilor de producţie, piaţa serviciilor cât şi piaţa produselor 
agricole. 

2.3.1. Piaţa factorilor de producţie 
Piaţa factorilor de producţie din agricultură, înscriindu-se în mecanismul 

general al variabilelor macroeconomice cu funcţii de producţie şi cu funcţii de 
reglare, are o serie de caracteristici proprii determinate de particularităţile în 
care se realizează procesele de producţie şi economice din această ramură. 
Aceste particularităţi vizează toate componentele pieţei, factorii de producţie - 
piaţa funciară, piaţa aparatului productiv, piaţa mijloacelor circulante, piaţa 
muncii, precum şi piaţa capitalului. 

2.3.2. Piaţa funciară 
Întrucât proprietatea funciară constituie piatra unghiulară a întregului sis-

tem social din agricultură, care generează un complex de interese atât indivi-
duale şi de grup, cât şi generale, de ordin naţional, fondul funciar agricol face 
obiectul unei pieţe aparte, a unei pieţe speciale. 

Piaţa pământului este în prezent limitată datorită neacordării, încă, a titlu-
rilor de proprietate, pentru cea mai mare parte a fondului funciar, practicându-
se forme ilicite de vânzare-cumpărare mai ales a terenurilor din intravilan, pre-
cum şi de arendare a terenurilor. Formarea pieţei funciare necesită instituirea 
unor legături directe şi implicite între obiectul proprietăţii prin intermediul ele-
mentelor ei - posesiunea, utilizarea, dispoziţia şi uzufructul, şi exploataţiile 
agricole şi alţi agenţi economici care acţionează în economia de piaţă. 

Organizarea pieţei funciare necesită luarea în considerare a fiecărui 
element al proprietăţii asupra pământului şi al ansamblului acesteia, precum şi 
a diferitelor forme de funcţionare, urmărindu-se reglarea prin variabilele macro-
economice a proceselor economice pe care le declanşează. 

a) Vânzarea-cumpărarea de terenuri agricole se va extinde pe măsura 
acordării titlurilor de proprietate, în principal, pe seama suprafeţelor de teren 
deţinute de proprietarii nelegaţi de agricultură sau vârstnici. Procesele pe care 
le generează sunt contradictorii constând, pe de o parte, în concentrarea pro-
prietăţii funciare şi a exploataţilor care favorizează utilizarea tehnicilor şi tehno-
logiilor avansate, creşterea producţiei şi productivităţii muncii şi, pe această 
bază, a forţei economice în lupta de concurenţă, iar pe de altă parte, în perico-
lul deposedării de pământ a unor categorii de ţărani şi apariţia unor stări con-
flictuale, în transferul unor surse de dezvoltare create în agricultură în alte sec-
toare neagricole, în creşterea costurilor de producţie individuale şi a presiunii 
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asupra preţurilor de vânzare a produselor agricole, influenţând, în ultimă in-
stanţă, costul alimentaţiei pentru întreaga populaţie. 

Pentru contracararea efectelor negative ale vânzării-cumpărării de tere-
nuri agricole, s-ar impune ca Agenţia de Dezvoltare şi Amenajare Rurală, pe 
lângă atribuţiile ce-i sunt stabilite prin Legea Fondului Funciar, să urmărească 
evoluţia preţurilor pieţei funciare şi să elaboreze preţuri orientative pe zone, ca-
tegorii de terenuri etc, să acţioneze în direcţia formării gospodăriilor agricole 
bazate pe munca familială. 

b) Arendarea pământului se prefigurează ca un proces de mai mare am-
ploare şi mai dinamic în raport cu vânzarea-cumpărarea de terenuri. Ea nu 
schimbă structura de proprietate asupra pământului şi prezintă avantajul că 
plata pentru folosirea pământului se face din rezultatele obţinute, stimulând 
producţia pentru piaţă şi preocuparea pentru venit net, pentru profit. Pentru or-
ganizarea acestui segment al pieţei funciare s-ar impune crearea cadrului juri-
dic care să reglementeze modul de stabilire şi de plată a arendei, obligaţiile şi 
drepturile părţilor contractante, astfel încât să se evite apariţia unor stări con-
flictuale, folosirea neraţională a pământului, presiuni asupra costurilor de pro-
ducţie datorate arendei etc. 

c) Transferul de proprietate asupra pământului prin intermediul acţiunilor 
dă posesorilor lor dreptul de a participa la deciziile privind utilizarea suprafeţe-
lor de teren şi a întregului patrimoniu al exploataţiilor agricole, valorificarea re-
zultatelor şi distribuirea uzufructului, inclusiv pentru dividendele ce !e revin. 
Această formă a pieţei funciare a apărut în legătură cu terenurile trecute în 
proprietatea de stat, ca efect al unor legi speciale, altele decât cele de expro-
priere, pentru care foştii proprietari au primit acţiuni şi se extinde ca rezultat ai 
privatizării societăţilor comerciale agricole, prin vânzarea de acţiuni. Ea îşi 
pierde caracterul autonom, acţiunile şi transferul lor vizând părţi din întregul pa-
trimoniu al societăţilor comerciale agricole. 

Eficienţa funcţionării unei asemenea pieţe presupune: 
− evaluarea corectă a suprafeţelor de teren şi a întregului patrimoniu; 
− valorificarea avantajelor concentrării producţiei; 
− orientarea, prin intermediul dividendelor şi al altor stabilizatori ai pie-

ţei, a comportamentului acţionarilor în direcţia producţiei performante. 

2.3.3. Piaţa tractoarelor şi a maşinilor agricole 
Schimbările care au loc în agricultura noastră nu diminuează rolul maşi-

nismului. Dimpotrivă, agricultura performantă către care tindem se va baza pe 
maşinism. 

Principalele caracteristici ale formării şi dezvoltării pieţei tractoarelor şi 
maşinilor agricole sunt determinate de: 

− cererea relativ mare influenţată de nivelul redus al înzestrării tehnice 
a agriculturii şi de gradul avansat de uzură al tractoarelor, maşinilor 
agricole, instalaţiilor existente; 
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− diversificarea cererii, avându-se în vedere, pe de o parte, existenţa 
societăţilor comerciale agricole, asociaţiilor producătorilor agricoli care 
solicită tractoare şi maşini agricole de mare capacitate, iar pe de altă 
parte, existenţa gospodăriilor familiale care solicită maşini şi utilaje, 
adaptate producţiei de scară redusă; 

− nevoia unei mai mari diversificări a maşinismului în raport cu structura 
producţiei agricole şi cu particularităţile zonale. 

Starea economică precară a producătorilor agricoli face ca sursa princi-
pală de capital pentru înzestrarea tehnică să o constituie creditul acordat cu 
facilităţi de rambursare şi de susţinerea dobânzilor. 

Pe termen scurt, până la liberalizarea deplină a preţurilor produselor 
agricole este necesară intervenţia publică pentru reglarea pieţei tractoarelor şi 
maşinilor agricole în sensul corelării preţurilor acestora cu preţurile produselor 
agricole, înlăturării tendinţelor de monopol. 

2.3.4. Piaţa îngrăşămintelor şi a altor substanţe chimice 
Realizarea progresului tehnic prin chimizare este influenţată, pe de o 

parte, de existenţa unor capacităţi ale industriei de producere a cantităţilor ne-
cesare la aproape toate categoriile de substanţe chimice, iar pe de altă parte, 
de dependenţa de importuri de resurse, îndeosebi pentru îngrăşămintele pota-
sice şi fosfatice. 

Oferta şi cererea solvabilă de substanţe chimice se află sub incidenţa ce-
lor două caracteristici, impunând atât la nivelul industriei chimice, cât şi al agri-
culturii, măsuri şi acţiuni în raport cu posibilităţile interne şi conjunctura pieţei 
internaţionale. 

Întrucât producţia de substanţe chimice este dependentă în mare măsură 
de importul de resurse şi de preţul pieţei mondiale, este necesar, cel puţin pe 
termen scurt şi mediu, ca utilizarea acestora să fie susţinută printr-un sistem de 
subvenţionare a producătorilor agricoli - preţuri reduse, credite sau alte facilităţi. 

2.3.5. Piaţa muncii 
Piaţa muncii agricole se formează şi funcţionează în strânsă legătură cu 

schimbările care au loc în agricultură şi în economia naţională. Ea vizează pes-
te o pătrime din populaţia ocupată a ţării. 

Caracteristica principală a pieţei muncii în prezent şi în perspectivă o 
constituie accentuarea fenomenului de timp parţial, de subutilizare a forţei de 
muncă, de şomaj ascuns. 

Pe fondul unui excedent global, surplusul de forţă de muncă din unele 
sectoare ale producţiei agricole, perioade ale anului, regiuni şi zone, exploata-
ţii, coexistă cu deficitul în altele, aceste dezechilibre influenţând producţia, gra-
dul de ocupare a forţei de muncă, veniturile obţinute. Acestor dezechilibre li se 
adaugă altele de structură - de vârstă, sex, de calificare profesională care vor 
marca piaţa muncii şi în viitor. 
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Formarea şi dezvoltarea pieţei muncii agricole necesită măsuri şi acţiuni 
cu caracter economic, instituţional-legislativ, informaţional şi educaţional; 

− crearea de noi locuri de muncă în agricultură şi în sectoarele neagri-
cole din mediul rural; 

− recalificarea sau policalificarea forţei de muncă, pentru creşterea gra-
dului de ocupare în agricultură şi/sau în sectoarele neagricole. 

− reglementarea raporturilor salariate în agricultura particulară, stabili-
rea salariului minim garantat pentru forţa de muncă angajată, inclusiv 
pentru zilieri, a contribuţiei pentru asigurări sociale, a normelor de pro-
tecţie socială, inclusiv a şomerilor; 

− acordarea salariilor în societăţi comerciale cu capital de stat sau mixt 
în raport cu productivitatea muncii; 

− organizarea sistemului instituţional al administrării şi funcţionării pieţei 
muncii agricole - agenţii specializate pentru orientarea, recrutarea şi 
angajarea forţei de muncă; 

− organizarea sistemului informaţional privind cererea şi oferta forţei de 
muncă din agricultură. 

2.3.6. Piaţa serviciilor 
Formarea pieţei serviciilor este determinată de două tendinţe contradictorii: 
a) tendinţa exploataţilor agricole de a se dota cu toate mijloacele nece-

sare desfăşurării proceselor de producţie; 
b) tendinţa de desprindere a unor activităţi şi autonomizarea lor sub for-

ma serviciilor pentru agricultură. 
Această ultimă tendinţă decurge în primul rând din însăşi natura acestor 

activităţi: mari lucrări de îmbunătăţiri funciare (sistemele mari de irigaţii, dese-
cări, combaterea eroziunii solului etc.), alimentarea cu energie electrică, com-
baterea bolilor endemice la plante şi la animale, producerea materialului biolo-
gic etc. În al doilea rând, ea decurge din economicitatea organizării şi autono-
mizării acestor activităţi: reducerea cheltuielilor cu mecanizarea, evitându-se 
supradotarea şi subutilizarea maşinilor agricole, raţionalizarea utilizării în co-
mun a obiectivelor de investiţii, efecte economice superioare datorită calităţii 
serviciilor etc. 

Autonomizarea serviciilor are loc sub forme organizaţionale diferite: regii 
autonome, societăţi comerciale cu capital de stat şi privat, asociaţii ale produ-
cătorilor etc. 

Mecanismele de funcţionare a pieţei serviciilor vor fi diferite în raport cu 
natura şi rolul acestora în procesele de producţie şi economice din agricultură. 

În cazul mecanizării lucrărilor agricole, de exemplu, ţinând seama de 
tendinţele care se manifestă în agricultura ţărilor dezvoltate, este necesar să 
se menţină şi să se dezvolte serviciile autonome de mecanizare, creându-se 
condiţii pentru funcţionarea acestora pe baza concurenţei şi performanţei. Pe 
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termen scurt, tarifele ar trebui susţinute prin credite, dobânzi subvenţionate şi 
alte înlesniri fiscale; liberalizarea tarifelor ar urma să aibă loc corelat cu liberali-
zarea preţurilor produselor agricole. 

În cazul irigaţiilor, costul apei ar urma să fie subvenţionat diferenţiat, în 
funcţie de produsele la care se utilizează, subvenţiile având ca surse bugetul 
public şi contribuţiile agenţilor utilizatori ai apei şi ai produselor agricole. 

2.3.7. Piaţa produselor agricole 
Contracararea dezechilibrelor existente pe piaţa produselor alimentare, 

cauzate, în principal, de nivelul redus al producţiei în raport cu cererea solvabi-
lă şi de inflaţia de costuri poate avea loc prin utilizarea următoarelor instrumen-
te: programe de producţie corelate cu cererea solvabilă, preţuri, credite, impo-
zite, taxe, subvenţii. 

Prin utilizarea acestor instrumente trebuie să se urmărească următoarele 
obiective: 

− acoperirea cererii solvabile; 
− formarea capitalului prin obţinerea de profit pentru fiecare produs; 
− stimularea producătorilor agricoli pentru inovaţii tehnologice, raţiona-

lizarea proceselor de producţie şi reducerea costurilor; 
− stimularea agenţilor economici din activităţile post-recoltă pentru va-

lorificarea superioară a materiilor prime, îmbunătăţirea produselor, re-
ducerea costurilor şi creşterea competitivităţii. 

În condiţiile liberalizării preţurilor produselor agricole este necesară inter-
venţia statului pentru organizarea şi funcţionarea pieţelor produselor agricole 
care au importanţă deosebită pentru securitatea alimentară a populaţiei prin 
următoarele căi şi mijloace: 

− stabilirea de comenzi pentru agenţii economici; 
− susţinerea unor factori de producţie prin subvenţii, credite cu dobânzi 

bonificate etc.; 
− negocierea preţurilor de către organisme guvernamentale, agenţi eco-

nomici integratori şi organizaţii ale producătorilor agricoli; 
− formarea de stocuri de intervenţie pentru susţinerea aprovizionării po-

pulaţiei şi a veniturilor producătorilor agricoli; 
− introducerea şi utilizarea preţurilor de intervenţie pentru situaţia în ca-

re piaţa nu absoarbe excedentele la produsele de bază. 
Pentru fiecare produs se vor utiliza căi şi mijloace specifice. 

2.4. Cercetarea ştiinţifică şi formarea profesională  
a producătorilor agricoli 

Realizarea obiectivului strategic privind securitatea alimentară se poate 
realiza prin utilizarea intensivă a potenţialului ştiinţific existent în unităţile de 
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cercetare şi proiectare, aplicarea rezultatelor performante obţinute, pe plan in-
tern şi internaţional şi ridicarea gradului de pregătire profesională a producăto-
rilor agricoli. 

Unităţile de cercetare şi învăţământ au un rol hotărâtor în generarea şi 
difuzarea progresului tehnico-ştiinţific. În cele 34 unităţi de cercetare existente 
în agricultură îşi desfăşoară activitatea 2 831 de cercetători (şi 4 608 salariaţi - 
personal ajutător), folosind o suprafaţă totală de 178,6 mii hectare teren agri-
col, din care 33,7 mii hectare pentru cercetarea propriu-zisă. Funcţionează, de 
asemenea, 5 ferme didactice. România dispune astfel de un potenţial tehnico-
ştiinţific a cărui valorificare judicioasă poate contribui la dezvoltarea, moderni-
zarea şi eficientizarea agriculturii, amplificarea avantajelor, mai ales relative, 
pentru participarea ţării noastre la diviziunea internaţională a muncii şi la pro-
cesele de integrare a agriculturii pe plan european şi mondial. 

Activitatea ştiinţifică de laborator şi câmpuri experimentale din institutele 
şi staţiunile de cercetare şi din fermele didactice va fi finanţată de la bugetul 
statului sau din alte surse contractuale, iar activitatea de producţie se va des-
făşura în regimul societăţilor comerciale. 

Ţara noastră dispune de resurse de muncă abundente care prezintă atât 
şanse pentru formarea unei agriculturi durabile cât şi unele trăsături care dimi-
nuează forţa lor productivă. Există un corp ingineresc cu pregătire şi compe-
tenţă, cadre cu calificare medie, precum şi un potenţial de cercetare în unităţi 
de cercetare ştiinţifică şi învăţământ superior. 

Resursele de muncă formate din ţărănime prezintă un proces de femini-
zare, de îmbătrânire, un nivel redus de calificare (în special foştii membri coo-
peratori) privind tehnologiile în producţia vegetală şi creşterea animalelor şi, 
îndeosebi, în conducerea şi gestionarea exploataţiilor agricole şi un nivel redus 
de utilizare. 

Creşterea potenţialului productiv al resurselor de muncă din agricultură 
s-ar putea realiza de instituţii guvernamentale şi neguvernamentale prin politici 
specifice şi pârghii economico-financiare după cum urmează: 

− organizarea de cursuri de calificare de către camerele agricole în do-
meniul producţiei vegetale, creşterii animalelor, conducerii şi gestiunii 
exploataţiilor agricole familiale, cu finanţare de la bugetul public şi cu 
participare financiară a producătorilor agricoli; 

− organizarea de cursuri de calificare în diferite meserii necesare zone-
lor rurale, precum şi în servicii care să reducă fenomenul de timp par-
ţial in agricultură şi să asigure o creştere a veniturilor; 

− organizarea sistemului de extension pentru consultanţă în domeniile 
tehnologic, marketing, management şi juridic, de către institute şi sta-
ţiuni de cercetări, institute de învăţământ superior şi camerele agrico-
le; 

− reorganizarea programelor de învăţământ mediu şi superior şi adap-
tarea la noua structură agrară; 
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− organizarea pregătirii de lip managerial a conducătorilor de societăţi 
comerciale, regii autonome şi cooperaţii rurale; 

− organizarea de cursuri de specialitate în domeniile informaticii, marke-
tingului şi juridic; 

− organizarea pregătirii de înaltă calificare cu sprijinul unor organizaţii 
internaţionale în domeniile cadastrului, managementului, marketingu-
lui şi al utilizării tehnicii automate de calcul. 

2.5. Parteneriatul pentru dezvoltarea agriculturii 

2.5.1. Instituţionalizarea parteneriatului 
Procesele şi mutaţiile declanşate în agricultură necesită crearea unui 

MECANISM DE PARTENERIAT care să asocieze sectorul public şi privat pen-
tru realizarea unei agriculturi durabile în cadrul unei abordări globale a dezvol-
tării rurale. 

La fundamentarea creării mecanismului de parteneriat - ca sistem de co-
operare instituţionalizat între sectorul public şi privat ar putea fi avute în vedere 
următoarele: 

− diversitatea proceselor sociale care au loc în agricultură şi în mediul 
rural; 

− complexitatea activităţii legăturilor dintre agricultură şi sectoarele din 
amontele şi avalul acestei ramuri şi a vieţii economice a comunităţii 
rurale; 

− dimensiunile ecologice şi ale habitatului rural. 
Crearea mecanismului de parteneriat ar trebui să servească la: 
− mobilizarea experienţei şi resurselor diferitelor instituţii publice şi par-

ticulare; 
− adaptarea politicii agrare şi rurale la condiţiile specifice regionale şi 

locale; 
− armonizarea dezvoltării locale şi regionale cu cea naţională; 
− folosirea eficientă a mijloacelor sectorului public şi privat. Funcţiona-

rea sistemului de parteneriat ar putea avea loc prin cooperarea urmă-
toarelor forme instituţionale: 

− administraţia publică şi alte organisme publice; 
− exploataţiile agricole familiale şi alte unităţi economice cu capital de 

stat şi privat; 
− asociaţii profesionale şi alte grupuri de interese. 
Parteneriatul instituţional pentru dezvoltarea agriculturii şi comunităţilor 

rurale ar urma să fie organizat sub forma parteneriatului în cadrul sectorului 
public şi a parteneriatului care asociază sectorul public cu cel privat. 
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Parteneriatul în cadrul sectorului public poate fi inter sau 
intraadministraţie publică. 

Parteneriatul intraadministraţie va avea în vedere acordurile de coopera-
re între diferite eşaloane ale administraţiei, adică între administraţia centrală, 
regională şi locală sau municipală. 

Parteneriatul intraadministraţie va avea în vedere colaborarea adminis-
traţiilor teritoriale la acelaşi nivel; de asemenea, aceasta trebuie să implice o 
cooperare între ministere, organisme publice şi altele similare ocupând aceeaşi 
poziţie. 

Parteneriatul care asociază sectorul public şi privat trebuie să constituie 
o formă de cooperare mutuală pentru armonizarea obiectivelor de dezvoltare a 
agriculturii şi a mediului rural. 

2.5.2. Obiective şi programe parteneriale de dezvoltare  
a agriculturii şi zonelor rurale 

Parteneriatul implică stabilirea obiectivelor şi programelor de dezvoltare 
a agriculturii şi a mediului rural, precum şi a competenţelor, a alocărilor financi-
are şi altor resurse cu luarea în considerare a riscurilor şi avantajelor pe o 
anumită perioadă. 

Obiectivele trebuie să aibă în vedere, atât la nivel local şi regional, cât şi 
naţional, înscrierea într-o perspectivă integrată şi globală. In perioada de tran-
ziţie aceste obiective ar putea fi: 

 
A. Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale producătorilor agricoli şi ale 

populaţiei din spaţiul rural şi participarea la ridicarea generală a calităţii 
vieţii 

Realizarea acestui obiectiv presupune: 
− îmbunătăţirea şi asigurarea veniturilor prin măsuri de politică a pieţe-

lor şi preţurilor (creşterea eficienţei activităţii de marketing); utilizarea 
unor stabilizatori ai pieţelor - programe de producţie la principalele 
produse, frânarea inflaţiei prin costuri prin susţinerea preţurilor factori-
lor de producţie, măsuri fiscale etc.; 

− îmbunătăţirea veniturilor prin dezvoltarea structurală şi măsuri în do-
meniul producţiei (întărirea gospodăriilor ţărăneşti bazate pe munca 
familială; evitarea atât a concentrării excesive cât şi a atomizării ex-
ploataţiilor agricole; dezvoltarea colaborării dintre exploataţii prin or-
ganizarea cooperaţiei rurale; modernizarea tehnologiilor de producţie; 
sporirea productivităţii muncii şi diminuarea costurilor; perfecţionarea 
conducerii exploataţiilor agricole: compensaţii pentru dezavantaje de 
ordin natural etc.); 

− îmbunătăţirea situaţiei sociale a populaţiei active din agricultură (ame-
liorarea condiţiilor de muncă şi de locuit; creşterea nivelului de pregă-
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tire generală şi profesională, asigurarea informării şi asistenţei socio-
economice; asigurări sociale); 

− îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în comunităţile rurale (diminuarea 
dezechilibrelor regionale; ameliorarea infrastructurii, a spaţiului locativ 
şi a agrementului, a nivelului de instruire a populaţiei; diversificarea 
activităţilor şi crearea condiţiilor de combinare a veniturilor). 

 
B. Aprovizionarea populaţiei şi economiei cu cantităţile necesare de 

produse la preţuri rezonabile 
Înfăptuirea acestui obiectiv se poate realiza prin măsuri care vizează: 
− dezvoltarea multilaterală la nivel naţional, regional şi local cu luarea în 

considerare a avantajelor pe care le oferă condiţiile pedoclimatice şi 
economice pentru zonarea şi specializarea producţiei; 

− îmbunătăţirea siguranţei de randament la produsele vegetale şi ani-
male - respectiv, trecerea de la sistemul preponderent extensiv la cel 
intensiv, prin promovarea progresului tehnic pe principalele sale direc-
ţii - ridicarea potenţialului productiv al pământului prin lucrări de îmbu-
nătăţiri funciare; extinderea maşinismului, folosirea substanţelor chi-
mice; aplicarea rezultatelor ştiinţifice biologice îndeosebi a geneticii şi 
nutriţiei; promovarea bioingineriei şi biotehnologiilor; 

− organizarea activităţii de producţie agricolă, prelucrare şi comerciali-
zare a produselor pe baza integrării, competitivităţii şi rentabilităţii. 

 
C. Producerea de alimente „curate" şi armonizarea agriculturii cu 

mediul înconjurător 
Se au în vedere: 
− conceperea şi aplicarea unui nou tip de progres tehnic în agricultură 

care să înlăture neajunsurile calităţii produselor în sectorul industrial 
pe baza sporirii rolului factorilor biologici potenţiali prin utilizarea bio-
ingineriei şi biotehnologiilor în producţia vegetală şi animală; 

− redimensionarea exploataţiilor agricole şi retehnologizarea marilor 
unităţi de tip industrial în domeniul creşterii animalelor; 

− utilizarea substanţelor chimice, a îngrăşămintelor organice, a apei şi a 
tehnologiilor de lucrare a solului pe baza unor norme care să limiteze 
şi să elimine poluarea; 

− introducerea sistemului de penalizări de ordin fiscal pe principiul „po-
luatorul plăteşte", precum şi a unui sistem de stimulente în domeniul 
preţurilor şi fiscalităţii pentru producerea de alimente „curate"; 

− combinarea eforturilor publice şi ale agenţilor economici pentru reteh-
nologizarea proceselor de producţie în vederea reducerii şi eliminării 
efectelor poluante, înfrumuseţarea peisajelor rural-naturale şi crearea 
de zone recreative. 
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D. Participarea agriculturii la integrarea pe plan regional, european 

şi mondial 
Realizarea acestui obiectiv implică programe care să aibă în vedere: 
− adoptarea unei structuri a producţiei în funcţie de cererea externă; 
− competitivitatea şi avantajele comparative; 
− alinierea la standardele internaţionale privind calitatea produselor; 
− acordurile pe termen mediu şi lung cu partenerii externi. 

2.5.3. Tipurile de parteneri şi relaţiile parteneriale 
Parteneriatul este un sistem instituţional vast care îmbracă diferite forme 

de organizare, de relaţii complexe, economice, financiare şi juridice, între par-
teneri. În funcţie de nivelul de luare a deciziilor, parteneri ar putea fi: adminis-
traţia publică centrală (puterea executivă) şi sectorială (ministere şi organisme 
similare), organizaţii neguvernamentale (Agenţia pentru Dezvoltare şi Amena-
jare Rurală), uniuni profesionale ale producătorilor, uniuni patronale, federaţii 
ale cooperativelor rurale, uniuni sindicale, uniuni naţionale de asigurare, uniu-
nea camerelor agricole, agenţii economici specializaţi pe produse sau anumite 
grupe de produse (Oficiul naţional al cerealelor etc). La acest nivel, parteneria-
tul ia decizii şi urmăreşte realizarea de programe de dezvoltare a agriculturii şi 
mediului rural în concordanţă cu obiectivele generale ale dezvoltării economice 
şi sociale. 

La nivel regional, pe baza descentralizării şi a autonomiei administrativ-
teritoriale, relaţiile între parteneri se stabilesc pe baza componentelor decizio-
nale luând în considerare condiţiile şi particularităţile zonale şi interferenţele in-
terregionale. 

La nivel local, parteneriatul are în vedere administraţia locală şi diversita-
tea agenţilor economici privaţi şi publici din domeniile agriculturii, industriei, 
serviciilor şi a infrastructurii rurale. 

Întregul sistem de parteneriat trebuie conceput pe baza participării (ade-
ziunii) la elaborarea programelor, la luarea deciziilor şi la realizarea lor, având 
drept criterii fundamentale eficienţa economică şi socială, prin realizarea unor 
raporturi favorabile între eforturi şi rezultate. 

2.6. Protecţia socială a producătorilor agricoli 
Protecţia socială are ca obiective principale reducerea disparităţii dintre 

veniturile producătorilor agricoli şi ale altor grupuri socio-economice şi ridicarea 
calităţii vieţii. 

Pentru ţărănime, protecţia trebuie abordată din două puncte de vedere: 
protecţia individuală (personală) şi protecţia socială. Protecţia individuală se 
realizează prin proprietate şi prin muncă. 
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În scopul promovării unei politici de protecţie socială unitară pentru în-
treaga populaţie a comunităţilor rurale care să creeze condiţii autentice de pari-
tate între nivelul de viaţă urban şi rural, se impune: 

− tratarea mediului rural ca un mediu social-definit în concordanţă cu 
propriile necesităţi şi cerinţe; 

− elaborarea unei strategii generale de creştere a posibilităţilor de ocu-
pare şi de generare a efortului investiţional, îndreptată spre cauzele 
sărăciei cât şi pe mijloacele de eludare a acesteia; 

− formularea şi promovarea unei legislaţii generale de protecţie socială 
care să depăşească delimitările arbitrare dintre categoriile de persoa-
ne ocupate în mediile rural şi urban. 

Producătorul agricol constituie categoria majoritară din mediul rural care 
trebuie protejată social, fapt pentru care vor fi instituite: 

− un sistem de subvenţionare a veniturilor categoriilor defavorizate ale 
producătorilor agricoli; 

− un sistem de creditare fără dobândă sau cu dobândă bonificată; 
− regimuri specifice de impozitare a profitului pe categorii de producă-

tori agricoli; 
− sistem de alocaţii pentru situaţii deosebite: 
− izolare; 
− locuire; ameliorarea locuirii; 
− tinerele menaje rurale. 
Persoanele cu timp parţial de muncă în agricultură constituie un grup 

deosebit al populaţiei active cu necesităţi şi aspiraţii diferite de celelalte grupuri 
socio-economice. Măsurile de protecţie socială trebuie să împiedice defavori-
zarea acestei categorii care este un factor de stabilitate demografică şi socială 
a comunităţii rurale. 

Este necesară realizarea unei protecţii multirisc faţă de: 
• riscuri sociale 

a) sistem unitar de protecţie a producătorilor agricoli salariaţi şi nesalari-
aţi care să asigure prerezervarea demnităţii lor umane, capacitatea 
funcţionării lor sociale independente şi legăturile lor cu familia (acci-
dente de muncă, incapacitate de boală, bătrâneţe, familie, maternita-
te); 

b) recunoaşterea bolilor profesionale prin includerea în legislaţie a „unei 
clauze generale" care să conţină definirea maladiilor; realizarea unei 
parităţi financiare cu bolile specifice mediului industrial; 

c) egalizarea şanselor de promovare socială prin realizarea unui sistem 
educativ şi cultural rural performant; 

d) sistem de alocaţii pentru situaţii deosebite; pentru orfani şi pentru 
educaţie specială; 
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e) mecanism de compensaţie demografică ce permite regiunilor în ex-
pansiune să participe la ajutorarea regiunilor cu sold demografic nefa-
vorabil, astfel încât să se repartizeze între toţi acelaşi efort şi statul 
să-şi aducă ajutorul său prin atribuirea de subvenţii şi efectuarea unor 
resurse cu caracter fiscal; 

• riscuri naturale: sistem de asigurare agricolă legiferat prin trei proceduri: 
indemnizaţii; constituirea unui Fond Naţional de Garanţie contra Calami-
tăţilor agricole; ajutoare pentru împrumuturi speciale sub forma taxelor 
de bonificaţie şi ajutor pentru asigurarea contra riscurilor agricole. 
Programele de asigurări sociale, securitate, protecţie socială sau setul 

de modificări întreprinse se pot realiza în contextul descentralizării deciziilor, a 
gestiunii şi a efectuării transferului de responsabilităţi la nivelul autorităţilor lo-
cale. În acest mod poate fi generată şi încurajată iniţiativa locală şi ameliorată 
cooperarea economică la nivel regional. În procesul descentralizării se redefi-
nesc resursele financiare: 

− transferul la nivelul autorităţilor locale a unor taxe care în prezent re-
vin organelor de stat; 

− acordarea de către organele guvernamentale a unui acces mărit or-
ganelor locale la utilizarea resurselor umane şi economice ale regiuni-
lor, zonelor rurale. 

Rolul puterilor publice în noua orientare a politicilor sociale se concreti-
zează în mobilizarea resurselor subutilizate şi descentralizarea gestiunii. Pute-
rea publică are responsabilitatea generală a politicii sociale şi aplicarea ei în 
funcţie de sistemul constituţional, legislativ şi social. În cadrul politicii generale 
se stabilesc priorităţile şi normele, principiile directoare aplicabile ca garanţii, 
condiţiile acordate prestaţiilor sociale pentru asigurarea unei administraţii efici-
ente a programelor centralizate; de asemenea, este necesară adaptarea pro-
gramelor la condiţiile locale. 

Organisme nonguvernamentale, organizaţii benevole, sindicate, coope-
rative, colectivităţi şi grupuri de activare socială pot fi parteneri importanţi în 
strategiile şi tacticile politicii sociale. 

Parteneriatul permite conjugarea resurselor umane cu cele financiare 
provenite din surse diferite, necesare atingerii obiectivelor politicii sociale rurale 
şi agricole. 

2.7. Formarea şi perfecţionarea cadrului juridic 
Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, ca organ de specialitate al adminis-

traţiei centrale de stat şi-a exercitat competenţele date prin lege, în scopul asi-
gurării strategiei şi înfăptuirii Programului de reformă economico-socială al Gu-
vernului, în domeniul agriculturii şi industriei alimentare. 

Pentru realizarea acestora a conceput şi înaintat spre adoptare şi res-
pectiv promovare la Guvern, un număr mare de proiecte de hotărâri de Guvern 
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şi legii care constituie cadrul juridic adecvat desfăşurării activităţii în agricultura 
şi industria alimentară; 

Astfel, din iniţiativa Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei au fost adopta-
te de Parlament Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, Legea nr. 36/1991 
privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură. 

De asemenea, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi-a adus contribuţia 
la promovarea şi adoptarea unor legi necesare reformei şi trecerii la economia 
de piaţă şi în agricultură cum sunt: Legea nr. 31/1990 privind societăţile co-
merciale, Legea nr. 15/1990 privind organizarea unor unităţi de stat ca regii au-
tonome şi societăţi comerciale şi Legea nr. 58/1991 privind privatizarea socie-
tăţilor comerciale. 

Încă din faza iniţială, a elaborării proiectului Legii fondului funciar, Minis-
terul Agriculturii şi Alimentaţiei a dorit şi a insistat asupra necesităţii, ca în ace-
laşi timp sau imediat după apariţia acestei legi, să fie adoptat de Parlament un 
pachet de legi strict necesare implementării reformei, în domeniul privatizării 
agriculturii. 

S-a considerat necesar ca acest pachet de legi să fie compus din: Legea 
cadastrului funciar general şi publicitatea imobiliară, Legea arendării, Legea 
pentru organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Dezvoltare şi Amenajare Rurală 
şi Legea creditului agricol. 

Pentru sprijinirea producătorilor agricoli, Ministerul Agriculturii şi Alimen-
taţiei are în lucru proiectul legii privind sistemul de asigurare a producătorilor 
agricoli în caz de calamităţi naturale şi proiectul legii privind sprijinul acordat de 
stat pentru refacerea şi dezvoltarea agriculturii (subvenţii şi alte facilităţi). 

Pentru continuarea reformei în agricultură. Ministerul Agriculturii şi Ali-
mentaţiei a întocmit un program legislativ, care cuprinde proiectele de legi prio-
ritare ce vor fi înaintate Parlamentului, spre adoptare în perioada 1993-1996. 

Acest program cuprinde următoarele legi: 
− Legea privind îmbunătăţirile funciare; 
− Legea privind producerea, controlul calităţii, comercializarea şi folosi-

rea seminţelor şi materialului săditor, precum şi înregistrarea şi pro-
tecţia soiurilor; 

− Legea privind administrarea, organizarea şi exploatarea pajiştilor; 
− Legea viei şi vinului; 
− Legea creşterii şi ameliorării animalelor, 
− Legea privind regimul tăierii ovinelor şi a condiţiilor sanitar-veterinare 

la tăierea animalelor, 
− Legea pisciculturii şi a pescuitului în România; 
− Legea privind monopolul vânzării spirtului, a băuturilor alcoolice şi a 

taxelor de consumaţie; 
− Legea pomiculturii; 
− Legea privind măsuri de sprijin a gospodăriilor din zona montană; 
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− Legea privind producţia şi comercializarea bunurilor alimentare; 
− Legea privind protecţia plantelor cultivate, a pădurilor, carantina fito-

sanitară şi regimul produselor de uz fitosanitar. 
Adoptarea de către Parlament a acestor proiecte de legi în perioada ur-

mătoare va completa cadrul legal pentru desfăşurarea în mod organizat a acti-
vităţii în agricultură şi industrie alimentară. 

Pentru aducerea la îndeplinire a atribuţiilor sale, Ministerul Agriculturii şi 
Alimentaţiei urmăreşte aplicarea unitară a actelor normative, a legilor pe bază 
de parteneriat, întreţine relaţii cu partenerii săi din ţară şi străinătate, reprezen-
tând statul român în relaţiile cu investitorii străini şi organismele internaţionale, 
în domeniul specific ministerului. 

Totodată, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei colaborează cu celelalte 
organisme guvernamentale cum sunt: Ministerul Finanţelor, Ministerul Industri-
ei, Ministerul Transporturilor, Ministerul Comerţului, Ministerul Justiţiei şi cu ce-
lelalte organe locale de stat - prefecturi, consilii locale şi primării. 

De asemenea, îndrumă şi controlează activitatea direcţiilor generale pen-
tru agricultură şi alimentaţie şi a centrelor agricole. 

Pentru desfăşurarea activităţii specifice de control şi îndrumare, a fost 
necesară elaborarea proiectului de lege privind organizarea Camerelor agrico-
le, care urmează să asigure sprijinul tehnic atât de necesar producătorilor agri-
coli şi agenţilor economici din agricultură. 

Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei desfăşoară o permanentă activitate 
de parteneriat cu agenţii, economici cu capital integral sau parţial de stat, privat 
acordându-le sprijin tehnic de specialitate, direct sau prin organismele sale teri-
toriale creându-le şi unele facilităţi şi avantaje permise de lege. 

În contextul transformărilor structurale petrecute în viaţa economică şi 
socială, se impune organizarea şi înfiinţarea unor judecătorii (instanţe) paritare, 
care să aibă ca scop soluţionarea litigiilor izvorâte din raporturile dintre proprie-
tarii de terenuri agricole şi apărarea celorlalte drepturi reale sau accesorii ale 
acestora. Astfel de judecătorii se pot organiza prin lege. 
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1. INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI 
ECONOMICE ÎN ANUL 1992 

În anul 1992, eforturile pentru organizarea şi desfăşurarea cercetărilor 
din Institutul Naţional de Cercetări Economice s-au concentrat, In mod deose-
bit, pe consolidarea statutului academic, prin orientarea preocupărilor spre 
problemele fundamentale ale actualei perioade, într-un climat de totală inde-
pendenţă ştiinţifică. 

Activitatea în cadrul INCE şi a institutelor componente s-a desfăşurat pe 
multiple planuri: al elaborării unor lucrări de cercetare fundamentală şi avansa-
tă de importanţă deosebită pentru actuala perioadă pe care o parcurge ţara 
noastră în procesul trecerii la economia de piaţă, atât sub aspectul fundamen-
tării ştiinţifice a tranziţiei, cât şi al elaborării unei noi teorii privind acest proces; 
al sintetizării acumulărilor teoretice şi categoriale pentru asigurarea unei comu-
nicabilităţi la nivel conceptual între economie şi alte ştiinţe, al dezvoltării unor 
instrumente moderne de analiză şi previziune etc. 

Modul de organizare a activităţii s-a caracterizat, în principal, prin urmă-
toarele două aspecte: urmărirea realizării temelor de cercetare prin comple-
mentaritatea preocupărilor de profil din cadrul INCE şi respectarea autonomiei 
acestora în desfăşurarea propriului demers ştiinţific. 

În acest fel, unităţile componente ale INCE au realizat cercetări pe profi-
lul lor, menite să îmbogăţească teoria şi practica fiecărui domeniu economic pe 
care-I abordează. 

Preocupările noastre au urmărit introducerea rezultatelor cercetărilor în 
circuitul informaţional naţional şi internaţional, prin multiplicarea relaţiilor exter-
ne, a contactelor cu cercetători din alte ţări, a prezenţei cercetătorilor la mani-
festări ştiinţifice organizate de instituţii ştiinţifice din ţară şi străinătate. Se re-
marcă în acest context interesul sporit pentru efectuarea de cercetări comune 
în cadrul colaborărilor interacademice sau direct între unităţile INCE şi institute 
similare din alte ţări, cooperări care pe lângă avantajul cercetărilor comparative 
favorizează schimbul de idei, de documentaţie şi experienţă. 

O altă coordonată a activităţii a constituit-o acordarea de asistenţă de 
specialitate unor instituţii la nivel naţional, participarea cercetătorilor în comisii 
şi colective interdepartamentale şi interdiscipiinare constituite în diferite sco-
puri. 

În continuare sunt reflectate sintetic principalele tipuri de activităţi şi re-
zultatele înregistrate de colectivul de cercetători ai INCE. 

1.1. Teme prioritare de cercetare economică 
În 1992, ca şi în anii precedenţi, activitatea de cercetare s-a concentrat 

pe studierea problemelor fundamentale ale perioadei de tranziţie, abordate în 
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lucrările cu caracter prioritar, concepute a fi realizate pe termene variabile 
(unele pe termen lung). 

Temele prioritare la nivelul INCE care s-au menţinut şi în 1992 au fost: 
Strategia tranziţiei la economia de piaţă, Modelarea macroeconomică, Dicţio-
narul economic enciclopedic, Integrarea economică cu Republica Moldova, Ca-
litatea vieţii. Indicatori şi factori şi Traducerea şi valorificarea operelor unor 
economişti români de prestigiu. 

1. In cadrul temei privind elaborarea strategiei înfăptuirii economiei de 
piaţă în România s-au realizat – conform cadrului tematic privind structura lu-
crării, modalităţile de abordare, metodele de analiză şi anticipare a fenomene-
lor social-economice – 41 de studii. Aceste studii s-au axat pe următoarele 
probleme principale: 

− experienţe internaţionale ale desfăşurării proceselor tranziţiei; 
− privatizarea; 
− restructurarea sectoarelor economice; 
− agricultura durabilă şi securitatea alimentară; 
− politici şi proiecţii macroeconomice şi regionale; 
− politici fiscale şi monetare; 
− piaţa muncii; 
− piaţa capitalului; 
− transferul de tehnologie; 
− managementul şi comportamentul la nivel microeconomic; 
− integrarea în economia mondială şi europeană; 
− dimensiunea socială a perioadei de tranziţie; 
− liniamente ale politicii de protecţie socială ş.a. 
Problematica lor a urmărit reflectarea principalelor transformări din eco-

nomia naţională in procesul tranziţiei, precum şi aspecte noi ce au rezultat în 
urma dezbaterilor „tezelor strategiei" finalizate într-o etapă anterioară de elabo-
rare a acestei lucrări cu caracter prioritar. 

În cadrul tor s-au clarificat din punct de vedere teoretic aspecte privind 
conceperea şi desfăşurarea reformei economice prin valorificarea experienţei 
proprii acumulate la to-tocmirea „Schiţei strategiei”, a reconsiderării unor idei 
din conţinutul acesteia, a generalizării privind strategia transformărilor structu-
rale în perioada posttotalitară în spaţiul naţional şi est-european. 

Realizată ca program interdisciplinar, de largi colective din toate unităţile 
de cercetare ale INCE, a avut un ecou pozitiv în cercurile de specialişti, în dez-
bateri ştiinţifice şi mese rotunde, ta manifestări ştiinţifice interne şi internaţiona-
le, în presa de specialitate, la radio şi televiziune, unde participanţii ce au re-
prezentat institutul au reflectat demersul ştiinţific întreprins. Sinteza preliminară 
a studiilor efectuate în INCE cu privire la strategia tranziţiei a fost nu numai fa-
vorabil comentată, dar şi reprodusă în publicaţii de largă circulaţie. Aprecieri 
pozitive s-au primit şi de la instituţii reputate din străinătate, ca de exemplu 
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Comisariatul Planului şi Institutul Naţional de Statistică şi Studii Economice din 
Franţa, ta care se subliniază şi instrumentarul modern de cercetare la care s-a 
recurs, înalta profesionalitate a lucrărilor. 

Sinteza preliminară a studiilor efectuate în INCE cu privire la strategia 
tranziţiei s-a evidenţiat, ta mod special prin analiza mutaţiilor ce au avut loc în 
sfera economică în perioada de după 1989 şi a etapelor parcurse In procesul 
instituirii mecanismelor moderne de piaţa, evidenţiindu-se principalele acţiuni 
precum: demontarea sistemului economiei de comandă, liberalizarea meca-
nismelor interne, crearea premiselor pentru dezvoltarea lectorului privai, des-
chiderea României spre exterior, completarea sistemului de protecţie socială. 

În mod special este tratată actuala evoluţie social-economică a ţării In 
condiţiile crizei economice prelungite, evidenţiindu-se cauzele economice ne-
mijlocite care au provocat declinul sever al producţiei, precum fi cauzele sale 
mai profunde, decurgând din ansamblul proceselor ee caracterizează evoluţia 
României în actuala perioadă. 

Coroborând experienţa românească privind procesul tranziţiei cu cea a 
altor state aflate în tranziţie, rezultă din lucrare că, dată fiind complexitatea 
acestui proces, se impun, ca o necesitate, nuanţarea politicilor economice şi 
fundamentarea lor pe studii sistematice, aprofundate la nivelul organelor deci-
zionale. O constatare care nu poate fi ignorată este aceea că, discrepanţa din-
tre efectele anticipate şi cele reale ale unor măsuri nu pot fi disociate de com-
portamentul specific al unităţilor economice de stat cu autonomie gestionară 
deplină. 

Lucrarea precizează direcţia strategică a tranziţiei şi setul de obiective 
pentru continuarea reformei, precum şi principalele direcţii de acţiune pentru 
stabilizarea macroeconomică şi consolidarea sistemului instituţional al econo-
miei de piaţă, particularizându-le pe principalele domenii de activitate şi agre-
gate macroeconomice. 

2. În domeniul modelării, In anul 1992, accentul s-a pus pe elaborarea 
variantei experimentale şi testarea pe calculator a macromodelului agregat al 
economiei româneşti şi a gradului său de aplicabilitate, scop în care s-a defini-
tivat sistemul de ecuaţii comportamentale şi contabile, s-a studiat şi valorificat 
baza informaţională disponibilă pentru determinarea funcţiilor econometrice, 
adaptând soluţiile metodologice condiţiilor specifice ale tranziţiei. De aseme-
nea, au fost elaborate în unităţile componente ale INCE versiunile preliminare 
ale modelelor sectoriale adiacente (procesele demografice, finanţele, ener-
getica, agricultura, comerţul exterior, standardul de viaţă şi protecţia socială). 

Problemele de ordin conceptual şi tehnic care s-au pus pe parcursul ela-
borării modelului, precum şi cunoaşterea experienţei internaţionale acumulată 
pe această temă au constituit obiectul dezbaterilor seminarului de modelare 
macroeconomică, condus de academicianul Emilian Dobrescu. Lucrările pe 
această temă prevăzute ca studii de fundamentare pentru strategia tranziţiei au 
fost examinate într-o sesiune ştiinţifică. 
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3. Dicţionarul economic enciclopedic reprezintă o lucrare de cercetare 
care urmăresc te fructificarea noilor posibilităţi, stabilirea, prin analiză compara-
tă, a sensului general al categoriilor, integrarea acestora în sistemul general al 
ştiinţelor economice, asigurarea comunicabilităţii cu celelalte componente ale 
ştiinţei, culturii şi artei. În anul 1992, pe linia clarificării problemelor privind 
abordarea metodologică a elaborării dicţionarului, au avut loc trei dezbateri (24 
ianuarie, 21 februarie şi 21 martie) pentru stabilirea domeniilor componente, 
potrivit concepţiei structural-tematice precizată într-o fază anterioară. La nivelul 
unităţilor componente ale INCE au fost elaborate glosarele de termeni, fiind 
parcurse etapele de organizare pentru elaborarea lor de către cercetători. 

În sprijinul realizării acestei lucrări, a continuat la CIDE editarea caietelor 
documentare (nr. 2 şi 3) de cercetare retrospectivă şi selectivă, alcătuindu-se 
peste 7000 fişe signaletice. 

4. Realizarea temei prioritare „Integrarea economică cu Republica Mol-
dova" s-a desfăşurat pe baza programului de elaborare interinstitute perfectat 
între reprezentanţi ui INCE şi conducerile institutelor de cercetări economice 
din Moldova, urmărindu-se mal multe obiective: elaborarea unui studiu complex 
pe această temă, din care, în cursul unu-lui 1992, au fost abordate problemele 
referitoare Ia integrarea industrială, protecţia mediului, forţa de muncă, nivelul 
de trai, potenţialul dezvoltării complementare a sectorului agroalimentar din 
România, privatizarea şi tranziţia şi variante ale soluţionării lor, modalităţi de 
atragere şi stimulare a fluxurilor de schimb în absenţa mijloacelor de plată şi a 
demontării structurilor proprii economici de comandă, colaborarea româno-
moldoveană în perspectiva integrării In structurile europene şi mondiale. 

O parte a acestor studii a fost realizată în colaborare cu cercetători de la 
Institutul de Cercetări Economice şi Financiare de la Chişinău, care au fost in-
tegraţi, cu norme de cercetare pe perioade variabile, în institutele componente 
ale INCE. 

Rezultatele parţiale ale temei de cercetare au fost dezbătute, în cursul 
lunii decembrie, în cadrul unui simpozion organizat la Chişinău. 

De asemenea, au fost clarificate aspectele teoretico-metodologice pentru 
desfăşurarea, în anul 1993, a unor cercetări empirice în România şi Moldova 
cum sunt cele privind evaluarea calităţii vieţii, stabilirea pragului de sărăcie ş.a. 

5. Tema prioritară „Calitatea vieţii. Indicatori şi factori" s-a concentrat în 
următoarele direcţii: 

a) realizarea evaluării anuale a calităţii vieţii în România, la nivelul global 
al colectivităţii, cât şi pe structuri ale acesteia; 

b) strategii de promovare activă a calităţii vieţii la nivel global prin politica 
socială şi, în mod special, pentru condiţiile actualei etape de tranziţie, 
ale protecţiei sociale a populaţiei în ansamblu şi a grupurilor în dificul-
tate; 

c) clasificarea conceptual-metodologică şi evaluarea posibilităţilor prac-
tice, concrete de calculare a unor indicatori proprii ai INCE, care să 
caracterizeze evoluţia pieţei muncii şi a costului vieţii. 



 

 

79 

6. Preocuparea pentru introducerea în circuitul ştiinţific naţional şi inter-
naţional a operelor unor reputaţi economişti români s-a concretizat în predarea 
la Editura Academiei a două volume din opera academicianului Anghel Rugină. 
Este în curs de pregătire prima parte a lucrării lui Gheorghe Zane privind bibli-
ografia istorică a secolului al XlX-lea. 

Pentru traducerea în limba română a operelor complete ale lui N. Geor-
gescu-Roegen s-a strâns, sub formă xeroxată, întreaga operă care a fost gru-
pată în 7 volume. De asemenea, a fost realizată o prezentare a operei lui N. 
Georgescu-Roegen în vederea propunerii candidaturii sale pentru acordarea 
Premiului Nobel în economie. 

Pe lângă activitatea desfăşurată pentru elaborarea acestor teme priorita-
re, INCE a participat, prin unităţile sale componente, urmare solicitării Acade-
miei Romane, la realizarea unor studii privind evoluţia demografică, efectele 
reformei economice asupra nivelului de trai, şomajul în România, patologia so-
cială ta perioada de tranziţie, mass-media şi impactul acesteia, creativitatea 
ş.a. 

1.2. Aspecte semnificative din activitatea de cercetare  
a institutelor din cadrul INCE 

1.2.1. Programul de cercetare al Institutului de Economie Naţională s-a 
axat pe analize subordonate principalelor probleme teoretice şi practice ale 
tranziţiei la economia de piaţă. Fii a cuprins un număr de 12 teme. 

Un prim grup de teme se referă la: problemele economice ale mediului 
înconjurător; strategia cercetării ştiinţifice; problematica pieţei muncii în contex-
tul integrării economice; forme de intervenţie a statului în orientarea agenţilor 
economici; regimul juridic al societăţilor comerciale şi regiilor autonome; costul 
social al reformei. 

Un alt grup de teme abordează concepte, implementări de politică în 
unele economii de piaţă şl tranziţia la economia de piaţă în unele ţări foste so-
cialiste. 

Cea de a treia categorie de teme se concentrează pe probleme de istorie 
a economiei României, vizând cu prioritate aspecte ale cadrului instituţional al 
economiei de piaţă, evaluări ale unor indicatori de dezvoltare a României, pre-
cum şi ale nivelului de dezvoltare a ţării noastre în context european în anumite 
etape istorice. 

Cercetările elaborate conţin contribuţii la clarificarea unor noţiuni, con-
cepte şi instrumente operaţionale la nivel macro ale mecanismelor economiei 
de piaţă, propun soluţii metodologice de analiză cantitativă şi calitativă a feno-
menelor economice şi sociale, specifice obiectului fiecărei teme luate în studiu. 
De asemenea, concluziile temelor de cercetare pot servi fundamentării strate-
giei şi politicii în domenii de importanţă majoră pentru economia naţională, cum 
sunt: ştiinţa şi progresul tehnic, utilizarea potenţialului uman, intervenţia statului 
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în orientarea activităţii întreprinderilor, formarea şi dezvoltarea cadrului institu-
ţional şi legislativ al economiei de piaţă, protecţia mediului înconjurător. 

Alte contribuţii constau în prezentarea şi generalizarea experienţei din 
politica economică în economiile de piaţă şi a desfăşurării reformei în unele ţări 
foste socialiste, precum şi a modului In care se prezenta economia României 
în context european din perspectivă istorică. 

IEN şi-a desfăşurat activitatea şi pe linia elaborării unor lucrări în afara 
planului, pe bază de contracte de cercetare cu Colegiul Consultativ de Cerce-
tare Ştiinţifică şi Dezvoltare Tehnologică, ICEM, Ministerul Transporturilor. 

Cercetători din institut şi-au adus contribuţia, alături de Comisia Naţiona-
lă de Statistică, la elaborarea unei anchete privind activitatea de cercetare şti-
inţifică şi inginerie tehnologică. De asemenea, au participat la o serie de activi-
tăţi cu caracter ştiinţific desfăşurate în alte instituţii: Comisia interdepartamen-
tală pentru coordonarea activităţii în domeniul privatizării; Fondul proprietăţii de 
stat; Comisia de Scientică a Academiei (participare la elaborarea Raportului 
privind sistemul C-D în România); Comisia Naţională de Ecologie. 

Temele din programul de cercetare al institutului sunt evidenţiate în ane-
xa nr. 4. 

În anul 1992, IEN a editat, în continuare, publicaţia proprie „Revista Ro-
mână de Economie". 

 
1.2.2. Institutul de Economie Mondială a realizat în anul 1992, pe lângă 

studiile de fundamentare a strategiei trecerii la economia de piaţă, un număr de 
12 teme de cercetare, a căror problematică s-a axat pe studierea conjuncturii 
economice în principalele ţări partenere comerciale ale României. Lucrările 
elaborate pe această temă au analizat principalele tendinţe ce s-au manifestat 
în cursul anului 1992 în economiile acestor ţări, relevând fenomenele deosebi-
te şi factorii de influenţă care au caracterizat şi determinat evoluţia ciclului con-
junctural, precum şi mutaţiile mai semnificative intervenite în politicile economi-
ce, monetar-fînanciare şi comerciale promovate. 

Concluziile şi informaţiile prezentate în aceste studii au fost folosite la di-
ferite niveluri de decizie pentru orientarea strategiei de politică economică in-
ternă şi externă a României. 

Alte lucrări ale institutului au abordat fenomenele specifice economici 
mondiale sau aspectele sectoriale ale pieţelor de mărfuri, relevând tendinţele ma-
jore ale acestora, permiţând orientarea instituţiilor guvernamentale şi agenţilor 
economici în procesele de restructurare şi adaptare ia exigenţele pieţei externe, 
restructurarea având în vedere capacităţile de producţie, volumul şi structura 
producţiei, nivelul cererii şi structura acesteia, precum şi forţa de muncă. 

IEM a efectuat şi lucrări pe bază de contracte. 
IEM a realizat, de asemenea, o bogată activitate informaţională prin sis-

temul propriu de publicaţii având ca obiect informarea conjunaurală, sinteza 
conjuncturală cu preţuri şi cotaţii valutare şi licitaţiile internaţionale.  
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1.2.3. Activitatea Institutului de Cercetare a Relaţiilor Interramuri şi a 
Structurilor Industriale s-a orientat spre realizarea unor cercetări în următoarele 
domenii: restructurarea mecanismului economic în vederea creşterii funcţiona-
lităţii economiei naţionale; conducerea şi funcţionarea întreprinderilor mici par-
ticulare în condiţiile economiei de piaţă; gestiunea economică a resurselor na-
turale şi a energiei; posibilităţi de cooperare internaţională în domeniul valorifi-
cării resurselor energetice primare; progresul tehnic şi cerinţele protecţiei me-
diului; starea tehnico-economică a infrastructurii ş.a. 

Această problematică a fost tratată în 10 teme de cercetare, rezultatele 
constituind contribuţii la analize pe plan teoretic, precum şi la găsirea unor so-
luţii practice la problemele actuale ale economiei româneşti. Dintre aceste con-
tribuţii vom evidenţia următoarele: 

− analiza cadrului structural şi funcţional al societăţilor comerciale; 
− analiza unor fenomene ale tranziţiei, cum, ar fi: inflaţia şi hiperinflaţia 

şi comportamentul agenţilor economici sub impactul acestora; . 
− analiza sistemelor de preţuri şi tarife practicate în producţia şi distribu-

ţia energiei electrice; 
− evaluarea posibilităţilor de cooperare internaţională în domeniul valori-

ficării resurselor energetice primare; 
− probleme privind gestiunea economică a resurselor energetice în pe-

rioada de tranziţie la economia de piaţă; 
− evidenţierea factorilor primordiali în restructurarea ramurilor industria-

le şi a activităţii agenţilor economici pentru sporirea competitivităţii 
economice; 

− elaborarea de elemente concrete pentru formularea politicii industria-
le; 

− elaborarea elementelor de fundamentare a politicii de restructurare 
pornind de la evaluarea unor dezechilibre la nivel macro şi sectorial, 
şi de la analiza concretă a legăturilor între diferite ramuri ale econo-
miei naţionale. 

ICRISI a elaborat, la solicitarea Agenţiei Române pentru Conservarea 
Energiei, împreună cu alte două institute – ISPE şi ICEMENERG –, pe bază de 
contract, o lucrare privind priorităţile şi modalităţile de finanţare a conservării 
energiei. 

 
1.2.4. Institutul de Economie Agrară s-a concentrat pe elaborarea de 

studii şi cercel firi de bază şi avansate de economie agrară, menite să funda-
menteze rezolvarea problemelor securităţii alimentare la nivel naţional şi al În-
tregii populaţii. În acest cadru s-a Intern elaborarea conceptului şi a modelului 
de agricultură durabilă care să contribuie la creşterea economică, In condiţiile 
prevenirii şi combaterii dereglării mediului înconjurător. 

Conceptele distincte ale investigaţiei ştiinţifice au vizat:  
− formarea noii structuri agrare (proprietate, exploataţii, producţie); 
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− formarea sectorului agroalimentar prin integrarea agriculturii cu ramu-
rile din amonte şi din aval: organizarea şi funcţionarea pieţelor factori-
lor de producţie (pământ, capital, forţă de muncă) şi a produselor 
agroalimentare; 

− studierea categoriilor valorice (preţuri, salarii, profit, rentă, dobândă, 
taxe şi impozite etc.) şi a stării de competitivitate a produselor; 

− veniturile producătorilor agricoli şi protecţia socială; 
− gestiunea economică şi managementul agenţilor economici din secto-

rul agroalimentar; 
− participarea agriculturii la diviziunea internaţională a muncii şi integra-

rea în agricultura europeană şi mondială; 
− dezvoltarea comunităţilor rurale în condiţiile restructurării agriculturii. 
Contribuţiile care au rezultat din temele de cercetare au constat în: iden-

tificarea modalităţilor de inserţie crescândă a agriculturii în economia de piaţă, 
cu privire la constituirea şi funcţionarea pieţelor factorilor de producţie şi a prin-
cipalelor produse agricole şi alimentare, creşterea consumurilor intermediare şi 
a influenţei lor asupra costurilor de producţie; analiza evoluţiei preţurilor şi a in-
flaţiei asupra veniturilor producătorilor şi a puterii de cumpărare a consumatori-
lor; restructurarea relaţiilor agenţilor economici din sectorul agroalimentar cu 
bugetul statului din perspectiva unei politici fiscale care să stimuleze creşterea 
producţiei şi să îmbine interesele particulare cu interesul public. 

De asemenea, din cercetări au rezultat unele soluţii privind tranziţia agri-
culturii la economia de piaţă şi problemele complexe ale dezvoltării comunităţi-
lor rurale ca un sub-ansamblu economic şi social al societăţii. Studiile efectuate 
au relevat interdependenţele activităţilor din zonele rurale şi ale acestora cu 
societatea în ansamblu, stabilirea metodologiei de determinare tipologică a 
comunităţilor rurale, procesele demografice şi socioculturale, schimbările eco-
nomice şi instituţionale din mediul rural. 

IEA a efectuat, de asemenea, pe bază de contract, studii de fezabilitate. 
 
1.2.5. Obiectivul prioritar urmărit în programul de cercetare al Institutului 

de Finanţe, Preţuri şi Probleme Valutare l-a constituit restructurarea mecanis-
mului financiar, valutar şi de preţuri, în plan funcţional şi instituţional, conform 
exigenţelor tranziţiei la economia de piaţă. De asemenea, s-au efectuat analize 
privind starea economiei naţionale, stadiul înfăptuirii reformei economice, fun-
damentarea unor măsuri de natură economică, financiară, monetară, valutară 
şi de preţuri pentru soluţionarea unor probleme specifice ieşirii din criza a eco-
nomiei. 

Eforturile institutului au vizat şi efectuarea unor cercetări privind: proble-
matica implicată în asigurarea echilibrului financiar al firmei; politica monetară 
în perioada de tranziţie; regimul cursului de schimb şi al convertibilităţii leului; 
restructurarea sistemului de preţuri sub aspect teoretic şi metodologic în cadrul 
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tranziţiei; evoluţia preţurilor de consum şi indicele costului vieţii; preţurile şi 
echilibrul economic în perioada de tranziţie. 

Totodată, institutul a participat la efectuarea unor analize iniţiate de une-
le instituţii guvernamentale şi ministere, referitoare la: prognoza evoluţiei unor 
indicatori caracteristici ai economiei naţionale; trăsăturile mecanismului eco-
nomiei de piaţă în diferite sectoare; scenarii alternative de integrare economică 
internaţională. 

Activitatea de cercetare a IFPPV în anul 1992, orientată spre domeniile 
precizate, s-a finalizat prin elaborarea a 12 studii necesare fundamentării stra-
tegici tranziţiei, a altor 6 studii din profilul institutului precum şi a unui număr de 
8 lucrări efectuate în afara programului de cercetare. 

În activitatea de cercetare desfăşurată în 1992, institutul a urmărit conso-
lidarea cadrului tranziţiei şi schiţarea unor soluţii pe linia restructurării concepţii-
lor, metodologiilor şi mecanismelor financiare, monetar-valutare şi de preţuri, 
contribuind la elaborarea strategiei trecerii la noul sistem economic, conturând 
şi unele completări conceptual-principiale ale teoriilor specifice domeniilor 
abordate. Principalele preocupări şi rezultate s-au obţinut în domeniul politicilor 
macroeconomice (politica bugetară, fiscală, monetară şi de preţuri) şi în cel al 
formării şi consolidării cadrului instituţional al economiei de piaţă: piaţa moneta-
ră, piaţa capitalului, piaţa valutară, bursa de mărfuri. 

 
1.2.6. Activitatea desfăşurată de Institutul de Prognoză Economică în 

anul 1992 s-a concentrat pe definitivarea lucrărilor din planul de cercetare pe 
anul 1991, conform celor stabilite în Consiliul Ştiinţific al Institutului Naţional de 
Cercetări Economice, precum şi pe elaborarea studiilor solicitate pentru fun-
damentarea strategiei tranziţiei Ia economia de piaţă şi a altor studii prevăzute 
în programul de cercetare pe anul 1992. 

Lucrările de cercetare s-au axat pe 4 grupe mari de probleme: metode şi 
tehnici de prognoză macroeconomică, alternative ale dezvoltării economiei ro-
mâneşti în perspectivă; planificarea orientativă în condiţiile economiei de piaţă, 
elaborarea programelor economiei naţionale; caracteristicile unor segmente ale 
pieţei şi mecanisme de reglare a cererii şi ofertei; strategii şi modalităţi de rea-
lizare a acestora în domeniul amenajării teritoriului şi dezvoltării regionale. 

Din punct de vedere al problematicii abordate şi a concluziilor la care au 
condus cercetările, pot 0 menţionate următoarele: 

− în domeniul metodelor şi tehnicilor de prognoză s-a realizat o sinteză 
a principalelor modele de prognoză la nivel macroeconomic şi a prin-
cipalelor domenii, elaborate în ţări cu tradiţie. Au fost efectuate o serie 
de prelucrări asupra balanţei legăturilor dintre ramuri pe anul 1989, 
recalculate de CNS pentru evidenţierea produsului intern brut şi a fost 
elaborată concepţia preliminară a blocului privind crearea şi utilizarea 
produsului intern brut; 
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− în domeniul gestiunii resurselor naturale în condiţiile economiei de pi-
aţă s-au abordat particularităţile proceselor de evaluare, atragere în 
circuitul economic şi protejare a resurselor, mecanismele de alocare 
şi valorificare a acestora în procesul de producţie, In condiţiile actuale 
ale apariţiei şi dezvoltării mecanismelor specifice economiei 
concurenţiaIe. Pornind de la precizări conceptuale privind noţiunile de 
bază utilizate în studiile referitoare la gestiunea resurselor naturale, 
de la prezentarea unor teorii şi puncte de vedere din literatura de spe-
cialitate, sunt analizate principalele probleme pe care le ridică men-
ţinerea monopolului asupra extracţiei diferitelor resurse naturale şi 
procesele de demono-polizare, concesionarea exploatării şi atragerea 
capitalului străin, inclusiv în vederea modernizării tehnologiilor de pre-
lucrare. Aceasta in condiţiile în care, mobilizarea (evaluarea + atrage-
rea) la nivel central a resurselor şi alocarea acestora pe baza unor cri-
terii stabilite în scara întregii economii naţionale, deşi se restrânge 
continuu ca sferă, coexistă cu procese de extracţie – alocare complet 
descentralizată, realizate exclusiv prin mecanismele pieţei. Sunt ana-
lizate, totodată, comparativ, avantajele şi dezavantajele fiecăruia din-
tre sistemele cunoscute de gestiune a resurselor naturale, 
prezentându-se în acest context unele elemente privind fundamenta-
rea unui model de analiză a evoluţiei corelate pentru principalii indica-
tori specifici acestor procese; 

− cu privire la crearea şi funcţionarea pieţei bunurilor de producţie, s-au 
abordat particularităţile şi mecanismele acestui segment important al 
pieţei bunurilor şi serviciilor, soluţionându-se unele probleme metodo-
logice ale comensurării cererii şi ofertei de bunuri de producţie s-au 
identificat principalii factori care influenţează echilibrul pe această pia-
ţă, s-au efectuat analize cifrice referitoare la unele produse sau seg-
mente ale pieţei bunurilor de producţie privite Intr-o perspectivă evolu-
tivă şi interdependentă cu piaţa bunurilor de consum; 

− în contextul preocupărilor crescânde, cel puţin în Europa, pentru pro-
blematica atenuării dezechilibrelor regionale şi, In general, a amenajă-
rii teritoriului, s-au analizat câteva din principalele probleme pe care le 
presupune aplicarea principiului democraţiei locale în gestiunea activi-
tăţilor economico-sociale la nivelul colectivităţilor locale, s-a definit 
conceptul de descentralizare teritorială şi eficienţa politicilor bazate pe 
acest principiu şi s-a analizat modul de organizare teritorială în cazul 
unor ţări europene dezvoltate, planificarea economică ta nivelul admi-
nistraţiilor locale, s-au schiţat planuri şi programe regionale. 

Aceste aspecte au fost abordate prin prisma intereselor şi a obiectivelor 
politicii regionale din jura noastră, a situaţiei şi experienţei naţionale în domeni-
ul amenajării teritoriului şi administraţiei locale. Este de menţionat faptul că, în 
cea de a doua parte a anului 1992, în activitatea IPE au fost integrate noi do-



 

 

85 

menii de cercetare privind comportamentul economic şi s-a creat un nou cadru 
de desfăşurare a temei prioritare „Modelarea macroeconomică" şi a dezba-
terilor interinstitute privind elaborarea blocurilor sectoriale ale macromodelului 
şi integrarea lor în modelul global. 

În urma discutării în Consiliul Ştiinţific al INCE a propunerilor IPE de in-
tegrare, în mai mare măsură, a cercetărilor privind elaborarea unor modele 
economico-matematice de prognoză în activitatea institutului, structura sa or-
ganizatorică va fi constituită din următoarele sectoare: Macromodele prospecti-
ve, Proiecţii şi analize macroeconomice pe termen mediu şi lung, Studiul com-
portamentului agenţilor economici şi Dezvoltarea regională şi amenajarea teri-
toriului. 

Propunerile de mai sus au în vedere şi asigurarea flexibilităţii structurilor 
organizatorice, astfel încât să fie posibile abordări integrate în programe com-
plexe de cercetare. 

 
1.2.7. Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii şi-a concentrat activitatea 

pe realizarea unor studii cu caracter fundamental, teoretico-metodologic, şi 
cercetări empirice pe eşantioane reprezentative, în scopul delimitării principale-
lor direcţii de acţiune în cadrul politicii globale. Astfel, principalele obiective ale 
programului privind politicile sociale au constat, în 1992, In precizarea linia-
mentelor politicii de protecţie socială în România anilor '90, In identificarea unor 
direcţii in principalele domenii sectoriale ale acesteia privind (familia, şomerii, 
bătrânii, femeile ş.a. 

O a doua direcţie principală o constituie diagnoza calităţii vieţii populaţiei, 
cercetare anuală, realizată pe eşantion reprezentativ naţional cuprinzând eva-
luări pe principalele dimensiuni obiective şi subiective şi anume: standardul 
economic, condiţiile de locuit, relaţiile sociale, condiţiile de muncă, valoarea 
prezentului in elaborarea proiecţiilor referitoare la calitatea vieţii, in cadrul aces-
tui program se realizează o analiză longitudinală a evoluţiei calităţii vieţii în 
România în perioada postrevoluţionară şi analize privind calitatea vieţii de 
muncă, raport timp de muncă – timp liber ş.a. 

Cea de a treia direcţie de cercetare o constituie problemele nivelului de 
trai, preocupările axându-se în anul 1992 pe evaluarea dimensiunii sărăciei în 
România, la nivel global şi zonal, a evoluţiei raportului dintre veniturile salariaţi-
lor şi pensionarilor din România şi nivelul minim de trai, precum şi efectele pe 
plan social ale unor măsuri de politică economică şi socială instituite In proce-
sul tranziţiei. 

ICCV a realizat 12 anchete de teren, în care au fost cuprinşi peste 7000 
de subiecţi. O parte din cercetările empirice s-au desfăşurat în întreprinderi sau 
pe eşantioane selective pe bază de interviu. 

În cadrul acestor principale direcţii de cercetare îşi găsesc locuiţi altele 
referitoare la evaluarea calităţii serviciilor sociale şi a autorităţilor publice, im-
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pactul limbajului economic în procesul realizării tranziţiei, semnificaţia mediului 
politic pentru calitatea vieţii ş.a. 

Dintre contribuţiile pe care le conţin cercetările elaborate de ICCV se pot 
remarca: 

− clarificările conceptuale şi teoretico-metodologice privind specificul 
desfăşurării cercetărilor în domeniul calităţii vieţii;  

− identificarea principalelor cauze şi factori privind evoluţiile în plan so-
cial determinate de procesul tranziţiei la economia de piaţă; 

− determinarea pragului sărăciei în România; 
− analiza comparativă a stării şi evoluţiei condiţiilor de viaţă ale întregii 

populaţii şi a principalelor categorii ale acesteia; 
− evaluarea incidenţei şi identificarea cauzelor patologiei sociale care 

se manifestă în prezent în societatea românească; 
− coordonatele unui nou sistem de protecţie socială pentru România; 
− anticiparea evoluţiei unor fenomene posibile ce pot afecta negativ ca-

litatea vieţii în ţara noastră (sărăcia, alcoolismul etc.) 
ICCV a realizat, de asemenea, lucrări pe bază de contract cu instituţii na-

ţionale şi organisme internaţionale, privind condiţiile de viaţă ale tinerilor, situa-
ţia femeii, copilului şi adolescentului în România, cu privire specială la familia 
de romi ş.a. 

În anul 1992 a apărut un număr din revista institutului, „Calitatea vieţii", 
cel de al doilea fiind sub tipar la Editura Academiei. 

 
1.2.8. Activitatea Colectivului de Cercetare Economică Asistată de Cal-

culator s-a concentrat In trei direcţii: modelarea economiei naţionale, crearea 
instrumentului informatic pentru modelarea macroeconomică şi acordarea de 
asistenţă tehnică de specialitate (informatică şi matematică) în realizarea unor 
teme din planurile de cercetare ale institutelor. Astfel, au fost realizate mai mul-
te variante de formalizare matematică a macromodelului, programate şi testate 
pe calculator. S-au adaptat, în acest scop, metode de rezolvare numerică a 
sistemelor de ecuaţii neliniare, s-a efectuat analiza matematică a seriilor statis-
tice, s-au studiat sisteme de mari dimensiuni. 

Au fost realizate instrumente soft pentru simulare şi optimizare necesare 
realizării şi rezolvării modelului macroeconomic şi s-a dezvoltat o bibliotecă de 
programe de optimizare, pentru abordarea problemelor de optimizare cu re-
stricţii, precum şi pentru domenii ierarhizate. Asistenţa tehnică de specialitate, 
care a fost acordată institutelor, a fost materializată la Institutul de Economic 
Naţională In cadrul teniei „Piaţa muncii", prin prelucrări şi reprezentări grafice. 
De asemenea, s-a acordat spaţiu de lucru la calculator, asistentă în realizarea 
unor grafice şi analize de interpretări ale unor teste statistice pentru colectivul 
de istorie economică, din cadrul aceluiaşi institut; s-a asigurat asistenţa nece-
sară la tema legată de evaluarea venitului naţional. Pentru ICRISI, la tema 
„Analiza ratei de schimb" s-au făcut prelucrări asupra BLR. De asemenea, s-au 
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efectuat analize de serii de date pentru temele: „Probleme ale mecanismului 
ratei de schimb în perioada de tranziţie" şi „Anticipările inerţiale şi problema in-
flaţiei: credibilitate şi stabilizare". Institutul de Prognoză Economică a fost spri-
jinit, la cerere, în prelucrarea unor date din balanţa legăturilor între ramuri, în 
determinarea de funcţii de producţie şi corelaţii, în analiza stării şi evoluţiei pie-
ţei bunurilor de producţie; de asemenea, au fost instalate, la IPE, pachete de 
programe pentru prognoză-modelare (MATHCAD), tablatoare (LOTUS-123), 
precum şi, cu titlu de exemplu, o modalitate de prognoză pentru PIB, prin utili-
zarea produsului MATHCAD. Au fost instalate produse de devirusare la: Insti-
tutul de Economie Agrară, Institutul de Prognoză şi Institutul de Economie 
Mondială. 

In cadrul acestui colectiv s-a realizat culegerea şi tehnoredactarea com-
puterizată a unor lucrări ale INCE (Sinteza preliminară a studiilor efectuate de 
INCE cu privire la strategia tranziţiei şi două lucrări ale profesorului Anghel Ru-
gină). De asemenea, au fost realizate programe pentru compartimentele func-
ţionale şi a fost sprijinită activitatea secretariatului ştiinţific. 

 
1.2.9. Centrul de Informare şi Documentare Economică (C.I.D.E.). Activi-

tatea şi organizarea centrului răspunde mai multor cerinţe şi arii de interes, ce-
ea ce a făcut ca CIDE să-şi adapteze – în cei trei ani câţi au trecut de la înfiin-
ţarea sa – mijloacele de exprimare la aceste cerinţe. 

În primul rând, este vorba de asigurarea documentării cercetătorilor din 
cadrul institutelor componente ale INCE, cu alte cuvinte de a participa alături 
de aceştia la fundamentarea preliminariilor lucrărilor din programele prioritare 
de cercetare. În consecinţă, documentarişti şi traducători din centru au fost şi 
sunt cuprinşi în colectivele interdisciplinare de elaborare a temelor prioritare din 
programul de cercetare al INCE. În al doilea rând, CIDE asigură, aproape în 
exclusivitate, difuzarea rezultatelor cercetării ştiinţifice realizate în INCE, atât în 
rândul tuturor institutelor componente (fiind deci un liant al structurilor ştiinţifice 
ale institutelor componente ale INCE), cât şi – mal ales – în mediile academice, 
guvernamentale, economice şi sociale din ţară. 

În al treilea rând, CIDE şi-a asumat răspunderea de a difuza (din rezulta-
tele cercetării ştiinţifice realizate în INCE, din activităţile proprii de documentare 
ştiinţifică, din valorificarea experienţei documentariştilor, traducătorilor şi redac-
torilor săi) în mediile economice din ţară şi străinătate informaţii bibliografice 
sau faptice privind tranziţia In România. 

S-au realizat ta 1992: 
− 7 serii de publicaţii periodice; 
− 20 titluri de neperiodice, constituite în caiete de studii ale institutelor, 

care se difuzează numai institutelor şi, în limita acordurilor cu aces-
tea, se includ – in extenso sau sinteze – în publicaţiile periodice; 

− 20 titluri de sinteze, comunicări, programe de sesiuni şi alte manifes-
tări ştiinţifice în limba română sau limbi străine; 
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− instrumentarul de lucru pentru cercetările de teren ale ICCV, IEN, IBM 
fie (chestionare, anchete, machete, formulare etc.). 

1.3. În unele lucrări pe diverse teme elaborate  
în cadrul institutelor INCE 

Au fost abordate teme teoretice de extremă importanţă pentru înţelege-
rea necesităţii reformei economice în ţara noastră, cum ar fi: tipologia tranziţiei 
la economia de piaţă în ţările est-europene, experienţe pe plan mondial în do-
meniul tranziţiei de la un tip de economie la altul, analiza comparată a progra-
melor de reformă din ţările est-europene, manifestări ale ciclurilor economice 
pe termen lung în România, fundamente ale funcţionării pieţei muncii, evalua-
rea potenţialului actual al României, aspecte de dezvoltare regională şi amena-
jarea teritoriului, industria informaţiei, probleme de infrastructură, aspecte valu-
tar-financiare în perioada de tranziţie. 

1.4. Manifestări ştiinţifice 
În anul 1992, la nivelul Institutului Naţional de Cercetări Economice, acti-

vitatea ştiinţifică a cuprins mai multe forme de manifestări. Astfel, au fost orga-
nizate trei sesiuni ştiinţifice pe următoarele teme: Cadrul mondial al tranziţiei la 
economia de piaţă, cu care s-a încheiat ciclul „Orientări şi tendinţe în cerceta-
rea economiei şi a calităţii vieţii" (din care în anul 1991 s-au desfăşurat 4 sesi-
uni ştiinţifice), Modelarea proceselor economice şi Problemele reformei în vizi-
unea tinerilor economişti. 

Al doilea gen de manifestări ştiinţifice a constat în organizarea unor sim-
pozioane şi seminarii cu participare internaţională privind sistemul conturilor 
naţionale, politica ştiinţei şi tehnologiei în România în perioada de tranziţie la 
economia de piaţă ş.a. 

În cadrul acestei forme, un loc distinct 1-a avut simpozionul organizat la 
Chişinău pe problemele integrării Republicii Moldova cu România, la care au 
participat 20 de cercetători din INCE. De asemenea, se evidenţiază, ca un 
eveniment ştiinţific deosebit, organizarea, de IEA, a unui seminar cu largă par-
ticipare internaţională, care s-a bucurat de aprecieri elogioase din partea pres-
tigiosului om de ştiinţă E. Pisani, de la Institutul Montpellier din Franţa. 

În al treilea rând, în cadrul INCE, în 1992, au fost organizate 5 sesiuni de 
dezbateri ştiinţifice şi conferinţe pe următoarele teme: dezvoltarea agriculturii şi 
realizarea obiectivului strategic – securitatea alimentară a României, privatizarea 
în agricultură, natura procesului de tranziţie la economia de piaţă în România. 

INCE a organizat, împreună cu Ministerul de Externe al României şi cu 
ambasada Nigeriei la Bucureşti, Colocviul Africano-Român, promovând astfel 
schimbul de idei cu specialişti din această parte a lumii. 

Pe parcursul anului s-au organizat cursuri şi seminarii pe teme privind 
marketingul – instituţii şi contracte, teoria microeconomică a producţiei, dezvol-
tarea economică şi altele. 
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În colectivele de elaborare a studiilor pentru realizarea lucrării „Funda-
mente ale strategiei economiei româneşti în perioada de tranziţie" au avut loc 
în perioada ianuarie-martie peste 80 dezbateri în care s-au discutat probleme 
ale fundamentării, orientării şi proiectării unor direcţii menite să asigure conti-
nuarea şi aprofundarea reformei în cadrul tranziţiei la economia de piaţă. 

În mod sistematic, in unităţile componente ale INCE au avut loc peste 80 
dezbateri publice sau interne, in care s-au pus în discuţie rezultate de etapă 
ale cercetărilor, puncte de vedere privind modul de soluţionare a unor proble-
me de politică economică, aspecte teoretico-metodologice ce apar pe parcur-
sul cercetărilor ş.a. 

O nouă formă de prezentare a rezultatelor ştiinţifice a constat în organi-
zarea, de către institute componente ale INCE, a unor conferinţe de presă, pe 
teme referitoare la mersul reformei (IEN) şi dimensiunea sărăciei în România 
(ICCV). 

Cercetătorii institutelor au prezentat peste 200 de comunicări ştiinţifice la 
manifestări organizate la nivel naţional şi internaţional. 

1.5. Relaţii internaţionale în domeniul cercetării economice 
În perioada analizată, INCE a realizat contacte cu unităţi de cercetare din 

alte ţări, pe bază de reciprocitate, având ca scop documentarea cercetătorilor 
şi schimbul de experienţă pe diferite probleme. 

Cercetătorii institutului au efectuat peste 150 deplasări în străinătate, 
având ca obiect: documentare şi informare, stagii de specializare şi perfecţio-
nare, realizarea doctoratului, în acest context, remarcăm însă, ponderea scă-
zută a schimburilor interacademice, ceea ce limitează accesul şi circuitul in-
formaţional în mediul academic internaţional. 

În cursul anului 1992 s-au remis spre analiză peste 30 propuneri de con-
tracte de colaborare comună în cadrul programului ACE-PHARE atât ca pro-
iecte de cercetare între institutele noastre şi instituţii similare, cât şi ca partici-
pări individuale (burse, stagii de perfecţionare, pregătire doctorală). Dintre 
acestea au ajuns în fază de derulare 5. De asemenea, au început demersurile 
pentru trimiterea la doctorat în Suedia a cercetătorilor care au fost selecţionaţi 
în urma unui colocviu desfăşurat to prezenţa reprezentanţilor Universităţii din 
Lundt. 

În INCE şi unităţile componente au fost primiţi peste 300 de vizitatori străini 
(cercetători, cadre didactice, diplomaţi, cadre din administraţie şi funcţionari in-
ternaţionali ai unor organisme ca FMI, BIRD, BM, PNUD, CEE, EFTA etc.). 

In cadrul colaborării cu institutele economice din Republica Moldova, în 
institutele componente ale INCE au fost angajaţi, pe perioade variabile, un nu-
măr de 16 cercetători. 

Programele de cercetare au oferit elemente originale apreciate de parti-
cipanţii străini care au audiat comunicările cercetătorilor noştri la Congresul 
mondial al economiştilor, la Conferinţa internaţională a economiştilor francofoni 



 
 

 

90 

şi la reuniunile ştiinţifice internaţionale la care au participat cercetători din ca-
drul INCE. Cu ocazia diferitelor reuniuni internaţionale, cercetătorii INCE au 
prezentat peste 40 comunicări ştiinţifice. 

Au fost organizate acţiuni bilaterale la nivelul Institutului Naţional cu par-
teneri străini care au înregistrat un ecou pozitiv atât în presa de specialitate, 
cât şi în mijloacele de informare audio-vizuale, între care amintim: 

− Colocviul Româno-Luxemburghez consacrat problemelor integrării eu-
ropene; 

− Simpozionul pe tema integrării Republicii Moldova cu România; 
− Colocviul „România-Africa, stadiu şi perspective ale cooperării eco-

nomice". 
De subliniat, totodată, că în afara cercetătorilor noştri şi a celor din insti-

tutele partenere, au fost atrase personalităţi universitare precum şi reprezen-
tanţi ai institutelor de resort, ceea ce a permis şi evaluarea unor măsuri concre-
te menite să sprijine traducerea în practică a obiectivelor vizate de problemati-
ca dezbătută. 

Cu Marele Ducat al Luxemburgului, între CIDE şi Universitatea Ştiinţifică 
Internaţională, s-a convenit acordul preliminar privind organizarea unui centru 
bilateral de studii şi documentare România-Luxemburg, acord ratificat prin do-
cumentele oficiale semnate Intre MAE ale celor două ţări. CIDE a organizat 2 
expoziţii de carte economică şi lucrări ale INCE, la Biblioteca Naţională şi la 
Universitatea din Luxemburg, lucrări care au făcut – ulterior – obiectul unor do-
naţii către cele două instituţii. Pe linia stabilirii unor relaţii cu instituţii reprezen-
tative din alte ţări, menţionăm şi colaborarea între biroul IREX-SUA şi unele in-
stitute din cadrul INCE. 

În anul 1992, România a fost pentru prima oară inclusă în Anuarul Inter-
naţional al Competitivităţii, instrument de referinţă nu numai pentru instituţii pu-
blice şi specialişti, dar şi de orientare a fluxurilor internaţionale de schimburi 
comerciale şi investiţii. Ediţia 19921, cu largă difuzare internaţională, cuprinde o 
analiză a evoluţiei economiei româneşti după revoluţie, tabloul sinoptic al indi-
catorilor macroeconomici (realizat de IEN) şi rezultatele unei ample anchete 
realizată şi prelucrată de CIDE. 

1.6. Activitatea publicistică şi editorială 
În anul 1992, INCE a utilizat ca principală cale de valorificare a lucrărilor 

de cercetare publicaţiile realizate de Centrul de Informare şi Documentare 
Economică, unitatea sa specializată în această direcţie. S-au editat şi difuzat 
următoarele lucrări periodice curente ale CIDE, realizate pe baza solicitărilor 
institutelor: 

− Revista Română de Economie, nr. 1-2/1992; 

                                                           
1 Apărută la Lausanne, Elveţia, in martie 1993 (n.r.). 
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− Analele INCE, vol. V-VI, nr. 1-4/1992; 
− Economia României – evoluţii pe termen scurt, nr. 1/1992; 
− Probleme economice: 47 numere; 
− Studii şi cercetări economice: 12 numere; 
− Romanian economic digest: câte 12 numere din fiecare versiune (en-

gleză şi franceză); 
− Caietele ICRISI – 6 apariţii; 
− Caietele ICCV – 8 apariţii; 
− Caietele IEN – 4 apariţii; 
− Caietele IFPPV – 2 apariţii;  
− Bibliografia generală a lucrărilor publicate în anul 1991; 
− Calendarul manifestărilor ştiinţifice organizate de INCE – 10 apariţii. 
S-a inaugurat o nouă serie de publicaţii, realizate în colaborare cu ICCV 

– şi anume „Politica socială", din care s-au editat primele 6 numere şi s-a con-
tinuat seria „Calitatea vieţii", din care au fost editate până în prezent 14 lucrări. 

CIDE a asigurat, în continuare, editarea unor documentare, culegeri de 
texte şi sinteze, în limbi străine sau în limba română, necesare pentru repre-
zentarea INCE la o serie de manifestări ştiinţifice internaţionale. 

Au apărut primele lucrări sub sigla „Editura Expert", editură specializată a 
INCE, organizată de CIDE pentru publicarea în exclusivitate de lucrări econo-
mice, în regim comercial. Aceste lucrări sunt: „Piaţă, concurenţă, monopol" 
(autor dr. A. Iancu), „Conjunctura economiei mondiale – 1991-1992"; „Privatiza-
re şi dezvoltare economică" (autor Steve H. Hanke); şi s-au pregătit pentru ti-
par alte două: „Tratat de management" (autor prof. Corneliu Russu); „Macro-
stabilizare şi tranziţie" (autor Lucian Croitorii). 

În afara volumului important de publicaţii editate de Centrul de Informare 
şi Documentare Economică al INCE, prin care se valorifică rezultatele cercetă-
rilor efectuate atât in cadrul temelor interdisciplinare, cât şi din programele de 
cercetare ale institutelor, de volumele editoriale realizate In Editura Expert sau 
a Academiei Române, de valorificarea unor studii prin revistele proprii ale IEN, 
IEA sau ICCV, cercetătorii din cadrul Institutului Naţional au fost prezenţi cu ar-
ticole in toate numerele revistei „Revue Roumaine des Sciences 
Economiques", au publicat în „Academica", precum şi în „Economistul", ca şi în 
toate periodicele cu caracter economic, au acordat interviuri organelor de pre-
să care i-au solicitat, au participat la dezbateri radio-televizate pe teme de larg 
interes privind problematica reformei. 

1.7. Asistenţă de specialitate acordată; relaţii de colaborare 
Institutul Naţional de Cercetări Economice a pus la dispoziţia organisme-

lor guvernamentale şi nonguvernamentale rezultatele cercetărilor sale, putând 
servi la fundamentarea unor măsuri de reformă privind tranziţia la economia de 
piaţă. 
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Proiectele celor mai importante legi vizând cercetarea ştiinţifică, adapta-
rea mecanismului economic la cerinţele pieţei au fost supuse spre analiză cer-
cetătorilor din INCE, prilej cu. care aceştia au înaintat organelor de iniţiativă le-
gislativă observaţii şi sugestii cu privire la conţinutul, aplicabilitatea şi funcţiona-
litatea actelor juridice în pregătire. 

INCE a participat la o serie de consultări solicitate de preşedinţia Româ-
niei, guvern, comisiile de specialitate ale parlamentului, ministere ş.a., partici-
parea activă şi calificată a cercetătorilor în asemenea acţiuni fiind considerată 
ca deosebit de utilă de către administraţia de stat, fără ca o astfel de prezenţă 
să conducă la forme de subordonare sau să greveze asupra independenţei de 
opinie a cercetătorilor. 

În acest sens, cercetătorii din toate institutele au fost mobilizaţi să prezin-
te rezultatele lucrărilor lor, folosind actul de decizie în probleme majore privind 
convertibilitatea limitată, politica fiscală, privatizarea, obiectivele strategice ale 
perioadei de tranziţie. 

Aceasta reprezintă o formă de integrare a activităţii INCE în actul decizi-
onal de interes naţional. 

INCE a promovat colaborarea cu Asociaţia Generală a Economiştilor din 
România, cercetătorii participând la dezbaterile organizate de aceasta. De 
asemenea, au fost publicate în ziarul „Economistul" concluziile unor lucrări de 
cercetare, precum şi punctele de vedere ale cercetărilor referitoare la diverse 
probleme ale perioadei actuale. 

1.8. Activitatea de doctorat, cursuri şi seminarii 
În cadrul INCE îşi desăvârşesc pregătirea profesională prin forma docto-

ralului, sub îndrumarea a 21 conducători ştiinţifici, un număr de 108 doctoranzi, 
din care 35 au fost admişi în cursul anului 1992. Din motive obiective, 4 docto-
ranzi de la specialitatea Economia Agrară s-au transferat la Academia de Stu-
dii Economice. 

În cadrul programului de doctorat au fost susţinute 92 examene şi 23 re-
ferate. 

Din totalul doctoranzilor înmatriculaţi în INCE, 21 se găsesc în faza de 
exmatriculare. 

În cadrul INCE s-au organizat, cu participarea unor cadre didactice din 
instituţii de învăţământ din străinătate (Suedia, Canada, SUA), cursuri privind 
teoria microeconomică a producţiei, marketing-instituţii şi contracte, metode 
moderne de prelucrare a datelor statistice, etiologie socială ş.a. 

1.9. Activitatea consiliilor ştiinţifice 
Pe parcursul anului, Consiliul Ştiinţific al INCE s-a întrunit periodic, pen-

tru stabilirea orientării temelor de cercetare, scop în care au fost luate în discu-
ţie aspectele de conţinui, modul de integrare al institutelor componente în pro-
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cesul de elaborare a acestora şi co-ordonarea programului de cercetare la ni-
velul INCE. În mod constant, Consiliul Ştiinţific a urmărit punerea în valoare a 
demersului teoretic care avea să surprindă, pe lângă elementele concrete, 
semnificaţiile de profunzime ale tranziţiei, să clasifice procedeele, tehnicile şi 
criteriile de urmat în aceste întreprinderi. De asemenea, a urmărit pregătirea 
organizatorică, menită să asigure punerea în valoare a potenţialului de cerceta-
re al institutelor. 

În dezbaterile Consiliului Ştiinţific au fost puse probleme majore ale peri-
oadei actuale privind privatizarea, agricultura şi securitatea alimentară, orientă-
rile strategice pentru actuala perioadă de tranziţie, aspecte privind politica fis-
cală, piaţa muncii, integrarea economică cu Republica Moldova, cooperarea 
economică internaţională, restructurarea industriei ş.a. 

În al doilea rând, s-au luat în discuţie probleme de organizare a cercetării 
ştiinţifice în unele institute componente pentru asigurarea unei integrări mai fle-
xibile a celorlalte institute la realizarea temelor prioritare, cum este cazul celei 
privind modelarea macroeconomică (IPE). 

Pentru stimularea vieţii ştiinţifice la nivelul INCE s-a elaborat şi urmărit 
programul de dezbateri ştiinţifice, cu publicarea lunară a „Calendarului mani-
festărilor ştiinţifice" şi reflectarea celor mai interesante puncte de vedere în pu-
blicaţiile institutului. 

Pe lângă activităţile de doctoral, în şedinţele sale, Consiliul Ştiinţific a 
analizai şi aprobat planurile individuale de pregătire ale doctoranzilor şi a spriji-
nit desfăşurarea examenelor şi susţinerea referatelor în colectivele de speciali-
tate. 

În activitatea sa, Consiliul Ştiinţific a beneficiat în mod constant de spriji-
nul Academiei Române, al secţiei de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologi-
ce, prin participarea unor membri ai acesteia în activitatea zilnică a institutelor, 
prin legăturile permanente între conducerea INCE şi cea a Academiei Române. 

În acest context, remarcăm manifestările ştiinţifice comune realizate de 
cele două instituţii, prezenţa unor cercetători din INCE, in calitate de membri la 
lucrările unor comisii permanente consultative, participarea cercetătorilor din 
INCE în colective formate între institutele Academiei Române la elaborarea 
unor lucrări solicitate în mod special acesteia etc. 

Evaluarea activităţii unor institute din cadrul INCE, de către comisiile de-
semnate de secţia de specialitate a Academiei Române, constituie una dintre 
modalităţile de sprijin în cadrul acestei conlucrări, ca urmare s-a procedat la o 
revizuire a programelor de cercetare, potrivit recomandărilor făcute, urmărindu-
se, în mod special, abordarea centrată pe caracterul fundamental al cercetări-
lor la nivel macro şi pe elaborarea unor alternative de dezvoltare a problemelor 
economice din procesul de reformă. 

La nivelul institutelor, şedinţele consiliilor ştiinţifice au urmărit aceleaşi 
coordonate de organizare a activităţii exercitând controlul ştiinţific de fond asu-
pra lucrărilor elaborate. 
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În desfăşurarea procesului cercetării, INCE se confruntă cu o serie de di-
ficultăţi legate de posibilităţile mult prea restrânse de asigurare a fondului do-
cumentar, de accesul limitat la sistemul informaţional statistic prin absenţa le-
găturii la bănci de dale naţionale şi internaţionale, prin absenţa posibilităţii de a 
efectua anchete de teren şi înregistrări sistematice de informaţii cu caracter 
statistic (posibilitatea există doar la ICCV), prin lipsa de dotare a institutelor 
componente cu tehnica de calcul necesară, prin restricţiile bugetare privind 
realizarea unor manifestări ştiinţifice cu caracter naţional sau internaţional. 



2. SINTEZE ALE LUCRĂRILOR DE CERCETARE 
REALIZATE ÎN INSTITUTELE COMPONENTE  

ALE INSTITUTULUI NAŢIONAL  
DE CERCETĂRI ECONOMICE 

2.1. INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE 

Sinteza preliminară a studiilor efectuate în Institutul Naţional  
de Cercetări Economice cu privire la strategia tranziţiei 
 
Colectiv de autori: Acad. Emilian Dobrescu (coordonator), prof. dr. Con-

stantin Ionete, Ana Bal, Rodica Bălănescu, Nicolae Belli, Mircea Ciumara, Ma-
rin Comşa, Lucian Croitoru, Vasile Dan, Ionel Desmireanu, Gheorghe Dolgu, 
Dumitru Dumitru, Constantin Grigorescu, Aurel Iancu, Dorin Jula, Ştefan Mihai, 
Constantin Marin, Ion Mărginean, Nicolae Nistorescu, Steliana Perţ, Marin Po-
pescu, loan Predoi, Hildegard Puwak, Corneliu Russu, Ion Sosire, Filon 
Toderoiu, Vladimir Trebici, Gheorghe Zaman, Cătălin Zamfir 

Activitatea unităţilor componente şi a colectivelor interdisciplinare a fost 
axată pe următoarele teme principale: investigarea teoretică a tipurilor de eco-
nomii de piaţă; studierea experienţei internaţionale acumulate în elaborarea de 
strategii ale dezvoltării şi altor lucrări similare; examinarea rezultatelor şi evolu-
ţiei previzibile a reformelor din statele central şi est-europene; analiza compa-
rată a programelor economice ale partidelor politice din România; cercetarea 
cauzelor şi implicaţiilor crizei economice pe care o traversează ţara noastră; 
evaluarea potenţialului aciuai al economiei româneşti; restructurarea proprietă-
ţii prin Înfăptuirea procesului de privatizare; cadrul instituţional al mecanismelor 
de piaţă; politicile de stabilizare macroeconomică; dezvoltarea industriei, agri-
culturii, ştiinţei, infrastructurii, sectorului terţiar; investiţiile ca factor de relansare 
a economici; problemele ecologice; procesele demografice; proiecţia socială, 
dimensiunea culturală a tranziţiei; integrarea României In economia europeană 
şi mondială; integrarea economică cu Republica Moldova etc. S-au intensificai, 
de asemenea, studiile de modelare macroeconomică In condiţiile specifice 
tranziţiei. 

În abordarea acestei largi tematici s-au conturat, cum era şi firesc, punc-
te de vedere diferite, chiar contradictorii. Prezenta sinteză, ca lucrare de etapă, 
înfăţişează unele din rezultatele acestor cercetări, punând accentul pe proble-
mele de interes major pentru înfăptuirea reformei economice în România. 
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I. Evoluţia economiei naţionale după anul 1989 
A) Pe fondul schimbărilor social-politice care au avut loc după decembrie 

1989, în ţara noastră s-au produs adânci mutaţii şi în sfera economică, 
iniţiindu-se procesul instituirii mecanismelor moderne de piaţă. Principalele ac-
ţiuni întreprinse în acest scop pot fi sistematizate astfel: 

1) demontarea sistemului economiei de comandă, constând îndeosebi în: 
− reorganizarea unităţilor economice de stat ca societăţi comerciale şi 

regii autonome cu largă independenţă decizională; 
− modificarea funcţiilor administraţiei publice, urmărindu-se eliminarea 

„intervenţionismului" său arbitrar în activitatea economică; 
− abandonarea planificării imperative centralizate, reducerea conside-

rabilă a numărului de produse dirijate; 
− „debugetizarea" economiei naţionale, reorganizarea sistemului ban-

car; 
− declanşarea unei largi acţiuni de înnoire a aparatului managerial din 

economie; 
2) liberalizarea mecanismelor interne: preţurile, contractarea producţiei, 

sistemul de salarizare etc.; 
3) crearea unor premise pentru dezvoltarea sectorului privat, a cărui pon-

dere în produsul intern brut s-a mărit de la 12,4% în 1989 la circa 21% în anul 
trecut; 

4) deschiderea spre exterior a ţării: 
− liberalizarea comerţului exterior; 
− reluarea şi intensificarea legăturilor de cooperare ale României cu or-

ganismele economico-financiare internaţionale (FMI, BIRD, BERD 
etc.); 

− dezvoltarea contactelor cu Grupul „celor 24", OCDE, Comunitatea Eu-
ropeană; 

− asigurarea liberei circulaţii a persoanelor; 
− deschiderea informaţională spre Occident (intensificarea contactelor 

ştiinţifice şi culturale, creşterea numărului de burse de învăţământ su-
perior, doctorat şi specializare, extinderea accesului la documentarea 
tehnico-ştiinţifică externă etc.); 

5) completarea sistemului de protecţie socială, luându-se în considerare 
experienţa Matelor avansate. 

B) În introducerea mecanismelor de piaţă se realizează în condiţiile unei 
prelungite crize economice. 

1) Rezultatele înregistrate în anii 1990 şi 1991 la principalii indicatori ai 
economiei naţionale se prezintă astfel: 
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Ratele negative ale produsului intern brut (-7,4% în 1990 şi -13% în anul 

1991) nu fost determinate în proporţie de peste 9/10 de scăderea valorii adău-
gate în industrie. Cu urmare, ponderea acestei ramuri în produsul intern brut 
(exprimat în preţuri curente) s-a redus de la 52,9% în anul 1989 la 48,2% în 
anul 1990 şi 47,1% în 1991. Departe de a reflecta un proces normal de restruc-
turare a economici naţionale, această scădere a fost determinată îndeosebi de 
posibilităţile limitate de aprovizionare cu energie şi materii prime, de diminua-
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rea resurselor financiare şi valutare ale ţării; In cazul unor ramuri s-a manifestat 
şi o reducere a cererii interne (de exemplu, pentru investiţii) şi externe (exportul 
pe relaţia cliring). 

Comparativ cu reducerea produsului intern brut în cei doi ani cu aproape 
20%, exportul s-a diminuat cu 44,9%, iar importul cu 23,4%. Gradul de acoperi-
re a importurilor cu exporturi a reprezentat circa 63% în anul 1990 şi 73% în 
anul 1991; în aceste condiţii, balanţa comercială s-a încheiat cu deficite impor-
tante, de 1,7 miliarde dolari în 1990 şi peste 1,2 miliarde dolari în 1991. Investi-
ţiile de capital străin s-au menţinut la un nivel redus (112,4 milioane dolari în 
1990 şi 156,3 milioane dolari în 1991). 

Standardul de viaţă a cunoscut unele ameliorări în anul 1990 urmate în-
să, de înrăutăţiri semnificative în anul 1991, ca efect al adâncirii crizei econo-
mice. La finele anului trecut numărul persoanelor aflate în evidenţă ca fiind în 
căutarea unui loc de muncă a ajuns la circa 337 mii, la care se adaugă aproa-
pe 600 mii persoane în şomaj tehnic (în anexa 1 se prezintă, pentru compara-
ţie, evoluţia economică în 1990- 1991 a unor ţări est-europene). 

2) În perioada ianuarie-aprilie 1992, declinul industriei a continuat, 
înregistrându-se o diminuare a producţiei cu 15,6% faţă de realizările perioadei 
corespunzătoare a anului trecut. În agricultură există restanţe însemnate în 
executarea lucrărilor şi asigurarea cu îngrăşăminte; a persistat tendinţa scăde-
rii şeptelului la unele specii de animale. 

În activitatea de comerţ exterior pe relaţia devize convertibile se constată 
un anumit proces de redresare, exporturile depăşind cu 19% nivelul din primele 
patru luni ale anului trecut, în timp ce importurile s-au redus cu 1,5%; balanţa 
comercială a înregistrat un delicii cumulat de peste 450 milioane dolari pe rela-
ţia devize convertibile. 

Evoluţia industriei, ca şi întârzierile manifestate în executarea lucrărilor 
agricole pun sub semnul întrebării posibilitatea stopării în anul 1992 a declinu-
lui economic. Potrivit analizelor efectuate în Institutul Naţional de Cercetări 
Economice, trebuie luată în calcul o nouă scădere a produsului intern brut. 

C) Atât Guvernul şi ministerele, cât şi principalele formaţiuni politice, pu-
blicaţiile de specialitate, mijloacele de informare în masă, unităţile de cercetare 
şi cadrele universitare au examinat în mod repetat evoluţia economiei naţionale 
după anul 1989. S-a exprimat o mare varietate de opinii – perfect explicabilă, 
de altfel, dacă ţinem seama de ineditul fenomenelor şi motivaţiile care au inspi-
rat diferitele demersuri. În pofida acestei diversităţi, s-a degajat – ca o conclu-
zie cvasigenerală – necesitatea unei abordări complexe a factorilor care au de-
terminat starea economică a ţării în 1990-1992. 

O astfel de abordare trebuie să detaşeze două niveluri de analiză, pentru 
a se pune în evidenţa, pe de o pane, cauzele nemijlocite care au provocat de-
clinul sever al producţiei şi, pe de altă parte, cauzele sale mai profunde, decur-
gând din ansamblul proceselor ce caracterizează evoluţia României In actuala 
perioadă. 
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1) În primul caz, este vorba de dinamica factorilor productivi şi a randa-
mentelor de utilizare a acestora. 

• Din punctul de vedere al resurselor primare, involuţia economiei s-a da-
torat, în principul, scăderii consumului total de energie primară, faţă de 1989, 
cu aproape 15% în 1990 şi cu peste 30% în anul 1991. 

• În ceea ce priveşte factorul uman, diminuarea producţiei a fost determi-
nată practic integral de scăderea productivităţii muncii – pe ansamblul econo-
miei cu circa 19% în anul 1991 faţă de 1989, iar în industrie cu 39%. La aceas-
ta a contribuit In măsură însemnată reducerea raportului dintre timpul lucrat şi 
timpul calendaristic care, în industrie, de exemplu, a reprezentat 56% în anul 
1991 faţă de 61% în 1990 şi 71% în 1989. Creşterea salariilor, în aceste con-
diţii, a intensificat spirala inflaţionistă. 

• Simultan cu înrăutăţirea considerabilă a gradului de utilizare a capacită-
ţilor productive, au scăzut substanţial resursele destinate formării brute a capi-
talului (cu aproape 23% în cei doi ani). Efectul negativ al acestei tendinţe a fost 
amplificat de structura complet neraţională a acumulării brute, caracterizată în-
deosebi prin sporirea imobilizărilor în stocuri de producţie neterminată, se-
mifabricate, produse finite fără desfacere etc. 2) Trecând la cel de-al doilea ni-
vel de analiză, se apreciază că evoluţia economică a României în ultimii doi ani 
reprezintă efectul cumulat al mai multor cauze, care ar putea fi grupate în trei 
mari categorii. 

 
2.1. Prima o formează cauzele legate de suprapunerea crizei moştenite 

de la vechiul regim cu destrămarea sistemului regional de relaţii economice şi 
cu derularea rapidă (după o declanşare bruscă, date fiind condiţiile specifice 
din România) a tranziţiei la economia de piaţă. Această suprapunere s-a soldat 
cu următoarele consecinţe principale: 

a) agravarea efectelor perturbative ale dezechilibrelor structurale, datori-
tă scăderii producţiei interne de resurse energetice, materii prime şi materiale 
de bază (metalurgice şi chimice); 

b) dereglarea temporală a relaţiilor de cooperare dintre unităţile econo-
mice în condiţiile abandonării sistemului de repartiţii şi trecerii la contractarea 
liberă a produselor; 

c) scăderea exportului în fostele state membre ale CAER şi reducerea 
importului de resurse energetice şi de materii prime din aceste ţări; 

d) agravarea – într-o serie de ramuri – a deficitului de ofertă pe piaţa in-
ternă, ca efect al reducerii producţiei şi sporirii veniturilor băneşti ale populaţiei; 

e) declinul puternic al investiţiilor, minusul provocat de retragerea în ma-
re măsură a bugetului central din această sferă nefiind compensai de acţiunile 
investiţionale ale unităţilor de stat, care dispun de resurse limitate şi suni preo-
cupate în special de problemele curente. 

S-au adăugat la acestea efectele războiului din Golf şi ale dezmembrării 
Iugoslaviei. 
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2.2. Între cauzele legate de gestionarea reformei, pot fi menţionate: 
a) creşterile excesive de venituri nominale şi reducerea săptămânii de 

lucru, sub presiunea mişcărilor revendicative; 
b) critica (absolut necesară) a viciilor economiei hipercentralizate a de-

generat uneori într-o subapreciere globală a potenţialului productiv existent; 
neglijarea, în acest context, a lucrărilor de întreţinere, reparaţii şi modernizări 
parţiale imediate; 

c) pregătirea insuficientă sau defazarea unor măsuri; 
d) absenţa uneori a corelării modificărilor din diferite domenii ale meca-

nismului economic. 
 
2.3. O pondere importantă revine cauzelor legate de instabilitatea social-

politică, aceasta contribuind la: 
a) favorizarea cererilor revendicative fără suportul economic necesar; 
b) deteriorarea disciplinei muncii; 
c) existenţa unui mediu extrem de incert pentru agenţii economici care 

inhibă iniţierea unor măsuri (restructurări, investiţii etc. cu efecte pe termene 
medii-lungi; 

d) manifestarea unei anumite reţineri din partea statelor occidentale şi a 
capitalului privat extern in acordarea de asistenţă financiară şi realizarea de in-
vestiţii în România. Toate acestea demonstrează că actuala evoluţie social-
economică a României şi a altor state central şi est-europene reprezintă un 
nou tip de criză, a cărei trăsătură distinctivă constă în combinarea consecinţe-
lor crizei structurale a vechiului sistem al economiei de comandă cu ceea ce se 
poate denumi criza tranziţională însăşi. 

 
II. Unele concluzii rezultate din experienţă; principalele obiective ale 

continuării reformei 
A) Extrem de dinamică şi originală, experienţa .statelor aflate în tranziţie, 

inclusiv România, se constituie într-un dens material istoric, ale cărui semnifi-
caţii – multiple şi uneori discordante cu paradigmele gândirii sociale tradiţionale 
– vor putea fi integral evaluate doar prin studii laborioase, de factură interdisci-
plinară. Unele concluzii, desigur cu caracter preliminar, pot fi, totuşi, de pe 
acum desprinse, cele implicate în definirea direcţiilor de continuare a reformei 
în ţara noastră prezentând un interes special. 

1) O primă constatare este că toate programele de reformă, practic fără 
excepţie, au subestimat complicaţiile şi durata tranziţiei, preconizând un declin 
de proporţii mai reduse al PIB, privatizarea rapidă a sectorului de stat al eco-
nomiei, un aflux considerabil al capitalului occidental, costuri sociale atenuate. 

N-au lipsit, fireşte, avertismentele (exprimate nu numai în lucrări ştiinţifi-
ce, ci şi la nivel politic), dar ele – chiar şi atunci când au fost categorice – n-au 
anticipat, la dimensiunea reală, amploarea tensiunilor şi constrângerilor proprii 
acestei perioade. 



 

 

101 

Cele mai multe programe s-au concentrat asupra măsurilor cu orizont 
temporal scurt-mediu, vizând îndeosebi schimbarea sistemului instituţional şi 
stabilizarea macroeconomică. A devenit, însă, tot mai clară necesitatea elabo-
rării unor concepţii strategice pe termen lung, în mai multe variante, care să 
acopere plaja evoluţiilor posibile – numeroase, contradictorii, marcate de un 
grad ridicat de incertitudine. 

N-au rezistat testului practicii, abordările tehnocrat-economiciste ale 
tranziţiei, dar nici viziunile şi politicile de inspiraţie populistă. Soluţia actualelor 
dificultăţi rămâne promovarea fără şovăire a noilor mecanisme, în condiţiile în-
să ale prevenirii convulsiilor sociale ce-ar putea apărea dintr-o greşită pilotare a 
reformei. 

Aceasta nu echivalează în nici un caz cu încetinirea ritmului aplicării sale 
– cum uneori se lasă a se înţelege sau chiar se afirmă –, ci dimpotrivă, impune 
accelerarea reformei, pentru a se obţine mai rapid efectele pozitive scontate, 
cu asigurarea prealabilă a fiecărei măsuri de suportul social necesar. Acum es-
te cert că tranziţia conţine multe riscuri şi puncte de bifurcaţie, că implică în-
semnate costuri sociale, un imens şi prelungit efort general, succesul său de-
pinzând, de aceea, de realizarea unui autentic şi durabil consens naţional cu 
privire la obiectivele şi etapele principale ale acestui proces istoric. 

2) Experienţa statelor est-europene a relevat, de asemenea, că – deşi 
necesară şi cu posibile efecte pozitive – manipularea agregatelor macroeco-
nomice (monetare, de credit, fiscale etc.) cărora li s-a acordat preponderenţă în 
prima fază a tranziţiei, nu este suficientă pentru depăşirea crizei şi ameliorarea 
parametrilor de performanţă ai economiei. Mai mult, politicile macroeconomice 
nu se pot conforma nici uneia din schemele reducţioniste tradiţionale. 

– De exemplu, politica monetară, de credit bancar, trebuie să se dove-
dească extrem de restrictivă faţă de focarele generatoare de venituri fără aco-
perire, dar – în acelaşi timp – îndeajuns de flexibilă faţă de agenţii angajaţi în 
activităţi economice viabile, eficiente. 

– Limitarea deficitului bugetar este absolut necesară pentru combaterea 
inflaţiei. Dacă, însă, este asociată cu o impozitare excesivă (în forme diferite) a 
agenţilor economici productivi şi (sau) cu o retragere masivă a bugetului din 
sfera investiţională, aceasta poate complica procesul redresării PIB real. 

– Pentru o evoluţie normală a soldului balanţei de plăţi externe, este ne-
cesară stimularea exporturilor (ceea ce favorizează şi relansarea producţiei). O 
astfel de politică valutar-comercială n-ar trebui, însă, să implice o devalorizare 
frecventă şi de proporţii mari a monedei naţionale care, inevitabil, antrenează 
accentuarea presiunii inflaţioniste. 

Chiar şi aceste ilustrări, relativ simple, sunt suficiente pentru a conchide 
că – dată fiind complexitatea proceselor tranziţiei – se impun politici nuanţate şi 
prudente, despovărate de orice prejudecăţi exclusiviste. Sunt necesare, în 
acest sens, studii sistematice şi mult mai aprofundate la nivelul organelor deci-
zionale. Altfel, se ajunge la o permanentă pendulare între extreme – sub im-
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presia evenimentelor imediate şi cu impact emoţional – care, datorită incoeren-
ţelor ce le induce în întregul organism economic, poate compromite reforma. 

3) Din analiza experienţei de până acum reiese, totodată, că discrepanţa 
dintre efectele anticipate şi cele reale ale unor măsuri nu pot fi disociate de 
comportamentul specific al unităţilor economice de stat cu autonomie gestiona-
ră deplină; fără a fi singura, această cauză este esenţială. Eliberate brusc din 
„chingile" indicatorilor de plan obligatorii şi scutite, în fapt, de un control patro-
nal semnificativ, unităţile menţionate (deocamdată cu pondere covârşitoare în 
economia naţională) au drept funcţie – obiectiv nu atât profitul – cum se sconta 
la început – cât mai ales obţinerea unui fond de salarii care să asigure câştigul 
mediu negociat sau negociabil cu sindicatele, în condiţiile menţinerii numărului 
de angajaţi sau ale unei eventuale reduceri de personal în limite ce nu riscă să 
degenereze în reacţii explozive. Poziţia oligo sau chiar monopolistă pe piaţă 
permite acestor unităţi să transfere aproape automat în preţuri costurile majo-
rate. Şi astfel, o scădere a producţiei este perfect compatibilă cu inflaţia. A de-
venit tot mai limpede că fără corectarea acestui comportament – prin privatiza-
re, măsuri pentru condiţionarea mai strictă a dinamicii veniturilor de rezultatele 
economice, instituirea şi aplicarea regimului falimentului, întărirea disciplinei 
plăţilor etc. – sunt greu de realizat obiectivele tranziţiei. 

4) Studiile de specialitate admit că derularea reformelor din ţările est-
europene n-au cristalizat încă suficient noile atribute ale statului, că simpla 
dezetatizare a vieţii economice nu rezolvă de la sine problemele tranziţiei, nu 
poate fi un scop în sine. Experienţa arată că – acordându-se toată atenţia utili-
zării agregatelor macroeconomice – se impune o preocupare sistematică şi 
pentru microeconomic, pentru crearea condiţiilor (ce depind du activitatea gu-
vernamentală) de funcţionare eficientă, necontradictorie, a diverselor pieţe sec-
toriale. Tendinţa – de altfel, firească şi, din multe raţiuni, întru totul justificată – 
spre „neutralitatea" (prin uniformizare) a mecanismelor monetar-financiare nu 
trebuie fetişizată; acest lucru nu se constată nici în statele avansate (în SUA, 
de pildă, ponderea ajutoarelor financiare acordate de stat industriei – subvenţii, 
reduceri de impozite, taxe etc. – reprezintă 13,5% din valoarea adăugată) şi cu 
atât mai puţin ar fi el indicat în perioada tranziţiei, caracterizată printr-o enormă 
diversitate de condiţii în care acţionează agenţii economici. 

Pericolul „politizării" intervenţiei statale este real. Experienţa confirmă, 
Insă, că singura modalitate de contracarare a acestuia – eficientă pe termen 
lung şi In consens cu obiectivele transformărilor din ultimii ani – o reprezintă 
sprijinirea pe instrumentele statului de drept – respectarea strictă a legalităţii, 
transparenţa, controlul parlamentar, presiunea mişcărilor democratice, a opiniei 
publice în general etc. Chestiunea este cu atât mai importantă, cu cât însuşi 
ciclul electoral este încă departe de „maturitatea" proprie societăţilor democra-
tice tradiţionale (deşi nici acolo nu este scutit de serioase implicaţii economice, 
evaluate acum cu mijloace rafinate, inclusiv modele cronometrice). 
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B) Sintetic formulată, direcţia strategică a tranziţiei este crearea unei 
economii care – funcţionând pe baza mecanismelor moderne de piaţă, în con-
diţiile unui rol activ, In limite raţionale, al statului – să depăşească starea penu-
riei cvasigeneralizate, să se echilibreze structural printr-o integrare adecvată în 
diviziunea internaţională, să asigure resursele necesare pentru un standard de 
viaţă civilizat al poporului român. 

1. Setul de obiective pentru continuarea reformei trebuie să se coreleze 
cu situaţia reală a economiei noastre, atât ca mecanism de funcţionare, cât şi 
sub raportul constrângerilor de ordin tehnologic, material, financiar, social. Ca-
re sunt, în sinteză, problemele ce se cer luate în considerare? 

1.1. Noile mecanisme – instituite prin reformă – îşi fac simţită prezenţa 
mai ales în economia nominală (monetară), fără a se afirma încă, în mod efec-
tiv, în economia reală. Decalajul rezultă chiar din specificitatea dinamicii celor 
două paliere ale vieţii economice. Frecvent invocata incoerenţă a mecanismu-
lui actual are, deci, determinări mai complexe, ce nu se pot imputa exclusiv 
modului cum a fost gestionată reforma, fără a neglija, desigur, consecinţele 
acestuia. 

1.2. Declinul activităţii productive continuă, fără ca pericolul agravării in-
flaţiei să fi fost depăşit. Reducerea deficitului balanţei comerciale nu poate fi 
considerat un simptom de echilibru deoarece s-a datorat nu atât mecanismelor 
interne, cât îndeosebi restricţiei impuse de creditorii străini (comprimarea dras-
tică a importurilor). Se menţine scăzut nivelul investiţiilor. Într-un cuvânt, insta-
bilitatea macroeconomică tinde a se croniciza. 

1.3. Criza s-a etalat până acum mai ales efectele negative, fără a fi „va-
lorificate" şi potentele sale pozitive, înainte de toate funcţia de asanare a eco-
nomiei naţionale de producţiile neviabile, de principalii factori generatori de ine-
ficientă. Previzibil de la bun început, faptul că restructurarea nu se poate face 
de la sine a devenit tot mai limpede. 

1.4. Deschiderea spre exterior a pus economia românească în faţa unor 
constrângeri dificile, pentru care nu este îndeajuns pregătită nici structural şi 
nici instituţional. 

1.5. S-a format o flagrantă contradicţie între obiectivele protecţiei sociale 
şi resursele disponibile în acest scop. Disimulată un timp de amputarea acu-
mulării, de deficitul bugetar şi consumarea rezervelor valutare ale ţării, această 
discordanţă capătă acum forme acute. 

2. Obiectivele principale ale continuării tranziţiei sunt oarecum simetrice 
acestor caracteristici. 

2.1. Astfel, o scrie de acţiuni trebuie să urmărească finalizarea şi conso-
lidarea cadrului instituţional al economici de piaţă, asigurarea condiţiilor pentru 
ca noile mecanisme să-şi exercite eficient funcţiile alocative. O preocupare sis-
tematică se impune, în acest context, pentru informarea operativă a agenţilor 
economici şi a întregii populaţii asupra conţinutului şi modului de aplicare a re-
glementărilor juridice, formarea cadrelor manageriale, întărirea ordinii de drept.  
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2.2. Actualele dezechilibre reclamă continuarea politicii de stabilizare 
macroeconomică, în condiţiile unei articulări mai bune a diferitelor măsuri. Este 
cea mai dificilă problemă pe termen scurt-mediu (experienţa altor ţări este con-
cludentă), însă hotărâtoare pentru întreaga reformă.  

2.3. Tot mai necesară devine, de asemenea, conturarea cadrului general 
al ajustării structurale a economiei, fundamentarea câtorva variante plauzibile 
ale desfăşurării acestui proces. Paralel cu studiile de specialitate, se impune o 
amplă dezbatere naţională, opţiunile în acest domeniu având consecinţe pe 
termen lung. Celebra controversă din perioada interbelică – referitoare la profi-
lul economiei româneşti – trebuie să-şi găsească, astfel, o replică modernă, pe 
măsura exigenţelor, dar şi a şanselor, acestui sfârşit de mileniu.  

2.4. Ajustarea structurală permite – dar în acelaşi timp şi necesită – re-
definirea locului României în economia est şi general europeană, a conexiuni-
lor sale economice cu alte zone ale planetei. Continuarea tranziţiei este de ne-
imaginat fără crearea unor mecanisme durabile pentru integrarea avantajoasă 
a ţării noastre în fluxurile internaţionale.  

2.5. Protecţia socială rămâne, de asemenea, un obiectiv esenţial, a cărui 
realizare depinde de mersul reformei, dar îi şi condiţionează reuşita. Conţinutul 
său se cere, însă, mai bine fundamentat, depăşindu-se sloganurile demagogi-
ce şi pornindu-se de la interdependenţele reale dintre economie şi social. Fără 
pretenţia exhaustivităţii, se poate totuşi admite că finalizarea şi consolidarea 
cadrului instituţional al economiei de piaţă, stabilizarea macroeconomică, ajus-
tarea structurală, integrarea şi protecţia socială alcătuiesc matricea proceselor 
ce vor caracteriza tranziţia. Formele şi ritmurile în care se vor înfăptui, conse-
cinţele lor pe plan economic şi pentru diferite categorii ale populaţiei, ca şi pen-
tru societatea noastră în ansamblu, vor depinde, desigur, de o multitudine de 
factori (interni şi externi). Intre aceştia, nu trebuie omisă „coloratura" specifică 
imprimată de politicile pe care le vor promova viitoarele guvernări. Tendinţele 
de bază însă rămân, ele rezultând din logica transformării economiei de co-
mandă într-o economie modernă de piaţă, din configuraţia economico-socială 
cu care România s-a angajat pe acest drum, din contextul său geopolitic, din 
mutaţiile ce intervin pe plan internaţional. 

 
III. Direcţii de acţiune pentru stabilizarea macroeconomică şi conso-

lidarea sistemului instituţional al economiei de piaţă 
1. Privatizarea, funcţionarea societăţilor cu capital de stat, promovarea 

concurenţei 

1.1. Pentru accelerarea procesului de privatizare: 
− prezentarea şi dezbaterea programului general de privatizare, care să 

cuprindă eşalonarea în timp a ramurilor şi tipurilor de întreprinderi, 
principiile, caile concrete ce pot fi utilizate (vânzări de active sau de 
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unităţi, locaţii de gestiune, vânzări de acţiuni etc.), evaluarea implicaţi-
ilor financiare, efectele economice estimate etc.; 

− racordarea procesului de privatizare la realizarea programului de re-
structurare a unităţilor economice (implicarea pe baze comerciale a 
unităţilor de cercetare şi proiectare); 

− promovarea procedeului de cumpărare a întreprinderii de către proprii 
salariaţi (LEMBO) practicat in ţările dezvoltate; 

− instituirea regimului de înfiinţare şi funcţionare a burselor de valori; 
− reexaminarea condiţiilor de utilizare a formelor intermediare (locaţie 

de gestiune, concesionare, închiriere), cu garanţii de profitabilitate şi 
privatizare ulterioară; 

− creşterea numărului de întreprinderi mici şi mijlocii (creatoare de lo-
curi de muncă), precum şi a rolului autorităţilor tocate pe linie financia-
ră, de pregătire şi reconversie a forţei de muncă, de acordare de spa-
ţii şi a altor facilităţi pentru înfiinţarea de astfel de unităţi; 

− funcţionarea unităţilor cooperaţiei meşteşugăreşti şi de consum pe 
principiile deplinei autonomii, liberei iniţiative şi pieţei concurenţiale; 

− intensificarea acţiunii, la scara întregii ţări, de vânzare, către întreprin-
zătorii particulari, a activelor imobilizate în fonduri fixe subutilizate sau 
aflate în conservare, precum şi în stocuri de materiale şi semifabricate. 

1.2. În agricultură: 
− intensificarea acţiunii de punere a pământului în posesia ţărănimii şi 

acordarea titlului de proprietate; 
− acordarea de priorităţi şi facilităţi, adaptate la noua structură a fondu-

lui funciar, pentru procurarea de tractoare şi maşini agricole, îngră-
şăminte chimice, materiale de construcţii şi material biologic de calita-
te superioară; 

− funcţionarea pe principiile economiei de piaţă a cooperării rurale în 
sfera aprovizionării cu factori de producţie, a prelucrării, depozitării şi 
comercializării produselor, acordării de credite, precum şi în sfera 
producţiei (exploatarea pământului, maşinilor şi uneltelor, animalelor 
şi altor mijloace, realizarea de investiţii de interes comun etc); 

− asocierea producătorilor agricoli în organizaţii profesionale pentru 
apărarea şi promovarea intereselor specifice; 

− privatizarea societăţilor comerciale cu capital de stat (fostele IAS), 
ţinându-se seama de specificul exploataţiilor agricole de dimensiuni 
optime; 

− privatizarea şi reorganizarea societăţilor comerciale de mecanizare a 
agriculturii ca unităţi care execută lucrări cu utilaje speciale şi reparaţii 
ia tractoare şi maşini agricole; 

− reorganizarea unităţilor de construcţii, mecanizare şi exploatare a lu-
crărilor de îmbunătăţiri funciare, ca regii autonome pentru amenajările 
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de interes naţional şi cu folosinţă comună pentru toţi producătorii sau 
ca societăţi comerciale, pentru activităţile de exploatare. 

1.3. Referitor la funcţionarea unităţilor cu capital de stat: 
a) în condiţiile economiei de piaţă, statul acţionează, de regulă, prin mij-

loace indirecte pentru a orienta activitatea agenţilor economici, utili-
zând, în acest scop, politici bugetare, fiscale, monetare, ale venituri-
lor, aceste forme de intervenţie având un caracter global şi neaiterând 
funcţionarea mecanismelor pieţei; 

b) în etapa actuală de tranziţie – caracterizată prin existenţa unor deze-
chilibre grave intra şi intersectoriale, funcţionarea numai parţială a 
mecanismelor pieţei, penuria accentuată a unor resurse materiale şi 
energetice, ponderea redusă a sectorului privat, tendinţa unităţilor de 
stat de a opera In regim de restricţii financiare laxe – implicarea statu-
lui în procesul de restructurare se poate materializa prin: 
− intervenţia indirectă, care are ca obiective restabilirea echilibrelor 

macroeconomice – ale balanţei de plăţi, cererii şi ofertei de forţă 
de muncă, circulaţiei monetare etc. –, restructurarea economiei şi 
relansarea acesteia, constând în utilizarea pârghiilor economico-
financiare; 

− intervenţia combinată (directă şi indirectă) în cazul regiilor autono-
me care asigură energia, combustibilul, materiile prime şi anumite 
servicii, precum şi în cel al societăţilor comerciale a căror activitate 
fie că se află în declin – siderurgie, construcţii navale, chimie de 
bază (situaţie similară celei din ţările dezvoltate);  

− în vederea redimensionării capacităţilor acestora, fie că are un rol 
determinant în acoperirea unor nevoi de bază ale economiei (ma-
şini unelte, echipamente agricole, îngrăşăminte chimice, vagoane 
etc.). Instrumentele şi formele utilizabile: comenzi de stat; progra-
me de redimensionare a unor capacităţi de producţie; programe de 
dezvoltare şi modernizare a bazei energetice; contracte de plan 
pentru realizarea unor obiective de interes naţional (prin care se 
stabilesc obligaţiile şi drepturile statului şi a agenţilor economici); 
concesionări şi arendări pe bază de licitaţie etc. 

1.4. În ceea ce priveşte promovarea concurenţei: 
a) Pe termen scurt: 
− adoptarea unei legislaţii antimonopol, prin care să se precizeze orga-

nismul investit cu prerogative operaţionale în acest domeniu, inclusiv 
în controlul fuziunilor şi asocierilor dintre întreprinderi, precum şi divi-
zării lor; definirea mai clară din punct de vedere juridic a conceptului 
de concurenţă neloială şi a practicilor de tip monopolist; 

− crearea cadrului necesar pentru funcţionarea societăţilor comerciale 
de tip holding cu capital de stat şi privat, în condiţiile respectării cerin-
ţelor pieţei concurenţiale (interne şi externe); 
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b) Pe termen mediu-lung: 
− reducerea eşalonată a protecţiei pieţei interne, creşterea treptată a 

gradului de expunere Ia concurenţa internaţională; 
− restructurarea sistemului productiv al economiei, stimularea dezvoltă-

rii întreprinderilor de dimensiuni mici şi mijlocii; 
− înfiinţarea unor organe jurisdicţionale cu atribuţii în rezolvarea litigiilor 

privind practicile concurenţiale neloiale. 

2. Preţurile 
a) Pe termen scurt: 
− continuarea, şi în sem. II 1992, a acţiunii de eliminare a subvenţiilor, 

pentru bunurile de consum de primă necesitate, urmând ca in anul 
1993 acestea să fie eliminate în întregime; 

− continuarea subvenţionării selective a materiilor prime şi a combusti-
bililor (cărbunii) din industria extractivă minieră, atât pe baza costurilor 
fundamentate pentru fiecare unitate minieră şi perimetru de exploata-
re, cât şi prin luarea în considerare a nivelului preţurilor internaţionale; 

− corelat cu procesul eliminării subvenţiilor pentru bunurile de consum 
alimentar de primă necesitate, se va proceda la reexaminarea preţuri-
lor produselor agricole vegetale şi animale, ale căror niveluri de con-
tractare şi achiziţie suni garantate de stat. 

b) Pe termen mediu-lung: 
− în condiţiile relansării producţiei şi ale dezvoltării concurenţei interne fi 

externe, se va urmări înscrierea ritmului anual al preţurilor cu ridicata 
In limite relativ normale (circa 5 la sută). Politica economică urmează 
să găsească soluţii pentru influenţarea: raportului costuri-preţuri (Im-
porturi, costuri salariale); a raportului cerere-ofertă (restricţia bugeta-
ră, fiscalitate) şi pentru normalizarea comportamentului agenţilor eco-
nomici; 

− restrângerea treptată a nomenclatorului grupelor de produse şi produ-
selor ale căror preţuri sunt încă plafonate, în concordanţă cu procesul 
restrângerii subvenţionării; 

− reducerea gamei produselor şi serviciilor, ale căror preţuri şi tarife se 
stabilesc şi se adaptează de regiile autonome şi societăţile comercia-
le cu capital de stat prin negociere cu beneficiarii, cu avizul Ministeru-
lui Economiei şi Finanţelor, al ministerelor de resort sau al prefecturi-
lor şi Primăriei Municipiului Bucureşti. 

3. Piaţa muncii 
− Politici de creare a noi locuri de muncă prin relansarea investiţiilor la 

nivel naţional, local şi de firmă, în funcţie de evoluţia previzionată a 
şomajului. 
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− Extinderea muncii cu timp parţial, a contractelor cu durată limitată, 
promovarea unor formule diferite de pensionare (anticipată, progresi-
vă), lucrări de utilitate publică, etc. ; 

− Intensificarea acţiunii de cuprindere a şomerilor în cursurile de recali-
ficare. 

− Refacerea legăturii dintre salarii şi productivitatea muncii; controlul 
evoluţiei fondului de salarii şi al indicelui general al preţurilor bunurilor 
de consum; menţinerea în limite controlate a raportului între evoluţia 
salariului nominal şi a celui real. 

− Aşezarea negocierilor dintre sindicate şi patronal pe fundamente eco-
nomice reale, întărirea capacităţii de negociere a patronatului şi asi-
gurarea echilibrului de forţe dintre partenerii sociali. 

− Realizarea condiţiilor şi criteriilor de dimensionare şi acordare a ajuto-
rului de şomaj (progresiv în funcţie de vechime; regresiv în funcţie de 
durata şomajului; limită maximă a alocaţiei etc.). 

− Diversificarea sistemului instituţional al administrării şi gestionării pie-
ţei muncii (agenţii de forţă de muncă, de con trac :e temporare etc.). 

4. Piaţa monetară 
a) Pe termen scurt: 
− asigurarea funcţionării pieţei monetare prin crearea întregii game de 

instrumente de credit; In acest scop se are în vedere, In prima etapă, 
introducerea efectelor de comerţ (cambia, biletul de ordin) şi a titlurilor 
de stat pe termen scurt; 

− extinderea «finanţării bancare pe bază de licitaţie (până la funcţiona-
rea fiabilă a rezervelor obligatorii); 

− consolidarea mecanismului rezervelor obligatorii (prin creşterea şi 
stabilizarea depozitelor bancare), în vederea controlului volumului 
masei monetare şi încadrării acesteia într-un nivel de 40 - 45% faţă 
de PIB; 

− echilibrarea maturilor de creaţie monetară cu cele de resorbţie mone-
tară menite să întărească disciplina financiară a agenţilor economici. 

b) Pe termen mediu-lung: 
− asigurarea condiţiilor pentru coborârea către 35 - 40% a raportului 

dintre mata monetari fi PIB. 
5. Piaţa capitalului  
a) Pe termen scurt: 
− asigurarea intrării pe piaţa capitalului a certificatelor de proprietate şi 

participarea la funcţionarea acesteia a fondurilor proprietăţii private 
(FPP) şi a fondului proprietăţii de stat (FPS); 

− instituirea mecanismelor de emisiune |i ofertă publică de vânzare a 
acţiunilor şi obligaţiunilor societăţilor comerciale (piaţa primară a capi-
talului sau piaţa valorilor mobiliare);  
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− înfiinţarea şi punerea în funcţiune a Bursei de valori (piaţa secundară 
a capitalului); 

b) Pe termen mediu-lung: 
− lărgirea pieţei cu titluri de stat şi private pe termen lung; 
− dezvoltarea sistemului de garanţii ale creditului pe termen lung, în 

mod deosebit a pieţei ipotecare; 
− lărgirea şi perfecţionarea pieţei valorilor mobiliare (acţiuni şi obligaţi-

uni); 
− atragerea în cadrul pieţei capitalului a altor instituţii financiare (fondu-

rile de pensii, societăţile de asigurări, alte fonduri mutuale, etc.); 
− deschiderea pieţelor interne către pieţele externe de capital. 

6. Bugetul şi sistemul fiscal 
a) Pe termen scurt: 
− menţinerea în limite controlabile a deficitului bugetar; 
− stimularea activităţilor economice, în specia! a producţiei, prin fiscali-

tate; menţinerea unui grad de fiscalitate echilibrat şi suportabil (25 - 
40% ponderea veniturilor fiscale în PIB); 

− asigurarea unei contribuţii majore a bugetului la politica de protecţie 
socială, în special a păturilor şi grupurilor defavorizate; 

− introducerea TVA (1993), care va înlocui actualul ICM, pe baza dife-
renţierii sectoriale care să ţină seama de condiţiile specifice ale diver-
selor ramuri şi de obiectivele politicilor macroeconomice; 

− transformări de natură tehnică în cadrul sistemului fiscal: actualizarea 
bazelor de impunere; revederea regimului de facilităţi fiscale; controlul 
şi descurajarea evaziunii fiscale; perfecţionarea sistemului de admi-
nistrare a impozitelor. 

b) Pe termen mediu-lung: 
− pregătirea condiţiilor necesare şi introducerea impozitului general pe 

venitul individual; 
− studierea oportunităţii şi pregătirea introducerii impozitului pe socie-

tăţi; 
− asigurarea unei ponderi raţionale a cheltuielilor de capital în cadrul 

cheltuielilor bugetare (doar 11% în bugetul pe 1992); 
− instituirea unui raport judicios între impozitele directe şi cele indirecte 

(prevalenţa notabilă a ponderii acestora din urmă) în cadrul veniturilor 
fiscale ale bugetului. 

7. Comerţul exterior, integrarea României in economia europeană şi 
mondială 

− Continuarea reformei va antrena modificări considerabile In evoluţia şi 
structurii comerţului exterior. Ţinând seama de înzestrarea actuală cu 
factori de producţie a României dar şi de dinamica acestora în viitor 
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(ca, de exemplu, creşterea gradului de educaţie, a înclinaţiei spre 
economisire, ameliorarea condiţiilor interne care să atragă din exterior 
capitalul, cunoştinţele tehnologice, de management etc.), se poate 
aprecia că specializarea la export a României ar urma să se facă în 
produse manufacturiere care utilizează factorul forţă de muncă exis-
tent într-o formă relativ abundentă, dar şi în produse uşor sau greu 
imitabile care utilizează intensiv factorul capital uman şi rezultatele ac-
tivităţii de cercetare-dezvoltare. Un avantaj comparativ valorificabil va fi 
prezentat de exportul de produse agricole şi dezvoltarea turismului. 

− Din punct de vedere al orientării geografice, se poate conta pe creş-
teri ale ponderii ţărilor vest-europene, S.U.A. şi Japoniei. 

− O componentă esenţială a promovării exportului este stabilitatea ma-
croeconomică împreună cu un curs de schimb valutar favorabil. O altă 
componentă este un sistem eficient de asigurare a accesului rapid al 
exportatorilor la inputurile necesare la costuri care nu sunt mai mari 
decât preţurile internaţionale fără taxe vamale. Importul inputurilor ne-
cesare (direct sau indirect) pentru producţia de bunuri manufacturiere 
destinate exporturilor trebuie eliberate sistematic de întârzieri, restricţii 
sau alte bariere netarifare, taxe vamale sau alte taxe de import şi im-
pozite indirecte. 

− Se apreciază că, în perspectivă, o structură a tarifului vamal bazată 
pe taxe scăzuse şi uniforme ar fi optimă. Această opţiune reprezintă o 
componentă esenţială a liberalizării comerţului internaţional, dar dife-
renţele pe grupe de ţări sunt considerabile. Astfel, clacă în statele 
dezvoltate cu economie de piaţă, media taxelor vamale a scăzut de ia 
40% la finele anilor '40 la mai puţin de 5,5% în prezent, în cazul ţărilor 
în curs de dezvoltare acest procent este de 32%. Este necesar să se 
ţină seama şi de faptul că proporţia importului ţărilor dezvoltate, care 
este afectată de barierele netarifare, s-a dublat în perioada 1966 - 
1986 (peste 90% din importul de produse alimentare al ţărilor OECD 
este afectai în prezent de barierele netarifare); în cazul ţărilor în curs 
de dezvoltare, barierele netarifare afectează 28% din importul de măr-
furi. 

− Negocierea şi ratificarea in acest an a acordului de asociere dintre 
Comunitatea Europeană şi România creează premisele pentru lărgi-
rea accesului pe pieţele vestice, crearea unui cadru mai adecvat de 
cooperare şi asistenţă pentru realizarea tranziţiei şi pentru atingerea 
unuia din obiectivele strategice ale dezvoltării economiei ţării noastre 
– aderarea In perspectivă la Comunitatea Europeană. 

− Ca factori favorizanţi ai fluxului de capital străin către România pol ac-
ţiona: stabilitatea social-politică, demararea procesului de privatizare 
de masă şi, în general, creşterea certitudinii în ceea ce priveşte drep-
turile de proprietate, liberul transfer al profiturilor şi capitalului investit, 
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dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii, extinderea şi diversificarea 
sectorului bancar. 

− Strategia în domeniul datoriei externe trebuie să ţină seama de: 
− scăderea ratei nete de economisire din principalele ţări dezvoltate 

de la 13,5% In anii 1970 - 1979 la 10% în anii 1980 - 1989 care a 
antrenat trecerea de ia rate negative ale dobânzilor internaţionale 
reale în anii '70 la rate reale pozitive ridicate în anii '80; 

− nivelurile critice ale datoriei, între care se pol menţiona sumele 
scadente din datorie faţă de exporturi (nivelul critic este de 30%), 
sumele dobânzilor în contul datoriei raportate la exporturi (20%), 
datoria faţă de exportul total anual de bunuri şi servicii (275%) şi 
datoria faţă de PNB (50%). 

8. Cursul de schimb 
a) Pe termen scurt: 
− asigurarea premiselor pentru evitarea unor şocuri In evoluţia cursului 

de schimb, menţinerea acestuia tn limite controlabile; 
b) Pe termen mediu-lung: 
− se impune asigurarea stabilităţii valutare şi a condiţiilor favorabile 

creşterii economice durabile. 
Pe măsura consolidării poziţiei financiare a ţării (nivelul şi stabilitatea re-

zervei valutare), creşterii gradului de deschidere a economiei, stabilizării expor-
tului şi a fluxurilor de capital devine oportună realizarea convertibilităţii depline 
a leului. 

9. Protecţia socială 
a) Principalele direcţii de acţiune pentru perioada următoare (1992-1993): 
− Indexarea veniturilor (salarii, indemnizaţii de şomaj, pensii, alocaţii, 

burse, ajutoare sociale) în funcţie de evoluţia preţurilor şi de resursele 
disponibile astfel încât să fie protejată puterea de cumpărare a popu-
laţiei. 

− Protecţia socială prin efectul extinderii proprietăţii individuale, inclusiv 
prin distribuirea pământului şi a certificatelor de proprietate. 

− Luarea în considerare a existenţei şomajului pe termen lung cu pre-
lungirea perioadei de acordare a indemnizaţiei, concomitent cu limita-
rea nivelului maxim al cuantumului acesteia. 

− Asigurarea sistemului instituţional şi a unor mecanisme eficiente de 
protecţie a consumatorului. 

b) În perspectivă, protecţia socială va viza şi elemente de restructurare şi 
perfecţionare accentuându-se caracterul activ ai politicii sociale şi tratamentul 
diferenţiat, In locul acţiunii globale (pentru Întreaga populaţie). 

− Crearea şi funcţionarea reţelei de conversie şi integrare profesională 
a şomerilor. 
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− Acordarea de facilităţi pentru tineri în integrarea pe piaţa muncii, obţi-
nerea unei locuinţe, etc. 

− Instituirea unor prestaţii speciale la nivel loca! de asistenţă socială 
pentru săraci. 

− Dezvoltarea unui sistem de prestaţii sociale la domiciliu pentru bolnavi 
şi handicapaţi. 

− Restructurarea sistemului de asigurări sociale prin diversificarea for-
melor acestora (inclusiv prin contribuţia individuală), lărgirea ariei de 
cuprindere, sporirea resurselor prin diferenţierea contribuţiei beneficia-
rilor, a patronilor şi a statului, în acord cu principiile economiei de piaţă. 

10. Ajustarea structurală, proiecţii macroeconomice 
1) Ajustarea structurală (în sensul ei restrâns, acela de adecvare a pro-

ducţiei la structura cererii, modernizarea tehnologică a economiei, eliminarea 
distorsiunilor sectoriale cu efecte perturbative majore, asigurarea echilibrului 
ecologic) se poate realiza în două modalităţi: 

a) una, constând In înlocuirea masivă şi bruscă a aparatului productiv 
depreciat, din punct de vedere tehnic şi economic, ceea ce determină 
o adâncă fractură în evoluţia economiei şi implică un excepţional efort 
financiar şi social; 

b) cealaltă, graduală, constând într-o realizare eşalonată a componente-
lor sale, modalitate care se poate desfăşura: 
− într-un ritm relativ normal, adică pe parcursul unui interval istoric 

apropiat do cel al unei faze de macrociclu (deci 20-25 de ani) sau 
− într-un ritm accelerat, cu o semnificativă comprimare a acestui in-

terval (însă nu sub 10-15 ani, după cum o demonstrează studiile 
de specialitate). 

2) Dacă ar exista surse de finanţare suficiente, modalitatea radicală ar fi 
de preferat, ea reducând la minimum durata generală a tranziţiei. În cazul con-
trar – cum este şi cel al României – modalitatea graduală apare ca unica solu-
ţie posibilă, ceea ce face necesară combinarea judicioasă a acţiunilor consa-
crate reabilitării aparatului productiv existent cu retehnologizarea principalelor 
ramuri. 

3) Pentru concretizarea concepţiei de restructurare, este necesar să se 
aibă în vedere următoarele caracteristici ale economiei noastre: rigiditatea 
structurală accentuată; caracterul puternic energointensiv (şi materialointensiv) 
ai unor sectoare; nivelul scăzut al productivităţii muncii. Pornindu-se de la ele, 
s-ar impune ca – în eşalonarea acţiunilor vizând ajustarea structurală –să se 
adopte o ordine de prioritate specifică: 

− ridicarea gradului de adaptabilitate a producţiei la cererea internă şi 
externă, prin stimularea diversificării agenţilor productivi, obturarea 
canalelor de formare (inclusiv de finanţare, directă şi indirectă) a sto-
curilor „moarte" sau cu mişcare lentă; 
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− îmbunătăţirea randamentelor globale de utilizare a resurselor energe-
tice şi de materii prime în economia naţională, atât prin funcţionarea 
unor mecanisme mai riguroase de selecţie a unităţilor, cât şi prin sus-
ţinerea pe toate căile (facilităţi fiscale, creditare preferenţială, tarif va-
mal etc) a recuperării decalajului tehnologic în acest domeniu; 

− creşterea productivităţii muncii, începându-se cu revenirea cât mai 
rapidă la nivelul permis de actuala dotare şi continuându-se – în mod 
treptat, pe un interval mai lung – cu retehnologizări de natură să de-
termine sporuri spectaculoase ale acestui indicator. 

Ar fi ideal dacă s-ar ataca simultan (şi în mod global) cele trei obiective. 
Acest lucru nu este, însă, posibil nici financiar şi nici din punctul de vedere al 
pregătirii condiţiilor necesare. Ordonarea de mai sus sugerează calea – adec-
vată situaţiei reale a României – de a se optimiza raportul dintre efectele şi 
costurile ajustării structurale, la scara întregului proces. 

4) Problematica pe sectoare şi ramuri este extrem de complexă. Tendin-
ţele mari sunt oarecum conturate: ridicarea ponderii terţiarului la un nivel com-
parabil cu statele avansate; redimensionarea industriilor de prelucrare brută 
(îndeosebi metalurgia, chimia de volum, construcţia de maşini grele); asigura-
rea unei producţii agricole care să permită soluţionarea completă a problemei 
alimentaţiei; dezvoltarea industriilor cu grad superior de prelucrare; asigurarea 
echilibrului ecologic. 

S-au acumulat numeroase studii – la nivelul întreprinderilor, departamen-
telor de profil, organelor de sinteză economico-financiară, al unităţilor de cerce-
tare – pe baza cărora s-ar putea elabora o concepţie de ansamblu a ajustării 
structurale, concretizată în 3-4 variante de bază. Între criteriile de diferenţiere a 
acestora ar merita să se reţină: potenţialul existent, resursele investiţionale 
disponibile; participarea ţării noastre la diviziunea internaţională; problemele 
utilizării forţei de muncă şi ale reconversiei sale profesionale; duratele posibile 
de aliniere a României la standardele de viaţă europene etc. 

În elaborarea acestor programe, se manifestă uneori predilecţia pentru 
detalii care nu ţin acuma de noile mecanisme economice (plătindu-se, încă, un 
anumit tribut „directivismului"). 

S-ar impune o conturare mai concretă (bineînţeles, în soluţii alternative) 
doar a domeniilor In care politicile guvernamentale vor avea probabil un rol 
esenţial: energetica, industria extractivă, agricultura, gospodărirea apelor, 
transporturile, telecomunicaţiile, problemele regionale, infrastructura edilitară a 
serviciilor sociale, ecosistemele; în aceeaşi categorie s-ar include, de aseme-
nea, cercetarea ştiinţifică şi învăţământul. Pentru celelalte domenii, ar fi sufici-
entă definirea cadrului general şi a unor repere (importante din optica interese-
lor întregii economii) ale desfăşurării proceselor de ajustare structurală, evoluţia 
propriu-zisă urmând să se conformeze semnalelor pieţei (interne şi externe). 

5) Pentru România s-au efectuat unele lucrări prospective, care urmă-
resc să furnizeze elementele necesare pentru schiţarea direcţiilor şi dinamicile 
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aproximative spre obiectivele viitoare, în condiţiile în care ipotezele preconizate 
vor deveni realităţi prin aplicarea unor politici corespunzătoare. Trebuie sublini-
at că metoda „scenariilor economice" este larg folosită în diferite ţări şi de către 
organismele O.N.U.; recent, această metodă a fost utilizată şi de Banca Mon-
dială în estimarea perspectivelor economiei româneşti până în anul 2000. 

5.1. În lucrările întocmite de Institutul de Prognoză Economică s-a utilizat 
un model macroeconomic de simulare care, în forma sa generală, are in vede-
re relaţia dintre cererea şi oferta agregată de bunuri şi servicii; sistemul de 
ecuaţii, de regulă contabile, este centrat pe factorii şi fluxurile principale care 
determină crearea şi utilizarea produsului intern brut. Proiecţiile macroecono-
mice efectuate, din care s-au reţinut trei variante, au la bază o serie de ipoteze 
comune, dintre care menţionăm: 

a) Continuarea fermă a reformei şi manifestarea progresivă a stimulente-
lor specifice economiei de piaţă, având ca efect accentuarea ratelor 
de creştere a PIB, începând îndeosebi din a doua jumătate a actualu-
lui deceniu. 

b) Desfăşurarea normală a procesului de integrare a României în eco-
nomia europeană şi mondială; relansarea legăturilor comerciale cu ţă-
rile din estul Europei. 

c) Gestionarea balanţei comerciale astfel încât deficitul acesteia să fie 
menţinut în limite rezonabile, printr-o creştere corespunzătoare a ex-
porturilor comparativ cu importturile; folosirea resurselor externe atrase 
în principal pentru investiţii, care să conducă la retehnologizarea activi-
tăţilor din industrie, la modernizarea întregii economii naţionale, S-a 
avut în vedere ca datoria externă să nu depăşească 10-11 miliarde do-
lari (nivel estimat pentru România şi în proiecţiile Băncii Mondiale). 

d) Realizarea unei rate a formării brute a capitalului de 23 - 24%, prin 
stimularea economiilor şi investiţiilor. 

e) Proiectarea indicatorilor demografici, ţinându-se seama de ratele de 
fertilitate specifice din anul 1991, probabilităţile de deces pe vârste şi 
sexe corespunzătoare anilor 1987-1989, rezultând o creştere estimată 
a populaţiei totale cu 2% în anul 2000 comparativ cu 1992. Este în 
curs elaborarea şi a unei variante care – pornind de la datele recen-
sământului şi dinamica indicatorilor demografici în ultima perioadă – 
anticipează o diminuare a populaţiei totale în perspectiva anului 2000. 

f) Populaţia ocupată în economic a fost proiectată în condiţiile creşterii 
ratei şomajului până la 11,5% din populaţia activă în anul 1994 şi di-
minuării acesteia la 10% în anul 2000. 

În ceea ce priveşte ipotezele care diferenţiază cele trei variante sunt de 
menţionat: 

a) În prima variantă s-a avut în vedere stoparea declinului produsului in-
tern brut în anul 1992 şi manifestarea mai rapidă a efectelor pozitive 
ale reformei. În a doua variantă s-au avut In vedere o scădere cu 5% 
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a produsului intern brut In anul 1992 faţă de 1991 şi materializarea 
mai lentă, In ratele de creştere economică, a efectelor pozitive ale re-
formei. În ipoteza că mersul economici şi condiţiile externe se vor do-
vedi In continuare dificile, în varianta a treia s-au luat In calcul o dimi-
nuare mai accentuată a produsului intern brut ta anul 1992 (cu 10% 
faţă de 1991), dar o manifestare mai consistentă a efectelor pozitive 
ale reformei în a doua jumătate a acestui deceniu şi, pe această ba-
ză, atingerea unor rate superioare de creştere economică în compara-
ţie cu primele două variante. 

b) Ţinând seama şi de evaluările Băncii Mondiale, s-au estimat investiţii di-
recte de capital străin mai mari în variantele I şi III (3,7 miliarde dolari în 
perioada 1993-2000) comparativ cu varianta II (3,3 miliarde dolari). 

c) Soldul contului curent va fi practic egal cu investiţiile directe de capital 
străin începând cu anul 1998 în variantele I şi III, iar în varianta II cu 
un an mai târziu. 

5.2. Pentru cele trei variante (notate cu V1, V2, V3) au rezultat următoare-
le dinamici ale principalilor indicatori macroeconomici (în termeni reali): 

 



 
 

 

116 

 



 

 

117 

 
 
5.3. S-au efectuat unele proiecţii şi ale indicatorilor ce caracterizează 

funcţionarea mecanismelor de reglare macroeconomică – dinamica masei bă-
neşti în circulaţie, rata inflaţiei ţi dobânda –ca expresie atât a evoluţiei probabi-
le a producţiei, cât şi a opţiunilor politicii monetar-financiare. În cazul variantei 
V1, estimarea acestor indicatori – în viziunea unei politici monetare antiinflaţio-
niste, implicând practicarea unor dobânzi reale pozitive– s-ar înscrie In jurul 
următoarelor valori: 
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Tendinţa de stabilizare a indicelui preţurilor – în a doua parte a deceniu-

lui – are în vedere atât generalizarea mecanismelor de piaţă, cât şi realizarea, 
pe această bază, a unor progrese decisive în restructurarea economiei naţio-
nale. 

5.4. Variantele de mai sus trebuie considerate doar ca prime estimări, cu 
caracter preliminar, fiind strict condiţionate de ipotezele luate în calcul. In peri-
oada următoare, proiecţiile macroeconomice vor fi aprofundate, urmărindu-se 
atât precizarea datelor de intrare (pentru anii 1991 şi 1992), cât şi îmbunătăţi-
rea metodologiei de lucru. În Institutul Naţional de Cercetări Economice este în 
curs de elaborare un sistem complex de modele macroeconomice, de natură 
să permită cuantificări cu un grad mai mare de plauzibilitate, în anexa 2 se 
prezintă principalii indicatori rezultaţi din proiecţiile făcute pentru România de 
Banca Mondială (septembrie 1991). 

Prezenta sinteză şi-a propus numai schiţarea, cu titlu preliminar, a unora 
dintre concluziile pe care le avansează studiile efectuate până acum în Institu-
tul Naţional. Prin adâncirea şi corelarea interdisciplinară a acestor cercetări. În 
următoarele două luni vor fi elaborate „Fundamentele strategiei economiei ro-
mâneşti în perioada tranziţiei". 

O lucrare mai cuprinzătoare consacrată acestei strategii (cuprinzând şi 
un program pentru ieşirea din criză) necesită conjugarea eforturilor noastre cu 
cele ale departamentelor economice, institutelor tehnologice, catedrelor uni-
versitare. Într-o primă evaluare, ea s-ar putea realiza în cursul semestrului II al 
acestui an. S-ar impune, în acest scop, adoptarea unei formule organizatorice 
care – asigurând conlucrarea eficientă a tuturor organismelor participante – să 
menţină cercetarea în perimetrul funcţiilor sale cognitive, al intereselor real-
mente generale şi de durată ale ţării, al opticii ştiinţifice obiective, detaşate de 
inflexiunile, absolut normale şi chiar inerente, ale luptei politice într-un sistem 
democratic multipartid. 
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Modelarea economică 
Coordonator: Acad. Emilian Dobrescu 

 
În anul 1992 lucrările de modelare economică au continuat sub coordo-

narea acad. Emilian Dobrescu, pe baza programului aprobat de Consiliul Ştiin-
ţific al Institutului Naţional de Cercetări Economice, obţinându-se primele rezul-
tate operaţionale. 

1. Elaborarea şi testarea macromodelului agregat al economiei naţionale 
Activitatea consacrată acestui obiectiv s-a desfăşurat în următoarele di-

recţii principale: 
− definirea conceptuală a structurii macromodelului, în condiţiile specifi-

ce tranziţiei la economia de piaţă în România (tipologia agenţilor vieţii 
economice, corelaţia dintre economia reală şi cea nominală, compor-
tamentele macroeconomice, restricţiile etc.); 

− elaborarea schemei matematice şi verificarea' coerenţei sistemului de 
ecuaţii simultane care formează modulul central al modelului; 

− identificarea şi culegerea datelor statistice necesare determinării coe-
ficienţilor econometrici ai ecuaţiilor de comportament, folosindu-se 
băncile de date ale Comisiei Naţionale de Statistică, Ministerului Fi-
nanţelor, Comisiei Naţionale de Prognoză, precum şi studiile efectua-
te în INCE; 

− stabilirea pachetului de programe, disponibile şi utilizate pe PC-urile 
din dotarea INCE, pentru rezolvarea sistemului de ecuaţii simultane; 

− validarea şi testarea macromodelului pe baza datelor reale pe 1991 şi 
1992, operaţie care a impus mai multe corecţii iterative ale sistemului 
de indicatori opţionali şi ale funcţiilor econometrice îndeosebi de com-
portament, precum şi o laborioasă prelucrare a seriilor statistice pen-
tru a li se asigura comparabilitatea metodologică (SCN) şi relevanţă în 
condiţiile tranziţiei; s-a ajuns astfel la o structură mai fiabilă a 
macromodelului. Schema macromodelului matematic a fost publicată 
în „Romanian Economic Review" (no. 2 din 1992) şi s-a prezentat la 
seminarul LINK (Viena 1992). 

Macromodelul a fost utilizat şi de specialiştii Comisiei Naţionale de Pro-
gnoză pentru fundamentarea proiecţiilor economice pentru anii 1993 - 1996. S-
a confirmat astfel utilizarea lui în identificarea zonelor de compatibilitate ale 
unor variabile esenţiale ale vieţii economice cum sunt: politica veniturilor, fisca-
litatea, cheltuielile guvernamentale, dobânda, preţurile, cursul valutar. 

S-a elaborat o lucrare de sinteză cu privire la macromodelul economiei 
româneşti, cuprinzând premisele sale teoretice, sistemul de ecuaţii comporta-
mentale şi contabile, funcţiile econometrice, rezultatele testelor efectuate. 
Această versiune a macromodelului are caracter preponderent experimental. 
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Prin cercetările prevăzute în programul INCE, urmează să se opereze unele 
dezagregări sectoriale, precum şi o mai cuprinzătoare reflectare a constrânge-
rilor specifice proceselor tranziţiei, conferindu-se macromodelului relevanţa şi 
funcţionalităţi superioare. 

2. În unităţile componente ale INCE a continuat activitatea de elaborare 
şi testare a modelelor sectoriale, după cum urmează: 

− Modelul agregat al creării şi utilizării produsului intern brut la Institutul 
de Prognoză Economică; 

− Modelul comerţului exterior la Institutul de Economie Mondială; 
− Submodelul blocului energetic la Institutul de Cercetare a Relaţiilor 

Interramuri şi a Structurilor Industriale; 
− Modelul formării şi utilizării produsului intern brut In agricultură la Insti-

tutul de Economie Agrară; 
− Modelarea econometrică a calităţii vieţii Ia Institutul de Cercetare a 

Calităţii Vieţii; 
− Elaborarea instrumentarului informatic pentru modelare la Colectivul 

de Cercetare Economică Asistată de Calculator la I.N.C.E. 
Rezultatele şi studiul lucrărilor efectuate pentru elaborarea modelelor 

sectoriale au fost prezentate la sesiunea de comunicări din martie 1992, la ca-
re au fost prezentate următoarele lucrări: 

− Schema unui macromodel experimental – Academician Emilian 
DOBRESCU 

− Probleme ale modelării produsului intern brut (crearea şi utilizarea) – 
Marin COMŞA, Mădălina DOGARU; 

− Proiecţii privind produsul intern brut cu ajutorul unui model macroeco-
nomic – Aurel CĂMARA; 

− Posibilităţi de integrare şi utilizare a balanţei legăturilor dintre ramuri 
într-un model de prognoză – Ionel FLORESCU, Nicuşor 
AFLOROAIEI; 

− Câteva consideraţii calitative cu privire la modelarea macroeconomică 
– Dr. Nicolae COSTAKE; 

− Cu privire la componenta socială în modelarea macroeconomică – Dr. 
Hildegard PUWAK, Gabriel STICLARU, Liviu BEGU; 

− Elemente pentru modelarea formării produsului intern brut în agricul-
tură – Dr. Simona BARA; 

− Comensurarea ofertei agriculturii – limite şi unele posibilităţi de mode-
lare – Filon TODEROIU; 

− Model algoritmic pentru evaluarea indicilor de gestiune a exploataţiei 
agricole – Cornelia SCUTARU; 

− Caracterizarea stării şi evoluţiei agriculturii prin utilizarea modelării 
economico-matematice – Gheorghe AVRĂMIŢĂ; 
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− Modele ale dobânzii. Încercări de endogenizare a ratei dobânzii – Ma-
rin CONSTANTIN, Dorina ANTOHI, Mariana BÂRSANU; 

− Specificitatea modelării evoluţiei fenomenelor demoeconomice în pe-
rioada de tranziţie – Anca DACHIN, Elena Antineea STROE. 

3. Tematica seminarului Modelarea economică şi-a continuat activitatea 
având următoarea tematică: 

− Model macroeconomic agregat; 
− Submodel de prognoză privind crearea şi utilizarea PIB; 
− Modelul comerţului exterior; 
− Modelul blocului energetic; 
− Modelul formării, repartizării şi utilizării finale a PIB In agricultură; 
− Modelarea econometrică a calităţii vieţii; 
− Instrumentar informatic pentru modelare; 
− Analiza posibilităţilor de utilizare a datelor BLR pentru calcularea 

competitivităţii ramurilor; 
− Schema generală a modelului RMSM-World Bank. 
4. În cadrul tematicii de cercetare privind activitatea de modelare macro-

economica a fost iniţiata colaborarea cu programul PHARE pentru utilizarea 
balanţei legăturilor dintre ramuri ţi a balanţei importului şi exportului In determi-
narea competitivităţii externe a ramurilor economiei naţionale. În cooperare cu 
specialiştii de la Universitatea Heriot-Watt din Edinburgh şi Universitatea din 
Budapesta, a fost elaborat modelul matematic şi programele aferente cu ajuto-
rul cărora au fost calculaţi indicatorii de competitivitate a ramurilor. Prima ver-
siune a acestor rezultate a fost prezentată, în decembrie 1992, la seminarul 
ACE-PHARE la Sofia. Totodată, în cadrul acestei cooperări au fost iniţiate lu-
crări de utilizare a matricei conturilor sociale în modelarea proceselor macroe-
conomice, precum şi elaborarea de modele ale echilibrului macroeconomic ge-
neral. 

Rezultatele obţinute în cadrul acestei cooperări ştiinţifice au fost utilizate 
în studiile de fundamentare a strategiei de continuare a reformei în România. 

Integrarea economică cu Republica Moldova 
În cursul anului 1992 au continuat în cadrul INCE, s-au intensificat şi s-

au aşezat pe o nouă bază organizatorică preocupările pentru cercetarea – ca 
temă prioritară – a aspectelor teoretice şi practice ale integrării economice din-
tre România şi Republica Moldova, în acest cadru: 

a) a sporit prezenţa la Bucureşti a cercetătorilor din Republica Moldova 
şi a cercetătorilor din România la Chişinău; 

b) s-a semnat un protocol de colaborare între INCE şi ICE din cadrul 
ASE – Chişinău, stabilindu-se teme comune de cercetare, institutele, 
respectiv formaţiile de cercetare responsabile, precum şi unele moda-
lităţi tehnice de lucru; 
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c) de la colectivul interdisciplinar existent anterior în INCE, activitatea 
privind integrarea a fost deplasată spre institute, sporindu-se astfel 
aportul de implicare şi angajare la nivelul instituţiilor componente ale 
Institutului Naţional; 

d) s-a stabilit o colaborare sistematică cu organele de stat, cu responsa-
bilităţi în materie, în primul rând cu comisia guvernamentală coordo-
nată de ministrul român al afacerilor externe; au fost finalizate contac-
te ale cercetătorilor moldoveni cu reprezentanţi ăi diferitelor organe 
centrale ale administraţiei de stat; s-au stabilit contacte de lucru cu re-
prezentanţi ai organelor centrale şi ministerelor din Chişinău; 

e) au fost elaborate: o monografie economică a Moldovei (autor: M. 
Roşcovan, Chişinău), o serie de studii româno-basarabene, şi o lucra-
re reprezentând rezultatul unui stagiu de lucru de trei luni la Bucureşti 
a unei echipe de cercetători moldoveni; 

f) au fost organizate sesiuni ştiinţifice la Bucureşti şi Chişinău. 
În decembrie 1992 s-a organizat la Chişinău un simpozion comun pe te-

ma integrării, la care din INCE au participat directorul general şi peste 20 de 
cercetători, dezbaterea bucurându-se în Moldova de un puternic ecou. 

Cercetările la această temă prioritară au urmat o serie de linii de forţă. 
1. În cursul anului 1992, s-a încercat ca, împreună cu colegii din Moldo-

va, să se ajungă la o înţelegere comună şi precisă a conceptului de integrare. 
Pornindu-se de la materiale elaborate în cadrul INCE, inclusiv cu grupul inter-
disciplinar pentru integrarea cu Moldova, s-a subliniat că n-ar putea fi imagina-
te decât următoarele forme: 

− o integrare de tip administrativ, gen CAER, care nu mai este nici de 
dorit şi nici posibilă, chiar dacă la Chişinău există uneori tendinţa de a 
aborda problemele în acest fel; 

− o integrare pe bază de piaţă între state independente, cunoscând 
grade tot mai înalte de complexitate, după exemplele oferite de AELS, 
Piaţa Comună, Piaţa Unică, Uniunea Economică şi Monetară (Maas-
tricht); 

− o integrare de tip german, adică o integrare economică prin extinde-
rea ordinii constituţionale şi juridice a unei părţi a ţării asupra celeilalte 
părţi. 

S-a convenit să se elaboreze scenarii pe bază de piaţă, căutându-se să 
se identifice In fiecare caz şi costurile economice şi sociale ale aplicării lor. 
Partea română a subliniat cu, întrucât suntem oameni de ştiinţă, putem să ne 
imaginăm orice scenarii, factorul politic având dreptul de a alege şi de a deci-
de. A exclude a priori anumite scenarii înseamnă a-ţi asuma riscul de a fi găsit 
nepregătit în cazul unei accelerări, greu de anticipat, a istoriei. 

2. S-a convenit că orice acţiune de integrare presupune o solidă cunoaş-
tere a celeilalte părţi, în special a realităţilor economice, demografice şi sociale 
din Moldova. Cunoaşterea acestor realităţi şi prezentarea lor spre informarea 
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factorilor de decizie şi a opiniei publice a devenit un obiectiv al cercetărilor pe 
tema integrării In cadrul IN CE. Monografia economică a Moldovei şi diferite 
studii sectoriale comune servesc acest scop. 

3. S-a convenit ca, indiferent de opţiunile politice pe termen scurt şi me-
diu, să se acorde prioritate cercetărilor privind asigurarea suportului fizic al in-
tegrării în ceea ce priveşte energia, transporturile rutiere, feroviare, fluviale şi 
aviatice, precum şi telecomunicaţiile. 

4. O concluzie subliniată în lucrările de cercetare, inclusiv prezentată pu-
blic şi comunicată şi la nivelul unor organe de stat din Moldova a fost că un 
proces real de integrare nu poate demara atâta vreme cât Republica Moldova 
rămâne, prin monedă şi regimul de frontieră, o parte a spaţiului economic post-
sovietic. 

5. O altă concluzie de natură principială a fost că, în realizarea tranziţiei 
la economia de piaţă, o condiţie a integrării o constituie armonizarea transfor-
mărilor instituţionale şi economice şi, în acest scop, stabilirea unor forme insti-
tuţionalizate de dialog permanent şi de stimulare a iniţiativei private în majora-
rea fluxurilor de schimb. 

6. Pe plan extern, integrarea celor două ţări va trebui să ţină seama de 
obiectivul strategic al integrării României în structurile europene. Aceasta în-
seamnă, între altele, încorporarea de pe acum în legislaţia în curs de adoptare 
a tuturor elementelor ce constituie aşa-numitul acquis communautaire. Trebuie, 
de asemenea, explorate posibilităţile de a folosi integrarea Republicii Moldova 
cu România pentru mai buna valorificare a posibilităţilor de relaţii economice cu 
republicile din spaţiul ex-sovietic. 

În concluzie, se poate aprecia că în activitatea tuturor institutelor din ca-
drul INCE, în 1992, a sporit interesul şi preocuparea pentru cercetarea proble-
melor integrării cu Moldova şi s-au găsit modalităţi mai adecvate pentru desfă-
şurarea ei ca temă prioritară1. 

1. În cursul anului 1992 a fost realizat şi predat la Editura Academiei vo-
lumul Principia Œconomica: Fundamente vechi şi noi ale analizei economice 
de Anghel M. Rugină, membru de onoare al Academiei Române. Îngrijirea edi-
ţiei, traducerea, cuvântul introductiv şi notele aparţin prof. Gheorghe Dolgu. Vo-
lumul cuprinde patru studii metodologice: două privind analiza economică, unu 
– ştiinţele politice, unu – ştiinţele etice, discursul de recepţie la Academia Ro-
mână şi o scrisoare deschisă adresată la 1 feb. 1993 Preşedintelui Statelor 
Unite ale Americii – William Jefferson Clinton. Întreaga ediţie a fost realizată 
printr-o strânsă cooperare cu autorul. 

Contribuţia metodologică a prof. A. Rugină are câteva surse de bază. 
Una dintre ele este cadrul conceptual elaborat în epistemologie de Thomas 
Kuhn şi I. Lakatos, după care orice paradigmă nouă, rezultat al unei revoluţii 

                                                           
1 Concluziile studiilor institutelor pe această temi sunt cuprinse In sintezele din acest număr 

al „Analelor”. 
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ştiinţifice, permite rezolvarea unor probleme insolubile până atunci şi oferă cer-
titudinea că numeroase probleme pot, mai devreme sau mai târziu, să fie re-
zolvate (Programul de cercetare al lui Lakatos). Noua paradigmă devine ştiinţă 
normală. Ea rămâne nucleul dur al ştiinţei dominante atâta timp câl numărul 
„anomaliilor", adică al problemelor rezistente la soluţiile paradigmatice normale, 
nu creşte semnificativ ducând la criza vechii paradigme şi deschizând o eră de 
revoluţie debutând spre o nouă paradigmă. 

După A. Rugină, şcoala clasică veche ce se încheie cu Walras a realizat 
o primă revoluţie în ştiinţele economice, iar J. M. Keynes – o a doua revoluţie. 
În prezent, ştiinţa economică normală (marea sinteză neoclasică a lui 
Samuelson, cu sâmburele ei keynesian), se află în criză şi a sosit momentul 
unei a treia revoluţii în ştiinţele economice. În acest sens, A. Rugină propune o 
nouă paradigmă şi un nou program de cercetare, deschizând drumul spre o a 
treia revoluţie în ştiinţele economice, pe care o vede în plină desfăşurare spre 
sfârşitul acestui secol. 

În demersul său, A. Rugină porneşte de la şcoala clasică veche şi de la 
produsul col mai elaborat al acesteia, care în concepţia lui este opera lui Leon 
Walras. De asemenea el este puternic influenţat de concepţiile ordo-
liberalismului dezvoltat în jurul magistrului său de la Freiburg – Walter Eucken. 
Ca şi acesta sau Ropke, A. Rugină acordă o înaltă preţuire sistemului de piaţă 
concurenţiai, dar tot ca acesta consideră că economia de plută trebuie să fie 
disciplinată prin stabilirea (de către stat) a unui „sistem instituţional MU legat" 
(faimoasa Ordnungspolitik). De la Walras, preia şi dezvoltă ideea unui factor 
monetar neutru – aşa-numitul numéraire, o monedă-marfă, adică o monedă cu 
acoperire integrală. A. Rugină are, de asemenea, evidente înrudiri cu 
Sozialemarktwirtschafl a Iui Erhardt şi Muller-Armak. 

Paradigma ruginiană constă, în esenţă din următoarele propoziţii: 
• Teoriile existente explică doar cazurile particulare ale realităţii ideatice 

sau empirice; ca atare, ele nu se neagă, ci se completează una pe alta, alcătu-
ind tabloul global al unei realităţi variate. 

• Sistemele din domeniul natural sau social pot încorpora în proporţii va-
riata atât elemente de echilibru, cât şi elemente de dezechilibru. 

• Între elementele componente ale sistemului trebuie să existe nu numai 
o forţă de coeziune, dar şi o constantă care, ca legea gravitaţiei, să acţioneze 
ca parametru natural; de asemenea, sistemele sociale trebuie să aibă în com-
ponenţa lor un cadru instituţional tic un anumit fel, aşa-numitul factor R, o con-
tribuţie revendicată de Anghel Rugină ca aport personal. Forţa de coeziune es-
te concurenţa. Constanta sau parametrul natural este moneda integral acoperi-
tă (în aur, argint sau in extremis în alte mărfuri). 

• Proporţia amestecului de echilibru şi dezechilibru a elementelor com-
ponente determină gradul de dezechilibru şi de stabilitate sau instabilitate al 
sistemului. Toate situaţiile imaginabile pot fi reduse la şapte modele de bază 
care merg de la echilibrul deplin şi stabilitatea absolută până la dezechilibrul 
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total şi instabilitatea absolută şi care constituie împreună o Tabelă de orientare. 
Şcoala clasică este exprimată de modelele în care predomină echilibrul, cea 
modernă – de modelele în care predomină elementele de dezechilibru, în reali-
tate, sistemul conceptual imaginat de şcoala clasică n-a existat niciodată, în-
trucât, adepţi fanatici ai ideii suficienţei legilor economice ca legi naturale, cla-
sicii nu au realizat necesitatea factorului R, a factorului instituţional care ar fi 
disciplinat şi, s-ar putea spune, ar fi „moralizat" (justiţia socială, echitatea, etc.) 
concurenţa şi ar fi împiedicat insinuarea în sistem a elementelor de dezechili-
bru, cu întregul lor cortegiu de urmări în planul (instabilităţii şi al (in)echităţii, 
respectiv inflaţie, economii forţate, supraacumulare, cu logica subiacentă a ci-
clurilor economice, avans tehnic în ritmuri atât de înalte în-cât societatea nu le 
poate asimila şi nu le poate cât de cât controla. 

Situaţia în care elementele de echilibru sunt egale cu cele de dezechili-
bru – modelul median – este o situaţie de echilibru instabil. Odată deranjat, re-
gimul bazat pe acest model nu poate evolua decât spre mai mult echilibru sau 
mai mult dezechilibru. 

• Pe plan empiric, reformele şi măsurile de politică economică au şi ele o 
natură dublă, duală: de echilibru şi de dezechilibru. Măsurile de dezechilibru nu 
pot avea o justificare decât pe termen scurt. Situaţiile de dezechilibru structural 
şi de instabilitate cronică nu se pot trata decât prin reforme şi măsuri cu carac-
ter de echilibru. Numai asemenea ajustări structurale pot aduce în mod durabil 
echilibrul şi stabilitatea în interiorul unui regim economic. 

• Dacă toate teoriile curente au un domeniu, un câmp de validitate, nici 
una din ele nu poate explica întreaga realitate. O teorie a teoriilor constă, în 
acest caz, în recunoaşte-rea caracterului dual al realităţii şi în identificarea 
consecinţelor variaţiei In combinarea celor două principii opuse. 

• Propoziţiile de mai sus sunt valabile şi pentru domeniile particulare ale 
economiei bănci, finanţe etc. – şi pentru sociologie, pentru ştiinţele politice, 
pentru etică. De asemenea, ele sunt valabile pentru logică. Eseul despre logică 
nu este cuprins în volum. Dar, după ce în 1989 a încheiat această lucrare, An-
ghel Rugină a ajuns la concluzia că „dacă metodologia nouă se aplică la logică 
– regina tuturor ştiinţelor – cum a numit-o J.S. Mill - munci ipso facto trebuie să 
se aplice la toate ştiinţele. Aşa m-am încumetat şi în domeniul silinţelor naturii, 
iar, în cele din urmă, rezultatele au fost promiţătoare, nefiind blocate de nici o 
contradicţie" . Le-a publicat tot în 1989 în International Journal of Social 
Economics sub un titlu care vorbeşte de la sine şi care în română sună astfel: 
Principia Methodologica: O punte de la ştiinţa economică spre celelalte ştiinţe 
ale naturii Către o unificare metodologică a tuturor ştiinţelor. 

A doua dimensiune a gândirii ruginiene este cea normativ-aplicativă. În 
acest caz, A. Rugină aplică noua sa paradigmă pentru a propune reforme insti-
tuţionale şi măsuri de politica economică fi sociala de natură să asigure un re-
gim caracterizat prin echilibru şi stabilitate şi prin condiţii economice, politice şi 
sociale, garantând individului, atât libertatea, cât şi beneficiul egalităţii şi echită-
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ţii. Idealul ruginian, pe care el II denumeşte liberalism social (dar nu numai ast-
fel, este o economie de piaţă fără „anomalii", „imperfecţiuni", „dezechilibre", 
„fluctuaţii cumulative", „inechităţi şi tensiuni", o democraţie în care individul să 
fie protejat împotriva exceselor şi ingerinţelor puterii). 

2. Volumul II din Bibliografia istorică a României se ocupă de istoria ro-
mânilor în sec. XIX. Bibliografia a fost concepută în cinci volume: vol. I – Ca-
drul general. Ţara şi locuitorii: vol. II – Economia; vol. III – Istoria politică şi or-
ganizarea de stat; vol. IV – Cultura; vol. V – Biografii. 

Această monumentală lucrare, iniţiată sub egida Institutului de Istorie „N. 
Iorga" din Bucureşti, pune ia îndemâna cercetătorilor un instrument de lucru 
esenţial pentru studierea istoriei naţionale sub toate aspectele. La această bi-
bliografie a lucrat un colectiv numeros şi nu mai puţin valoros de cercetători ca-
re au adunat mii de fişe; la strângerea, corectarea, sistematizarea şi clasifica-
rea acestora a lucrat efectiv şi prof. Gheorghe Zane care a făcut parte din co-
lectivul de coordonare şi a fost, în mod special, redactorul volumului II. 

Din aceste volume au apărut până în prezent vol. I: Cadrul general. Ţara 
şi locuitorii şi vol. V: Biografii în colecţia „Bibliographia historica romaniae" la 
Editura Academiei Române. 

Volumul II consacrat vieţii economice a fost preluat de la Institutul de Is-
torie de Institutul de Economie Naţională în vederea pregătirii definitive pentru 
publicare, sub directa îndrumare a prof. G. Zane, autorul planului de sistemati-
zare a lucrării. 

Materialul a fost structurat pe următoarele capitole: I. Istoria economică a 
sec XIX In general; II. Agricultura; III. Industria; IV. Comerţul (Comerţul intern, 
comerţul exterior); V. Moneda. Credit. Bănci; VI. Transporturi şi mijloace de 
comunicaţie; VII. Finanţele publice. 

Lucrarea cuprinde toate lucrările şi articolele din publicaţiile periodice, le-
gislaţie şi instrucţiuni publicate în sec. XIX şi toate studiile apărute în sec. XX 
despre perioadă; primele sunt considerate izvoare – aranjate în ordine crono-
logică – şi studiile – în ordine alfabetică. 

Volumul II va fi tipărit In trei părţi; prima parte va conţine capitolele Agri-
cultura şl Industria. 

AGRICULTURA. Prima parte cuprinde lucrări cu caracter general: lucrări 
de sinteză, colecţii de documente, colecţii de legi, statistici şi bibliografii. 

Relaţiile agrare sunt grupate pe perioade: până la 1848; perioada revolu-
ţiei de la 1848; perioada până la 1864, dominată de discuţii, proiecte de legi cu 
privire la reforma agrară; reforma agrară din 1864 unde sunt grupate propuneri-
le, discuţiile, legile, regulamentele şi instrucţiunile cu privire la reformă. 

Perioada 1865-1900 se ocupă de relaţiile agrare, formele de exploatare 
a pământului, exploatarea şi pauperizarea ţărănimii; sunt prezentate tocmelile 
agricole, legislaţia fi discuţiile asupra legilor de tocmeli agricole; arendăşia cu 
condiţiile de arendare, formulare de contracte, statistici; meteiajul. 
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Un capitol special îl formează domeniul mănăstiresc şi bisericesc, secu-
larizarea mafiilor mănăstireşti. 

Formele de proprietate existente In România în a doua jumătate a sec 
XIX sunt grupate pe: mica proprietate ţărănească, obştii de moşneni, moşii bo-
iereşti, domeniile coroanei, moşiile statului. Administrarea şi arendarea moşiilor 
statului, tabele de moşii vândute în urma aplicării legilor de înstrăinare a bunu-
rilor statului, proiecte de legi şi instrucţiuni, discuţii şi studii formează un capitol 
separat. 

Economia agricolă cuprinde lucrări şi studii de agronomie generală, ma-
nuale agricole, concursuri agricole, sisteme de exploatare agricolă – ferme 
model şi staţiuni experimentale– contabilitate agricolă. 

Producţia agricolă vegetală se ocupă de suprafeţele însămânţate, recol-
te, maşini agricole, pregătirea şi lucrarea solului; metode speciale de cultură; 
drenaj, irigaţii, îngrăşăminte şi ameliorarea solului; seminţe, însămânţare, cli-
mă, protecţia plantelor cultivate; culturi speciale – cerealiere, plante industriale, 
furajere, leguminoase şi fâneţe cultivate. 

Arboricultura cuprinde pomicultura şi viticultura. Viticultura se ocupă de 
producţia viticolă, podgorii, filoxera – metode de combatere, legi şi regulamen-
te relative la combaterea filoxerei. 

Capitolul despre silvicultură cuprinde legi şi regulamente silvice, discuţii 
şi propuneri cu privire la legislaţia silvică, drenajul forestier, defrişări, împădu-
riri; exploatarea forestieră, tabele statistice privitoare la exploatarea pădurilor, 
serviciul silvic, delicte silvice; societatea „Progresul silvic". 

Urmează apoi capitolele despre horticultura alimentară şi de ornament şi 
floricultura. 

Capitolul „Creşterea animalelor şi producţia animalieră" se ocupă de or-
ganizarea serviciului veterinar, legi şi regulamente sanitare veterinare, propu-
neri cu privire la creşterea animalelor şi îmbunătăţirea raselor de animale, ali-
mentaţia, statistici ale animalelor. 

Următoarele capitole cuprind date despre vânătoare, pescuit, piscicultura 
– legi, rapoarte, statistici, propuneri referitoare la economia piscicolă, exploata-
rea pescăriilor; apicultură; sericicultură. 

În încheiere sunt grupate societăţile agricole, sindicatele agricole, aso-
ciaţiile agricole şi congresele agricole. 

INDUSTRIA. Literatura despre această ramură importantă a economiei 
este grupată pe lucrări cu caracter general, legislaţie, colecţii de documente, 
statistici, bibliografii; urmează apoi industria casnică grupată pe meserii şi aso-
ciaţii de meseriaşi (pe ramuri). 

Industria mare este grupată pe ramuri şi conţine izvoare, legislaţie şi stu-
dii la fiecare ramură (alcool – bere, alimentară, blănărie, chibrituri, chimică-
farmaceutică, construcţii şi materiale de construcţie, energie electrică, explozi-
bil, forestieră, hârtie, arte grafice, metalurgie, mine, cariere-ocne, morărit-
panificaţie, petrol şi gaze, pielărie-tăbăcărie, sticlă, textilă, tutun, uleiuri vegeta-
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le, zahăr). La industria petrolieră sunt grupate societăţile petroliere, legislaţia şi 
politica petrolieră; iar la zahăr industria şi politica economică a zahărului. 

Acest volum, care are aproximativ 8000 de fişe, va fi de un real folos 
pentru toţi cercetătorii din domeniul istoriei şi economiei României. 

3. În cursul anului 1992 s-a depus un important efort pentru demararea 
editării operei lui Nicolas Georgescu-Roegen. Dr. Aurel Iancu s-a deplasat la 
Mashville în SUA unde a identificat, cu ajutorul savantului, numeroase lucrări, 
pe care în marea majoritate le-a fotocopiat. A continuat această acţiune în ţară. 
împreună cu dr. Ihor Lemnij a conceput distribuţia pe 7 volume a lucrărilor deja 
identificate. Propunerea i-a fost comunicată lui Nicholas Georgescu-Roegen, 
care continuă să o analizeze. 

2.2. INSTITUTUL DE ECONOMIE NAŢIONALĂ 

Elemente de strategie în domeniul cercetării ştiinţifice  
şi dezvoltării tehnologice în România 
Colectiv de autori: Steliana Sandu (coordonator), Anca Dachin,  
Elena Stroe, Cristina Croitoru, Daniela Popa 

Obiectivul cercetării l-a constituit analiza şi fundamentarea elementelor 
de strategie în domeniul cercetării ştiinţifice şi al dezvoltării tehnologice în Ro-
mânia, în condiţiile tranziţiei la economia de piaţă. 

Studiul a analizat problemele teoretico-metodologice precum şi experien-
ţa ţărilor dezvoltate în domeniul elaborării şi organizării strategiei cercetării-
dezvoltării, în vederea desprinderii unor concluzii pentru fundamentarea strate-
giei sale în România. 

Din analiza întreprinsă au rezultat atât o serie de trăsături comune în ori-
entarea politicii ştiinţei şi tehnologiei (S + T), cât şi particularităţi derivând din 
nivelul de dezvoltare şi structura economiei, din tradiţii şi nivel de cultură. 

O primă concluzie este aceea că, începând cu cel de-al doilea război 
mondial, din raţiuni practice, politica S + T a devenit o componentă majoră a 
politicii generale a guvernelor ţărilor dezvoltate. Concretizarea acestei atenţii 
speciale este dinamica accelerată a cheltuielilor pentru cercetare-dezvoltare pe 
o lungă perioadă de timp. În al doilea rând, este important de menţionat că în 
aceste ţări s-a înţeles specificitatea acestui domeniu, care are legităţile sale 
proprii de dezvoltare în cadrul economiei de piaţă. A lăsa cercetarea exclusiv la 
discreţia forţelor pieţei constituie un pericol care poate periclita potenţialul naţi-
onal de cercetare dincolo de limita la care pot fi afectate chiar interesele pe 
termen mediu şi lung ale economiei. 

Din aceste raţiuni, în toate ţările dezvoltate domeniul C – D este regle-
mentat juridic prin legi speciale, are un cadru instituţional bine pus ia punct, 
mecanisme proprii de finanţare, o politică specială de pregătire a personalului. 
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Pornind de la cunoaşterea experienţei internaţionale şi de ia evaluarea 
stării actuale a sistemului şi politicii S + T, în România s-au făcut o serie de 
propuneri menite si ofere elemente pentru fundamentarea strategiei în acest 
domeniu. 

Dintre acestea amintim: 
1. necesitatea îmbunătăţirii cadrului legislativ şi instituţional astfel încât 

să conducă la înlăturarea fragmentărilor, disfuncţiilor şi anomaliilor ca-
re se manifestă în domeniul S + T; 

2. relevarea necesităţii evaluării institutelor de cercetare pentru identifi-
carea domeniilor de tradiţie, a celor în care România ar putea fi 
leader, urmăritor sau în care ar putea face străpungeri; 

3. crearea unui mecanism propriu de finanţare, mai simplu decât cei ca-
re funcţionează în prezent, astfel încât să fie eliminate utilizările neco-
respunzătoare a resurselor, şi care să fie axat pe diversificarea surse-
lor de finanţare şi pe orientarea acestuia dinspre finanţarea instituţio-
nali spre cea pe baza de programe; 

4. îmbunătăţirea mecanismului de valorificare şi difuzare a rezultatelor 
cercetării desfăşurate în ţara noastră, stabilind un climat favorabil fe-
nomenelor de inovare prin adoptarea unui cadrul instituţional nou, a 
unor procedări de stimulare a inovării; 

5. stabilirea unui sistem de priorităţi la mai multe niveluri, priorităţi care 
să fie exprimate prin programe racordate la soluţionarea unor proble-
me cheie şi de realizare a unui efect de antrenare a dezvoltării eco-
nomice; 

6. adoptarea unei politici specifice domeniului S + T în ceea ce priveşte 
stimularea, atragerea şi formarea personalului de cercetare. 

Intervenţia statului în orientarea activităţii economice  
în unele ţări dezvoltate 
Colectiv de autori: Ioan Bratu, Marcela Naneş (coordonatori),  
Mihai Ion, Romeo Constantin, Mihail Dimitriu, Nicuşor Ruiu,  
Delia Cojocaru, Ion Busuioc 

Lucrarea şi-a propus cunoaşterea preocupărilor şi experienţelor unor ţări 
cu economie modernă (Anglia, Belgia, Canada, Franţa, Japonia, Statele Unite 
ale Americii, Suedia) cu privire la rolul statului şi modalităţile de intervenţie a 
acestuia în orientarea activităţii economice, care să servească la desprinderea 
unor posibile căi de urmat ale României în tranziţia ta economia de piaţă. 

Studiile efectuate evidenţiază că sistemul economic al ţărilor analizate se 
bazează pe două coordonate majore: se foloseşte piaţa în numele eficacităţii şi 
libertăţii de acţiune a agenţilor economici şi se compensează insuficienţele pie-
ţei prin diferite pârghii şi instrumente de intervenţie a statului în activitatea eco-
nomico-socială. În fiecare din aceste ţări mecanismele pieţei joacă un rol hotă-
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râtor în reglarea activităţii economice. Statul constituie Insă o componentă de 
bază a mecanismului de funcţionare a economiei. El nu se substituie pieţei, ci 
o completează, tinde să-i corecteze disfuncţiile şi să asigure funcţionarea nor-
mală a economiei. 

Statul reprezintă totodată un centru de decizie autonom în vederea reali-
zării unor obiective de interes general şi un agent economic independent, par-
tener al agenţilor privaţi. 

Intervenţia statului derivă direct din slăbiciunile şi eşecurile mecanisme-
lor pieţei, din imposibilitatea de a satisface cerinţele funcţionării eficiente a 
economici naţionale, din necesitatea eliminării dezechilibrelor de tot felul cu ca-
re se confruntă economia diferitelor ţări (inflaţie, şomaj, deficit bugetar etc.) şi 
problemele sociale ridicate de acestea, cărora nici un organism privat nu poate 
să le facă într-o manieră satisfăcătoare. 

Nivelul de dezvoltare şi gradul de complexitate al vieţii economice au fă-
cut necesară completarea mecanismului spontan al pieţei cu un mecanism 
adecvat, construit în mod conştient de societate, nu după bunul plac al diferite-
lor grupuri de interese, ci după cerinţe şi legi obiective. În acest context, deze-
chilibrele apărute nu mai reprezintă motive de panică, ci îşi găsesc remediul în 
măsuri de politică macroeconomică structurală şi conjuncturală. 

Dincolo de o serie de deosebiri privind modalităţile şi amplitudinea inter-
venţiei statului în cadrul diferitelor economii concurenţiale, determinate atât de 
condiţiile concrete, specifice, de starea economiei şi problemele cu care s-au 
confruntat, cât şi de ordin conjunctura! cărora ţările respective au trebuit să le 
facă faţă, dincolo de orientările de o natură sau alta a guvernelor care s-au 
succedai la putere, se desprind şi unele trăsături comune: prima se referă la 
faptul că, în general, modalităţile de intervenţie sunt globale şi indirecte, 
respectându-se libertatea de decizie a agenţilor economici şi funcţionarea eco-
nomici pe principiile de piaţă; a doua priveşte existenţa unui număr mai mare 
sau mai mic de firme aparţinând administraţiei de stat centrale sau locale, care 
produc bunuri şi servicii solicitate de societate şi funcţionează pe baza principii-
lor pieţei. 

În privinţa gradului de intervenţie a statului în activitatea economică men-
ţionăm în primul rând că el diferă de la o ţară la alta şi în timp, în anumite limi-
te, în funcţie de o multitudine de factori interni şi externi; în al doilea rând im-
portantă este nu atât amploarea implicării, cât calitatea acesteia. 

În unele din aceste ţări (S.U.A. şi Canada) cu economii „tradiţionale", 
conservatoare, rolul statului s-a manifestat şi se manifestă în general ca arbitru 
prin politicile fiscal-bugetare şi sistemele de „reglementări"; în altele, precum 
Franţa sau Belgia, statul este nu numai arbitru, ci şi actor şi regizor; economii 
precum cea a Japoniei, în care statul nu este numai arbitru, actor şi regizor, ci 
este implicat nemijlocit, direct şi indirect în întreaga ţesătură a sistemului de re-
laţii economice; precum şi ţări ca Suedia, în care statul prin amploarea funcţii-
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lor sociale pe care şi le-a asumat, exercită o mare influenţă asupra întregii vieţi 
economice şi sociale. 

Intervenţia statului în economie se realizează la două niveluri: la nivel 
macroeconomic şi la nivel microeconomic. 

La nivel macroeconomic, măsurile determină efecte imediate şi viitoare 
ample asupra economiei. Pe această linie se înscriu acţiunile de prevenire şi 
limitare a apariţiei unor dezechilibre în domeniul finanţelor publice, a creşterii 
exagerate a preţurilor, a şomajului, a deficitului extern, precum şi de planificare 
orientativă, de a influenţa nivelul şi proporţiile utilizării venitului naţional şi sti-
mularea dezvoltării economice, de protecţie socială eficientă etc. 

La nivel microeconomic intervenţia statului este, în general, indirectă şi 
incitativă prin intermediul unui ansamblu de pârghii şi instrumente economico-
financiare (bugetare, fiscale, monetare etc.) care este menită să orienteze 
comportamentul agenţilor economici în direcţia realizării obiectivelor globale. 
Acestora li se adaugă, de la caz la caz, o serie de reglementări privind înfiinţa-
rea şi funcţionarea agenţilor economici, naţionalizarea sau privatizarea unor 
firme, concurenţa loială, preţurile, dreptul muncii etc. 

Intervenţia statului în activitatea economică a devenit considerabilă şi 
crescândă. Aceste ţări au consacrat din ce în ce mai multe resurse statului. 
Astfel, ponderea prelevărilor obligatorii în PIB, indicator ce permite aprecierea 
importanţei relative a intervenţiei statului în economia unei ţări, relevă în acest 
sens că, în timp ce în ţări ca Suedia şi Franţa, rata prelevărilor obligatorii era 
destul de ridicată în anul 1988 (55,0 şi respectiv 44,3%), în altele şi îndeosebi în 
SUA şi Japonia acestea înregistrau un nivel mai scăzut (30,0 şi respectiv 30,2%) 
venind să confirme astfel orientarea acestora, cu deosebire până în anii '90, către 
aplicarea unor politici de inspiraţie neoliberală, bazată pe ideea că piaţa şi legită-
ţile ei constituie principalul regulator al întregii activităţi economice. 

În perioada postbelică, intervenţia statului în economia ţărilor investigate 
a cunoscut trei etape distincte. Astfel, până în anul 1980 pe primul plan s-a si-
tuat politica sprijinirii economiei de către stat, aplicându-se principiile dirijiste, 
pentru ca în a doua etapă să fie predominantă piaţa şi mecanismele sale. În 
această etapă puterile publice au început să-şi reducă ritmul de activitate şi să-
şi vândă activele sectorului privai (Franţa, Marca Britanic, Japonia). În a treia 
etapă, începând cu anii *90, mai ales cu 1992, datorită recesiunii mondiale pre-
lungite, s-au produs o seric de evenimente notabile între care menţionăm re-
venirea statului pe scena economică a marilor puteri industriale. Astfel, In Sta-
tele Unite, noul preşedinte ales Biil Clinton şi echipa sa s-au îndepărtai de neo-
liberalismul Iul Reagan şi Bush. După circa un deceniu de neintervenţie s-a 
ajuns în S.U.A. la grave dezechilibre economice şi sociale, economia găsindu-
se slăbită in faţa unor Jări ca Japonia, în care statul, chiar dacă nu era atotpu-
ternic, juca totuşi un rol foarte activ. Se consideră că America are nevoie de o 
politică guvernamentală activă pentru a favoriza formarea capitalului sub toate 
aspectele sale: uman, tehnologic, infrastructură şi capital financiar. 



 
 

 

134 

Noua administraţie promite să angajeze fonduri publice uriaşe pentru 
construirea de drumuri, poduri şi reţele de comunicaţii pentru anul 2000, să 
acorde o protecţie socială minimă populaţiei, să creeze un sistem de formare 
de calitate şi să angajeze o politică industrială pe câteva mari proiecte, accen-
tuând lupta pentru protecţia mediului. 

Japonia a lansat şi ea, în 1992, un vast program de investiţii publice, în-
deosebi în infrastructură. Dar aceasta nu reprezintă o noutate pentru o ţară în 
care, intervenţia statului în economie este profund înrădăcinată. De asemenea, 
în întreaga Europă comunitară sa lansat în 1992 o amplă iniţiativă care preco-
niza investiţii masive în infrastructură. 

Sporirea interesului faţă de anumite forme de intervenţie a statului în 
economie se datorează, îndeosebi, îngrijorării crescânde pe care o produce 
guvernelor prelungirea recesiunii mondiale. 

Concluzia esenţială care se desprinde din studiile efectuate este aceea 
că, dacă, în aceste ţări se realizează o intervenţie importantă a statului în acti-
vitatea economică şi socială, cu atât mai mult este necesară implicarea activă 
a statului în România, ţară aflată in perioada de tranziţie de la economia de 
comandă spre economia de piaţă, în vederea creării cadrului instituţional şi a 
mecanismelor concurenţiale, a elaborării şi aplicării programului de reformă, a 
gestionării eficiente şi a privatizării unei mari părţi din întreprinderile de stat, a 
stabilizării, restructurării, retehnologizării şi dezvoltării producţiei, a menţinerii 
sub control a deficitului bugetar, a cursului monedei naţionale, a inflaţiei şi şo-
majului etc. 

Costul social al reformei 
Colectiv de autori: Grigore Vâlceanu (coordonator), Maria Poenaru, Ma-
ria Molnar, Vergiliu Iordache, Georgeta Dumitrescu, Livia Chisăgiu 

Lucrarea îşi propune evaluări privind principalele componente ale costu-
lui social al reformei, posibilităţi de soluţionare a problemelor sociale în perioa-
da de tranziţie în concordanţă cu cerinţele înfăptuirii reformei şi identificarea 
unor elemente de fundamentare ii măsurilor de reformă economică în perspec-
tiva protecţiei sociale. 

Cercetarea continuă şi în anul 1993. 
În această fază a cercetării au fost luate în studiu câteva probleme esen-

ţiale ale costului reformei, probleme a căror analiză va fi adâncită în perioada 
următoare. 

O primă problemă studiată se referă la costul securităţii sociale în Ro-
mânia, în care, după ce sunt menţionate unele clarificări conceptuale ale do-
meniului, se prezintă: 

− un tablou sintetic cu prestaţiile de securitate socială în România la fi-
nele anului 1992. Pentru fiecare prestaţie sunt precizate principalele 
coordonate din legislaţia în vigoare referitoare la: beneficiari şi condiţii 
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de acordare; modalitatea de determinare a nivelului prestaţiei; metoda 
de revalorizare, sursa de finanţare, administrarea; 

− o estimare a costului cu prestaţiile de securitate socială, efectuată 
pentru anul 1992 - în evaluare s-a urmărit respectarea criteriilor OIM. 
Conform estimărilor, cheltuielii cu prestaţiile de securitate socială au 
reprezentat 12,5% din PIB în 1991; 

− o comparaţie privind ponderea cheltuielilor cu prestaţiile de securitate 
socială în PIB în România şi unele ţări europene, pe baza informaţiilor 
oferite de a 13-a anchetă a OIM. Comparaţia oferă măsura eforturilor 
pe care le presupune funcţionarea – în coordonatele date pentru fie-
care ţară – a sistemului de securitate socială şi posibilitatea aprecierii 
acestor eforturi în raport cu nivelul dezvoltării economice. 

A doua problemă luată în studiu o constituie involuţiile în consumul popu-
laţiei ca expresie a costului social a! reformei economice. Analiza a reliefat că 
în anii 1991 şi 1992 aceasta s-a manifestat pentru cea mai mare parte a popu-
laţiei cu o intensitate relativ mare. Volumul fizic al vânzărilor de mărfuri s-a di-
minuat cu aproape 40% iar prestările de servicii cu aproape 30%. Pentru o ma-
re parte a gospodăriilor, scăderea cumpărării de alimente a fost compensată 
de creşterea autoconsumului, populaţia urbană resimţind însă mai puternic 
efectele scăderii producţiei de alimente şi creşterea preţurilor Ia această ca-
tegorie de bunuri. 

Studiul cuprinde o analiză a consumului şi a evoluţiei sale pe parcursul 
aplicării programului de reformă şi stabilizare macroeconomică, în încercarea 
de a evalua măsura în care scăderea înregistrată în acest domeniu este de-
terminată de aplicarea programului reprezentând un cost al acestuia. Analiza 
pune în evidenţă faptul că scăderea consumului este, deopotrivă, rezultatul in-
flaţiei şi al recesiunii, iar acestea sunt determinate şi amplificate de măsurile de 
reformă şi stabilizare. De apariţia şi, parţial, de manifestarea lor cu o intensitate 
atât de mare sunt responsabili însă şi alţi factori care ţin de starea de deze-
chilibru şi ineficientă a economiei în perioada premergătoare reformei, precum 
şi conjunctura economică şi politică externă. Sunt factori care trebuie avuţi în 
vedere în aprecierea dimensiunii costului social al reformei pe planul consumu-
lui populaţiei. 

O altă problemă analizată se referă la costul social al sistemului de pro-
iecţie a copilului. Cercetarea relevă necesitatea instituirii unui sistem coerent 
de protecţie a copilului, date fiind evoluţiile demografice înregistrate după anul 
1990 şi deteriorarea nivelului de trai, mai ales al familiilor ce au în componenţa 
lor copii. Pilonul centra! al sistemului de protecţie a copilului îl constituie, după 
părerea autorilor, evaluarea costului copilului, a costului direct şi a celui indi-
rect. În faza actuală a cercetării sunt evidenţiate principalele probleme teoreti-
co-metodologice ale determinării costului copilului şi evaluarea practică a cos-
tului primului copil în familia de salariaţi pentru anul 1991. Dalele disponibile au 
permis evaluarea costului primului copil pentru anul 1992 în două variante, în 
funcţie de vârstă, pentru copilul între 0 şi 18 ani. 



 
 

 

136 

Costul social al locuirii (habitatul) reprezintă o altă problemă luată în stu-
diu, în cadrul căreia, pe baza unui bogat material statistic, sunt analizate o mul-
titudine de aspecte teoretice şi practice cum ar fi: criza de locuinţe în contextul 
politicii locative actuale; formarea relaţiilor de piaţă şi politica socială în dome-
niul locuirii; conceptul de cost social al locuirii şi posibilităţile de evaluare; cuan-
tificarea costului social al asigurării cu locuinţe a populaţiei (crearea unui cadru 
juridic privind realizarea privatizării spaţiului locativ aflai în proprietate de stat, 
efortul financiar al statului şi al populaţiei în procesul investiţional privind locuin-
ţele în anii 1989- 1992); aspecte ale politicii chiriilor în condiţiile trecerii la eco-
nomia de piaţă; costul social al asigurării gradului de confort al locuirii; costul 
social al ameliorării infrastructurii aşezărilor umane. 

Odată determinat costul social al locuirii, acesta se consideră util organe-
lor de decizie cărora Ie poate oferi informaţii privind efectele sociale directe şi 
indirecte ale unor măsuri, precum şt date cu privire ia cheltuielile necesare re-
zolvării multiplelor probleme economico-sociale apărute ca urmare a adâncirii 
crizei de locuinţe, îndeosebi la oraşe. 

O altă problemă a cărei studiere a început în 1992 are în vedere deter-
minarea costului social al reformei sistemului de ocrotire a sănătăţii. Pe baza 
studierii literaturii de specialitate sunt reliefate necesitatea şi interesul care tre-
buie acordate în perioada de tranziţie acestei probleme, fiind scoase în eviden-
ţă în acelaşi timp atât dificultatea determinării costului social al ocrotirii sănătă-
ţii, cât şi multitudinea factorilor care influenţează acest cost. 

Ultima problemă, a cărei studiere şi analiză a început în această fază a 
cercetării, se referă la multitudinea de aspecte pe care le ridică determinarea 
costului social al reformei sistemului de pensii al populaţiei. În analiza acestei 
probleme se porneşte de la prezentarea sistemului de pensii existent în pre-
zent în ţara noastră, a neajunsurilor acestuia, de înrăutăţire a situaţiei materiale 
a pensionarilor ca urmare a efectelor aplicării măsurilor de reformă economică 
şi necorelarea pensiilor cu inflaţia, ceea ce a transformat această categorie a 
populaţiei în segmentul cel mai dezavantajat de măsurile luate în perioada de 
tranziţie la economia de piaţă. Sunt reliefate posibilităţile de determinare a cos-
tului social In perioada actuală de tranziţie, a sistemelor de pensionare, sunt 
menţionate efectele măsurilor de reformă economică asupra întregii societăţi şi 
asupra nivelului de trai al pensionarilor şi se fac propuneri pentru perfecţiona-
rea sistemului de protecţie socială a pensionarilor. 

Potenţialul uman al ţărilor din spaţiul sud-est european 
Colectiv de autori: Dr. Steliana Perţ (coordonator),  
Dr. Constantin Ciutacu, Valentina Vasile, Florin Pavelescu,  
Diana Roşu, Luminiţa Chivu. Au participat la culegerea  
de date, calcule, grafice: Georgeta Toma, Iuliana Petrov 

Din perspectiva cooperării-integrării economice a ţărilor din spaţiul sud-
est european (luate în studiu), lucrarea îşi propune: a) estimarea şi caracteriza-
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rea potenţialului uman şi de muncă al României comparativ cu cel al celorlalte 
ţări, precum şi în context european; b) impactul integrării economice asupra pi-
eţei muncii din România; c) factorii şi condiţiile, respectiv limitele demo-
economice, psiho-sociale şi comportamentele, legislativ-instituţionale etc., care 
favorizează libera circulaţie a forţei de muncă şi a formării unei pieţe regionale 
a muncii. Se subliniază ideea că, în prezent, piaţa muncii are nu numai 0 di-
mensiune naţională, ci şi una regională, comunitară; multe din problemele ajus-
tării cererii şi ofertei de forţă de muncă tind să iasă din cadrul naţional, al fiecă-
rei ţări, integrându-se într-unul regional. Din acest punct de vedere se pare că 
integrarea europeană a pieţelor muncii din această zonă trece prin cea regio-
nală. Procesul de creare a unei pieţe regionale a muncii este însă un proces 
dificil şi de durată, presupune parcurgerea obligatorie, la nivelul fiecărei eco-
nomii naţionale, a unor etape, iniţierea de măsuri de concertare legislativ-
instituţională, educaţional-formativă, de reconversie, de reglementare a fluxuri-
lor de forţă de muncă etc. 

Potrivit obiectivului propus, lucrarea este organizată pe studierea a câ-
torva grupe de probleme, fiecare dintre acestea reprezentând, în fapt, un agre-
gat care defineşte sub numeroase faţete, cantitativ şi structural-calitativ, atât 
potenţialul uman şi de muncă al României, locul pe care România îl ocupă în 
context zonal şi european, cât şi gradul de valorificare al acestui potenţial, risi-
pa, cuantificabilă şi mai puţin cuantificabilă a acesteia. In acest scop sunt folo-
siţi, după caz, indicatori de volum, indicatori de densitate, indicatori relativi; 
analiza se face static (1991, 1992) şi dinamic. În fine, se folosesc pe larg: me-
toda grupării statistice, metodele grafice etc. Sunt astfel investigate: potenţialul 
demografic; forţa de muncă; structura ocupării forţei de muncă; şomajul şi po-
tenţialul de muncă; durata muncii; costul muncii; potenţialul educaţional. Între 
România şi ţările cu care s-au făcut comparaţiile există similitudini şi diferenţe 
determinate de datele demografice, de nivelul de dezvoltare economică, inclu-
siv de structurile economice, de modelele şi politicile de ocupare şi utilizare a 
forţei de muncă promovate în diversele ţări. 

Sub raport demografic, România este o ţară de mărime medie, cu o 
structură demografică care, în linii generale, se integrează în cele europene, cu 
un proces de îmbătrânire demografică mai redus, dar cu tendinţe de accelerare 
în următorii ani ca urmare a mutaţiilor care au intervenit în mărimea şi dinamica 
fenomenelor demografice. Din punct de vedere al resurselor de muncă, Româ-
nia este, de asemenea, o ţară de mărime medie, având însă o serie de avanta-
je relative în raport cu celelalte ţări: o populaţie în vârstă de muncă mai tânără; 
o structură a populaţiei pe grupe de vârstă favorabilă desfăşurării activităţii 
economice; rate de activitate şi respectiv de ocupare mai mari; un nivel de edu-
caţie şi formare profesională– măsurat prin stocul de învăţământ– bun, apropi-
at de media unor ţări europene, etc. 

În România, ca de altfel şi în celelalte ţări aflate în tranziţie la economia 
de piaţă, structura sectorială a populaţiei ocupate este orientată spre producţia 
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materială, având un grad mare de concentrare în sectorul secundar. Grecia are 
o structură economică şi ocupaţională axată preponderent pe servicii, iar în 
Turcia agricultura ocupă aproximativ jumătate din forţa de muncă. 

Deosebiri însemnate apar şi în legătură cu structurile socio-ocupaţionale. 
Pe de o parte, In România proporţia salariaţilor este mai mare decât cea înre-
gistrată în alte ţări din Europa Centrală şi de Sud-Est, iar pe de altă parte, ea 
se situează sub nivelul celor caracteristice statelor din Europa de Vest şi de 
Nord. 

Pieţele muncii din toată zona sud-est-europeană sunt extrem de tensio-
nate, rata de şomaj înregistrată situându-se la cote ridicate – 8,4% în România, 
în decembrie 1992, faţă de 6,5% în Republica Cehă şi Slovacă şi 14,1% în 
Bulgaria, în prima parte a anului 1992. Pierderile de potenţial de muncă pe ca-
lea şomajului sunt mari şi în creştere. Pe de altă pane, gradul redus de com-
plementaritate a structurilor economice ale acestor ţări se constituie Intr-o difi-
cultate majoră a ajustării pieţei muncii prin libera circulaţie a forţei de muncă. 

Reducerea duratei medii şi utilizarea incompletă a timpului de muncă şi a 
forţei de muncă situează România, sub aspectul pierderii de potenţial uman, în 
„topul" ţărilor din zonă: durata legală a anului de muncă s-a redus de la 276 zile 
în 1989 la 229 în 1992; România are cea mai redusă durată săptămânală efec-
tivă a muncii – 35,9 ore; productivitatea muncii este, de asemenea, In scădere. 

În condiţiile adâncirii rupturii dintre rezultatele muncii (productivitate) şi 
salarii, costul salariat total şi cel unitar au crescut, atât pe scama salariilor di-
recte, a accesoriilor salariate şi a compensării-indexării. 

Pornind de la dificultăţile reale ale procesului de integrare economică în 
general, ale celui de formare a unei pieţe regionale a muncii cu deosebire, In 
măsura în care există interes şi voinţă politică în acest sens, în lucrare se 
avansează ideea elaborării unor studii în comun de către grupuri de cercetători 
din ţările situate în acest areal geografic. 

L'emploi de la main d'oeuvre feminine pendant la periode  
de transition à l'economie de marche, en Roumanie 
Autor: Gabriela Predoşanu – studiu realizat cu ajutorul C.E.E., contract 
ACE, în cadrul programului PHARE, coordonat de prof. Jacques Garello, 
Centre d'Analyse Economique, Université d'Aix-Marseille III 

Lucrarea, prima pe această problemă în România postdecembristă, ana-
lizează sub variate aspecte, luând în considerare elemente de ordin demo-
economic şi sociologic, dimensiunea şi caracteristicile pieţei forţei de muncă 
feminine în România, tendinţele dezvoltării acesteia în contextul mai larg al 
mutaţiilor provocate de tranziţia la economia de piaţă, ca şi în cel al pieţei forţei 
de muncă feminine la nivel european şi mondial. Studiul are, în egală măsură, 
un caracter de analiză-diagnostic şi previzional, teoretic şi practic-aplicativ. 
Sunt astfel studiate: a) caracteristicile generale ale dezvoltării pieţei muncii fe-
minine în lume, în ţările din centrul şi estul Europei aflate în tranziţie; gradul de 
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vulnerabilitate al forţei de muncă feminine în faţa şomajului; b) bazele teoretice 
ale opţiunilor (alegerilor) femeii faţă de muncă – teorii sociologice, istorice, in-
stituţionale, radicale, neoclasice etc.; c) tranziţia la economia de piaţă în Ro-
mânia şi problematica ocupării şi utilizării forţei de muncă feminine, caracteris-
tici ale pieţei forţei de muncă feminine în România; tendinţe ale evoluţiei cererii 
şi ofertei de forţă de muncă în România; d) schiţă a unui program de ocupare a 
forţei de muncă feminine în România, cu o pondere importantă în economia lu-
crării. Fără pretenţia de a da răspunsuri exhaustive la o problemă complicată şi 
controversată, în această parte finală a studiului – pornind de la tehnicile de 
luptă contra şomajului, de la modelele de „blocaj" şi respectiv „de expansiune" 
a ocupării, lucrarea trasează coordonatele generale ale unui program de ocu-
pare a forţei de muncă feminine în România pe termen scurt, mediu şi lung. 

Ocuparea femeilor pune probleme deosebite; multe dintre acestea nu 
sunt similare cu cele puse de ocuparea bărbaţilor, printre altele şi datorită 
„avantajului absolut" pe care acestea îl deţin în „producerea" copiilor şi a „celui 
comparativ" în ceea ce priveşte educaţia copiilor în generat, îngrijirea acestora 
în primii ani de viaţă. În plus, pe piaţa muncii – în ciuda „trâmbiţării" principiului 
nediscriminării – există diferenţe în planul veniturilor, al structurilor educaţiona-
le şi ocupaţional-profesionale, al carierei etc. 

Aceste trăsături şi diferenţe se cer luate în considerare în elaborarea 
unui program de ocupare-utilizare a forţei de muncă feminine, ca parte a unui 
program naţional, ambele incluzând politici de cerere şi respectiv flexibilizare a 
ofertei de forţă de muncă. 

Probleme economice ale protecţiei mediului înconjurător  
în România 
Colectiv de autori: Prof. dr. Camelia Cămăşoiu, Marina Rudăreanu,  
Maria Simion, dr. George Georgescu, Simona Popescu, Sorin Dinu 

Lucrarea îşi propune studierea stării factorilor de mediu in interacţiune cu 
priorităţile economice ale perioadei de tranziţie şi a cerinţelor de protecţie a 
mediului în contextul dezvoltării durabile în România. 

Apelând la noţiuni precum viabilitatea, susţinerea pe termen lung, fiabili-
tatea, aspectul etic ş.a., conceptul de dezvoltare durabilă se implici ta realitatea 
concretă prin găsirea mijloacelor de aplicare în practică a tuturor dimensiunilor 
sale – economice şi ecologice, tehnologice, sociale, politice, morale ş.a. 

Obiectivul general al dezvoltării durabile este de a găsi un optim al inter-
acţiunii dintre patru sisteme; economic, uman, ambiental şi tehnologic într-un 
proces dinamic şi flexibil de funcţionare. Nivelul optim corespunde acelei dez-
voltări de lungă durată care poate fi susţinută de către cele patru sisteme. 

O condiţie importantă pentru realizarea obiectivelor dezvoltării durabile 
este simultaneitatea progresului în toate cele patru dimensiuni şi, legat de 
aceasta, adaptarea conceptului dezvoltării durabile la condiţiile specifice fiecă-
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rei ţări. Sensul dezvoltării durabile este dat tocmai de căutarea modelului en-
dogen de reconciliere între om şi natură. 

lncitantă rămâne determinarea nivelului de calitate a| mediului normal din 
punct de vedere economic şi, pe această bază, includerea mediului înconjură-
tor în mecanismul economic ca furnizor de materii prime naturale şi ca ofertant 
al unui serviciu de primire de poluanţi prin capacitatea sa de asimilare depen-
dentă de timp şi de cantităţile emise. 

Având avantajul cuantificării totale a calităţii mediului, acest indicator cal-
culat pentru fiecare substanţă poluantă urmărită, pentru toţi poluanţii pe fiecare 
factor de mediu sau ca indicator agregat la nivel naţional, permite luarea unor 
măsuri corecte de politică economică pornind de la introducerea echilibrului 
ecologic în studiul echilibrului economic general. 

Evidenţierea politicilor de protecţie a mediului ca ofertant de resurse na-
turale se poate realiza prin analiza fluxurilor mediu-economie şi economie-
mediu, cuprinse într-un tablou BLR. Acesta ridică problema evaluării monetare 
a resurselor de mediu ca bunuri publice sau private. In vederea unei alocări 
eficiente a resurselor, în stabilirea preţului, rolul determinant revine guvernului, 
ca gestionar al avuţiei naţionale, preţul fiind o importantă componentă a politicii 
economice şi sociale. 

Fiecărei valori a indicatorului calităţii mediului îi corespunde o valoare a 
cheltuielilor cu proiecţia mediului. Această valoare este dependentă de capaci-
tăţile de asimilare şi de emisiile de poluanţi. Din compararea efortului (cheltu-
ieli) şi a efectelor (nivelul calităţii mediului) se determină eficienţa folosirii fon-
durilor. 

În România, tranziţia politică şi economică este în acelaşi timp şi premisa 
fundamentală pentru evaluarea corectă a mediului înconjurător şi demararea 
unei strategii care, într-o abordare globală, să îmbine problemele sociale şi 
dezvoltarea economică cu protecţia ecosistemelor naturale. 

Caracteristica dominantă a traiectului evoluţiei procesului economic în 
România a fost şi a rămas agresivitatea asupra mediului înconjurător. 

Analiza factorială a mediului evidenţiază sărăcia relativă a resurselor 
noastre de mediu în comparaţie cu alte ţări, luând ca indicator de comparaţie 
cantitatea din resursele naturale ce revine unui locuitor. Evidenţiem în acest 
sens resursele de apă/loc şi an de cea. 6 ori mai mici decât media pe plan 
mondial şi de cea. 2,5 ori mai mici decât media europeană şi resursele de sol 
de numai 0,64 ha teren agricol şi 0,41 ha teren arabil pe locuitor. 

Raportat la resurse, modelul naţional de consum a fost şi a rămas exten-
siv demonstrând o reală lipsă de preocupare pentru mediu în dubla sa calitate 
de cadru general de manifestare a activităţilor umane şi ca depozit de resurse 
de materii prime. Dublarea cerinţelor de apă în România în ultimele decenii 
(20,4 mld. m3 în 1990 faţă de 9,6 mld. m3 în 1970) este numai în mică parte 
explicată de dezvoltarea economico-socială specifică (în ultimul deceniu PIB a 
crescut cu 4,7%, în preţuri 1980, iar cererea de apă cu 8,5%). În sol, perturba-
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rea puternică a bilanţului trofic şi secătuirea soiurilor tn humus şi elemente nu-
tritive poate ft socotită ca alarmantă dacă se ia în consideraţie că producţia 
agricolă se realizează în proporţie de 50% pe scama rezervelor naturale. 

Politica de creştere continuă a producţiei, de industrializare cu orice preţ 
a dus, pe lângă creşterea cerinţelor de resurse, şi la creşterea cantităţilor de 
poluanţi evacuaţi. 

În perioada 1989 - 1991, recesiunea economică a determinat evacuarea 
unor cantităţi de substanţe poluante tot mai mici. insă, în raport cu valorile PIB, 
în aceeaşi perioadă, această descreştere este mult mai mică, semnificând con-
tinuarea şi agravarea poluării mediului. 

Astfel, în timp ce PIB-ul a scăzut în 1991 comparativ cu 1989 cu peste 
21%, iar producţia industrială cu aproape 33,8% (în preţuri 1989), volumul total 
al substanţelor poluante emise în atmosferă s-a redus doar cu 19,9% adică au 
rezultat emisii cu 30% mai mult decât ar fi trebuit dacă emisiile ar fi urmat tra-
iectoria producţiei industriale. Aceeaşi tendinţă de continuare şi agravare a po-
luării se evidenţiază şi în cazul altor factori, in cazul apei, deşi cantităţile de 
substanţe poluante evacuate în apă au scăzut cu 27,9% în 1991 faţă de 1989, 
raportate la valorile PIB reducerea este cu numai 9,7%. 

În aceste condiţii se menţin în geografia fizică a ţării fenomene grave ge-
nerate de poluarea avansată a mediului. Între acestea se remarcă existenţa a 
14 „puncte fierbinţi": Copşa Mică, Baia Mare, Zlatna, Ploieşti-Brazi Valea Călu-
gărească, Borzeşti-Oneşti, Bacău, Suceava, Piteşti, Tg. Mureş, Turnu Măgure-
le, Tulcea, Işalniţa, Braşov, Govora. În două din aceste zone prioritare Baia 
Mare şi Copşa Mică, emisiile de Pb se manifestă dramatic asupra copiilor: pes-
te 2/3 din numărul copiilor de vârstă şcolară au lungimea şi greutatea sub cea 
normală vârstei. Substanţele cancerigene din apă depăşesc nivelurile ad-
misibile în 32 de judeţe, în aer – în 26 de judeţe, iar în alimente în 23 judeţe. 
Aproape 1/5 din populaţia ţării (19,3%) consumă apă potabilă poluată prin re-
ţeaua centralizată de alimentare cu apă, ta care se adaugă cea afectată de 
consumul de apă din fântânile rurale afectate de poluare în proporţie de 90%. 

La acestea se adaugă: torenţialitatea apelor şi forţa de colmatare a lacu-
rilor de acumulare; marea instabilitate climatică a spaţiului nostru biogeografic 
supus în prezent unor perioade de secetă de intensitate şi durată extremă; de-
teriorarea geografici folosinţelor; extinderea accelerată a eroziunii şi starea de 
degradare generală în care se găseşte majoritatea solurilor; colapsul piscicol; 
poluarea ridicată a pădurilor. 

Pentru specialişti este limpede apropierea de o criză ecologică de mari 
proporţii cu impact în toate sectoarele de activitate. 

Efectele benefice ale reformei asupra mediului nu trebuie asociate cu în-
cetinirea şi stagnarea producţiei, atâta timp cât această producţie este necesa-
ră şi competitivă. 

O alocare mai eficientă a resurselor naturale implică problema rarităţii şi 
a mecanismului de gestionare a acesteia. Cu toate imperfecţiunile mecanismu-
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lui de piaţă, istoria umană a selectat această soluţie ca fiind cea mai bună pen-
tru administrarea rarităţii. De aici importanţa deosebită a ecologiei de piaţă în 
condiţiile României. Însă, în perioada tranziţiei, autorii consideră că va fi mai 
eficientă folosirea unor stimulente economice suportate direct de la bugetul gu-
vernamental (subvenţii) precum şi unele concesii (scutiri de impozite, facilităţi 
de import pentru echipamente de control al poluării şi altele) pentru a influenţa 
reducerea poluării. Principiul „cine poluează plăteşte" nu întruneşte condiţiile 
necesare pentru a fi aplicat în, prezent. Guvernul poate recurge la ajutorul poli-
tici-lor normative pentru a înlătura subevaluarea mediului înconjurător în tranz-
acţiile comerciale, dar este obligat în acelaşi timp să folosească şi instrumente-
le economice pentru stimularea, lansarea producţiei şi influenţarea comporta-
mentului poluatorilor. Introducerea rapidă a măsurilor de comandă şi control, 
reglementări, standarde de emisii, ghiduri, monitoring, penalizări pentru abateri 
este o necesitate evidentă în perioada restructurărilor sectoriale, a retehnologi-
zărilor şi a formării proprietăţii private când goana după eficienţă economică 
înlătură orice alt interes. 

În perioada tranziţiei, tentaţia de „barbarism" ecologic este deja o realita-
te. Iată de ce se pledează în lucrare pentru „coeficacitate", adică îmbinarea 
prudenţei cu costurile de regenerare a resurselor. În acest sens, un rol util re-
vine îmbinării instrumentelor economice cu reglementările juridice, iar în unele 
cazuri, mai ales al substanţelor toxice autorii recomandă folosirea în totalitate a 
pârghiilor de comandă şi control. Orice strategie adoptată de guvern va trebui 
să încurajeze creşterea economică în maniera suportabilităţii mediului. 

Pe măsura redresării economice, schimbările structurale s-ar putea să 
necesite inputuri ambientale crescânde şi să preseze suplimentar asupra me-
diului. În această situaţie protecţia mediului se va conecta la creştere, cu ajuto-
rul unui sistem eficient de legi şi reglementări. 

În concepţia autorilor, cadrul legislativ şi instituţional naţional trebuie să 
se manifeste constructiv în următoarele domenii cheie: analiza politică, în spe-
cial a implicaţiilor legale a opţiunilor politice; conceperea unei legislaţii atotcu-
prinzătoare care să acopere aspectele de bază ale managementului durabil al 
resurselor de mediu; implementarea şi coerciţia legilor şi reglementărilor; ac-
centuarea mecanismului instituţional care să asigure consistenţa scopurilor şi 
acţiunilor în toate aspectele managementului durabil; cercetarea sistematică a 
practicilor de utilizare a resurselor; şi nu în ultimul rând promovarea informaţi-
ilor ce privesc respectarea legilor şi reglementărilor precum şi pentru conştien-
tizarea populaţiei asupra drepturilor şi obligaţiilor privind protecţia şi folosirea 
resurselor de mediu. 

Realizarea unei exploatări eficiente ca şi conservarea şi protecţia resur-
selor de mediu necesită realizarea unui mediu favorabil pentru aplicarea pro-
gramelor de acţiune în vederea susţinerii dezvoltării atât în privinţa proiectelor 
esenţiale cât mai ales în formarea capacităţilor instituţiilor şi comunităţilor de a 
proiecta şi aplica aceste proiecte. În aceasta un rol esenţial îl au analizele in-
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terdisciplinare care permit înţelegerea multiplelor aspecte esenţiale pentru ges-
tionarea eficace a mediului. 

Colaborarea la toate nivelurile dintre utilizatori, gestionari şi politicieni şi 
solidaritatea în gospodărirea resurselor de mediu contribuie ia creşterea conşti-
inţei sociale asupra importanţei mediului. Aceasta presupune luarea deciziilor 
competente până la nivelul cel mai de jos în acord cu opinia publică, implicând 
totodată pe beneficiari în planificarea şi implementarea proiectelor. 

În România nu se poate vorbi despre o atitudine publică organizată în 
sprijinul acţiunilor ecologice. Cu excepţia a 8 - 10 organizaţii neguvernamenta-
le, dar care nu dispun de informaţii, preocupările publice sunt mai mult tangen-
ţiale. Ceea ce este mai important constă în faptul că opinia publică nu arc nici 
un rol în realizarea deciziilor de mediu. Deşteptarea conştiinţei ecologice nu 
poate fi decât urmarea administrării în mai mare măsură a mecanismelor de 
piaţă. Ecologia responsabilităţii înseamnă să se propună soluţii care să apele-
ze la cercetarea modalităţilor de valorificare a responsabilităţii individuale. 

Regimul juridic al agenţilor economici 
Autor: Dorin Aldea 

Lucrarea şi-a propus drept scop aprofundarea cunoaşterii regimului juri-
dic al agenţilor economici care îşi desfăşoară activitatea în contextul actual al 
tranziţiei la economia de piaţă în România şi degajarea unor sugestii sau pro-
puneri privind ameliorarea acestuia din perspectiva funcţionalităţii de ansamblu 
a economiei naţionale. 

Dezvoltat pe baza experienţei acumulate în anii 199! - 1992, studiul pune 
accentul pe concluziile de ordin practic acumulate în cei doi ani de formare – 
incipientă, desigur – a cadrului juridic ce reglementează desfăşurarea activităţii 
noilor tipuri de agenţi economici, în contextul general a! reformei economice a 
căror principale componente – procesul de autonomizare, privatizare şi de libe-
ralizare a preţurilor – sunt în curs de afirmare, cu efecte care sunt însă, încă 
departe de a fi pe măsura aşteptărilor. 

Chiar lăsând la o parte problematica ridicatelor costuri sociale ale peri-
oadei de tranziţie, apare ca evidentă necesitatea unor modificări profunde şi 
rapide în configuraţia legislaţiei economice în general – pe de o parte, pentru a 
aduce corecturile necesare, impuse de evoluţia realităţilor vieţii economice în 
expresia lor concretă, iar pe de alta, în scopul asigurării continuităţii reformei 
pe principalele ci linii de forţă. 

Dacă unele dintre efectele efortului reformator au un caracter mai mult 
sau mai puţin obiectiv, putând fi considerate ca evitabile sau inevitabile – infla-
ţie, şomaj, blocaj financiar etc. – dimensiunea lor este un element ce poate şi 
trebuie să fie controlat, inclusiv prin măsuri legislative de politică economică pe 
termen scurt şi mediu. Alte efecte, precum, spre exemplu, privatizarea sponta-
nă, fenomenele de corupţie etc., au mai curând caracter subiectiv şi pot fi 
combătute prin măsuri ferme, a căror recuperare nu trebuie amânată. 
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Precaritatea informaţiilor disponibile nu este o problemă care poate fi mi-
nimalizată. Este cert că justiţia românească trece printr-un moment de derută – 
nu numai în ceea ce priveşte soluţiile practice care afectează şi câmpul doctri-
nar. Practica notarială, judecătorească şi administrativă abundă într-o multitu-
dine de soluţii contradictorii ezitante. În lucrare se aduc numeroase exemple în 
acest sens. 

Sunt trecute în revistă principalele probleme ci: care se confruntă socie-
tăţile comerciale şi sunt analizate mijloacele care te stau ta dispoziţie pentru a 
da acestora o soluţionare corespunzătoare, in măsura in care acest lucru a fost 
posibil, s-a recurs la experienţa legislativă şi jurisprudenţa din alte ţări – şi în 
special cea din Franţa – luându-se în considerare apropierea dintre sistemele 
juridice roman şi francez şi chiar unele similitudini în ceea ce priveşte evoluţia 
sistemelor economice, ştim fiind că şi în Franţa a existai – şi există încă – un 
sector de stat relativ puternic, din care o parte a fost trecut printr-un proces de 
privatizare. 

Concluzia generală care se poate desprinde din analiza evoluţiei situaţiei 
economico-sociale, politice şi a legislaţiei economice în perioada scursă din 
decembrie 1989 şi până în prezent este aceea că aceste trei segmente au de-
marat şi s-au dezvoltat cu viteze şi ritmuri diferite, inegale, sporind cu mult 
complexitatea situaţiei şi contribuind ia adâncirea crizei de ansamblu a societă-
ţii – şi în special a economiei naţionale. Faptele şi cifrele sunt elocvente. Astfel, 
orice analiză a evoluţiei economice din primul trimestru ai acestui an nu poate 
scăpa de această obsesie pe care o numim „creşterea zero". 

Cauzele sunt multiple şi de natură diversă, obiectivă şi subiectivă. 
Referindu-se doar la raportul economie-legislaţie şi îngustând astfel într-o 
anumită măsură sfera analizei complexului de raporturi şi relaţii, studiul consta-
tă o rămânere în urmă a legislaţiei faţă de involuţia economiei. Autorul găseşte 
o explicaţie prin evoluţia necesarmente mai dificilă şi mai greoaie a legislaţiei în 
raport cu cea a economiei, care, în absenţa unui cadru legislativ corespunzător 
evoluează după propriile sale legi şi comandamente, dictate de necesităţile 
imediate şi de voinţa şi psihosociologia de masă sau individuală a agenţilor 
economici, de evaluările de grup sau personale ale acestora. 

Modelul terapiei de şoc care a fost aplicat iniţial în România şi care nu 
poate fi respins „de plano", în mod principial, presupune totuşi existenţa unui 
minim de pregătire logistică – model bine cântărit şi chibzuit, un personal in-
struit corespunzător şi psihic adecvat, o popularizare prin mass-media şi con-
strucţia unui climat social propice etc. 

Inexistenţa practică a unei asemenea pregătiri a dus la apariţia unor de-
fazări, a unor situaţii generatoare de confuzii, a unor desincronizări între gândi-
rea şi modul de operare a legislativului şi executivului ş.a.m.d. 
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Concepte şi politici în economia de piaţă şi contemporană 
Colectiv de autori: Sorica Sava (coordonator). Mariana Malinschi,  
Cristian Popa, Aurelian Crăiuţu, Ovidiu Harbădă 

Lucrarea îşi propune cunoaşterea sistemului economiei de piaţă pe plan 
conceptual, a modelelor ce au inspirat schemele aflate ia baza diverselor poli-
tici guvernamentale din ţările occidentale în vederea exploatării unor elemente 
pertinente cu adaptările necesare la situaţia economiei noastre pentru tranziţia 
la economia de piaţă. 

În ultimele decenii interpretările teoretice ale economiilor de piaţă au cu-
noscut o diversificare în sensul apariţiei unor noi modele holiste cum ar fi: mo-
delul economici segmentate, modelul economiei reglate, modelul dezechilibre-
lor inerente şi modelul noii macroeconomii clasice. 

Aceste noi modele reflectă preocupările de reelaborare a unor concepte 
tradiţionale pe baza unor ipoteze adecvate îndepărtării realităţilor de pieţele, 
perfect sau imperfect concurenţiale, ca şi încercarea de fundamentare a im-
plementării unor mecanisme de ajustare şi corectare de factură micro, mezo şi 
macroeconomică, menite să acţioneze paratei cu mecanismele pieţei. 

Probleme ale tranziţiei Ia economia de piaţă  
în unele ţări est-europene 
Colectiv de autori: Reghina Creţoiu, Luoana Dulgheru, Doina Răchită, 
Vasile Pilat 

Lucrarea îşi propune analiza bazelor teoretice şi a măsurilor de politică 
economică promovate în uncie ţări est-europene. 

Din analiza evoluţiei economice din ţările luate in studiu (Bulgaria, Repu-
blica Federativă Cehă şi Slovacă* Germania de Est şi Rusia) se desprind atât 
fenomene comune, cât şi aspecte specifice ale dezvoltării economice şi ale po-
liticilor economice promovate. Altfel dacă toate economiile menţionate trec 
printr-o criză economică şi structurală, iar procesele care au loc sunt in mare, 
aceleaşi (liberalizarea preţurilor, descentralizarea structurilor de conducere şi 
demonopolizarea activităţii economice, privatizarea, reformutoarelor prevederi 
a unor „acorduri", „convenţii" etc., etc. În lumina unor informaţii de epocă, până 
la încheierea păcii, anual, României i se însuşeau, fără nici un echivalent, bu-
nuri şi servicii a căror valoare era aproximativ egală cu jumătate din venitul ei 
naţional. 

Formarea şi dezvoltarea cadrului instituţional al economiei de piaţă 
în România în perioada 1859-1915 
Colectiv de autori: dr. Victor Axenciuc (coordonator), Cornel Sârbu, Eu-
gen Ghiorghiţă, Adriana Marin, Adrian Corcodel 

Vizând o temă de actualitate, lucrarea a pornit de la considerentul că 
cercetarea trecutului formării şi dezvoltării economiei moderne in unele ţări ale 
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Europei Occidentale şi în România ar putea să constituie un suport istoric – din 
evidenţierea unor similitudini şi paralelisme – pentru înţelegerea şi influenţarea 
procesului tranziţiei la economia de piaţă în România de azi. 

Lucrarea se compune din următoarele capitole: 
1. Componentele şi cadrul instituţional al economiei moderne în Europa 

Occidentală. 
2. Instituţii de stat de reglementare a vieţii economice în România. 
3. Instituţii şi organizaţii private de promovare a economiei de piaţă în 

România. 
În anexă se dau: 1. Note privind formarea şi dezvoltarea cadrului institu-

ţional al economiei de piaţă moderne în Italia 1859-1915; 2. Instituţii şi organi-
zaţii private profesionale de promovare a economiei de piaţă. 

Formarea cadrului instituţional al economiei de piaţă în statele Europei 
Occidentale s-a realizat printr-un proces desfăşurat pe mai multe secole, cu-
prinzând două laturi: a) crearea instituţiilor private (organizaţii) specifice activi-
tăţii comerciale şi de credit începând încă din secolul XII-XIII; b) formarea ca-
drului instituţional naţional-statal modern. 

Faţă de sistemul şi mecanismele ordinii feudale medievale centrate pe 
forţele teologicului şi politicului, activitatea economică legată de negoţ şi bănci 
a cunoscut o evoluţie ce poate fi socotită autonomă, ilegitimă şi periferică până 
în epoca Reformei (sec. XVI). 

Începând cu secolele XV-XVI procesul de unificare şi centralizare statală 
a intrat în faza absolutismului monarhic, respectiv a mercantilismului (Anglia, 
Franţa). Anglia, pe parcursul secolelor XVII şi XVIII, îşi va adapta treptat institu-
ţiile şi organizarea statală la cerinţele vieţii economice, devenind primul stat 
modem european. 

Integrarea timpurie a componentelor instituţionale specifice activităţilor 
economice private in cadrele statale a determinat un prim decalaj între zona 
Ţările de Jos - Anglia şi celelalte ţări din Europa Occidentală. Acest decalaj es-
te interesant mai cu seamă în cazul Franţei care, deşi beneficia de puternice 
instituţii şi mecanisme de coordonare şi organizare a vieţii economice la nivel 
statal încă în secolele XVI-XVII, abia după 1789 va trece la organizarea pe ba-
ze moderne a cadrului instituţional economic. Chiar şi după 1815, rezultatele 
nu vor fi imediate; neadecvarea unor tradiţii, mentalităţi, structuri la noile cadre 
instituţionale va determina un ritm lent de modernizare în deceniile doi, trei şi 
patru. La sfârşitul celui de-al doilea Imperiu procesul de instituţionalizare în 
Franţa era practic încheiat, procesul economic modern fiind deja încheiat şi în 
plină expansiune. 

În Germania care, deşi a beneficiat de o intensă activitate negustorească 
şi bancară în multe din oraşele sale cu o veche tradiţie instituţională în aceste 
domenii, unificarea şi centralizarea în cadrul naţional-statal a fost destul de di-
ficilă. Pornind de la exemplul şi forţa regatului prusac, generalizarea instituţiilor 
şi a legislaţiei moderne se va realiza ta-deosebi prin forţa organelor de stat, 
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procesul de unificare fiind considerat, în general, încheiat în preajma primului 
război mondial. 

Se poate afirma că, deşi temeiul modernizărilor instituţiilor economice în 
ţările Europei de Vest l-au constituit formele organizatorice şi cutumiare la nivel 
privat şi local (regional), rolul statului a fost decisiv în procesul de unificare şi 
lărgire a cadrului instituţional In limitele teritoriilor naţionale, creându-se astfel 
premisele organizatorice ale sistemelor economiei de piaţă contemporane. 

În prima jumătate a secolului al XlX-lea în Principatele Române îşi face 
apariţia literatura economică occidentală. Numele lui Quesnay, Smith, Ricardo, 
Passy, Blanqui, Garnier apar tot mai des în articole inserate în publicaţiile peri-
odice. Apar traduceri sau prelucrări din principalele lucrări ale economiei politi-
ce clasice şi din literatura comercială străină. Prin regulamentele organice se 
inaugura în Principate introducerea unor elemente ale dreptului comercial de 
origine franceză. În anul 1840 era tradus în româneşte codul comercial francez 
din 1807 devenind „Codica de comerciu a Ţării Româneşti". La 1859 societatea 
românească era deja antrenată în acţiunea de adoptare a unei legislaţii de tip 
nou iar Unirea constituia un moment important în accelerarea procesului de 
modernizare început. 

În noul proces, statul şi instituţiile sale au avut de la început un rol princi-
pal. Instituţiile centrale – ministerele – organizate şi reorganizate similar cu in-
stituţiile occidentale au fost chemate să conducă procesul de modernizare a 
societăţii româneşti: Alături de acestea s-au organizat instituţii, societăţi, uniuni 
profesionale private ale agricultorilor, industriaşilor şi comercianţilor care pe 
parcursul timpului s-au impus în acţiunea de modernizare a economiei. 

Cercetarea întreprinsă pune In evidenţă anumite asemănări şi deosebiri 
ale procesului de formare şi dezvoltare a cadrului instituţional al economiei 
moderne din România şi din alte ţări – din Europa Occidentală. 

1. Apare în evidenţă decalajul în timp al procesului creării economici mo-
derne şi a cadrului instituţional corespunzător. În timp ce în unele ţări occiden-
tale, acest proces, început din iniţiativă privată încă din secolele XII - XIII, iar la 
nivel statal încă din secolul XVII – Anglia – şi secolul XVIII – Franţa –, în Ro-
mânia momentul de început se plasează în deceniul şapte al secolului trecut. 
În ţările occidentale formarea şi dezvoltarea cadrului instituţional modern a fost 
un proces lent, întins pe o perioadă îndelungată, In timp ce în România (şi une-
le ţări vecine) acesta a parcurs numai şase decenii, având avantajul existenţei 
unor legi moderne şi exemplul ţărilor occidentale şi dorinţa de a micşora rapid 
decalajul existent. 

2. În ţările occidentale, legislaţia şi instituţiile economice moderne au 
apărui având ca buză unele cutume din centrele economice importante care s-
au extins şi s-au impus întregului teritoriu al ţărilor respective contribuind în oa-
recare măsură la accelerarea procesului de unificare. În România clementele 
incipiente ale unei economii moderne au fost slabe şi nu au putut impune legi 
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şi instituţii noi; aici s-a înfăptuit mai întâi Unirea şi apoi s-au adoptat legile şi in-
stituţiile economici de piaţă. 

3. În Apus legile şi instituţiile moderne au apărut şi s-au impus ca o con-
secinţă a dezvoltării economice, a transformărilor produse de organismul eco-
nomic, fapt care a determinat o aplicare consecventă a legilor şi o funcţionare 
de la început eficientă a instituţiilor, în România, din dorinţa de a urma rapid 
modernizarea occidentală, s-au impus legi şi instituţii moderne unei economii 
încă neevoluate şi neadecvate acestora după Unirea din 1859. Consecinţa a 
fost neputinţa aplicării consecvente a legilor şi a funcţionării imediate a institu-
ţiilor nou create.  

4. Există importante deosebiri şi în privinţa relaţiei dintre instituţiile de 
stat şi cele particulare, a transferului de atribuţii dintre ele. Astfel, în Apus insti-
tuţiile caracteristice unei economii moderne au apărut înaintea celor de stat, în 
România s-au creat mai întâi instituţiile de stat care pe parcursul timpului, ca 
urmare a creşterii forţei economice a unor categorii sociale – comercianţi şi in-
dustriaşi – şi-au trecui unele din atribuţii noilor instituţii economice particulare. 

5. Principalele asemănări rezidă în conţinutul legilor moderne de organi-
zare a instituţiilor economiei de piaţă. Pentru cele mai multe dintre instituţiile 
noi din România au fost adoptate legile franceze cele mai modeme, fapt care 
determină marea asemănare a cadrului instituţional din România şi Franţa. 

Printr-un efort continuu, prin adoptări de legi străine, transformări şi reor-
ganizări, într-un timp extrem de scurt în comparaţie cu alte ţări europene, Ro-
mânia a reuşit ca în preajma primului război mondial să fie dotată cu instituţii 
din cele mai moderne ale economiei de piaţă, existente în acel moment în ţările 
europene avansate. 

Venitul naţional în agricultura României – 1862-1938 
Partea I. Estimări 
Autor: Victor Axenciuc 

Tema cercetată continuă proiectul general: „Venitul naţional în România 
– 1862 -1938 – Estimări", din care s-a realizat anterior secţiunile I şi Iî referitoa-
re la Industrie şi Construcţii. 

În anul 1992 s-a studiat şi calculat partea I, privitoare la agricultură – 
producţia vegetală agricolă – stabilindu-se serii statistice pe termen lung ale 
produsului global, ale cheltuielilor materiale şi ale produsului net în acest sec-
tor; partea a II-a, referitoare la producţia animalieră, va fi realizată în cursul 
semestrului I al anului 1993. 

În România perioadei 1862-1938 agricultura a reprezentat domeniul 
principal al producţiei venitului naţional. Dar, în procesul modernizării şi indus-
trializării economiei româneşti, venitul net al agriculturii înscrie o tendinţă certă 
de diminuare relativă, scăzându-i ponderea în V.N. de la cca. 70% în 1862 ia 
38% în 1938. 



 

 

149 

În vederea estimării mărimii şi dinamicii venitului net a! agriculturii s-au 
efectuat cercetări şi calcule elaborându-se serii de date complete asupra pro-
ducţiei agricole vegetale, pe grupe de culturi, asupra valorii producţiei agricole 
– în preţuri constante media 1911-1913 exprimate în lei aur (1 leu = 0,3224 gr. 
aur) – şi privitoare la cheltuielile materiale. Metodele şi modalităţile de calcul 
sunt explicate detaliat în lucrare. 

În intervalul celor aproape opt decenii, produsul social şi venitul naţional, 
create în agricultură, descompuse pe clementele constitutive, au cunoscut o 
creştere absolută însă cu ritmuri diferite şi din cauze diferite; până la 1914 In 
principal datorită sporirii producţiei pe scama extinderii suprafeţelor; în 1920 şi 
ulterior datorită măririi generale a teritoriului ţării prin unirea la patrie a provincii-
lor de sub ocupaţia străină şi lărgirii suprafeţelor arabile. 

Interesante apar raporturile dinamicii celor trei indicatori luate separat: pe 
ambele perioade 1862-1914 şi 1920-1938 – produsul net creşte mai repede – 
292% şi 144% - decât produsul global şi cheltuielile materiale; calculat pe în-
tregul interval 1862/66 - 1934/38 rezultă o creştere mai marc a cheltuielilor ma-
teriale. Aceasta din cauza modificărilor intervenite între anii 1914 şi 1920. 

 
Pentru a putea avea comparabilitatea evoluţiei, pe întreaga perioadă, cei 

trei indicatori – produsul global, cheltuielile materiale şi produsul net – s-au cal-
culat pe locuitor. Tabelul relevă o creştere inegală dar sensibilă până la 1914 şi 
menţinerea sub nivelul antebelic în perioada interbelică. 

Evoluţia pe locuitor, la media anilor, se prezintă astfel: 

 
Se remarcă o creştere mai mare a produsului net până la 1914 în com-

paraţie cu produsul global şi costurile materiale; în deceniile interbelice nivelul 
celor trei indici se situează mult sub cei din 1910 - 1914, dar creşterea mai ma-
re între 1920 - 1938 o înregistrează produsul net. 
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In scopul unei reprezentări mai concrete a evoluţiei celor trei indicatori, 
aceştia s-au exprimat in kg grâu pe locuitor. 

Producţia agricolă era rezultatul eforturilor populaţiei active din agricultu-
ră; prin urmare, raportarea produsului la această categorie ne poate înfăţişa 
evoluţia productivităţii muncii pe locuitor activ în toată perioada 1862 - 1938. 

Gradul de valorificare a pământului, respectiv produsul global şi net pe 
ha, se prezintă în tabele speciale, atât referitor ia întreaga producţie vegetală, 
cât şi pe culturi. Datele sugerează o serie de concluzii interesante pentru anali-
za celor trei indicatori, dar în special a evoluţiei inegale a produsului net pe ha. 

Examinarea seriilor statistice ale produsului brut, ale cheltuielilor materia-
le şi ale produsului net la producţia agricolă vegetală degajă, pe lângă unele 
tendinţe şi manifestări particulare ale evoluţiei în intervalul 1862 - 1938, şi con-
statarea principală a unui slab progres te producerea venitului naţional, a unui 
ritm scăzut de creştere pe locuitor. Aceasta a limitat mult acumularea pentru 
investiţii in agricultură, iar dacă se iau în considerare transferul fără echivalent 
de produs net din acest sector pe calea impozitelor şi taxelor, a preţurilor ridi-
cate la produsele industriale cumpărate de agricultori etc., se poate înţelege 
nivelul de trai redus al ţărănimii fer pentru unele categorii chiar mizer. 

Productivitatea muncii pe locuitor-agricol activ, după creşteri cu oscilaţii 
până Ia 1914, diminuează în anii interbelici. 

2.3. INSTITUTUL DE ECONOMIE MONDIALĂ 

Analiza comparată a programelor de reformă şi a experienţelor 
practice din ţările est-europene din anii 1990-1991 
Colectiv de autori: Ana Bal (coordonator), Luoana Dulgheru,  
dr. Romulus Palade, Evdochia Craiu, Reghina Creţoiu,  
Cristian Hanu, Marilena Ivan, Nicuşor Ruiu (IEN) 

Studiul analizează principalele coordonate ale programelor de reformă 
din ţările est-europene: programele de stabilizare şi măsurile de liberalizare a 
preţurilor, experienţa privatizării, regimul investiţiilor străine, liberalizarea co-
merţului exterior, convertibilitatea etc. 

Sunt prezentate atât măsurile întreprinse în diferite domenii, cât şi con-
secinţele acestora şi răspunsurile economiilor ţărilor din estul Europei. 

De asemenea, s-au realizat studii separate pentru Bulgaria, Cehoslova-
cia, Polonia, Ungaria, Iugoslavia, URSS. 

Studiul reliefează faptul că toate programele de reformă, elaborate înce-
pând cu 1990, au fost etapizate în timp în mod nerealist în atmosfera de eufo-
rie şi entuziasm ce a caracterizat o bună bucată de timp climatul economic şi 
politic din aceste ţări, după răsturnarea regimului anterior. 

Instaurarea unor guverne democratice în ţările foste comuniste, la finele 
anului 1989 constituie momentul iniţierii în aceste ţări a procesului de democra-
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tizare economică, având drept scop construirea unor economii de piaţă. După 
alegerile libere, organizate în prima jumătate a anului 1990, rând pe rând, în 
toate aceste ţări au prins contur concepţii şi programe coerente de reformă, de 
regulă elaborate de către formaţiunile politice câştigătoare ale scrutinului elec-
toral, uneori în colaborare şi cu alte formaţiuni, atrase la procesul de guvernare. 

Deşi, încă de la iniţierea lui, atât economiştii occidentali, cât şi cei est-
europeni recunoşteau ineditul procesului ce era demarat., cât şi făptui că teoria 
economică nu abordase, până la acel moment, problemele trecerii de la o eco-
nomie centralizată planificat la o economie de piaţă, totuşi nici unii, nici alţii, nu 
întrevedeau cu claritate dificultăţile şi complexitatea reală a acestuia. 

Ca o caracteristică generală a momentului iniţial ai lansării reformelor 
trebuie remarcate declaraţiile de intenţie ale tuturor guvernelor, de a opta pen-
tru economia de piaţă, şi nu pentru o a doua cale de dezvoltare (prin care de 
regulă se înţelege crearea unui mix de sisteme, experienţă proprie Chinei şi al-
tor câteva ţări în curs de dezvoltare, dar parţial ţi unora din fostele ţări comunis-
te, în perioade premergătoare anului 1990). 

Pentru a caracteriza momentul de iniţiere al actualelor reforme economi-
ce (orice evaluare ulterioară nu se poate face fără a avea imaginea momentului 
iniţial) ar mai trebui subliniate următoarele aspecte: 

– Toate ţările se găseau în faza adâncirii crizelor economice, care se 
acutizează în a II-a jumătate a deceniului al 9-lea în aceste ţări; pentru unele 
ţări manifestările de criză deveniseră evidente (şi se exprimau prin dezechilibre 
cronice: deficite bugetare de proporţii, penurii de produse, acumularea de dato-
rii externe extrem de împovărătoare – Polonia, Ungaria, Iugoslavia). Pentru al-
tele, criza era latentă şi se manifesta prin stagnare economică (Cehoslovacia). 

– Tentativele unor ţări, de introducere în cadrul sistemului economiei 
planificate centralizat a unor componente ale mecanismului pieţei nu au reuşit 
să oprească declinul evoluţiei economice, ceea ce a indicat cu claritate ca ră-
dăcinile crizei se află în disfuncţionalităţile şi rigiditatea sistemului economic 
existent. Acesta, favorizând voluntarismul şi falsul economic a determinat de-
formări structurale grave (supradimensionarea unor sectoare şi neglijarea abe-
rantă a altora), risipa sau neutilizarea adecvată a resurselor potenţiale, transfe-
rul de avere naţională pe diferite căi, menţinerea unei înzestrări tehnice depăşi-
te şi a unor structuri administrative şi de conducere incompetente şi supradi-
mensionate, egalitarismul şi un nivel modest de trai etc. 

– Situaţia de criză economică traversată în interior de ţările est-europene 
era influenţată în mod negativ şi de criza colaborării lor reciproce. În cadrul 
CAER, criză manifestată prin tendinţa, evidentă spre finele anilor '80, de re-
strângere a schimburilor reciproce şi de împotmolire a unor acţiuni de coopera-
re, îndeosebi a celor cu caracter multilateral, (relaţia cauză-efect a acţionat în 
ambele sensuri în relaţiile dintre economiile interne ale ţărilor şi colaborarea lor 
reciprocă). 
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– Aşa cum aminteam, unele ţări est-europene experimentaseră deja in-
troducerea unor componente ale mecanismului pieţei, în mod mai deschis (ţări-
le „reformatoare" ca Polonia, Ungaria, Iugoslavia) sau în mod „implicit" prin 
„perfecţionările de mecanism" (este cazul Cehoslovaciei, Bulgariei). In cazul 
primelor ţări şi chiar şi al Bulgariei, o legislaţie cu o tentă oarecum „liberală" 
adoptată în anii 1986 - 1989 a creat premisele iniţierii procesului de descentra-
lizare. În Cehoslovacia, blocată în intenţiile reformatoare ale Primăverii de la 
Praga din anul 1968, eforturile progresiste s-au concretizat în încercarea de 
menţinere a echilibrelor economice (ţara cu cele mai sărace resurse agricole 
dintre ţările est-europene este şi ţara cu cea mai echilibrată ofertă de produse 
agroalimentare, precum şi ţara cu cea mai redusă datorie externă, în afară de 
România). 

Cu toate că aceste încercări nu au avut rezultate spectaculoase şi, aşa 
cum subliniam anterior nu au reuşit să oprească erodarea continuă a situaţiei 
economice, ele au reprezentat germenii sau „petele albe" care, în condiţiile 
descentralizării economiei şi a lansării noilor reforme, au fost pilonii de susţine-
re a acestora. 

Se aflau, la începutul anului 1990^ în faze mai avansate de constituire a 
unor componente ale unei economii de piaţă ţări Ca Polonia, Ungaria, Iugosla-
via. În aceste ţări începuse să se creeze din anii '80 sau exista încă mai dinain-
te un sector privat, de proporţii bineînţeles reduse, în agricultură în primul rând 
(în Iugoslavia şi Polonia el reprezenta peste 75%, in Ungaria cca. 40%). 

Investiţiile străine de capital pătrunseseră încă de la începutul anilor '80 
(în Polonia acestea au reprezentat în majoritate investiţii ale emigranţilor polo-
nezi – cca. 15 milioane). Până către anul 1989 acestea au totalizat valori sim-
bolice, mecanismul economic existent în aceste ţări, deşi având un grad de 
descentralizare, punând o mulţime de piedici administrative în calea întreprin-
zătorilor străini. Din 1989, odată cu adoptarea unor noi legi privind organizarea 
întreprinderilor de stat şi a societăţilor mixte în aceste ţări (şi chiar şi în Bulga-
ria) s-au creat condiţii mai atractive pentru firmele străine, deşi nu se răs-
pundea în continuare unor cerinţe ale acestora (acordarea de garanţii şi a 
dreptului de a-şi transfera integral profitul etc.) Astfel, în Ungaria intra în vigoa-
re in anul 1989 Legea privind asociaţiile economice şi era adoptată Legea pri-
vind transformarea întreprinderilor de stat. În Polonia, de asemenea, intrase In 
vigoare în acelaşi an Legea privind întreprinderea de stat, iar în Bulgaria Legea 
firmei, în Iugoslavia fiind adoptată o lege similară. 

Este important de menţionat că toate aceste legi conţineau garanţii ex-
prese privind dreptul la proprietate privată şi recunoşteau statutul egal al for-
melor de proprietate in faţa legii. 

După primirea entuziastă a noilor orientări din ţările est-europene, trece-
rea de ia declaraţii de intenţii la fapte din partea guvernelor şi a cercurilor de 
afaceri din ţările occidentale se face lent, concretizarea acestora producându-
se nu doar în raport cu solicitările şi necesităţile ţărilor angajate pe drumul re-
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formelor, a credibilităţii lor externe sau a stabilităţii politice şi sociale interne ci 
şi, o recunoaştem acum cu oarecare dezamăgire, în raport şi cu coordonatele 
nevăzute pentru noi ale unei noi ordini economice internaţionale ce se negoci-
ază probabil între marile puteri în prezent. 

Reformele economice din ţările est-europene lansate la începutul anului 
1990 nu au reprezentat un scop în sine: tranziţia de la economia planificată 
centralizat la o economie de piaţă era o necesitate impusă de adâncirea crizei 
economice în toate aceste ţări la sfârşitul deceniului al 9-lea, precum şi a crizei 
colaborării economice şi multilaterale, în cadrul organizaţiei CAER. 

În momentul lansării reformelor economice, moment în care erau mai 
pregnante cerinţele de justiţie socială, autorii programelor economice au contu-
rat orientarea spre crearea unor economii de piaţă cu o puternică tentă socială. 
Această orientare s-a estompat pe parcursul primilor doi ani de derulare a re-
formei, din motive parţial obiective, dar agravarea tensiunilor sociale în ţări ca 
Polonia, în care sprijinul popular nu doar pentru înfăptuirea tranziţiei, dar chiar 
şi pentru aplicarea terapiei de şoc a fost atât de puternic, reprezintă un aver-
tisment serios pentru guvernanţii din ţările avansate. Erodarea treptată nu nu-
mai a credibilităţii politice a unor guverne ci şi a încrederii In atingerea unui ori-
zont de ieşire din marasmul economic şi social actual reprezintă un pericol real 
pentru continuarea schimbărilor structurale în ţările est-europene. 

În atmosfera de euforie şi entuziasm ce a caracterizat o bună bucată de 
timp climatul economic şi politic din ţările est-europene, programele de reformă 
economică au fost etapizate în mod nerealist. Chiar şi discuţia iniţială dintre ce-
le două tipuri de terapie propuse pentru efectuarea tranziţiei, – terapia de şoc 
şi cea graduală – a devenit în timp mai puţin relevantă. 

A devenit evident faptul că efectuarea tranziţiei are costuri sociale mult 
mai înalte decât se anticipase, optimizarea lor fiind dificilă în ambele tipuri de 
abordări, „de şoc" sau „graduală". 

Teoria economică, deşi nepregătită în a oferi concepţii sistemice care să 
fundamenteze programele economice, a furnizat unele elemente de reper cu 
privire la concepţiile de reformă, mire care mai importante erau: 

− necesitatea abordării simultane a problemei stabilizării economice şi a 
reformelor structurale (de mecanism economic şi sectoriale); 

− necesitatea găsirii unei secvenţialităţi a măsurilor de reformă nu doar 
raţională, ci şi posibilă. 

Condiţiile de desfăşurare a procesului de tranziţie la economia de piaţă 
s-au dovedit mult mai complexe şi ca urmare a modificării, sub anumite aspec-
te, a condiţiilor externe – cadrul mondial fiind caracterizat de producerea unor 
mutaţii importante la începutul actualului deceniu. 

Dacă deschiderea reală a economiilor acestor ţâri spre exterior era for-
mulată între principalele caracteristici ale noului tip de economie, ce urma a fi 
construită, în prezent, formulările sunt mult mai orientate. In toate ţările est-
europene subliniindu-se necesitatea transformării comerţului exterior intr-unul 
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dintre principalii factori ai dezvoltării. De asemenea, deşi dimensiunea asisten-
ţei economice şi financiare acordata până în prezent de ţările occidentale a 
arătat clar că refacerea economică în ţările est-europene trebuie să se facă, în 
principal, pe seama mobilizării resurselor proprii de dezvoltare, anumite forme 
de colaborare economică cu ţările dezvoltate necesitând un efort financiar ma-
siv din partea acestora, ar putea fi un important sprijin pentru tranziţie. De pil-
dă, investiţiile străine de capital pot fi un catalizator pentru realizarea unor 
transferuri de tehnologie, pentru pregătirea specialiştilor etc. De asemenea, ex-
tinderea acordării unor facilităţi comerciale din partea ţărilor dezvoltate (de tipul 
celor negociate în „acordurile de asociere" încheiate de C.E.E. cu Ungaria, Po-
lonia şi Cehoslovacia în decembrie 1991), pentru ţările din centrul şi răsăritul 
Europei ar reprezenta de asemenea, o formă de susţinere a relansării lor eco-
nomice. 

Centrarea reformelor economice în majoritatea ţărilor analizate (mai pu-
ţin poate Ungaria) într-o primă etapă asupra programelor de stabilizare este 
acum privită critic de majoritatea economiştilor din vest sau din est. 

Politicile monetare şi fiscale restrictive, „nucleul" programelor de stabili-
zare, având drept scop „eliminarea cererii In exces" şi diminuarea, pe această 
cale, a presiunilor inflaţioniste, au avut efecte contradictorii In economie. 

Lipsa de eficacitate a măsurilor monetariste se datorează şi existenţei 
unui sistem bancar slab dezvoltat, cu portofolii bancare grevate de datoriile ne-
plătite ale întreprinderilor de stai ineficiente, incapabile să impună o disciplină 
financiară dură, precum şi inexistenţei sau neaplicării legilor antimonopol sau a 
falimentului. 

În fapt, rezultatele contradictorii ale politicilor de stabilizare au atestat 
existenţa cercului vicios: „restructurare – stabilizare", una dintre interdependen-
ţele dilematice pentru stabilirea ordinii secvenţiale de introducere a măsurilor 
de reformă economică. 

Analizând mai în detaliu componentele programelor de stabilizare, pot fi 
făcute alte evaluări critice: 

− la originea inflaţiei, când ea nu s-a datorat situaţiei de ofertă insufici-
entă (caracteristica majorităţii ţărilor est-europene la sfârşitul anului 
1989) au fost costurile de producţie şi nu cererea în exces (D. Rosati, 
1990), situaţie proprie în 1990 Poloniei şi în prezent mai multor ţări; 

− în aplicarea unei politici monetare restrictive s-a propus diminuarea 
creşterii masei monetare Mi fapt ce a provocat o adevărată criză de 
lichidităţi şi s-a aflat între cauzele blocajelor financiare; 

− încercarea de echilibrare a bugetului pe seama, atât a reducerii chel-
tuielilor bugetare, cât şi a creşterii încasărilor bugetare a fost incorect 
dimensionată şi orientată; 

− cheltuielile guvernamentale ce ar fi trebuit reduse erau în principal 
subvenţiile (dar şi acestea selectiv) şi cheltuielile administrative şi nu 
investiţiile publice; 
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− creşterea încasărilor bugetare trebuia realizată nu pe seama aplicării 
unor plafoane de impozitare pe profitul întreprinderilor şi pe fondul de 
salarii ridicate (Polonia, Cehoslovacia, In 1990) şi a reducerii categori-
ilor de scutiri de impozite acceptate (Polonia, 1990), ci mai mult pe 
scama stimulării multiplicării şi extinderii activităţilor economice. 

După cum arătau economiştii, reducerea încasărilor fiscale ar fi fost 
compensată de efectul de „antrenare" al acestora in sfera consumului şi al 
dezvoltării serviciilor etc. 

În fapt, politica fiscală aplicată a condus la erodarea puternică a surselor 
de acumulare internă: investiţiile publice şi capitalul particular şi nu şi-a realizai 
funcţia sa fundamentală – aceea de a stimula „economiile, munca şi investiţiile" 
(Paul Marer, 1990). 

La restrângerea acestora periculos de puternică a contribuit, prin influen-
ţa sa, politica dobânzilor, rata pozitivă în cazul creditelor (cu influenţa restrictivă 
asupra refacerii resurselor întreprinderilor) rata negativă a dobânzilor în cazul 
depunerilor populaţiei (cu influenţă negativă asupra volumului acestora). 

Astfel, formarea capitalului particular, ce ar fi trebuit evaluat intre sursele 
fundamentate de creştere economică în această perioadă a fost influenţată 
negativ de erodarea veniturilor reale ale populaţiei, având ca urmare diminua-
rea ratei economiilor. 

La erodarea surselor de acumulare internă a contribuit, remarcă specia-
liştii, şi devalorizarea, uneori, excesivă, a monedelor naţionale (în cazul Polo-
niei se aprecia că stabilitatea cursului ar fi putut fi asigurată în 1990 prin menţi-
nerea cursului existent anterior introducerii convertibilităţii, 6500 zloţi/$ şi nu 
9500 zloţi/$ – D. Rosati). 

Experienţele programelor de stabilizare din primii doi ani au reconfirmat 
opiniile, majoritare de altfel, care au pledat pentru o abordare multidimensiona-
lă a procesului de tranziţie şi pentru introducerea simultană a măsurilor vizând 
constituirea instituţiilor pieţei. 

Ca un corolar al tuturor acestor observaţii privitoare la măsurile de refor-
mă aplicate în ţările est-europene trebuie reluată observaţia, mult mai puternic 
reliefată în analizele mai recente ale fenomenelor prezentate, că renunţarea la 
planificare în toate ţările est-europene nu a fost compensată de intrarea în 
funcţiune a mecanismelor „autoregulatoare" ale pieţei, existând pericolul reali-
zării uneia dintre cele mai nefericite combinaţii de structuri, politici şi instrumen-
te economice, ca de pildă, „capitalism fără profit sau socialism fără planificare". 

Intensificarea investiţiilor străine către ţările est-europene şi C.S.I. 
Autor: Ioan-Mihail Stoian 

Pornind de !a constatarea că fluxurile de investiţii străine directe (I.S.D.) 
au devenit principalul mijloc prin care un număr crescând de ţâri se integrează 
în economia mondială, studiul analizează cadrul instituţional şi financiar, pre-
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cum şi reformele necesare atragerii unui volum substanţial de capital extern 
către Europa Răsăriteană şi către C.S.I. 

Lucrarea examinează mai întâi evoluţia investiţiilor pe plan mondial şi 
strategia corporaţiilor transnaţionale faţă de ţările est-europene şi de C.S.I. Se 
analizează apoi cadrul instituţional şi financiar intern şi extern, precum şi rolul 
esenţial al pieţelor de capital şi ale proprietăţii. Se acordă atenţie stimulentelor 
acordate investiţiilor străine, ca şi dezvoltării pe care au luat-o zonele economi-
ce libere, examinându-se gradul de transferabilitate a modelelor prezentate la 
zona est-europeană. După prezentarea rolului tratatelor internaţionale de pro-
tejare a investiţiilor externe, studiul se încheie cu conturarea perspectivelor pe 
termen apropiat. Iată câteva concluzii ale lucrării: 

− este necesar ca guvernele care doresc să atragă investiţii străine să 
urmărească strategiile corporaţiilor transnaţionale (C.T.N.), deoarece 
astfel îşi pot structura propriile poziţii concurenţiaie în marc măsură în 
funcţie de rezultatele deciziilor investiţionale luate de aceste compa-
nii; 

− există perspectiva atragerii unor companii est-europene (cară dispun 
de echipe bine pregătite în domeniul cercetării şi dezvoltării) să parti-
cipe la alianţele create pe plan internaţional pentru asigurarea progre-
sului tehnic în (1) sectoarele de tehnologic înaltă. În acest mod, ele 
vor fi companii importante în tehnologia înaltă şi vor fi în măsură să 
atragă investiţii importante de la partenerii occidentali sau de la alte 
firme ce doresc să dobândească acces ta tehnologie. Ţările analizate 
pot atrage investiţii şi pentru activităţi de subcontractare, In vederea 
furnizării de echipamente fizice pentru calculatoare, inclusiv construc-
ţia şi asamblarea acestor echipamente. Pentru aceasta este necesar 
să se asigure: 
• un nivel profesional înalt (minimul de bază fiind pregătiri pentru 

producţie, procese de fabricaţie, controlul calităţii, management); 
• firme de sprijin, care să furnizeze componente, servicii (de întreţi-

nere, de consultanţă, privitoare la echipament şi ia programe); 
• o reţea de sprijin de servicii fizice informaţionale şi tehnologice 

(mai ales o infrastructură comunicaţională). 
− în ceea ce priveşte atragerea investiţiilor străine în (2) industriile cu 

nivel tehnologic scăzut sau mediu înalt, C.T.N. vor fi interesate de po-
sibilitatea de a se plasa drept producători principali pe pieţele de con-
sum importante, deci aceste corporaţii ar fi interesate să-şi asigure 
segmente pe pieţele respective, achiziţionând (parţial sau total) princi-
palii producători din aceste ţâri; 

− privatizarea este, in general, indispensabilă pentru atragerea I.S.D., 
întrucât ea determină firma est-europeană să devină viabilă. Dimpo-
trivă, directorii întreprinderilor de stat nu sunt supuşi vreunei discipline 
economice, ei fiind subordonaţi autorităţii politice şi nu unor acţionari 
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(care sunt motivaţi economic). O întreprindere privatizată va fi mai 
mult ajutată să pătrundă pe piaţa externă. Fluxurile de capital şi ope-
raţiunile de cont curent în ambele direcţii vor continua, fiind stimulate 
de globalizarea economiei mondiale; 

− în ceea ce priveşte rolul zonelor economice speciale în atragerea 
I.S.D., se desprind următoarele concluzii: 
• aceste zone reprezintă doar o componentă a politicii globale de 

stimulare a I.S.D.; 
• stabilirea acestor zone trebuie să aibă in vedere strategia globală 

de producţie şi de marketing a companiilor străine (care au ca obi-
ective majore creşterea economică şi stabilitatea firmei). 

• este posibil ca rezultate mai bune să se obţină dacă întreprinderilor 
autohtone şi străine de pe întreg teritoriul ţării li s-ar acorda ace-
leaşi facilităţi şi stimulente ca cele oferite în zonele speciale. 

• în Europa Răsăriteană şi în C.S.I. zonele acestea vor fi orientale 
probabil în special spre pieţele interne. 

Dintre factorii ce trebuie recunoscuţi ca având un efect de frânare a flu-
xurilor private de capital, se remarcă: 

− incertitudinile politice din ţările analizase, deşi guvernele aflate la 
conducerea lor au fost determinate prin alegeri parlamentare libere; 

− lipsa de maturitate a sistemelor bancare interne şi expunerea excesi-
vă la riscul ne-achitării serviciului obligaţiilor externe; 

− deşi la finele anului 1992 aceste ţări erau mult avansate pe calea libe-
ralizării regimului investiţiilor străine, mai sunt numeroase domenii ale 
legislaţiei ce trebuie îmbunătăţite. Astfel, procedura de înregistrare 
trebuie In continuare simplificată, să devină mai obiectivă şi stabilă In 
timp; 

− în România, Lituania şi în mod specia! în Bulgaria, Albania, In celelal-
te foste republici sovietice – privatizarea marilor întreprinderi de stai 
trebuie să fie efectuată. Dintre aspectele privatizării care tind să des-
curajeze investitorul străin sunt de semnalat: 
• în unele cazuri se manifestă restricţii faţă de amploarea preconiza-

tă a investiţiilor străine; 
• este acordat un tratament preferenţial, în unele ţări, conducerii şi 

angajaţilor întreprinderilor de stat; 
• uneori sunt necesare autorizaţii speciale cetăţenilor străini pentru a 

putea face investiţii; 
• unele ţări limitează participarea străinilor la privatizarea întreprin-

derilor cheie, în concluzie, deşi în majoritatea ţărilor au fost deja in-
troduse elemente esenţiale ale cadrului juridic al investiţiilor exter-
ne, alte legi, cum ar fi cele privind resursele naturale, cele referi-
toare la prospectarea şi extracţia petrolului şi gazelor naturale, la 
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concesionare, la leasing, la faliment şi la utilizarea pământului nu 
au fost încă redactate şi aprobate în întregime; 

− investiţiile efective îndreptate anual spre Europa Răsăriteană şi C.S.I. 
vor fi probabil de numai 55 miliarde dolari faţă de un volum anual de 
1500 miliarde necesare în următorii 10 ani pentru a spori capitalul 
productiv care-i revine unui muncitor pentru a atinge nivelul înregistrat 
în Occident; 

− se propune ideea ca guvernele occidentale să garanteze câştigurile 
asupra capitalului pentru o serie de proiecte aprobate în ţările în tran-
ziţie; Toate aceste garanţii s-ar aplica strict cazurilor abordate şi ar fi 
aprobate sau canalizate prin instituţii bancare inter-guvernamentale. 
Asemenea garanţii ar putea fi aplicate (aşa cum a procedat Rusia ţa-
ristă, înainte de a trece la etalonul aur) şi de către guvernul ţârii gazdă. 

Evoluţia Societăţilor Transnaţionale (STN).  
Impactul asupra economiilor în dezvoltare 
Colectiv de autori: Virginia Câmpeanu, Maria M. Popescu 

Studiul încearcă să facă cunoscută evoluţia celor mai mari „actori eco-
nomici" pe scena mondială – Societăţile Transnaţionale – şi rolul lor deosebit 
de important în procesul creşterii economice a ţărilor în dezvoltare. 

– Societăţile Transnaţionale au rol important in producţia mondială, con-
tribuind cu peste 25% la valoarea adăugată în industria ţărilor cu economie de 
piaţă. Băncile şi alte Societăţi Financiare Transnaţionale sunt la originea majo-
rităţii împrumuturilor internaţionale. Totodată STN sunt Ia originea marii majori-
tăţi a investiţiilor străine directe. 

– Societăţile Transnaţionale au avut un mare aport Ia dezvoltarea eco-
nomică a ţărilor în curs de dezvoltare în două domenii: 

• transferul de tehnologii 
• transformări structurate ta numeroase ţări exportatoare de produse 

primare, pentru a deveni exportatoare de produse manufacturate. 
Experţii occidentali estimează o mai mare contribuţie a STN în cel de-ai 

doilea domeniu – transformări structurale – comparativ cu transferurile de re-
surse financiare legate de investiţiile străine directe. 

Multe din ţările în curs de dezvoltare au luat măsuri pentru a favoriza 
contribuţia STN la restructurare, revizuind reglementările aplicate investiţiilor 
străine şi au creat zone libere destinate să atragă investiţiile directe orientate 
spre producţia de export. 

– În cursul ultimelor decenii, dar mai ales în anii '80, Societăţile Transna-
ţionale au introdus în numeroase ţări în curs de dezvoltare noi industrii, noi 
tehnologii şi noi categorii de muncă. Exemplele cele mai evidente se găsesc în 
domeniul articolelor electronice de mare consum şi ale tehnicilor informatice, 
automobilelor şi articolelor de sport. 
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– Examinarea schimburilor pe care ţările est-europene şi ţările în curs de 
dezvoltare le-au operat recent în legislaţie, reglementările şi politicile privind 
investiţiile străine directe confirmă tendinţa de liberalizare a atitudinii adoptate 
de Societăţile Transnaţionale, în ceea ce priveşte îndeosebi condiţiile de intra-
re a investiţiilor, de repatriere a fondurilor şi de reglementare a diferendelor. 

– Posibilitatea de a influenţa comportamentul societăţilor depinde de o 
serie de factori, dar legislaţia nu joacă în mod necesar un rol prioritar, întrucât 
impunerea condiţiilor juridice nu garantează respectarea lor în practică, dacă 
nu există mecanismul care să permită controlul aplicării acestora şi al respec-
tării lor. 

Cu toate că România a creat o legislaţie specifică pentru atragerea in-
vestitorilor străini, există încă unele disfuncţionalităţi ce trebuie corijate, astfel 
încât să devină competitivă cu celelalte ţări est-europene şi în atragerea inves-
titorilor străini, îndeosebi a celor efectuate de Societăţile Transnaţionale cu ma-
re putere economică şi să le învingă în acest fel reticenţa. 

Rolul cooperării economice internaţionale  
în revitalizarea economiei mondiale 
Autor: Marcel Moldoveanu 

Lucrarea evidenţiază coordonatele definitorii ce jalonează relaţiile de co-
operare economică internaţională în actualul context geopolitic mondial. Se ia 
în calcul legătura organică dintre stabilitatea politico-diplomatică internaţională 
şi dezvoltarea economico-socială în condiţiile accentuării interdependenţelor 
dintre economiile statelor lumii. 

Se reliefează faptul că, într-o lume multipolară, cooperarea economică, 
tehnico-ştiinţifică şi cultural-umană generează o mai bună repartiţie a eforturi-
lor, un schimb reciproc de valori şi de informaţii cu efecte benefice asupra par-
ticipanţilor (îndeosebi a ţărilor cu o economie aflată în plin proces de restructu-
rare şi modernizare). 

Lucrarea abordează probleme privind: dezideratele majore ale cooperării 
economice internaţionale; principiile directoare ale cooperării, definite şi adop-
tate în cadrul ONU; accentuarea fenomenului de cooperare la scară regională 
şi subregională (realizări, limite şi insuficienţe). În cadrul dezideratelor cooperă-
rii se înscriu modalităţi pertinente, cum sunt: menţinerea unui sistem deschis şi 
credibil al relaţiilor comerciale; examinarea posibilităţilor de acces la tehnologia 
de vârf pentru ţările în curs de dezvoltare; dotarea instituţiilor financiare inter-
naţionale cu resurse care să permită susţinerea reformelor structurale şi reali-
zarea unor importante obiective de dezvoltare; sprijinirea ţărilor est-europene 
în eforturile acestora de integrare în economia mondială. 

Accentuarea fenomenului de cooperare economică la ansamblul Euro-
pei, precum şi în celelalte regiuni ale lumii devine un factor pozitiv. Partenerul 
cel mai important va fi aceia ce va oferi o piaţă viabilă, posibilităţi de parteneriat 
şi o forţă de muncă cu un ridicat grad de calificare şi instruire. 
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În contextul noilor realităţi ale economiei mondiale, România angajată, 
indubitabil, pe calea reformei economice poate şi trebuie să abordeze Intr-o 
măsură sporită – ca partener viabil – problemele fundamentale ale cooperării 
economice şi tehnico-ştiinţifice cu statele europene, dar şi din alte regiuni ale 
lumii. In cadrul relaţiilor de colaborare economică între România şi alte ţări ar 
trebui să opereze drept criteriu esenţial nu atât factorii conjuncturali ce jalonea-
ză economia unor ţări (limite şi insuficienţe de ordin material şi financiar, con-
vulsii interne – inerente unor etape de tranziţie), cât mai ales coordonatele fun-
damentale ale strategiilor de dezvoltare adoptate de către partenerii de dialog, 
potenţialul material şi uman ce poate fi antrenai in circuitul mondial de valori, 
precum şi opţiunile în domeniul relaţiilor economice externe. 

Cooperarea economică europeană: valenţe şi imperative actuale 
Autor: Ştefan Trifănescu 

Lucrarea analizează cooperarea economică promovată în cadrul CSCE 
în comparaţie cu raporturile de integrare economică realizate pe continent, 
pornind de la premisa superiorităţii unei adevărate cooperări largi europene, 
atotcuprinzătoare. Necesitatea acestei cooperări pan-europene devine imperi-
oasă nu numai ca urmare a factorilor politici – războaie, conflicte, tensiuni in-
ternaţionale, interetnice, religioase etc., dar mai ales ca o cale de prevenire a 
adâncirii decalajelor economice est-vest şi a dificultăţilor economice de pe con-
tinent. 

Principiile ce fundamentează cooperarea economică din cadrul CSCE, 
realizările de până acum, dar mai cu seamă eforturile ei de a se perfecţiona, 
deschid largi perspective cooperării şi integrării europene, evident şi cu aportul 
organizaţiei regionale sau universale – în cazul dat al CEE/ONU. O multitudine 
de factori reliefează nevoia unei mai profunde implicări a organismelor şi orga-
nizaţiilor internaţionale în viaţa economică, socială şi politică a continentului şi 
a lumii, pentru lichidarea sau atenuarea decalajelor economice internaţionale şi 
asigurarea progresului echilibrat şi durabil al tuturor ţărilor, îndeosebi accelera-
rea evoluţiei celor mai puţin dezvoltate. 

Sunt sesizate totodată unele dificultăţi din cadru! cooperării europene, 
unele tendinţe negative ce se manifestă, dar care sunt surmontabile, pentru fă-
urirea unor raporturi cu adevărat noi, ce ar putea prefigura şi o „comunitate eu-
ro-nord-atlantică", neizolată de restul lumii, ci evoluând spre integrarea largă în 
economia mondială. 

Problemele sunt abordate nu numai din punctul de vedere al României, 
ci şi al celorlalte ţări aflate In refacere economică şi tranziţie şi desigur, al în-
tregului continent. 

Evitând aprecierile şi concluziile exagerate, lucrarea constituie o căutare 
a unor raporturi economice continentale trainice, eficiente, care să fie In con-
cordanţă cu transformările politice şi sociale declanşate pe continent şi în lume 
– începutul tranziţiei, al încetării războiului rece. Criticile la adresa unor forme 
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de cooperare şi integrare – realizate până in prezent – nu atenuează, ci ampli-
fică necesitatea progresului echilibrat şi durabil al tuturor ţărilor, îndeosebi ac-
celerarea evoluţiei celor mai puţin dezvoltate. 

Comerţul cu servicii – factor de integrare a României  
în circuitul economic mondial 
Autor: Agnes Ghibuţiu 

În ultimul deceniu, comerţul internaţional şi relaţiile economice globale au 
suferii mutaţii structurale semnificative. Ample evidenţe empirice vin să confir-
me această apreciere şi să ilustreze că printre cele mai elocvente forme de 
manifestare a acestor mutaţii se numără creşterea rolului comerţului internaţio-
nal cu servicii în contextul relaţiilor economice internaţionale. 

Studiul îşi propune să investigheze dimensiunea şi rolul comerţului inter-
naţional cu servicii în contextul relaţiilor economice internaţionale, cauzele ex-
pansiunii dinamice a acestuia, precum şi incidenţele amplificării acestor schim-
buri asupra relaţiilor economice globale, asupra evoluţiei diviziunii internaţiona-
le a muncii şi, implicit, asupra strategiilor naţionale de dezvoltare. 

Ansamblul aspectelor desprinse In urma analizei efectuate în cadrul stu-
diului converg spre concluzia că schimburile internaţionale cu servicii se 
corifureazS tot mai pregnant ca un domeniu de interes strategic pentru integra-
rea oricărei ţări în circuitul economic mondial contemporan, şi, prin urmare, im-
portanţa comerţului internaţional cu servicii, ca şi a serviciilor în general, nu 
poate fi omisă din nici o abordare raţională a integrării României în economia 
mondială contemporană, decât cu riscul asumării şi perpetuării unei poziţii peri-
ferice în diviziunea internaţională a muncii.  

În susţinerea acestei aserţiuni, studiul aduce următoarele argumente 
principale: 

1. Valoarea comerţului internaţional cu servicii s-a dublat într-un interval 
de numai şase ani (1985 - 1991), atingând 850 miliarde dolari în 1991 şi repre-
zentând 24% din volumul valoric total al comerţului internaţional; în anii '80, 
comerţul cu servicii a sporit în ritmuri anuale susţinute, devansând dinamica 
comerţului cu bunuri materiale; este însă de subliniat faptul că datele statistice 
disponibile pentru evidenţierea fluxurilor internaţionale de servicii nu sunt în 
măsură să redea dimensiunea reală a acestor fluxuri, determinând o subevalu-
are sensibilă a acestora. 

2. Un complex de factori acţionează – şi, respectiv, vor continua să acţi-
oneze în mod implacabil şi în perspectivă – în direcţia: expansiunii schimburilor 
internaţionale cu servicii şi a amplificării rolului serviciilor în viaţa economică 
internaţională, în cadrul cărora se' detaşează: progresele tehnologice specta-
culoase înregistrate în specia! în domeniul informaticii şi telecomunicaţiilor, 
schimbările intervenite în structura cererii şi a pieţelor şi accentuarea procesu-
lui de internaţionalizare a activităţilor economice sub incidenţa Societăţilor 
Transnaţionale. 
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3. Sub efectele concertate ale evoluţiilor care marchează economia 
mondială contemporană, în paralei cu creşterea dinamică a schimburilor inter-
naţionale cu servicii, se manifestă şi o tendinţă tot mai pronunţată de împletire 
şi intercondiţionare, în cadrul relaţiilor economice internaţionale, dintre fluxurile 
de bunuri materiale, fluxurile tehnologice, fluxurile de investiţii directe externe şi 
cele de servicii. În acest context, se conturează In special trei dimensiuni ale 
comerţului cu servicii, care prezintă o relevanţă deosebită pentru strategiile na-
ţionale de dezvoltare, şi care vizează rolul acestui comerţ, ca: 

• factor determinant al competitivităţii ţărilor în comerţul internaţional 
(succesul produselor pe piaţa internaţională depinde într-o măsură toi 
mai marc de eficienţa şi calitatea serviciilor încorporate în producţie, o 
poziţie competitivă puternică în domeniul serviciilor dovedindu-se a fi 
o condiţie şi nu o alternativă pentru asigurarea unei poziţii puternice în 
comerţul cu bunuri materiale); 

• potenţial agent al transferului de tehnologii moderne (întrucât noile 
tehnologii tind să se concentreze într-o măsură tot mai accentuată în 
sectorul de servicii, firmele de servicii sunt cele care sunt purtătoare 
ale noilor tehnologii şi, respectiv, cele care mobilizează aceste tehno-
logii); 

• factor de retragere a investiţiilor străine (sectorul de servicii înregis-
trează cele mai înalte ritmuri de creştere a fluxurilor de investiţii direc-
te externe comparativ cu celelalte sectoare economice (industrie şi 
agricultură), absorbind în cursul primei jumătăţi a anilor '80 peşte 50% 
din volumul anual de asemenea fluxuri efectuate pe plan mondial). 

4. Sub incidenţa fenomenului amplificării rolului, în cadrul economiei 
mondiale, al comerţului internaţional şi al serviciilor în general, este pe cale de 
a se contura o nouă diviziune internaţională a muncii, cu consecinţe dramatice 
asupra poziţiilor competitive ale ţărilor în comerţul internaţional şi, implicit, asu-
pra proceselor de dezvoltare economică a acestora. Tendinţele de accentuare 
a specializării şi diviziunii muncii sub influenţa progresului tehnologic contem-
poran conduc la cristalizarea unui lanţ al valorii adăugate, în cadrul căruia ser-
viciile încep să prevaleze asupra fazelor producţiei materiale. Ţările avansate, 
datorită poziţiei lor dominante în dezvoltarea activităţilor de servicii, creează şi 
reţin în interiorul graniţelor lor naţionale partea preponderentă a valorii adăuga-
te de servicii la scară mondială, cristalizându-se, astfel, o nouă diviziune inter-
naţională a muncii, în cadrul căreia ţărilor avansate Ie revin activităţile cu conţi-
nutul cel mai ridicat de valoare adăugată – şi, care sunt, totodată, şi cele care 
determină direcţia schimburilor şi raporturile de forţă In comerţul internaţional – 
în timp ce ţărilor în care sectorul de servicii nu este dezvoltat le revin activităţile 
cu valoarea adăugată cea mai scăzută, generate cu precădere în cadrul sec-
toarelor primar şi secundar (valoarea adăugată de servicii reprezintă 2/3 din 
volumul total al valorii adăugate pe plan mondial, dimensiunea sectoarelor de 



 

 

163 

servicii In ţările dezvoltate fiind aproximativ de aceeaşi mărime, iar ponderea 
acestora în exporturile mondiale de servicii de 80%). 

5. Din ansamblul aspectelor legate de fenomenul amplificării rolului, în 
cadrul economiei mondiale, al schimburilor internaţionale cu servicii, se des-
prind câteva concluzii deosebit de importante pentru strategia integrării în cir-
cuitul economic mondial şi, în general, pentru strategia dezvoltării economice a 
României în perspectiva viitoarelor decenii. 

• Fenomenul expansiunii comerţului internaţional cu servicii constituie o 
dimensiune a realităţilor economice contemporane, ale căror consecinţe se re-
simt deja puternic In economia mondială şi care tind să se amplifice şi mai mult 
în perspectivă. 

• O dovadă elocventă a recunoaşterii pe plan internaţional a importanţei 
strategice a serviciilor în procesul dezvoltării economice contemporane şi a im-
pactului potenţial pe care comerţul internaţional cu servicii îl poate avea asupra 
acestui proces, o constituie includerea acestui comerţ în procesul negocierilor 
comerciale multilaterale, sub auspiciile GATT, vizând reglementarea şi liberali-
zarea sa progresivă (în cadrul Rundei Uruguay, dar şi în perspectivă, după în-
cheierea acestei runde). Acordul asupra comerţului internaţional cu servicii, a 
cărui negociere a intrat In faza finală, va acoperi 6 sectoare majore de servicii: 
serviciile financiar-bancare şi de asigurări; transporturile; construcţiile şi servici-
ile profesionale (de consultanţă, contabilitate, juridice, prelucrarea datelor, pu-
blicitate ş.a.) Toate serviciile care cad sub incidenţa viitorului acord sunt servicii 
de producţie, valoarea adăugată de cele 6 sectoare de servicii reprezentând 
cea 1/3 din volumul total al valorii adăugate pe plan mondial, ceea ce înseam-
nă că negocierile din cadrul Rundei Uruguay au acelaşi impact potenţial asupra 
producţiei mondiale pe care îl au negocierile din sfera comerţului cu bunuri ma-
teriale. 

• Eforturile de integrare a României în circuitul economic internaţional 
trebuie să vizeze participarea sa efectivă la diviziunea internaţională a muncii 
atât In sfera bunurilor materiale, cât şi a serviciilor. Reducerea acestor eforturi 
exclusiv la promovarea comerţului cu bunuri materiale ar echivala cu ignorarea 
interdependenţelor crescânde dintre servicii şi celelalte sectoare ale economiei 
naţionale (industria prelucrătoare şi agricultura), cu consecinţe grave asupra 
competitivităţii ţării noastre In comerţul internaţional. 

• Importanţa In creştere a comerţului cu servicii, ca factor de atragere a 
investiţiilor directe externe şi ca agent al transferului de know-how şi de tehno-
logii moderne, trebuie să aducă în cadrul atenţiei factorilor de decizie româ-
neşti roiul deosebit al importurilor de servicii din ţările dezvoltate. Aceste impor-
turi sunt indispensabile pentru ajustarea economiei româneşti la evoluţiile în 
planul progresului tehnologic şi al cererii de pe pieţele internaţionale, cât şi 
pentru susţinerea procesului de tranziţie a economiei româneşti spre structurile 
economiei de piaţă. 
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• În acelaşi timp, însă, este de reţinut faptul că pe măsura creşterii cererii 
pentru inputuri de servicii din partea producţiei naţionale – fenomen ce se va 
accentua şi în economia românească odată cu consolidarea elementelor eco-
nomiei de piaţă şi pe măsură ce se va ridica nivelul tehnologic al producţiei din 
industrie, agricultură şi sectorul de servicii – România va trebui să aibă în ve-
dere dezvoltarea capacităţilor sale naţionale care să asigure aceste servicii- 
cheie, necesare pentru menţinerea poziţiei sale competitive pe pieţele externe; 
în caz contrar, ea va fi nevoită să recurgă la o cantitate tot mai mare de impor-
turi de servicii pentru a putea exporta aceeaşi cantitate de bunuri materiale, 
apărând astfel, pe termen lung, pericolul unui deficit structural al balanţei de 
plăţi. 

• Aceste considerente conduc la concluzia că orientările strategice vi-
zând integrarea României în diviziunea internaţională a muncii ar trebui funda-
mentate pe o strategie a dezvoltării sectorului de servicii, având drept compo-
nentă importantă dezvoltarea unei capacităţi naţionale de servicii de producţie. 

• În elaborarea unei strategii de dezvoltare a sectorului naţional de servi-
cii ar trebui să se ţină seama de faptul că două elemente s-au dovedit a fi de-
terminante – conform experienţei internaţionale – pentru consolidarea sectoru-
lui de servicii, astfel încât acesta să aducă un aport mai substanţial la procesul 
productiv şi la îmbunătăţirea poziţiei competitive a unei economii pe plan inter-
naţional: 

− punerea în valoare a capitalului uman, prin intermediul educaţiei, prin 
formarea şi achiziţionarea cunoştinţelor de specialitate, şi 

− crearea unei infrastructuri moderne şi eficiente de telecomunicaţii. 
• Dezvoltarea unui sector modern de servicii, capabil să genereze un vo-

lum sporii de fluxuri de servicii pe pieţele externe este strâns legată de promo-
varea unei politici comerciale de largă deschidere a pieţei româneşti de servicii 
fluxurilor şi, respectiv, furnizorilor străini de servicii. Liberalizarea comerţului cu 
servicii este revendicată atât de nevoia urgentă a achiziţionării unor servicii ne-
cesare înfăptuirii reformei economice, cât mai ales de nevoia de a consolida 
capacitatea generatoare de exporturi pe termen lung a sectorului românesc de 
servicii. 

• Participarea României la negocierile comerciale multilaterale vizând li-
beralizarea progresivă a comerţului internaţional cu servicii în contextul Rundei 
Uruguay şi, respectiv, la cele preconizate după încheierea acesteia, îi va per-
mite să beneficieze de oportunităţi sporite de export pe piaţa internaţională a 
serviciilor, ca urmare a deschiderii de noi pieţe şi, respectiv, a îmbunătăţirii ac-
cesului exporturilor româneşti de servicii pe pieţele ţărilor dezvoltate. Măsura în 
care liberalizarea progresivă a comerţului internaţional cu servicii va fi consis-
tentă cu obiectivele dezvoltării economice a României şi ale expansiunii expor-
turilor sale de servicii este, însă, strâns legală de abilitatea furnizorilor naţionali 
de servicii de a-şi consolida în mod progresiv capacitatea competitivă pe pieţe-
le externe. Prin urmare, şansele sporite de export vor trebui potenţate printr-o 
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politică conştientă de creştere a puterii competitive a firmelor româneşti de ser-
vicii. 

Analiza structurii economice în ţările în curs de dezvoltare 
Colectiv de autori: Marin Frâncu (coordonator),  
Rodica Rădulescu, Emilia Puianu 

Dezvoltarea ţârilor în curs de dezvoltare a implicat o modificare sectoria-
lă a structurii producţiei globale. Cea mai importantă a fost aceea că ponderea 
agriculturii în producţia globală şi în ocuparea forţei de muncă – tipic foarte 
înaltă în primele stadii ale dezvoltării – începe să scadă, iar cea a industriei 
prelucrătoare să crească. Ponderea sectorului industrial în PIB (produsul intern 
brut) al ţărilor în curs de dezvoltare cu venituri scăzute a crescut de la 27% în 
1965 ta 34% în 1990. Rapida industrializare în astfel de ţări sau în alte catego-
rii de ţări în curs de dezvoltare, folosind explicit sau implicit taxele şi impozitele 
asupra agriculturii pentru a finanţa investiţiile industriale (făcute în cea mai ma-
re măsură de către stat) a fost mult timp strategia cea mai larg practicată. 

Mai ales în anii 1950 şi anii 1960 accentul s-a pus pe substituirea impor-
turilor de produse industriale, combinat cu protejarea industriilor nou formate. 
Această strategie industrială a fost sprijinită prin ajutoare şi finanţare externă. 
Indiferent că această strategie a fost completată cu orientarea anumitor indus-
trii spre export, taxele discriminatorii asupra agriculturii s-au transformat de re-
gulă în „taxe" asupra creşterii economice, iar finanţarea externă excesivă într-o 
povară a datoriei externe cu efecte negative asupra aceleiaşi creşteri economice. 

Strategiile macroeconomice care au conceput dezvoltarea mult mai 
complexă, dincolo de aspectele pur economice şi completate cu aspectele so-
ciale, de educaţie a forţei de muncă, sănătate, nutriţie etc. au dat rezultate mai 
bune. Caracteristicile politicilor macroeconomice şi de ajustare structurală sunt 
relevante în cazul ţărilor latino-americane şi sud-est asiatice. 

Privatizarea în ţările în curs de dezvoltare 
Colectiv de autori: Marin Frâncu (coordonator),  
Rodica Rădulescu, Emilia Puianu 

În anii 1980 şi 1990, cel puţin până acum, transferarea întreprinderilor de 
stat către sectorul privat a fost un obiectiv important nu numai In ţările dezvol-
tate precum Marea Britanie, Franţa sau Noua Zeelandă, dar şi în multe ţări în 
curs de dezvoltare, precum Argentina, Brazilia, Chile, Ghana, Corcea de Sud, 
Malayezia, Mexic, Nigeria, Togo, Turcia ş.a. În majoritatea acestor ţări, privati-
zarea a însemnat mult mai mult decât simpla transferare a activelor de capital 
din sectorul de stat către sectorul privat. Ea a fost parte integrantă a unui pro-
ces mult mai larg menit să stabilizeze şi să liberalizeze economia acestor ţări 
cel puţin pe câteva fronturi: reglementări, preţuri, comerţ (inclusiv comerţ exte-
rior) şi finanţe. 
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Guvernele ţărilor în curs de dezvoltare au devenit conştiente că trebuie 
să redefinească rolul economic al statului pentru a se dezangaja din domeniile 
în care sectorul privat poate obţine rezultate mai bune şi a prelua responsabili-
tăţi sporite în domeniile în care, din cauza „efectelor externe", voluntarismul 
sectorului privat dă rezultate slabe. Ca parte a acestei mutaţii, paralel cu vân-
zarea de întreprinderi de stat, guvernele unor ţări în curs de dezvoltare au re-
dus sau eliminat accesul privilegiat la fondurile bugetare sau la sistemul de 
credite, la protecţia tarifară sau netarifară pentru produsele întreprinderilor de 
stat, precum şi la reglementările care le protejau de concurenţa privată. 

Privatizarea se dovedeşte un proces lung şi complicat probat de argu-
mentele analizei efectuate asupra ţărilor latino-americane şi sud-est asiatice. 

Tendinţe privind restructurarea industriei oţelului pe plan mondial. 
Asigurarea cu materii prime siderurgice pe termen lung 
Colectiv de elaborare: Octavian Rădulescu (coordonator),  
Mariana Preda, Cristina Bumbac, Doina Stere 

1. În prima parte a studiului se analizează principalele tendinţe manifes-
tate în industria siderurgică pe plan mondial în deceniul trecut şi perspectivele 
până în anul 2000, desprinzându-se unele concluzii pentru restructurarea side-
rurgiei româneşti. 

a. Astfel, industria oţelului pe plan mondial s-a caracterizat în deceniul 
trecut printr-o încetinire a ritmului de dezvoltare, creşterea rentabilităţii şi a cali-
tăţii produselor prin realizarea unui volum sporit de sortimente pentru ramurile 
de vârf, în principal în ţările industrializate. 

Pe ansamblul perioadei analizate, producţia mondială de oţel a evoluat 
de la 715,6 milioane tone în 1980 la circa 770 milioane tone în 1990, înregis-
trând un ritm mediu anual de creştere redus de 0,7% – comparativ cu 1,9% în 
perioada 1970 - 1980. 

Pe ţări şi grupe de ţări, producţia de oţel a evoluat diferenţiat, scăzând în 
statele industrializate şi crescând în ţările în curs de dezvoltare care deţin în 
bună măsură resurse de materii prime şi energie. 

De asemenea, în cazul statelor industrializate, asistăm la o reducere a 
producţiei şi consumului în general la sortimentele energo-intensive în paralel 
cu dezvoltarea şi utilizarea pe scară largă a produselor pentru ramurile de vârf 
care înmagazinează cele mai noi tehnologii. 

Consumul mondial de oţel se estimează la 790 milioane tone în anul 
2000, comparativ cu 770 milioane tone în 1990 rezultând o creştere foarte len-
tă în acest deceniu (de numai circa 2%). 

Pe grupe de ţări, evoluţia în perspectivă a consumului este următoarea: 
– Pe ansamblul ţărilor industrializate consumul de oţel va stagna 

situându-se în anul 2000, aproximativ la nivelul din 1990, în principal ca urmare 
a dezvoltării cu prioritate a sectoarelor industriale de vârf cu un consum redus 
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de metal Insă de calitate superioară (noi mărci de oţeluri, sortimente tipodi-
mensionale speciale etc.). 

Se apreciază că Japonia va înregistra o tendinţă de scădere a cererii de 
consum, în timp ce în SUA cererea va fi stabilă, iar în Piaţa Comună va marca 
o uşoară creştere. 

– Ţările în curs de dezvoltare vor înregistra o dinamică susţinută a con-
sumului, acesta atingând 187 milioane tone în anul 2000 (+39,5% faţă de 
1990), creşteri mai mari ale cererii vor avea ioc în principal în ţările din America 
Latină (Brazilia, Venezuela, Mexic), Asia (Coreea de Sud, Taiwan, India) şi 
Orientul Mijlociu. 

– În ţările est-europene şi URSS, cererea de consum se va reduce ac-
centuat în acest deceniu, de la 187 milioane tone în 1990 la cea 135 milioane 
tone în anul 2000 (-38,5%), în principal ca urmare a scăderii producţiei în in-
dustriile mari consumatoare de oţel şi a reducerii consumului specific de metal 
ca rezultat al aplicării unor programe de restructurare după modelul ţarilor dez-
voltate. 

b. Principalele măsuri (obiective), prevăzute in programele de restructu-
rare a industriei siderurgice din ţările dezvoltate sunt următoarele: 

– Adaptarea producţiei la exigenţele cererii interne şi externe prin închi-
derea sau reducerea capacităţilor cu rentabilitate scăzută şi construirea de uni-
versităţi moderne cu productivitate ridicată, în special pentru produse din do-
meniul ramurilor de vârf. Astfel: 

• Pe ansamblul ţărilor industrializate, capacităţile de producţie, care s-
au redus de la circa 550 milioane tone în 1985 la 490 milioane tone în 
1990, se preconizează să ajungă la aproximativ 470 - 480 milioane 
tone în 1995 şi sub 460 milioane tone spre rinele anului 2000. În ace-
laşi timp, un accent deosebit se va pune în continuare pe mărirea 
gradului de utilizare a capacităţilor. 

• Cea mai mare parte a ţărilor producătoare de oţel au alocat importan-
te investiţii pentru realizarea programelor de restructurare şi moderni-
zare a industriei siderurgice.  

– Dintre preocupările pe linia progresului tehnic, se menţionează câteva 
acţiuni care vizează în principal Creşterea productivităţii şi calităţii produselor şi 
anume: 

• Extinderea elaborării oţelului în convertizoare moderne eu insuflare de 
oxigen şi ta cuptoare electrice perfecţionate şi renunţarea la cuptoare-
le Siemens-Martin care au o eficienţă extrem de redusă, 

• A doua măsură pe linie tehnologică o constituie extinderea procesului 
de turnare continuă a oţelului, care permite creşterea calităţii şi a coe-
ficientului de scoatere – cu influenţe deosebit de favorabile asupra 
productivităţii. 
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Pe ansamblul ţărilor dezvoltate, ponderea oţelului prelucrat în instalaţii 
de turnare continuă a crescut de la 44,7% in 1981 la 84,1% în 1990. Unele ţări 
însă, ca Japonia, Germania, Franţa, Italia, Olanda, Belgia, Spania, Coreea de 
Sud, Taiwan, utilizează acest procedeu in proporţie de peste 90%. 

În ţările est-europene, turnarea continuă se utilizează, in general intr-o 
măsură redusa, astfel: Cehoslovacia (11,5%), Polonia (7%), fosta Uniune So-
vietică (17,9%), România (36,2%). Datele se referă la anul 1990. 

– Măsuri pe linia îmbunătăţirii calităţii oţelului elaborat care se referă la o 
scrie de tehnologii perfecţionate în ultimul timp: agitarea electromagnetică a 
şarjei, degazarea în vid, rafinarea în oală, precum şi alte tehnici moderne pe 
linia metalurgiei secundare. 

2. Restructurarea industriei siderurgice româneşti şi optimizarea exportului: 

a) Măsuri în domeniul producţiei: 
− Dimensionarea producţiei siderurgice româneşti în funcţie de nivelul 

cererii (interne şi externe) şi de potenţialul de resurse de materii prime 
ai ţării. 

− Măsuri de restructurare şi modernizare a proceselor de producţie. 
− Analiza fiecărei întreprinderi siderurgice din punct de vedere al efici-

enţei, în scopul renunţării la capacităţile productive nerentabile sau de 
a lua măsuri de rentabilizare a producţiei acolo unde este cazul. 

− Introducerea şi extinderea tehnologiilor moderne, inclusiv prin dezvol-
tarea cooperării cu firme care deţin tehnici de vârf. 

b) Aspecte privind optimizarea exportului României de laminate din oţel 
Din analiza structurii cererii pe piaţa mondială rezultă că pentru optimizarea 
exportului României ar trebui să se ia în considerare următoarele direcţii prin-
cipale: 

− Creşterea ponderii tipo-dimensiunilor care au valori unitare ridicate ca: 
table subţiri laminate la rece, table cu acoperiri de protecţie (galvani-
zate, cositorite etc.) a ţevilor pentru utilizări speciale etc. 

− Se impune, de asemenea, diminuarea exportului de tablă groasă şi 
medie (sortimente obişnuite) în paralel cu diversificarea gamei dimen-
sionale şi a creşterii cantităţii de table cu tratament termic, a tablelor 
pentru industria navală precum şi a celor slab aliate cu rezistenţă ridi-
cată la tracţiune. 

− În cazul ţevilor, se recomandă lărgirea gamei sortimentale, creşterea 
ponderii produselor din oţeluri superioare, efectuarea de finisări şi pre-
lucrări speciale. 

− Majorarea ponderii laminatelor din mărci superioare de oţeluri (aliate, 
oţeluri carbon de calitate), ţinând cont că în comerţul internaţional 
aceste produse au ponderi ridicate, înregistrând cele mai înalte ritmuri 
de creştere din punct de vedere al volumului cantitativ. 
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Este de menţionat că preţurile laminatelor din oţeluri aliate şi înalt aliate 
sunt de 2 -8 ori mai ridicate comparativ cu cele ale laminatelor din oţel obişnuit. 

În prezent, ponderea exportului ţării noastre din mărci de oţeluri superi-
oare în exportul total de laminate este foarte redusă (circa 1%), comparativ cu 
ponderea ţărilor dezvoltate care este în medie de 10 - 12% şi manifestă o ten-
dinţă accentuată de creştere. 

Restructurarea industriei constructoare de maşini pe plan mondial 
Autor: Maria Cartas 

Lucrarea prezintă cadrul mondial în care se desfăşoară restructurarea 
industriei româneşti constructoare de maşini, pornind de ia ideea că acest pro-
ces va trebui să asigure aşezarea pe baze noi, pe criterii de raţionalitate şi efi-
cienţă maximă, a participării României la producţia şi schimbul internaţional de 
mărfuri, la întreg circuitul economic mondial, în scopul maximizării posibilităţilor 
economici naţionale de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă şi de viaţă ale po-
pulaţiei. 

Lucrarea relevă astfel principalele tendinţe care caracterizează dezvolta-
rea actuală a industriei constructoare de maşini pe plan mondial, între care: 

− orientarea activităţii de investiţii a principalilor producători in domeniu 
cu prioritate către dezvoltarea subramurilor purtătoare de progres 
tehnic, concomitent cu reutilarea şi ridicarea nivelului tehnic în su-
bramurile tradiţionale; 

− intensificarea activităţii de cercetare ştiinţifică; 
− accelerarea progresului tehnico-ştiinţific şi a aplicării în producţie a 

realizărilor lui, atât în ce priveşte perfecţionarea bazei tehnice şi teh-
nologice a producţiei (amplificarea procesului de automatizare şi in-
formatizare a producţiei, descoperirea şi atragerea în producţie de re-
surse calitativ noi etc.), cât şi în ce priveşte îmbunătăţirea parametrilor 
tehnico-constructivi şi calitativi ai produselor (creşterea gradului de si-
guranţă în exploatare, a economicităţii, a ergonomicităţii, respectarea 
cerinţelor de protecţie a mediului etc.); creşterea ponderii produselor 
modernizate şi a produselor noi în totalul producţiei; 

− tendinţa de concentrare a producţiei în grupuri industriale mari şi creş-
terea gradului de internaţionalizare a producţiei în cadrul ramurii, con-
comitent cu o intensificare a procesului de relocalizare a unei părţi a 
producţiei din ţările industrializate în ţările în curs de dezvoltare în 
principal, dar şi în alte ţări şi, implicit, a legăturilor de cooperare tehni-
co-ştiinţifică şi în producţie între acestea; 

− amplificarea procesului de integrare a eforturilor firmelor producătoare 
în domeniul cercetării ştiinţifice, atât pe plan naţional, cât şi pe plan in-
ternaţional şi deplasarea crescândă a accentului dinspre schimbul re-
ciproc de informaţii tehnico-ştiinţifice (baza cooperării în acest dome-
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niu în anii '60) spre efectuarea de lucrări de cercetare şi elaborare de 
programe de perspectivă în comun. 

Cunoaşterea tendinţelor pieţei mondiale permite luarea lor în calcul la 
elaborarea strategiei în domeniul restructurării industriei româneşti construc-
toare de maşini. 

Unele considerente privind integrarea industriei constructoare  
de maşini în strategia trecerii la economia de piaţă 
Autor: Maria Cartas 

Lucrarea porneşte de la particularităţile şi stadiul dezvoltării producţiei 
româneşti de maşini şi utilaje şi poziţia ramurii în cadrul economiei naţionale şi 
îşi propune să sugereze unele direcţii de acţiune care ar putea fi avute în vede-
re la elaborarea strategiei de restructurare a ramurii. 

Lucrarea pledează pentru eliminarea elementelor de politică economică 
greşită înregistrate în evoluţia anterioară a ramurii, prin: 

− restrângerea sau eliminarea producţiei acelor produse sau tipodimen-
siuni care solicită un efort financiar şi material însemnat din partea 
economiei naţionale, fără a asigura compensarea acestuia în condiţii 
de rentabilitate şi competitivitate a produselor româneşti; 

− îmbunătăţirea structurii producţiei, pe baza potenţialului economic, 
tehnic şi material al ramurii şi pe baza cererii existente (pe plan intern 
şi pentru export) şi a particularităţilor acesteia; 

− creşterea competitivităţii produselor româneşti în raport cu produsele 
comercializate pe plan internaţional; 

− modernizarea, dezvoltarea, specializarea sectoarelor de producţie ap-
te să contribuie la echiparea ramurilor economici naţionale cu maşini 
şi utilaje, ai şi la exportul ţării, in condiţii de competitivitate şi rentabili-
tate etc. 

Referitor la strategia de restructurare, este evidenţiată necesitatea defini-
rii obiectivelor principale ale acesteia, a definirii şi precizării roiului şi funcţiilor 
statului, a elaborării unui program coerent pentru realizarea procesului de des-
centralizare şi privatizare a unităţilor de producţie, care ar urma să se realizeze 
coordonat şi treptat, pe etape, în funcţie de condiţiile concrete existente în ca-
drul întreprinderilor, începând cu mica producţie industrială şi evitând recurge-
rea la privatizări forţate doar de dragul privatizării. 

Restructurarea ramurii necesită utilizarea la maximum a resurselor şi po-
sibilităţilor ţârii, concomitent cu folosirea crescândă şi realistă a avantajelor pe 
care ic oferă economia mondială (prin schimburi directe de produse, cooperare 
în producţie cu întreprinderi şi firme specializate din alte ţări, societăţi mixte 
etc.). 
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Integrarea industriei constructoare de maşini a României  
în plan european şi mondial 
Autor: Maria Cartas 

Lucrarea susţine punctul de vedere potrivit căruia restructurarea industri-
ei constructoare de maşini, în procesul actual de tranziţie prin care trece eco-
nomia României, trebuie să fie abordată simultan pe două planuri: 

− în contextul economiei naţionale, ca ramură componentă, având la 
bază un efort investiţional deosebit şi dispunând de importante resur-
se interne de dezvoltare (însemnate capacităţi de producţie, resurse 
de forţă de muncă, cadre cu o bună pregătire profesională şi cu expe-
rienţă etc); 

− în context european şi mondial, ca parte a industriei constructoare de 
maşini în ansamblul ei pe plan regional şi mondial. În acest plan, re-
structurarea industriei constructoare de maşini a României trebuie să 
fie privită ca modalitate de racordare a economiei naţionale la eco-
nomia europeană şi mondială, astfel încât să se faciliteze realizarea 
unor fluxuri fireşti în domeniul informaţional, tehnic şi tehnologic, al 
schimburilor comerciale reciproce cu produsele ramurii, al cooperării 
în activitatea de producţie, comercializare, cercetare etc. 

Integrarea industriei constructoare de maşini a României în context eu-
ropean şi mondial necesită cuprinderea, în strategia de restructurare a ramurii, 
a unor obiective între care menţionăm: echilibrarea structurii producţiei, creşte-
rea competitivităţii produselor şi apropierea lor de nivelul produselor comercia-
lizate pe plan internaţional prin: asigurarea unui nivel al parametrilor tehnico-
funcţionali şi de design, al calităţii, fiabilităţii, durabilităţii şi mentenabilităţii 
comparabil cu cei al produselor oferite de concurenţă; realizarea de consumuri 
energetice şi de materii prime comparabile, ca şi a unui grad comparabil de 
compatibilitate cu mediul ambiant; alinierea la normele de calitate reglementate 
în Europa de Vest şi alte ţări dezvoltate; creşterea ponderii produselor noi, cu 
conţinut ridicat de cercetare tehnico-ştiinţifică etc. 

Lucrarea subliniază importanţa deosebită care revine în această etapă 
activităţii de cercetare a tendinţelor conturate în dezvoltarea ramurii pe plan re-
gional şi mondial, a cunoaşterii principalelor evoluţii din domeniul economic, 
tehnic, tehnologic, cercetare-dezvoltare, precum şi a posibilităţilor concrete de 
racordare a întreprinderilor producătoare româneşti la aceste tendinţe, de alini-
ere la standardele şi cerinţele pieţei externe. 

Tendinţe în progresul tehnic pe pian mondial şi restructurarea  
industriei româneşti constructoare de maşini 
Colectiv de autori: Maria Cartas (coordonator), Ion Enache, Ecaterina 
Stănculescu, Alesandrina Ion, Gheorghe Matei 

În cadrul temei au fost elaborate următoarele patru lucrări: 
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a) Transferul de tehnologic, factor dinamizator a! progresului tehnic In 
construcţia de maşini. Politica de producţie a realizărilor tehnice pe 
plan internaţional. 

b) Progresul tehnic în telecomunicaţii.– premisă a accelerării creşterii 
economice la scară mondială. 

c) Cercetarea ştiinţifică şi progresul tehnic în cadrul industriei construc-
toare de nave maritime comerciale. 

d) Utilizarea materialelor noi în industria constructoare de maşini. Ten-
dinţe pe plan mondial. 

a) Transferul de tehnologie – factor dinamizator al progresului tehnic în 
construcţia de maşini. Politica de protecţie a. realizărilor tehnice pe plan inter-
naţional 

Lucrarea tratează principalele aspecte ale schimburilor internaţionale cu 
tehnologie, atât în evoluţia lor în ultimele decenii, cât şi în ce priveşte perspec-
tivele de dezvoltare ale acestora. Totodată, sunt menţionate câteva aspecte 
privind politica de brevetare a invenţiilor cu referiri speciale la sectorul con-
strucţiei de maşini. 

Din analiza efectuată pe parcursul lucrării rezultă că schimburile interna-
ţionale cu tehnologie au avut o dinamică deosebit de rapidă pe parcursul ulti-
melor decenii existând perspective favorabile de dezvoltare a acestora. Se 
desprinde, de asemenea, concluzia că principalii parteneri ai exporturilor şi im-
porturilor internaţionale de tehnologie sunt ţările dezvoltate industrial. În cadrul 
exporturilor mondiale de tehnologic se remarcă S.U.A., iar în cel al importurilor 
Japonia. 

O concluzie importantă ce se desprinde totodată din lucrare este şi cea 
legată de sporirea în viitor a concurenţei pe pieţele internaţionale ale tehnolo-
giilor, aşteptându-se o erodare a poziţiei S.U.A. de principal exportator în acest 
domeniu. Tot privitor la tendinţele de viitor se estimează că, pe parcursul ac-
tualului deceniu, se va lărgi volumul comerţului cu tehnologii din domeniul pro-
gramelor de calculator. Principalele forme ale comerţului cu tehnologie sunt 
apreciate a fi în continuare exportul direct de produse cu înalt nivel tehnologic, 
comerţul cu brevete, cu licenţe, cu know-how precum şi cooperarea ştiinţifico-
tehnică. Se aşteaptă totodată o întărire a poziţiei firmelor transnaţionale pe pia-
ţa tehnologilor. 

În ceea ce priveşte politica de protecţie a realizărilor tehnice se sublinia-
ză necesitatea brevetării creaţiilor noi din diversele sectoare ale construcţiei de 
maşini. Se ajunge la concluzia că, evoluţia legislaţiei internaţionale în domeniul 
brevetelor trebuie să ţină seama şi de configuraţia politică a lumii, subliniindu-
se necesitatea adaptării diverselor acte normative în domeniu în aşa fel încât 
să asigure şi o ridicare a nivelului tehnologic al construcţiei de maşini din ţările 
în curs de dezvoltare. 
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b) Progresul tehnic în telecomunicaţii – premisa a accelerării creşterii 
economice la scară mondială 

Lucrarea abordează tendinţele actuale în evoluţia tehnică a echipamen-
telor de telecomunicaţii şi avantajele modernizării, în actuala etapă a dezvoltării 
socio-economice pe plan mondial. Sunt expuse cele mai noi soluţii pentru creş-
terea numărului contactelor interumane şi a nivelului calitativ al schimburilor de 
informaţii şi date, analizându-se serviciile moderne care uşurează găsirea per-
soanei chemate, ieftinesc costul convorbirilor, |K-rmit furnizarea unei cantităţi 
mult mai mari de informaţii, uşurează exploatarea reţelelor telefonice. 

Într-un capitol separat sunt trecute în revistă preocupările vizând dezvol-
tarea şi modernizarea reţelelor de telecomunicaţii în diferite ţări ale lumii, în 
principal în cele dezvoltate din punct de vedere economic. In final, lucrarea re-
levă importanţa pe care o prezintă pentru ţara noastră, în actuala etapă de re-
structurare economică şi de trecere la economia de piaţă dezvoltarea şi mo-
dernizarea reţelei de telecomunicaţii, care poate asigura o integrare mai rapidă 
şi mai eficientă in economia mondială. 

c) Cercetarea ştiinţifică şi progresul tehnic în cadrul industriei construc-
toare de nave maritime comerciale 

Se abordează o temă de interes atât în pian internaţional, cât şi pe plan 
intern. Lucrarea sintetizează principalele realizări tehnice existente la ora actu-
ală pe plan internaţional şi avantajele pe care acestea le oferă utilizatorilor. 

De asemenea sunt evidenţiate eforturile pe care majoritatea producători-
lor de nave le fac pentru modernizarea flotei, creşterea siguranţei în exploata-
rea navelor şi eficientizarea transporturilor maritime subliniindu-se importanţa 
ce se acordă activităţilor de cercetare-dezvoltare atât în industria constructoare 
de nave maritime comerciale, cât şi în industriile furnizoare de componente şi 
echipamente navale. 

Lucrarea relevă principalele aspecte ale pieţei internaţionale a navelor, 
tendinţele majore din domeniul cercetării ştiinţifice şi ale programului tehnic în 
domeniu, punând la dispoziţia forurilor de decizie şi a producătorilor români de 
nave maritime informaţii utile pentru orientarea lor în strategiile de restructura-
re, retehnologizare şi modernizare a acestei industrii. 

d) Utilizarea materialelor noi în industria constructoare de maşini. Ten-
dinţe pe pian mondial 

Analizând crearea şi utilizarea materialelor noi în industria prelucrătoare, 
lucrarea prezintă evoluţia pieţei materialelor noi în ultimii ani, cu menţionarea 
principalelor tendinţe manifestate şi a principalilor factori de influenţă asupra 
creării şi difuzării ulterioare-ale acestora. 

Pornind de la premisele dezvoltării viitoare a materialelor noi, se face o 
evaluare a impactului noilor materiale asupra economiei mondiale şi se prezin-
tă linele aspecte ale cooperării In domeniul materialelor noi. 
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Un capitol separat tratează apariţia şi tendinţele utilizării în industriile 
prelucrătoare a unora dintre materialele noi: piaţa materialelor compozite pe 
bază de polimeri, tendinţe actuale şi perspectivele utilizării mctalo-ceramicelor 
în construcţiile de maşini în ţările industrializate, utilizarea materialelor cerami-
ce în industria prelucrătoare şi direcţii de extindere a ei. 

Totodată, se abordează utilizarea materialelor noi în unele ramuri con-
structoare de maşini: industria construcţiilor aerospaţiale şi de avioane şi in-
dustria constructoare de autoturisme. 

Impactul constituirii pieţei comunitare unice asupra sectorului  
chimic, energetic şi petrolier 
Colectiv de autori: Petre Prisecaru (coordonator), Mariana Papatulică, 
Marusia Grădinaru, Victor Galuzinschi, Ovidiu Puiu 

În prima parte studiul evidenţiază progresele şi neîmplinirile pe linia reali-
zării pieţei unice, cu accent pe consecinţele acestui proces asupra ţărilor ne-
comunitare şi îndeosebi asupra celor est-europene. Reducerea unor bariere 
comerciale şi tehnice, precum şi potenţialul de dezvoltare a pieţei, vor constitui 
condiţii favorabile de acces pentru producătorii din afara CEE, în timp ce ar-
monizarea în sus a standardelor şi normelor tehnico-calitative şi a legislaţiilor 
antipoluante vor reprezenta factori restrictivi. Ţările est-europene nu au altă al-
ternativă viabilă, în afara acordului de asociere, de a dezvolta şi amplifica re-
laţiile pe termen lung cu Piaţa Comună. Continuarea şi accelerarea tranziţiei la 
economia de piaţă poate reprezenta, pe plan intern, condiţia de bază a apropi-
erii economice a acestor ţări de vestul Europei. 

Studiul prezintă poziţia de vârf a Pieţei Comune în producţia şi comerţul 
mondial cu produse chimice. În 1991 CEE a deţinut 55% din exportul mondial 
şi 45% din importul mondial de produse chimice. În industria chimică comunita-
ră în paralel cu procesul de restructurare s-a remarcat şi accentuarea fenome-
nului de concentrare a producţiei, mai ales în domeniul petrochimiei. Acest fe-
nomen s-a desfăşurat şi sub forme diferite de cele tradiţionale, mai ales sub 
forma cooperării între marii producători. Asociaţia producătorilor chimici vest-
europeni (CEFIC) s-a implicat într-o importantă măsură în problematica pieţei 
unice, fiind atât un promotor activ al integrării, cât şi un apărător al intereselor 
specifice ale producătorilor chimici. 

Reforma complexă a reglementărilor comunitare are numeroase implica-
ţii în domeniul produselor chimice. Deşi eliminarea barierelor fizice şi tehnice 
pare un proces mai facil, în schimb armonizarea legislaţiilor fiscale, de protec-
ţie a mediului, a consumatorului, este un proces mai dificil şi mai îndelungat. 
Crearea unor pieţe unice în domeniul produselor chimice fine, mai ales a medi-
camentelor, constituie o sarcină dificilă, care implică rezolvarea unor aspecte 
spinoase, cum ar fi controlul preţurilor, politica de asistenţă (asigurare) medica-
lă, înregistrarea şi testarea produselor etc. 
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În domeniul energiei şi industriei petroliere armonizarea politicii fiscale, a 
normelor şi standardelor tehnice, privatizarea firmelor de stat, liberalizarea co-
merţului, desfiinţarea monopolurilor şi a restricţiilor de transport şi de distribuţie 
reprezintă căile principale de integrare. Procesul de desăvârşire a integrării pe 
acest plan este deosebit de complex şi de dificil şi presupune restrângerea ro-
lului şi influenţei stalului în domeniul energetic. Conceptul „Cartei Pan-
Europene a Energiei", la care au aderai deja 48 de state, este menit a crea o 
piaţă deschisă a energiei în Europa, cu participarea tuturor statelor europene, 
un rol important în cadrul asigurării ofertei de energic urmând să-l aibă Rusia. 

Analiza evoluţiei industriei chimice româneşti în anii 1990-1992  
şi direcţiile strategice de dezvoltare a acesteia pe termen mediu  
şi lung 
Colectiv de autori: Elena Tătar Moisescu (coordonator),  
Laurenţiu Bălţatu, Corneliu Ciobanu 

În studiu sunt evidenţiate, in primul rând, cauzele mai vechi, ca şi cele 
specifice perioadei 1990 - 1992 (inclusiv cele externe), care au contribuit la 
adâncirea crizei din industrii chimică. Luându-se în considerare situaţia actua-
lă, pe de o parte, şi tendinţele ce se manifestă pe piaţa mondială, pe de altă 
parte, autorii fac o serie de sugestii privind strategia de dezvoltare a acestui 
sector în perioada de tranziţie ta economia de piaţă. 

Se consideră că restructurarea şi privatizarea ar trebui să reprezinte obi-
ectivele principale alo acestei strategii. 

Restructurarea ar urma să aibă loc atât la nivel macro (raportul între su-
bramuri), cât şi la nivel micro (In interiorul fiecărei subramuri). La nivel macro ar 
trebui să se acţioneze în direcţia sporirii ponderii produselor caracterizate 
printr-o valoare adăugată medie sau ridicata, pe seama subramurilor energoin-
tensive şi materialointensive, care deţin în prezent poziţia dominantă. Pe plan 
microstructural, unde actualmente suni preponderente sorturile de uz general, 
ar trebui stimulată producţia de specialităţi. 

Autorii recomandă, ca la nivel macro, procesul de restructurare să se 
desfăşoare treptat, pe termen lung, pentru a nu genera dezechilibre majore în 
economia naţională şi în balanţa comercială. 

Într-o primă etapă, pe termen mediu, ar trebui să se acorde prioritate re-
tehnologizării şi nu construirii de fabrici noi. În procesul de retehnologizare, ar 
trebui să se bucure de o atenţie deosebită subramurile energointensive şi 
materialointensive. 

Referitor la forma de organizare, autorii consideră că, în general, nu este 
oportună fărâmiţarea fostelor combinate chimice care, de altfel, au fost con-
struite tocmai pe ideea integrării pe verticală, cea mai larg răspândită pe plan 
mondial. 
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În calitate de principal proprietar, stalul ar trebui să exercite un control 
mai riguros al modului de gestionare a proprietăţii sale, însă fără ştirbirea auto-
nomiei de funcţionare a . agenţilor economici. 

În industria chimică, sectorul privat ar trebui să se dezvolte nu numai prin 
privatizare, ci şi prin încurajarea înfiinţării unor întreprinderi mici şi mijlocii cu 
capital particular. 

Rezultatele programelor de restructurare aplicate în industria textilă 
şi de îmbrăcăminte a unor ţări producătoare şi/sau exportatoare 
Colectiv de autori: Cornelia Păunescu (coordonator), Anemaria Pop 

Realizarea programelor de restructurare în ramurile textile şi de îmbră-
căminte s-a făcut în funcţie de priorităţile de dezvoltare ale uneia sau alteia din 
ramuri, prin subvenţii guvernamentale, dar şi prin eforturile proprii ale întreprin-
derilor interesate. În ţările dezvoltate asistenţa guvernamentală a îmbrăcat di-
verse forme: 

− asistenţă cu caracter general acordată într-o anumită perioadă tuturor 
ramurilor industriale; 

− subvenţii acordate unor regiuni mai puţin dezvoltate dintr-o anumită 
ţară; 

− subvenţii specifice ramurii vizând modernizarea ramurii respective 
sau promovarea activităţii de cercetare. 

Aceste subvenţii iau forma unor credite guvernamentale sau credite ga-
rantate de către guvern în scopul restructurării industriale. 

În ţările în curs de dezvoltare programele de restructurare se realizează 
în special prin credite guvernamentale sau credite acordate de organisme fi-
nanciare internaţionale, (BIRD, Banca Mondială etc.) pentru modernizare, reu-
tilare etc. De asemenea, există şi alte posibilităţi de creditare pentru achiziţio-
narea de materii prime. Procesul de restructurare în ţările în curs de dezvoltare 
mai este sprijinit şi prin alte pârghii cum ar fi reducerea taxelor la importul de 
materii prime şi utilaje. 

Măsurile specifice cuprinse în programele de restructurare privind indus-
tria textilă şi de îmbrăcăminte vizează în principal: 

− protecţia pieţelor interne; 
− măsuri de sprijin sectorial: 

a) subvenţii pentru modernizare; 
b) subvenţii pentru reducerea efectivă a costurilor materiilor prime; 
c) crearea de firme/întreprinderi de stat pentru menţinerea In activita-

te a forţei de muncă. 
− stimulente pe bază de impuneri de taxe; 
− stimularea serviciilor auxiliare (cercetare, servicii de marketing, pro-

movarea mărcilor şi a imaginii produsului etc.). 
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Problema securităţii alimentare; piaţa vest-europeană  
a alimentelor sănătoase 
Autor: Cornelia Păunescu 

Securitatea alimentară sau problema alimentelor sănătoase este o noţiu-
ne utilizată de experţi pentru a-i stimula pe consumatori să reflecteze dacă ali-
mentul pe care îl consumă îi afectează sănătatea prin modul de producere sau 
prin substanţele utilizate. Apariţia problemei securităţii alimentare este legată 
de dezvoltarea economică în general şi de progresul ştiinţific şi tehnologic cu 
efecte asupra producţiei de alimente. 

Pentru a preveni contaminarea cu produse dăunătoare sănătăţii, ţările 
dezvoltate au stabilit directive fondate pe cercetări, directive incluse în legi 
specifice controlului alimentar (ex. În SUA: Food Quality Protection Act, Safety 
of Pesticides Act; în Franţa „Qualité France" este un organism care asigură o 
marcare corectă a alimentelor). Principalele preocupări legate de securitatea 
alimentară şi contaminarea alimentelor se referă la: maladii de origine animală 
provocate de o contaminare microbiană, reziduuri de pesticide, contaminanţi ai 
mediului, aditivi alimentari, radioactivitate excesivă. 

Pe plan mondial problema securităţii alimentare este reglementată insti-
tuţional prin Comisia Codex Alimentarius înfiinţată în 1962 de FAO şi OMS şi 
prin Institutul Internaţional pentru Ştiinţa Vieţii (IISV). Codex Alimentarius cu-
prinde norme elaborate ştiinţific pe baza cărora se soluţionează litigiile din co-
merţul mondial cu alimente. 

Evoluţia ascendentă a comerţului internaţional cu produse alimentare es-
te încetinită uneori de diverse obstacole, unele având ca scop protejarea con-
sumatorilor prin introducerea de sisteme de control la import. De aceea, la ni-
vel mondial există tendinţa de armonizare a exigenţelor ce decurg din regle-
mentările naţionale sanitare în materie de alimente în funcţie de normele orga-
nizaţiilor internaţionale pertinente. Această armonizare a constituit o preocupa-
re centrală a Grupului de negocieri pe probleme agricole în cadrul Rundei Uru-
guay şi a câmpului de lucru asupra reglementărilor şi obstacolelor sanitare şi 
fitosanitare. 

În ultimii ani se constată o extindere rapidă a sectorului produselor sănă-
toase în special în ţările dezvoltate, unde tehnologiile de producţie permit 
adaptarea produselor la noile exigenţe şi unde consumatorii sunt mai atenţi ta 
procurarea alimentelor. Astfel, în timp ce consumul de alimente în general 
creşte cu 2-3% anual, consumul de produse considerate sănătoase înregis-
trează un ritm anual tic 6-9%. 

În CEE în perioada 1984 - 1991 ponderea produselor sănătoase pe an-
samblul pieţei produselor respective a sporit cu 50% in următoarele cazuri: bă-
uturi răcoritoare, brânzeturi, supe, sosuri, mâncăruri preparate. 
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2.4. INSTITUTUL DE CERCETARE A RELAŢIILOR INTERRAMURI 
ŞI A STRUCTURILOR INDUSTRIALE 

Competitivitatea, progresul tehnic şi protecţia mediului – 
factori în restructurarea ramurilor industriale şi a activităţii  
agenţilor economici 
Colectiv de autori: Olga Mihăescu (coordonator), Nicoleta Hornianschi, 
Elena Pelinescu, Rodica Miroiu, Gheorghe Manea, Sabin Muscalu,  
Coman Oţetea, Victor Platon, Theodor Popescu, Mihaela Părăluţă,  
Dana Antonescu, Nicoleta Odae 

Lucrarea abordează ajustarea structurală la nivelul unor ramuri industria-
le şi unele din căile de reorientare a activităţii la nivelul agentului economic, 
prin luarea prioritară în considerare a celor trei factori nominalizaţi ai schimbă-
rii. Dintre aceştia, competitivitatea este considerată atât criteriu, cât şi obiectiv 
al restructurării, datorită interdependenţelor dintre factorii ei şi premisele re-
structurării, cât şi importanţei în alegerea celui mai potrivit component strategic 
faţă de o subramură, grupă de produse industriale (la nivel mezoeconomic) 
sau faţă de un domeniu de afaceri, produse (la nivel de agent economic). 

Prima parte a lucrării, având ca obiectiv fundamentarea celor mai potrivi-
te direcţii de acţiune pentru restructurarea industriilor: metalurgică, chimică şi 
uşoară, scoate în evidenţă şi caracterul cvasigeneral al unor cerinţe în industria 
românească: modificarea volumului, structurii şi calităţii ofertei pe principiile 
dezvoltării selective (atât la nivelul subramurilor şi fabricaţiilor, cât şi al agenţi-
lor economici); valorificarea perspectivei de „asanare" a industriilor respective 
de sursele de pierdere prin reorganizarea întreprinderilor şi, mai ales, prin mo-
dificarea structurilor de proprietate (atât pe baza proceselor de dezetatizării, 
cât şi a stimulării apariţiei sectorului privat prin atragerea de capital autohton şi 
străin); retehnologizarea agenţilor economici existenţi, în măsura şi ritmul ge-
nerării resurselor financiare; nevoia de competenţă managerială, de gestionare 
responsabilă a capitalului de stat prin promovarea de strategii proprii ia nivelul 
agenţilor economici etc. 

Partea a Ii-a pune în evidenţă condiţionările, restricţiile şi orientările 
cvasiobligatorii impuse de cerinţele proiecţiei mediului in procesul restructurării 
industriale. Astfel, comensurând dimensiunile poluării la nivel naţional şi al ra-
murilor industriale şi relativizând posibilităţile de utilizare a conceptului de dez-
voltare durabilă sau viabilă în economia naţională, această parte de lucrare în-
cearcă atât abordări econometrice (prin introducerea restricţiilor ecologice într-
un modei de echilibru general al dezvoltării economice), cât şi soluţii pentru re-
ducerea poluării în industriile puternic poluante, respectiv, extractivă şi energe-
tică. 

În cea de a treia parte a lucrării se pune in prim plan agentul economic, 
tratând unele din cele mai directe căi de reorientare a activităţii acestuia, res-
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pectiv schimbarea structurilor de producţie (activitate) a acestuia prin introdu-
cerea de produse noi (în condiţiile particulare ale tranziţiei) şi prin adaptarea 
aparatului tehnic şi a sistemului tehnologic al acestuia ia modificarea cererii. 

Întreaga lucrare se subsumează tezei generale promovate de colectivul 
Strategii şi politici industriale din ICRISI, conform căreia restructurarea indus-
triei româneşti tn perioada actuală trebuie să fie rezultatul corelării orientărilor 
de politică structurală promovată la nivel naţional cu direcţiile şi tendinţele de 
modificare a comportamentului agenţilor economici din industrie. 

Cadrul structural şi funcţional al societăţilor comerciale 
Colectiv de autori: Ruxanda Isaic-Maniu (coordonator de temă),  
Vasile Dan, Ştefan Răgălie, Emil Stan, Mariana Vania, Nona Chilian,  
Daniela Mitran, Valentin Popescu, Victor Pătrulescu 

Transformarea societăţilor comerciale din ţara noastră în agenţi esenţiali 
ai economiei de piaţă presupune efectuarea unor ample restructurări ale cadru-
lui organizatoric, sporirea funcţionalităţii lor într-un mediu concurenţial. În acest 
context, un rol deosebit revine proiectării unor structuri organizatorice moderne 
ale întreprinderilor, ca element important al sistemului de conducere care de-
termină, Intr-o proporţie însemnată, eficienţa utilizării resurselor materiale, 
umane, financiare. 

În lucrare se subliniază faptul că, în condiţiile economici de piaţă, structu-
ra organizatorică a întreprinderii este subordonată strategiei preconizate, natu-
rii obiectivelor avute In vedere, proiectarea acesteia presupunând luarea în 
considerare a influenţelor pe care factorii de contingenţă (dimensiunea între-
prinderii, vârsta acesteia, sistemul tehnic, mediul exterior, repartizarea puterii şi 
controlul activităţii întreprinderii) le au asupra parametrilor de concepţie ai con-
figuraţiei structurale (specializarea muncii, formalizarea, formarea, regruparea 
posturilor, dimensiunea entităţilor organizatorice, sistemul de planificare şi con-
trol, mecanismele de legătură, centralizarea/descentralizarea deciziilor). 

O altă problemă abordată, deosebit de importanţă, care condiţionează în 
mod hotărâtor funcţionarea eficientă a întreprinderii într-un mediu concurenţial, 
este cea privind modalităţile de desfăşurare a relaţiilor dintre proprietari (acţio-
nari) şi manageri, dintre aceştia din urmă şi grupurile de salariaţi aflaţi în sub-
ordine – repartizarea puterii în cadrul întreprinderii, formele de exercitare a 
controlului exterior ai acesteia. De asemenea, au fost evidenţiate principalele 
tendinţe privind organizarea structurală a întreprinderilor din ţările dezvoltate şi 
forme ale structurii organizatorice practicate, care determină într-o proporţie în-
semnată funcţionalitatea entităţilor, modul de utilizare a resurselor umane, ma-
teriale şi financiare, soluţiile adoptate corespunzător caracteristicilor contextului 
economico-social şi politic aflat în continuă schimbare – restructurarea între-
prinderilor, reorganizarea acestora conducând la rezultate benefice numai 
atunci când a fost integrată într-o strategie pe termen lung elaborată de între-
prindere. 
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Pe baza investigaţiilor efectuate în literatura de specialitate, a practicii în-
treprinderilor din ţările dezvoltate şi a situaţiei existente în uncie societăţi co-
merciale din ţara noastră au fost evidenţiate clementele esenţiale ce trebuie lu-
ate în consideraţie Ia conceperea unor configuraţii structurale moderne şi efici-
ente, corespunzător cerinţelor unei economii de piaţă. 

Restructurarea mecanismului economic în vederea creşterii  
funcţionalităţii economiei naţionale 
Colectiv de autori: dr. Alexandru Mihăilescu, (coordonator de program  
şi de temă), dr. Aurel Iancu, Lucian Croitoru, Roxana Bob, Mihaela 
Cimpoeaşu, Ludea Crăciun, Radu Şerbulescu, Doina Tătaru, Alina Ghiţă 

În studiu sunt abordate probleme de a căror soluţionare depinde crearea 
unor condiţii favorabile refacerii şi îmbunătăţirii funcţionalităţii economiei naţio-
nale. În primul rând, se încearcă a se identifica şi explica unele disfuncţii ale 
mecanismului economic, cu impact asupra funcţionalităţii economiei reale. În al 
doilea rând, se examinează problema deschiderii economiei naţionale spre pia-
ţa externă. În al treilea rând, se încearcă a se oferi anumite soluţii privind de-
terminarea ratei reale de schimb. În al patrulea rând, se argumentează necesi-
tatea unei anumite modalităţi, propuse în studiul elaborat, de punere sub con-
trol a creşterii preţurilor. În al cincilea rând, este abordată problematica riscului 
în economie, privită de pe poziţia agentului economic. 

Principalele disfuncţii ale mecanismului de alocare a resurselor se dato-
rează, în special, rigidităţii unor structuri economice aflate în contradicţie cu 
posibilităţile şi cu nevoile reale ale economiei româneşti, precum şi caracterului 
dominant al monopolului producătorilor. Mecanismul de alocare a resurselor nu 
beneficiază de semnale relevante din partea sistemului de preţuri, atâta timp 
cât nu sunt găsite şi aplicate soluţii care, pe de o parte, să reflecte cerinţa for-
mării preţurilor pe baza regulilor economiei de piaţă, iar pe de altă parte, să 
asigure premise favorabile relansării economiei şi, în special, intensificării acti-
vităţii investiţionale. Corectarea dezechilibrelor economice existente depinde, 
în cel mai înalt grad, de coerenţa măsurilor adoptate pe linie legislativă şi gu-
vernamentală, focalizate asupra stabilizării şi însănătoşirii mediului economic, 
inclusiv în sensul accentuării deschiderii economiei naţionale spre pieţele ex-
terne. În acest cadru, este de subliniat importanţa liberalizării importurilor, ca 
instrument de extindere a concurenţei pe piaţa internă (în condiţiile în care, 
pentru mulse produse, există producători autohtoni unici), dar şi necesitatea 
asigurării unei protecţii temporare şi regresive unor subramuri economice, judi-
cios selectate în funcţie de importanţa lor socială şi de potenţialul lor de ajusta-
re. De asemenea, trebuie încurajate toate acele acţiuni care pot contribui la re-
alizarea unei infuzii cât mai mari şi rapide de capital străin, care să faciliteze 
accesul la tehnologii moderne şi, totodată, să contribuie la amplificarea posibili-
tăţilor de penetrare a produselor româneşti pe piaţa externă. Pentru aceasta, 
însă, este necesară îmbunătăţirea legislaţiei, în sensul înlăturării sau relaxării 
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acelor restricţii care inhibă pe potenţialii investitori străini, cum sunt cele referi-
toare Ia statutul terenurilor pe care se situează unităţile economice realizate 
prin investiţii străine şi ia repatrierea profiturilor nete obţinute de aceste unităţi 
economice. Totodată, se impune extinderea şi intensificarea campaniei promo-
ţionale în ţările dezvoltate, având drept scop mai buna informare a oamenilor 
de afaceri şi a publicului larg, în legătură cu potenţialul economici româneşti. 
Această activitate de informare nu trebuie să se rezume doar la ceea ce se 
poate realiza la nivel guvernamental, în contact cu grupuri restrânse de oameni 
de afaceri, ci ar trebui îndreptată, prin mass-media, către un număr cât mai 
mare de Întreprinzători. In scopul desfăşurării în mod eficient a unei astfel de 
activităţi, este necesară urmărirea unei strategii de comunicare bazată pe cu-
noaşterea regulilor şi normelor de comportament specifice diferitelor culturi 
socio-economice. 

Un indiciu important al competitivităţii economiei naţionale îl constituie 
rata reală de schimb, determinată în funcţie de paritatea puterilor de cumpăra-
re sau de raportul dintre preţurile bunurilor comerciale şi preţurile bunurilor ne-
comerciale. Paritatea puterilor de cumpărare poate servi ca bază pentru deci-
zia privind regimul ratei nominale de schimb, în cazul în care dinamica acesteia 
din urmă imită tendinţa parităţii puterilor de cumpărare, rata reală de schimb 
rămâne constantă. Un interes aparte suscită nivelul de echilibru al ratei de 
schimb, întrucât orice abatere de la acesta, într-un sens sau altul, determină o 
anumită pierdere pentru economia naţională. 

Deosebit de preocupantă rămâne, în continuare, problema creşterii rela-
tiv rapide şi imprevizibile a preţurilor, ceea ce constituie un factor de accentua-
re a riscului şi a incertitudinii ce caracterizează condiţiile în care îşi desfăşoară 
activitatea agenţii economici, un factor de inhibare a spiritului întreprinzător al 
acestora, rămânând astfel neclară perspectiva revitalizării economiei româ-
neşti. De aceea, esenţială este elaborarea şi folosirea unor instrumente eco-
nomice menite a influenţa comportamentul agenţilor economici, atât în sensul 
unei mai mari moderaţii în ceea ce priveşte preţurile outputurilor lor, cât şi în 
sensul Intensificării activităţii lor investiţionale orientate spre creşterea produc-
ţiei şi a ofertei. Un astfel de instrument economic ar putea consta în însăşi taxa 
pe valoarea adăugată, însă nu ca o mărime unică, ci ca o mărime diferenţiată 
în funcţie de dinamica preţurilor practicate şi de destinaţia acordată veniturilor 
suplimentar realizate (ca urmare a practicării preţurilor majorate în funcţie de 
dezechilibrul dintre cerere şi ofertă). 

În condiţiile actuale, ale tranziţiei, agenţii economici sunt confruntaţi cu 
trei categorii de riscuri. Prima cuprinde riscuri referitoare la preţuri, convertibili-
tate, credit etc., adică la clemente esenţiale ale mecanismului economic, dar 
care, în condiţiile unei economii hipercentralizate, au o semnificaţie slabă. A 
doua categorie cuprinde riscurile proprii unei perioade de tranziţie, a căror ma-
terializare deosebit de pregnantă o constituie blocajul economico-financiar. 
Cea de-a treia categoric cuprinde riscuri noi – riscul afacerilor, riscul legat de 
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emiterea şi utilizarea hârtiilor de valoare etc. – specifice economiilor de tip con-
curenţial. 

Gestiunea materiilor prime şi a energiei şi restructurarea economiei 
Colectiv de autori: dr. Viorica Răducanu (coordonator de program  
şi de temă), Marius Bulearcă (coordonator de temă), Marina Bădileanu,  
Cristian Sima, Marian Cârstian, Iulian Constantin 

În cadrul programului de cercetare „Gestiunea resurselor naturale şi a 
energici în condiţiile economiei de piaţă" prevăzut a se desfăşura în perioada 
1991 - 1993, lucrarea efectuată în anul 1992 a avut ca principal obiectiv pre-
zentarea unor sisteme de gestiune a materiilor prime din industriile de rafinare 
a petrolului, metalurgică, a cimentului şi de prelucrare a lemnului, ca şi a unor 
elemente metodologice specifice activităţilor de producere şi distribuire a ener-
giei electrice. 

Respectând coordonatele majore privind concepţia, organizarea şi im-
plementarea sistemului de gestiune economică a resurselor naturale (SGERN), 
prezentate în lucrarea din anul 1991, cercetările efectuate în anul 1992 au 
permis conturarea următoarelor aspecte: 

1. Politicile în domeniul gestiunii economice a resurselor naturale, ener-
giei şi materiilor prime sunt marcate, în principal, de interdependenţele existen-
te între factorii economici, tehnologici şi politici, ceea ce implică rezolvarea a 
trei mari probleme, şi anume: 

a) elucidarea aspectelor privind modalităţile de evaluare a patrimoniului 
naţional a fiecărei ţări în scopul stabilirii, la un moment dat, a potenţia-
lului de exploatare a unor resurse naturale, în condiţii tehnico-
economice avantajoase; 

b) stabilirea unor politici adecvate de conservare şi prezentare a resur-
selor naturale în scopul menţinerii, pentru o perioadă relativ îndelun-
gată, a unui raport favorabil ofertă/cerere de energie şi de materii pri-
me, în condiţiile asigurării unei creşteri economice echilibrate; 

c) stabilirea unui raport echitabil între politicile de gestiune economică a 
resurselor naturale şi cele de gestiune economica a mediului. 

2. Sistemul de gestiune economică a resurselor naturale, materiilor prime 
şi energiei, în condiţiile restructurării economiei româneşti, prezintă anumite 
particularităţi datorate: menţinerii proprietăţii statului asupra patrimoniului natu-
ral al subsolului, apelor şi a aproximativ 80% din fondul forestier; diversităţii 
cantitative şi calitative a potenţialului natural; dezechilibrelor existente între ba-
za energetică şi de materii prime şi industria prelucrătoare etc. 

3. SGERN – a cărui arie de referinţă cuprinde activităţi din industriile ex-
tractivă, energetică şi de prelucrare primară – este un sistem dinamic şi com-
plex care include domenii de activitate cu structuri organizatorice şi informaţio-
nale proprii, cu elemente metodologice comune sau specifice fiecăruia. Cerce-
tările efectuate au permis evidenţierea, în acest sens, a următoarelor concluzii: 
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a) în cazul gestiunii economice a energiei, eliminarea dezechilibrelor în-
tre cererea şi oferta de energie, paralel cu creşterea rentabilităţii pro-
ducerii acesteia nu trebuie să vină în contradicţie cu obiectivele gene-
rale ale restructurării economici româneşti. În acest sens, pentru apli-
carea unui sistem de gestiune economică a energiei, bazat pe ele-
mentele specifice economiei de piaţă, sunt necesare schimbări struc-
turale ale cadrului instituţional specific producerii energiei, activitate 
care în prezent constituie monopol de stat; 

b) dependenţa preţului produselor petroliere de cele ale ţiţeiului a nece-
sitat proiectarea unui sistem integrat de gestiune economică a activi-
tăţilor extractive şi de rafinare. Asemenea abordare este benefica şi 
poate contribui la accelerarea procesului de restructurare, moderniza-
re şi privatizare a rafinăriilor, în scopul eficientizării activităţii acestora; 

c) întrucât oferta internă de minereuri metalifere (în special de minereu 
tic fier) şi de cărbuni cocsificabili nu acoperă cererea industriilor side-
rurgice şi metalurgici neferoase, proiectarea unui SGERN integrat, ca-
re să cuprindă atât activităţile extractive cât şi cele de prelucrare pri-
mară a fost destul de dificilă. Ca atare, în lucrare s-au prezentat nu-
mai clementele metodologice comune celor două tipuri de activităţi, 
care să constituie coordonatele de bază necesare proiectării unul 
SGERN in funcţie de specificul resurselor minerale respective; 

d) proiectarea unui SGERN integrat pentru industria cimentului a avut la 
bază următoarele elemente metodologice: consumurile energetice 
(cimentul fiind un produs energointensiv), costurile unitare de produc-
ţie şi preţurile de comerciali-zare ale cimentului In acest sens, putem 
remarca faptul că diferenţele Intre preţurile interne şi cele externe de 
comercializare a cimentului pot determina distorsiuni in aproviziona-
rea cu combustibil şi energie electrică;  

e) gestiunea economică integrată a resurselor forestiere cuprinde activi-
tăţile de creştere, exploatare şi prelucrare a lemnului şi oferă posibili-
tatea utilizării eficiente a masei lemnoase, întrucât implică o analiză 
complexă a costurilor pe fiecare fază de producţie. 4. În concluzie, 
scopul principal al organizării şi funcţionării SGERN, pe tipuri de re-
surse, II constituie, de fapt, maximizarea segmentului din necesarul 
de materii prime şi energie ce poate fi asigurat din producţia internă, 
în condiţii de eficienţă economică. Realizarea acestui obiectiv este 
apreciată prin prisma eforturilor valutare necesare pentru asigurarea 
echilibrului economiei naţionale. Acest obiectiv se regăseşte la nivelul 
fiecărei ramuri industriale şi a fiecărui agent economic, ceea ce impli-
că anumite particularităţi în funcţie de tipul raportului resurse natura-
le/materii prime – energie. 
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Sisteme de preţuri şi tarife practicate în producţia  
de energie electrică 
Autor: Florina Popa 

Obiectivul principal al lucrării l-a constituit prezentarea principalelor sis-
teme de tarifare a energiei electrice practicate de alte ţări şi analiza posibilităţi-
lor de aplicare a anumitor elemente din aceste sisteme în politica de tarifare în 
România. 

Cercetările efectuate au permis evidenţierea următoarelor aspecte: 
1. Sistemul tarifar existent în România este caracterizat prin: stabilirea 

nivelului preţului energiei electrice pe baza costurilor medii de producţie; clasi-
ficarea consumatorilor pe criteriul tensiunii de alimentare; aplicarea unor taxe 
de putere în cazul practicării tarifului binom. 

2. În sistemul energetic introducerea mecanismului economiei de piaţă 
va trebui să urmărească, în principal: stimularea reducerii consumului de ener-
gie electrică în industrie prin creşterea eficienţei proceselor şi a instalaţiilor 
tehnologice; aplatizarea curbei de sarcină fie prin deplasarea unei părţi de 
consum din vârful de sarcină spre golul de sarcină, fie prin stimularea consu-
matorilor pentru obţinerea unui consum suplimentar în perioada golului de sar-
cină; renunţarea totală la sistemul preferenţial de tarifare, prin reducerea sub-
venţiilor din bugetul statului; îmbunătăţirea moderată a rentabilităţii industriei 
energiei electrice, deoarece o creştere bruscă a preţurilor ar putea fi un factor 
generator al inflaţiei la nivelul economici naţionale. 

3. Reconsiderarea tarifelor existente în concordanţă cu principiile gene-
rale ale economici de piaţă, trebuie realizată treptat. În acest sens, în primele 
etape sunt necesare: determinarea mai riguroasă a taxelor de putere şi ener-
gie, corelarea nivelului tarifar practicat în vederea stimulării clienţilor în utiliza-
rea unui tarif cât mai complex şi mai economic; generalizarea formei de tarif 
binom diferenţiat pe perioade de vârf de sarcină şi restul perioadei, pe timp de 
noapte şi zi, pe anotimpuri etc. 

4. Adaptarea sistemului actual de tarifare practicat In România la carac-
teristicile viitoarei structuri a economici şi la cerinţele tarifare practicate de alic 
ţări, bazate pe costurile marginale pe termen lung implică: un volum marc de 
informaţii referitoare la evoluţia în perspectivă a consumului de energic, a sis-
temului de producere, transport şi distribuţia u acesteia; obţinerea încărcării ju-
dicioase a curbei de sarcină pe tipuri de centrale în funcţie de durata de funcţi-
onare In perioada vârfului de sarcină; îmbunătăţirea nivelului tehnic al instalaţii-
lor şi al sistemelor informatice utilizate etc. 

În concluzie, se poate aprecia că implementarea şi eficienţa viitoarelor 
structuri tarifare depind de dezvoltarea unor noi tehnici şi tehnologii în domeni-
ul comensurării cererii şi ofertei de energie, al controlului centralizai al instalaţii-
lor consumatorilor, ca şi de acurateţea şi rapiditatea transmiterii informaţiilor 
asupra nivelului consumurilor şi al preţului. 
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Aspecte privind posibilităţile de cooperare internaţională  
în domeniul valorificării resurselor energetice primare 
Autori: Doina Zafiu (coordonator de temă), Angela Filip 

Cercetările efectuate privind posibilităţile de cooperare internaţională în 
domeniul valorificării zăcămintelor de ţiţei şi cărbuni, au evidenţiat următoarele 
aspecte: 

− promovarea acţiunilor de cooperare poate contribui la restrângerea şi 
eliminarea restricţiilor de natură financiară, tehnică, tehnologică, de 
organizare şi marketing, de pregătire a forţei de muncă etc., care limi-
tează şi condiţionează dezvoltarea industriei extractive autohtone în 
viitor; 

− necesitatea clarificării şi selectării tuturor posibilităţilor de cooperare în 
domeniul resurselor energetice pe care Ie oferă România, având în 
vedere că rezervele sunt, în general, situate In zăcăminte cu condiţii 
dificile de extracţie; 

− industria extractivă beneficiază de asistenţă financiară şi economică 
de înalt nivel, acordată de organizaţiile internaţionale pe bază de cre-
dite pentru restructurarea sectorului energetic şi al industriilor compo-
nente; 

− definitivarea sistemului legislativ care reglementează acţiunile de co-
operare economică prin atragerea capitalului străin în conformitate cu 
legislaţia internaţională, precum şi a sistemului instituţional care să 
asigure aplicarea şi respectarea acestora; 

− extinderea cooperării economice cu firmele străine prin crearea de 
societăţi mixte; 

− participarea companiei române de petrol la cheltuielile necesitate de 
lucrările de dezvoltare şi exploatare curentă a zăcămintelor de ţiţei noi 
descoperite ca urmare a derulării contractelor de explorare (de risc) 
iniţiate cu firmele străine, în vederea creşterii ponderii din producţia 
externă ce revine părţii române; 

− în industria extractivă a cărbunelui, cooperarea economică cu firmele 
străine pe baza împrumuturilor externe are ca principal obiectiv re-
structurarea ramurii, deoarece, pe termen scurt, aceasta este singura 
modalitate de asigurare a unei funcţionări autonome reale care să 
permită departajarea unităţilor economice în funcţie de nivelul de efi-
cienţă, în scopul renunţării la subvenţiile pe care le solicită. 

Conservarea energiei - priorităţi şi finanţare 
Colectiv de autori: dr. ing. Corneliu Russu, dr. Viorica Răducanu,  
Lucian Croitoru, Marina Bădileanu, Marius Bulearcă, Cristian Sima,  
Marian Cârstian 

Lucrarea, având drept beneficiar final Agenţia Română de Conservare a 
Energici, are ca obiectiv stabilirea priorităţilor de reducere a consumului global 
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de energic prin analiza eficienţei utilizării energici pe diferite sectoare ale eco-
nomici naţionale şi în funcţie de sursele şi modalităţile de finanţare a activităţi-
lor de economisire a energici. 

Prezentarea, în prima parte a studiului, a unui sistem integrat de indica-
tori permite atât caracterizarea complexă a situaţiei consumurilor energetice în 
România, cât şi asigurarea comparabilităţii cu sistemul de indicatori utilizaţi în 
ţările membre CEE. Astfel, modulul I cuprinde prezentarea indicatorilor primari 
specifici producţiei şi consumului de energie (volumul rezervelor energetice, 
producţia şi consumul de resurse energetice primare, energie electrică şi ter-
mică etc.) şi a indicatorilor derivaţi care reflectă, concomitent, elemente tehno-
logice (rezerve de resurse energetice primare, puteri instalate etc), energetice 
(producţia şi consumul de energie) şi economice (preţul, produsul intern brut, 
capitalul etc). Indicatorii detaliază cele patru criterii de apreciere a eficienţei uti-
lizării energiei – energetic, economic, tehnologic, ecologic – luate în considera-
re. 

Modulul II prezintă evoluţia producţiei şi consumului de energie în peri-
oada 1989 -1991 cuantificată cu ajutorul indicatorilor prezentaţi anterior. 

Pentru stabilirea nivelului şi evoluţiei consumului total de energie primară 
în România, în perspectiva anilor 1995 şi 2000, s-au întocmit trei scenarii 
având la bază ipoteze diferite de evoluţie a creşterii economice, creşterii de-
mografice, consumului de energie primară şi preţului petrolului. 

Analiza volumului şi structurii consumurilor de energie în economie s-a 
făcut prin studierea fluxurilor valorice prezentate în Balanţa Legăturilor între 
Ramuri (întocmită pentru anul 1989, în preţuri curente), pe baza căreia s-au 
evidenţiat principalele sectoare cnergointensive din economia naţională, trei 
dintre acestea – industria de prelucrare a ţiţeiului, industria aluminiului, indus-
tria cimentului – făcând obiectul unor analize aprofundate din punctul de vede-
re al consumurilor energetice şi al posibilităţilor de reducere a acestora. 

Studiul cuprinde, de asemenea, un capitol referitor la sursele şi modalită-
ţile de finanţare a programelor de conservare a energici, permiţând evidenţie-
rea unor experienţe relevante pentru România privind politicile de finanţare a 
programelor de conservare a energiei în unele ţări cu tradiţie în acest domeniu 
(Japonia, Germania, Suedia etc) şi a ţărilor din centru! şi estul Europei. Posibi-
lităţile de finanţare a obiectivelor naţionale de economisire a energiei trebuie să 
aibă la bază o paletă largă şi flexibilă de surse de finanţare. 

În final, se prezintă schiţa unui program de stimulare a conservării ener-
giei în România care cuprinde, în principal, următoarele etape: definirea princi-
palelor caracteristici ale sectoarelor finale de energie şi stabilirea principalelor 
„puncie nevralgice" din punct de vedere al conservării energiei şi a mediului în-
conjurător; stabilirea obiectivelor de creştere a eficienţei utilizării energiei în 
concordanţă cu specificul şi perspectivele de evoluţie ale fiecărui sector: struc-
turarea programelor de conservare a energici şi a stimulentelor cuprinse In 
acestea pornind de la configuraţi;: şi specificul reglementărilor actuale. 



 

 

187 

Comportamentul agenţilor economici în condiţii de inflaţie  
şi hiperinflaţie în perioada de tranziţie 
Colectiv de autori: Lucian Croitoru (coordonator de temă),  
Ileana Farmache, Bogdan-Cristian Drăgan, Constantin Panaitescu,  
Ramona Vali Bratu, Anişoara Ulceluşe, Gica Grosu 

Lucrarea abordează problema comportamentului agenţilor economici de 
stat şi privaţi In contextul procesului inflaţionist actual şi al politicilor de stabili-
zare macroeconomică, determinat de interesele specifice în primul rând, şi de 
conflictul dintre aceste interese şi prevederile programului de reformă, in al doi-
lea rând. 

Ca o consecinţă firească, lucrarea este structurată in două părţi: în prima 
parte sunt analizate politicile de stabilizare macroeconomică şi corelaţiile dintre 
acestea şi anticipările agenţiloreconomici tn perioadele de instabilitate econo-
mică. Concluzia de fond a pri-mei părţi este aceea că politicile de stabilizare 
axate pe^controlul cererii au început să-şi atingă scopul şi totodată, limitele ge-
nerate de recesiunea economică drastică. Schimbarea necesară după relativa 
stabilizare o constituie deplasarea accentului pe politicile de stimulare a ofertei, 
care să stimuleze la rândul lor comportamentele pentru muncă, iniţiativă, eco-
nomisire şi investiţii. 

Partea a doua este dedicată analizei comportamentelor întreprinderilor şi 
băncilor în condiţii de inflaţie şi identificării posibilităţilor şi direcţiilor de stimula-
re a restructurării întreprinderilor. Experienţa celor doi ani de tranziţie (fenome-
nele negative la nivelul întreprinderilor generate de impactul măsurilor de ajus-
tare sistemică la njvel macroeconomic şi a celor de macrostabilizare, pe fondul 
dominaţiei monopolurilor şi oligopolurilor şi al persistenţei unor rigidităţi structu-
rale) duce la concluzia că restructurarea întreprinderilor cu capital majoritar de 
stat va necesita o perioadă îndelungată, în care statul nu numai că nu va fi eli-
minat, dar, prin mijloace de natură economică, va continua să deţinăs în anumi-
te cazuri, rolul preponderent. Ideea susţinută în lucrare în acest sens este cea 
a sprijinirii restructurării de către stat, prin asistenţa tehnică necesară şi prin 
elaborarea unor recomandări-cadru: de asemenea, se optează pentru o politică 
industrială compatibilă cu stabilizarea bazată pe activarea mecanismelor pieţei 
prin realizarea unei mai mari flexibilităţi microeconomice. 

Restructurarea întreprinderilor cu capital majoritar de stat este abordată 
şi prin prisma problemelor privatizării acestora; principalele aspecte evidenţiate 
de experienţa privatizării primelor societăţi comerciale sunt legate de dificulta-
tea evaluării patrimoniului şi capitalului social (datorită absenţei unei metodolo-
gii complete, a ritmului inflaţionist şi denaturării, în consecinţă, a structurii acti-
velor şi pasivelor în raport cu natura monetară sau nemonetară a componente-
lor acestora, utilizării ca bază de pornire a reactualizării valorii unor componen-
te ale patrimoniului vechii structuri de preţuri, existenţei unor active dezafecta-
te, fonduri fixe în conservare etc, care grevează asupra valorii economice a în-
treprinderii), de dificultatea organizării unei pieţe oficiale a certificatelor de pro-
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prietate, de inexistenţa unor stimulente la cumpărarea de acţiuni, de faptul că 
valoarea de comercializare este destul de mare în raport cu valoarea nominală 
a acţiunilor etc. 

În strânsă relaţie cu restructurarea întreprinderilor de slat este tratată şi 
problema firmelor mici şi mijlocii; implicaţiile inflaţiei şi a măsurilor de stabilizare 
în acest domeniu sunt cu atât mai ample cu cât intervin pe fondul unui mediu 
nu foarte promoţional (din punct de vedere legislativ, instituţional, aî existenţei 
pieţelor factorilor de producţie etc) şi pe fondul apariţiei şi amplificării concuren-
ţei în acest sector. Concluzia reliefată In lucrare este aceea că efortul de adap-
tare la aceste condiţii a firmelor (prin fuziune, alcătuirea unui sistem informaţio-
nal cât mai corect şi cuprinzător, strategie de supravieţuire etc.) trebuie să fie 
susţinut de către stat primr-o strategie care să cuprindă măsuri privind facilităţi-
le de finanţare, eliminarea practicilor cotelor de aprovizionare, elaborarea unui 
sistem de impozite nuanţat, centre de consultanţă etc. 

Un rol deosebit de important în cadrul restructurării economiei revine 
băncilor, iar calitatea lor de agenţi economici ce influenţează procesele mone-
tare din economie le potenţează importanţa în contextul inflaţionist actual. La 
rândul lor, băncile sunt influenţate (favorabil şi defavorabil) de inflaţie şi de mă-
surile de politică monetară strânsă. În acesle condiţii, sunt amplificate dificultă-
ţile cu care se confruntă băncile comerciale româneşti: subcapitalizare, dimen-
siunea redusă a activităţii de depozit, insuficienţa bazei materiale, presiunea 
criteriilor neperformante şi de compensare, incapacitatea de plată a clienţilor, 
lipsa instrumentelor de decontare operativă. Rezolvarea acestora este cu atât 
mai importantă dată fiind relaţia sa de interdependenţă cu întărirea disciplinei 
financiare a întreprinderilor – componentă primordială a restructurării întreprin-
derilor cu capital majoritar de stat. 

Conducerea şi funcţionarea întreprinderilor mici particulare în con-
diţiile economiei de piaţă 
Colectiv de autori: Daniel Mărguş (coordonator de temă),  
dr. Corneliu Russu, Florentina Radu, Cătălina Bonciu, Cristina Bulată 

Obiectivul esenţial al lucrării îl constituie identificarea principalelor căi şi 
mijloace de creştere a capacităţii de rezistenţă şi de dezvoltare a întreprinderi-
lor mici particulare (IMP) în sistemul economiei de piaţă din ţara noastră. Im-
portanţa acestui sector are mai mult valenţe de perspectivă comparativ cu pre-
zentul concret şi palpabil. Aceasta din cel puţin două motive: IMP pot reprezen-
ta motorul relansării economiei româneşti şi germenii dezvoltării unor activităţi 
generatoare de produse şi servicii competitive cu cele similare existente pe 
piaţa ţărilor dezvoltate. 

Cu toate că ritmul apariţiei şi dezvoltării IMP în ţara noastră este încă, 
departe de cel existent în ţările din prima linie a dezvoltării economice, rezulta-
tele obţinute în aceste ţări îndreptăţesc să fim încrezători. Întreprinzătorul parti-
cular este un om care a avut curajul de a se desprinde dintr-un anumit sistem 
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de subordonare ierarhică pentru a-şi căpăta libertatea de gândire şi acţiune, 
urmărind permanent să dea un sens superior muncii zilnice şi să-şi îmbunătă-
ţească nivelul de trai. 

Dar, pentru a atinge obiectivul subliniat mai sus, trebuie să ştim cu preci-
zie unde vrem să ajungem şi cum vrem să rezistăm în acest spaţiu economic 
care este IMP. Ne-având alt termen de comparaţie mai bun pentru a răspunde 
la întrebarea „unde"? s-au ales ţările dezvoltate economic, făcând, bineînţeles, 
o oarecare abstracţie de determinările sociale şi geopolitice ce le-au favorizat 
ascensiunea şi luându-le pe cele economice ca fundamentale, în acest sens, 
sunt prezentate o serie de elemente specifice privind statutul, organizarea, 
funcţionarea şi facilităţile acordate IMP în aceste tipuri de ţâri. 

Pentru a răspunde la întrebarea „cum?" s-au analizat, mai întâi, principa-
lele dificultăţi cu care se confruntă IMP din ţara noastră, privite din trei unghiuri 
esenţiale de vedere: cadrul juridic existent, posibilităţile de integrare în meca-
nismul economic actual şi capacitatea de rezistenţă a întreprinzătorilor particu-
lari români. În continuare sunt sintetizate, In patru planuri, măsurile prin care 
statul, pe de o parte, şi întreprinzătorul, pe de alta, ar putea să le adopte pentru 
atingerea obiectivului propus. Acestea se referă la: cadrul juridic al mecanis-
mului economic; relaţiile de piaţă; creşterea prin acumulare de capital; infuzia 
de capital străin. Şi, pentru că volumul de informaţii avut la dispoziţie a fost 
substanţial, s-a preferat ea, prin selecţie, ordonarea în trei Apendice tematice: 
formele juridice de funcţionare a IMP în ţările Pieţei Comune; facilităţile acorda-
te IMP în aceste ţări; legislaţia economică, grupată pe sfere de acţiune, adop-
tată in ţara noastră până în prezent. 

Chiar dacă prin elementele prezentate nu s-a reuşit a se identifica toate 
aspectele implicate în atingerea obiectivului propus, atenţia acordată sectorului 
întreprinderilor mici purticulare de către cei interesaţi va fi substanţial mărită 
după lectura acestei lucrări. 

Considerând tematica abordată ca foarte dificil de epuizat într-o singură 
lucrare, extinderea analizei în lucrarea din 1993 având ca iernă comportamen-
tul IMP în condiţiile tranziţiei la economia de piaţă este mai mult decât necesară. 

Modificări structurale în vederea realizării unei economii competitive 
Colectiv de autori: dr. Lucian Albu (coordonator de program şi de temă), 
Elena Gheorghiu, Cristina Suciu, Aurica Sutaru, Valentin Lazea,  
Elena Moise, Anca Petrovici, Luisa Isăcescu 

Lucrarea şi-a propus, în principal, ca, pornind de la analiza elementelor 
structurale ale crizei actuale a economiei româneşti şi a cerinţelor tranziţiei la 
economia de piaţă, să contureze câteva direcţii privind modificările structurale 
în viitor. În acest context, problematica a fost circumscrisă unui obiectiv esenţi-
al al tranziţiei – realizarea în perspectivă a unei economii competitive. 

În lucrare, conceptul de competitivitate este utilizat, de regulă, în sens 
larg. O astfel de accepţiune, în care problematica competitivităţii apare implicită 
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în aceea mai generală a modificărilor structurale, porneşte de la premisa ca-
racterului dual şi dinamic al competitivităţii în raporturile cu tranziţia şi modifică-
rile structurale, ceea ce permite cuprinderea acesteia atât în categoria condiţii-
lor, cât şi în aceea a rezultatelor. 

Pornind de la constatarea că axiomele implicite ale teoriei echilibrului 
general se bazează pe răspunsurile agenţilor individuali la stimulentele eco-
nomice, în lucrare se argumentează necesitatea ca politicile macroeconomice 
să ţină scama de factorii sociali, instituţionali, tehnologici şi psihologici, ca sti-
mulentele guvernamentale şi profitul să se reflecte în creşterea populaţiei. Ast-
fel, se relevă că o trăsătură importantă a oricărei politici de stabilizare trebuie 
să fie controlul cererii sau absorbţia excesului de lichiditate, dar necesarul său 
pe termen lung depinde de răspunsul favorabil al ofertei. 

Corespunzător ariilor de investigare, lucrarea este structurată în trei părţi. 
În prima parte, se relevă cadrul general al modificărilor structurale în pe-

rioada de tranziţie, fiind analizate cauzele crizei structurale pe care o traver-
sează economia românească în prezent şi contribuţia principalelor ramuri la 
evoluţia unor indicatori macroeconomici în perioada de după 1989. De aseme-
nea, se încearcă definirea clară a concepţiei privind ajustarea structurală şi 
stabilirea unor direcţii prioritare derivate din aceasta. 

În a doua parte a lucrării sunt abordate, în detaliu, problematici semnifi-
cative pentru stabilirea politicilor economice care vizează ajustările structurale: 
starea şi perspectivele procesului investiţional – cu accent pe sursele de finan-
ţare a investiţiilor, situaţia capitalului privai şi atragerea investiţiilor străine; ana-
liza structural-calitativă a forţei de muncă şi şomajului – cu identificarea impac-
tului proceselor de tranziţie şi a perspectivelor de evoluţie; nivelul atins şi per-
spectivele dezvoltării serviciilor în România – cu referire specială la serviciile 
informatice şi financiar-bancare, ca direcţie majoră de restructurare a econo-
miei româneşti, în consens cu evoluţiile înregistrate pe plan mondial; structura 
dimensională şi organizaţională a producţiei şi, în acest context, elementele de 
politică economică privind restructurările necesare realizării unei economii 
competitive. 

În ultima pane a lucrării se abordează, în mod distinct, problematica re-
structurării în cazul industriei, argumentându-se necesitatea următoarei sche-
me generale de etapizare: deconstrucţie – privatizare -– reconstrucţie. Contro-
lul procesului de construcţie revine statului şi trebuie fundamentat pe criterii 
clare, privitoare la întreprindere (grad de rentabilitate, poziţie pe piaţa externă) 
şi la producţie (grad de concurenţialitate). Privatizarea se va face preponderent 
contra cost, impunându-se, totodată, revizuirea atribuţiilor Fondurilor Proprietă-
ţii Private şi adoptarea unor acte normative noi cu privire la o scrie de aspecte 
controversate. Derularea procesului reconstrucţiei revine, cu precădere, noilor 
proprietari, între care statul va continua să deţină un rol major, atât în definirea 
pieţei interne, cât şi, mai ales, în integrarea economico-regională. 
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Starea tehnico-economică a infrastructurii transporturilor  
şi telecomunicaţiilor 
Colectiv de autori: Vasile Viezuină (coordonator de temă),  
Mihai Stoica, Radu Şerbulescu, Daniel Fistung 

În bună măsură neglijat, sectorul transporturilor şi telecomunicaţiilor de la 
noi din (ară este încă ameninţat de o mare rămânere în urmă faţă de circuitul 
european actual. 

1. Infrastructura transporturilor. În prezent, reţeaua rutieră a României 
măsoară circa 72 816 km, din rare doar jumătate sunt drumuri modernizate. 
Urmare unei politici de ignorare a locului şi rolului drumurilor în cadrul unei so-
cietăţi moderne, astăzi peste 60% din lungimea întregii reţele rutiere este în 
stare necorespunzătoare, cu aproape 40% în stare rea. 

Având în vedere aceste stări de fapt, pentru modernizarea infrastructurii 
rutiere şi racordarea acestora la cele europene internaţionale, trebuie realizate, 
într-o etapă imediată, lucrări ce ţin de repararea şi ranforsarea a circa 3000 km 
drumuri europene, construirea de autostrăzi (dintre rare o prioritate absolută o 
reprezintă „Transeuropa Nord-Sud (TEM)", care pe teritoriul României va avea 
820 km pe ruta Nădlac-Arad-Deva-Sibiu-Piteşti-Bucureşti-Constanţa, drumuri 
expres, rapide, precum şi construirea şi modernizarea podurilor aferente, a pa-
sajelor denivelate, a locurilor de parking etc. 

În ceea ce priveşte infrastructura feroviară, comparativ cu alte ţări, densi-
tatea acesteia în ţara noastră este mai redusă, deşi se consideră că reţeaua 
căilor ferate satisface nevoile interne ale României pentru traficul de mărfuri şi 
călători. Ponderea liniilor electrificate în totalul reţelei feroviare în ţara noastră 
se situează în urma unor ţări dezvoltate economic. Totodată, din punct de ve-
dere al mecanizării şi automatizării instalaţiilor conexe, infrastructura feroviară 
românească este sub nivelul ţărilor occidentale. 

Deficienţa principală a infrastructurii căilor ferate în ţara noastră, în com-
paraţie cu cea din Europa Occidentală, o constituie faptul că reţeaua feroviară 
şi instalaţiile conexe nu corespund cerinţelor de viteză utilizate în traficul inter-
naţional. Datorită restricţiilor de viteză pe 5 961 km linii magistrale, viteza de 
deplasare a trenurilor realizată în România este mult inferioară cetei din alte 
ţări. 

Obiectivul principal în restructurarea infrastructurii transporturilor căilor 
ferate este, pentru următorii ani, modernizarea acestora în scopul realizării 
unor viteze de circulaţie mai ridicate. Pentru aceasta este necesară, în primul 
rând, reducerea şi, treptat, eliminarea restricţiilor de viteză prin efectuarea la 
timp a reparaţiilor capitale necesare. O a doua etapă o constituie trecerea la 
viteza de circulaţie de 140 - 160 km/h pe magistralele feroviare, care asigură 
legătura dintre marile centre economice prin reînnoirea şi repararea căilor fera-
te pe aceste porţiuni. În perspectiva mai îndepărtată este necesară crearea 
condiţiilor tehnice pentru realizarea unor viteze de circulaţie de 200 km/h prin 
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înnoirea infrastructurii feroviare şi evaluarea oportunităţii construirii unor linii 
specializate de mare viteză. 

Zestrea infrastructurală aeroportuară cuprinde 17 aeroporturi, din care 15 
au fost. construite şi modernizate în perioada 1950 - 1980 şi două (Kogălni-
ceanu şi Otopeni) în perioada 1980- 1990. Dotarea tehnică specifică s-a reali-
zat la nivelul şi solicitările de trafic din perioadele menţionate, ceea ce – conju-
gat cu faptul că până în prezent nu s-au efectuat decât in mică măsură repara-
ţiile capitale necesare – a dus la o depreciere fizică şi morală a pistelor şi insta-
laţiilor din dotare şi ia o diminuare apreciabilă a capacităţii de primire a aero-
porturilor, atât prin impunerea de restricţii privind gradul de încărcare a aerona-
velor de tipurile BAC 1-11 şi IL-18, cât şi prin nepermiterea la aterizare a celor 
de genul IL-92, B-707 şi TU-154. Pe unele rute interne nu s-au efectuat zboruri 
în perioadele de iarnă datorită lipsei de pasageri. 

În domeniul infrastructurii aeroportuare se are în vedere, prioritar, mo-
dernizarea celor 15 aeroporturi interne şi luarea în considerare a posibilităţii ca 
o parte din acestea să fie echipate şi reamenajate în funcţie de cerinţele re-
glementărilor aeronautice externe, în aşa fel încât să poată deveni şi acestea 
aeroporturi internaţionale. 

Dotarea infrastructurală portuară cuprinde 37 de porturi (cu o capacitate 
totală de 486 mil. tone/an), construite şi modernizate într-un interval mare de 
timp, la nivelul şi cerinţele impuse de traficul şi tipologia navelor perioadelor 
respective, nemaicorespunzând în multe privinţe cerinţelor actuale. 

În domeniul infrastructurii fluviale prioritare sunt: rezolvarea problemelor 
care vor apărea in urma deschiderii coridorului fluvial Rhin-Main-Dunăre şi ai 
căilor de navigaţie interioară Bucureşti-Dunăre (de pe râul Argeş) şi Prut-
Dunăre. 

În domeniul infrastructurii maritime principalele probleme se ridică în le-
gătură cu modernizarea infrastructurii portului Constanţa. 

2. Infrastructura comunicaţiilor. Decalajul existent între ţările cu econo-
mie dezvoltată şi România, în ceea ce priveşte infrastructura comunicaţiilor, 
este, potrivit aprecierii specialiştilor în domeniu, de 15-20 de ani. De altfel, ni-
velul PIB realizat în sectorul comunicaţiilor este de numai 30 de dolari pe locui-
tor în România (apropiat ca valoare de media ţărilor est-europene), faţă de 340 
de dolari pe locuitor în ţările dezvoltate. 

Această situaţie se datorează, printre altele, şi faptului că, timp îndelun-
gat, investiţiile pentru comunicaţii s-au menţinut la un nivel scăzut, de circa 
0,18% din PIB în România faţă de 0,66% din PIB în ţările dezvoltate. Ca o 
consecinţă a acestui fapt, dotarea tehnică actuală în sectorul comunicaţiilor es-
te complet necorespunzătoare, uzura fizică şi morală afectând cea mai mare 
parte a utilajelor aflate în funcţiune. O situaţie particulară o prezintă sectorul te-
lefoniei vocale, unde funcţionează încă un sistem bazat pe tratarea analogică a 
informaţiei, utilizând centrale telefonice Cross Bar Pentaconta şi Rotary vechi, 
din care unele de 50 - 60 de ani. 
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După 1990 s-a trecut la modernizarea sectorului de comunicaţii pe o 
concepţie unitară de informatizare a societăţii româneşti. Un impact puternici-
au avut schimbările în structura organizatorică a sectorului, cu efecte asupra 
condiţiilor de desfăşurare a activităţii economice. Distribuţia prerogativelor de-
cizionale fără interferenţe şi suprapuneri de atribuţii, în structuri descentraliza-
te, lasă loc liber iniţiativei private şi, după cum s-a dovedit din evoluţia eveni-
mentelor, este atractivă pentru capitalul străin. În acest fel a fost posibilă apari-
ţia ofertei de servicii de comunicaţii cu valoare adăugată. În contextul economic 
actual, câştigul cel mai important rezultat din acţiunile desfăşurate până în pre-
zent este dat de deschiderea sectorului de comunicaţii către instalarea unor re-
laţii concurenţiale şi a posibilităţilor pentru privatizare. 

În concluzie, considerăm că pentru ţara noastră continuarea investiţiilor 
la obiectivele de infrastructură de interes naţional se justifică economic şi con-
stituie o prioritate strategică. 

2.5. INSTITUTUL DE ECONOMIE AGRARĂ 

Stadiul actual al dezvoltării agriculturii şi industriei alimentare,  
obiective, direcţii şi mijloace de acţiune pentru continuarea  
reformei în sectorul agroalimentar 
Coordonator: Dumitru Dumitru 

Studiul, elaborat de cercetători din Institutul de Economie Agrară al Insti-
tutului Naţional de Cercetări Economice şi specialişti din Ministerul Agriculturii 
şi Alimentaţiei, urmăreşte să servească elaborării programului de guvernare în 
realizarea unuia din obiectivele strategice fundamentale ale dezvoltării econo-
mice şi sociale: SECURITATEA ALIMENTARĂ A POPULAŢIEI. 

Pe baza analizei fenomenelor şi proceselor care au avut loc în perioada 
1990 - 1992 ţi a investigării tendinţelor previzibile, studiul îşi propune să ofere 
elemente necesare realizării următoarelor obiective: 

− stoparea declinului producţiei agroalimemare şi relansarea şi dezvol-
tarea sectorului alimentar; 

− asigurarea securităţii alimentare a populaţiei prin punerea în valoare a 
potenţialului de producţie agroalimentară naţională, precum şi asigu-
rarea cererii solvabile a populaţiei pe baza creşterii produsului intern 
brut; 

− formarea şi dezvoltarea unei agriculturi durabile, capabilă să creeze, 
în condiţiile economiei de piaţă, surplusul economic necesar propriei 
dezvoltări şi participări la echilibrul general, să producă materii prime 
„curate" şi să asigure producătorilor agricoli venituri comparabile cu 
cele ale altor grupuri socio-economice, să favorizeze creşterea calită-
ţii vieţii agricultorilor şi a întregii societăţi; 
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− creşterea productivităţii muncii sociale în sectorul agroalimentar prin 
formarea unei economii agroalimentare moderne; 

− creşterea eficienţei economice a sectorului agroalimentar pe baza in-
tegrării cu Piaţa Comună, cu Republica Moldova şi pe plan regional şi 
mondial. 

În prima parte a lucrării – EVOLUŢIA AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI 
ALIMENTARE ÎN PERIOADA 1990-1992 – se analizează mutaţiile fundamen-
tale în domeniul proprietăţii, în organizarea activităţii, în integrarea agriculturii şi 
industriei alimentare în mecanismele pieţei, cu influenţe asupra securităţii ali-
mentare. 

O atenţie deosebită se acordă investigării procesului fundamental care 
caracterizează tranziţia agriculturii la economia de piaţă – formarea proprietăţii 
private şi a gospodăriei ţărăneşti de lip familial pe baza aplicării Legii fondului 
funciar. Sunt puse în evidenţă: realizările obţinute în stabilirea dreptului de pro-
prietate asupra terenurilor tuturor celor nedreptăţiţi de lege şi rămânerile In ur-
mă in eliberarea titlurilor de proprietate; procesul incomplet al reconstituirii 
dreptului de proprietate asupra celorlalte mijloace de producţii! din patrimoniul 
cooperativelor agricole şi fenomenele distructive care au avut loc; pro-cesele 
pe care le generează aplicarea Legii fondului funciar – constituirea unor propri-
etăţi de mici dimensiuni, fărâmiţarea excesiv de marc a proprietăţii funciare în 
parcele, formarea unui număr mare de gospodării ţărăneşti cu o capacitate re-
dusă de producţie şi cu posibilităţi limitate de integrare In fluxurile caracteristice 
economici de piaţă.  

În decursul celor trei ani s-a manifestat o scădere a producţiei agricole 
ale cărei cauze principale rezidă în combinarea consecinţelor crizei structurale 
a vechiului sistem al economiei de comandă cu cele ale crizei tranziţiei la eco-
nomia de piaţă, amplificate de amploarea şi profunzimea schimbărilor structurii 
de proprietate şi reorganizării exploataţilor agricole într-un timp scurt, fără pre-
gătirea corespunzătoare, modul defectuos de aplicare a Legii fondului funciar, 
lipsa de capital a noilor producători agricoli, neasigurarea sau slaba utilizare a 
unor factori cu rol determinant în producţie şi proliferarea utilizării unor tehnici 
şi tehnologii vechi, tradiţionale, de slab randament. 

Reducerea producţiei la principalele produse agricole a deteriorat rapor-
tul dintre oferta şi cererea de produse agricole şi a impus recurgerea la impor-
turi masive care a împovărat economia naţională. 

Partea a doua a lucrării se referă la CONTINUAREA REFORMEI, 
OBIECTIVE, DIRECŢII ŞI MIJLOACE DE ACŢIUNE – Orientarea strategică 
fundamentală o constituie formarea unei economii agroalimentare moderne, 
care pe baza dezvoltării agriculturii durabile şi a mecanismelor economiei de 
piaţă, în condiţiile unui rol activ al statului, să stopeze declinul producţiei, să 
conducă la înlăturarea dezechilibrelor dintre cererea şi oferta de produse ali-
mentare, să contribuie la soluţionarea problemei securităţii alimentare. 
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Pentru îmbunătăţirea consumului alimentar al populaţiei s-au proiectat 
trei variante – minimă, medie şi maximă – privind nivelul producţiilor ce urmea-
ză să fie atinse la principalele produse vegetale şi animale, diferenţiate în ra-
port de posibilităţile de alocare a factorilor de producţie. 

Principala direcţie de acţiune pentru formarea unei noi structuri agrare o 
constituie PRIVATIZAREA, care se află In plină desfăşurare, determinând atât 
formele de proprietate şi de exploataţii cât şi restructurarea producţiei. 

În vederea formării şi consolidării gospodăriilor ţărăneşti bazate pe mun-
ca familiei lucrarea inserează direcţii de acţiune şi măsuri cu privire la: a) inten-
sificarea activităţii de punere a pământului în posesia ţărănimii şi acordarea ti-
tlurilor de proprietate astfel încât acest proces să se încheie până în 1995; b) 
îmbunătăţirea aprovizionării cu mijloace moderne şi cu material biologic de ca-
litate superioară; c) creşterea dimensiunii exploataţiilor ţărăneşti prin cumpăra-
rea de pământ şi prin arendare; d) organizarea cooperaţiei rurale şi funcţiona-
rea acesteia pe principiile economici de piaţă. 

Un loc important ocupă în lucrare problematica privatizării societăţilor 
comerciale cu capital de stat, a celor care prestează servicii pentru agricultură 
în domeniile mecanizării, lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, asigurării seminţe-
lor şi materialului săditor, protecţiei plantelor, sanitar-veterinar precum şi a so-
cietăţilor comerciale din industria alimentară, în funcţie de specificul activităţii 
acestor societăţi sunt menţionate variante posibile de privatizare şi de reorga-
nizare. 

Soluţionarea problemei securităţii alimentare este organic dependentă de 
FORMAREA SISTEMULUI INSTITUŢIONAL AL ECONOMIEI DE PIAŢĂ care 
să asigure dezvoltarea agriculturii prin acţiunea variabilelor macroeconomice 
cu funcţii de producţie şi a variabilelor macroeconomice cu funcţii de reglare. 
Oprirea declinului producţiei, contracararea inflaţiei şi depăşirea dezechilibrelor 
existente, necesită utilizarea unui sistem complex şi coerent de stabilizatori ai 
pieţelor cum sunt: programele de producţie prin care să se coreleze oferta cu 
cererea solvabilă, preţuri la factori de producţie, produse agricole şi servicii ca-
re să îmbine acţiunea de liberalizare a acestora cu controlul puterii publice, 
credite diferenţiate In raport de natura activităţii pentru care se solicita, impozi-
te şi taxe echilibrate şi suportabile de către producătorii agricoli, de formare şi 
utilizare a subvenţiilor, precum şi a fondurilor destinate asigurării de risc a pro-
ducătorilor. 

Hotărâtor pentru stoparea declinului agriculturii şi relansarea şi dezvolta-
rea producţiei este FORMAREA ŞI UTILIZAREA CAPITALULUI. Pornind de la 
stadiul actual şi de la unele ipoteze luate în calcul, în lucrare se ajunge la con-
cluzia că în varianta medie de creştere a producţiei agricole, agricultura îşi 
poate crea surse proprii de capital care însumează în perioada 1993 - 1996 
aproximativ 1,1 mii miliarde Ici faţă de 2,4 mii miliarde Ici cât ar fi necesar pen-
tru dezvoltarea şi modernizarea aparatului productiv în vederea realizării nive-
lurilor de producţie şi veniturilor proiectate. Aceasta presupune intervenţia pu-



 
 

 

196 

terii publice pentru acoperirea diferenţei din alte surse, sub forma investiţiilor 
din alocaţii bugetare şi de subvenţii pentru susţinerea factorilor de producţie la 
produsele strategice, acţiunii zooveterinare etc., bonificarea la dobânzile pentru 
creditele de producţie şi de investiţii. Principalele direcţii de investiţii în perioa-
da 1993 - 1996 sunt repunerea în funcţiune a sistemelor de irigaţii, înlocuirea 
mijloacelor mecanizate uzate – fizic şi moral, modernizarea şi diversificarea 
parcului de tractoare şi maşini agricole, refacerea şi îmbunătăţirea efectivelor 
de bovine. 

Realizarea obiectivului strategic privind securitatea alimentară impune 
utilizarea pe scară largă a POTENŢIALULUI ŞTIINŢIFIC existent în unităţile de 
cercetare şi proiectare, aplicarea rezultatelor performante obţinute pe plan in-
tern şi internaţional şi ridicarea gradului de PREGĂTIRE PROFESIONALĂ ŞI 
MANAGERIALĂ a producătorilor agricoli. În lucrare se susţine ideea că activi-
tatea ştiinţifică de laborator şi câmpuri experimentale din institutele şi staţiunile 
de cercetare şi din fermele didactice să fie finanţată de la bugetul statului şi din 
alte surse comerciale, iar activitatea de producţie să se desfăşoare în regimul 
societăţilor comerciale. Creşterea potenţialului productiv al resurselor de mun-
că din agricultură s-ar putea realiza de către instituţii guvernamentale şi negu-
vernamentale prin organizarea de cursuri de calificare în diferite activităţi şi 
meserii şi a sistemului de extension pentru consultanţă în domeniile tehnologic, 
marketing, management şi juridic. 

Procesele şi mutaţiile declanşate in agricultură necesită crearea unui 
mecanism de PARTENERIAT, ca sistem de cooperare instituţională între sec-
torul public şi privat care ar putea servi ia mobilizarea experienţei şi resurselor 
diferitelor instituţii publice şi particulare; adaptarea politicii agrare şi rurale ia 
condiţiile specific regionale şi locale; armonizarea dezvoltării locale şi regionale 
cu cea naţională; folosirea eficientă a mijloacelor sectorului public şi privat. 

Obiectivele şi programele parteneriale de dezvoltare a agriculturii şi zo-
nelor rurale în perioada de tranziţie ar putea fi: a) îmbunătăţirea condiţiilor de 
viaţă ale producătorilor agricoli şi ale populaţiei din spaţiul rural şi participarea 
la ridicarea generală a calităţii vieţii; b) aprovizionarea populaţiei şi a economiei 
cu cantităţile necesare de produse la preţuri rezonabile; c) producerea de ali-
mente „curate" şi armonizarea agriculturii cu mediul înconjurător; d) participa-
rea agriculturii la integrarea pe plan regional, european şi mondial. 

Continuarea reformei în agricultură presupune completarea CADRULUI 
LEGISLATIV cu noi legi cum ar fi: Legea cadastrului funciar genera! şi publici-
tatea funciară, Legea arendării, Legea pentru organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei de Dezvoltare şi Amenajare Rurală, Legea creditului agricol, Legea 
privind producerea, controlul calităţii, comercializarea şi folosirea seminţelor şi 
materialului săditor, precum şi înregistrarea şi protecţia soiurilor, Legea privind 
protecţia plantelor cultivate, a pădurilor, carantina fitosanitară şi regimul de uz 
fitosanitar şi altele. 
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Evoluţii şi estimări ale PIB-ului în agricultură în perioada 1989-2000 
Autor: Filon Toderoiu 

1. Identificarea şi comensurarea modalităţilor de dezvoltare a producţiei 
agricole, pe termen scurt şi mediu, presupun elaborarea unor alternative care 
să ia în considerare efectele proceselor de destructurare intervenite după 
1989, dar şi aprecierea tendinţelor înregistrate de înzestrarea cu resurse de 
producţie şi raporturilor de economicitate în utilizarea acestora. 

2. Demersul metodologic întreprins porneşte de la o privire retrospectivă 
a mişcării agregatului economic al agriculturii, ca rezultantă a antrenării pro-
ductive a resurselor umane, materiale şi financiare, pe baza căruia să se anali-
zeze mecanismele motrice ale tendinţelor semnalate, ca suport al fundamentă-
rii unor alternative de oprire a regresului, corecţie a evoluţiilor anormale şi ela-
borare a variantelor de relansare a creşterii economice. 

3. Analiza evoluţiei pe termen lung a raportului agricultură/economie na-
ţională, din perspectiva unor macroindicatori economici sintetici de rezultate 
(produs social, venit naţional, produs intern brut) scoate în relief „momentul" de 
inflexiune (anul 1990) în tendinţa descrescândă a raportului, în sensul că agri-
cultura înregistrează „căderi" relative inferioare ramurilor neagricole şi econo-
miei în ansamblu, între maeroindicatorii de eforturi (populaţie activă ocupată, 
fonduri fixe, investiţii), doar factorul „muncă" înregistrează un indice de devan-
sare subunitar, dar crescător (de la 0,364 în 1990 la 0,406 în anul 1992). 

4. În perioada 1989-1992, urmare a reculului mult măi intens al indicatori-
lor de capitalizare în agricultură, comparativ cu ramurile neagricole, a făcut ca 
evoluţia valorii adăugate să fie determinată, preponderent, de antrenarea unui 
volum de muncă vie relativ constantă, dar tot mai slab înzestrată tehnic. 
Această evoluţie, contrară tendinţelor din agriculturile moderne, de a obţine 
câştiguri de productivitate prin alocare crescândă de muncă vie, reclamă inter-
venţia energică a întregii economii naţionale în capitalizarea agriculturii, cel pu-
ţin în sectoare esenţiale, purtătoare de progres tehnic şi economisitoare de 
muncă vie. 

S-au utilizat, cu titlu orientativ, şi scenariile predictive elaborate de insti-
tuţii autorizate (Banca Mondială, Comisia Naţională de Prognoză, Institutul de 
Prognoză Economică) ca repere - ordin de mărime pentru elaborarea variante-
lor proprii de prognoză a produsului intern brut în agricultură. 

5. Variantele proiectate pentru indicatorii valorici sintetici ai producţiei 
agricole au la bază ipoteze de creştere a producţiei agricole finale, cu antrena-
re în ritmuri şi intensităţi diferite de resurse şi factori, ceea ce a condus la di-
namici diferenţiate ale valorii adăugate brute, ca suport economic de formare a 
capitalului în agricultură. Încercând a răspunde la întrebarea dacă agricultura 
are forţa economică de a crea surplus economic şi în ce măsură acesta poate 
fi disponibilizat pentru investiţii, se porneşte de la premisa conform căreia va-
loarea producţiei agricole (echivalentă cu producţia finală) este indicator „con-
trolabil" (între nivelurile de alocare a inputurilor şi randamentele la ha şi pe cap 



 
 

 

198 

de animal se află raporturi de strânsă dependenţă), iar valoarea adăugată bru-
tă este considerată indicator sursă de formare brută de capital, sursă de evalu-
are a capacităţii investitoare în agricultură. 

6. Criza actuală de subproducţie poate fi ameliorată prin asigurarea – 
chiar dacă îndatorantă acum – la nivelul nevoilor reale, a inputurilor esenţiale 
pentru creşterea producţiilor agricole, intervenţia hotărâtă a statului pentru opri-
rea declinului producţiei agroalimentare fiind poate cea mai ia îndemână alter-
nativă pentru realizarea unor echilibre macroeconomice principale în agricultură. 

Evaluarea potenţialului actual al resurselor agriculturii 
Colectiv de autori: Simona Bara (coordonator), Monica Staicu,  
Gabi Nedelcu, Sima Valeriu, Daniela Giurcă, Alide Aivas,  
Mariana Mânăstireanu, Minodora Moldovan, Varujan Magharian,  
Mirela Rusali, Marioara Rusu, Cristina Vasiloiu 

Lucrarea are un pronunţat caracter tehnic. Se analizează „starea" poten-
ţialului principalelor resurse antrenate în obţinerea producţiei agricole. 

În forma actuală lucrarea are şi un caracter documentar. Ideea care a 
stat la baza acesteia a fost de „inventariere" cantitativă şi calitativă căci re-
structurarea începută în agricultură după 1989 a indus ample modificări în ni-
velul, evoluţia şi structura inputurilor implicate în procesele de producţie. 

De asemenea, destructurarea sistemelor de proprietate, de producţie şi 
de organizare din agricultură începând din 1990 nu au mai permis utilizarea 
eficientă a resurselor implicate în procesele de producţie. 

S-au luat în considerare principalele resurse cu aport hotărâtor în obţine-
rea producţiei agricole: clima; apa; pământul; materialul biologic; resursele ma-
teriale şi financiare. 

Pentru fiecare din elementele mai sus menţionate au fost analizate: par-
ticularităţile antrenării în procesele de producţie din cadrul ramurii; mărimea; 
evoluţia; structura; gradul de utilizare. De asemenea, s-au evidenţiat unele 
tendinţe pe termen scurt şi mediu privind antrenarea în procesele de producţie 
a principalelor resurse. Procesele de evaluare şi de analiză a principalelor re-
surse antrenate în desfăşurarea proceselor de producţie din agricultură au fost 
abordate diferenţiat în funcţie de tipologia acestora pe viitor fiind necesară 
aprofundarea analizelor de acţiune corelată a acestor clemente. 

Analiza situaţiei actuale a structurilor de producţie  
şi evoluţii previzibile până în anul 2000 
Colectiv de autori: Simona Bara, Minodora Moldovan,  
Avrămiţă Gheorghe 

Analiza nivelului alocărilor de factori şi a producţiilor agricole obţinute în-
tre 1989 -1992 în vederea cunoaşterii evoluţiei principalelor fenomene şi pro-
cese din cadrul ramurii, a identificării raporturilor agricultură - economia naţio-
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nală în perioada de început a tranziţiei la economia de piaţă şi a obţinerii unor 
clemente necesare proiectării atât a nivelurilor de alocare a resurselor, cât şi 
mărimii producţiei agricole au constituit obiectivele prioritare ale lucrării. 

A. Declinul producţiei agricole în perioada 1989-1992 s-a datorat schim-
bărilor ce au avut loc în structurile socio-economice generale şi lipsei unei pe-
rioade de pregătire a condiţiilor necesare noului tip de economic. 

1. Producţia agricolă a înregistrat modificări structurale şi de productivitate. 
Trebuie subliniat că, in perioada de analiză, factorii de producţie alocaţi 

au fost distribuiţi discontinuu şi în cantităţi insuficiente. 
Producţia totală de cereale a scăzut In anul 1992 faţă de 1989 cu peste 

6 milioane tone, datorită reducerii suprafeţei cultivate (cu circa 800 mii ha) şi a 
producţiei medii scăzute (2188 kg/ha); în 1992 suprafaţa cultivată cu porumb a 
fost mai mare cu 22,3% faţă de 1989, iar producţia totală a fost scăzută datori-
tă randamentelor care au fost de numai 2042 kg/ha. 

La sfecla de zahăr, în 1992 s-a redus atât suprafaţa cultivată, cât şi pro-
ducţia totală. 

Plantele oleaginoase au reprezentat – în 1992 – 9,4% din suprafaţa cul-
tivată; diminuarea cu circa 68% a suprafeţelor de soia de la 512,2 mii ha în 
1989 la 165,5 mii ha în 1992, nu a fost compensată de majorarea suprafeţelor 
deţinute de floarea-soarelui. Pe ansamblu, producţia totală a scăzut în 1992 
faţă de 1989 cu 8,5%. 

La cultura cartofului se constată o diminuare a suprafeţelor ocupate şi a 
producţiei totale de aproape 2 ori. 

2. În ultimii trei ani efectivele de animale au avut o tendinţă de scădere, 
apărând în 1992 o uşoară stabilizare la bovine şi ovine. 

În sectorul creşterii animalelor au avut loc mutaţii importante, trecându-
se de la o accentuată concentrare şi specializare a producţiei tocmai la polul 
opus. Ca efect, în prezent în gospodăriile individuale ale populaţiei se află pes-
te 80% din efectivele de bovine şi ovine, 60% din porcine şi 47,5% din păsări. 

Producţia totală de lapte a crescut în 1992 faţă de 1989 cu 3,4% ca ur-
mare a schimbării sistemului de proprietate (90,2% din efectivele de vaci se 
găsesc în gospodăriile individuale şi producţia medie pe animal a sporit cu 358 
litri/vacă – 2250 litri în 1992 şi respectiv 1892 litri în 1989). 

Producţia totală de carne şi ouă s-a redus datorită diminuării efectivelor 
şi randamentelor, ca efect al neasigurării cantitative şi calitative a furajării. 

3. Consumul alimentar şi cererea solvabilă a populaţiei au fost profund 
influenţate de reformele economice, politice şi sociale, costul alimentaţiei în 
familiile din România devenind în 1992 faţă de octombrie 1990 de 13,3 ori mai 
mare. Cheltuielile totale pentru alimente (inclusiv cele obţinute din producţia 
proprie) au ajuns să reprezinte 75 - 90% din total; nivelul mediul anul al consu-
mului alimentar, în 1991 comparativ cu 1990, a scăzut la cele mai multe produse. 

B. În proiectarea nivelurilor de alocare a factorilor pentru producţia agri-
colă s-a avut în vedere funcţia esenţială a ramurii de a asigura necesarul de 
consum al populaţiei, al industriei şi chiar unele disponibilităţi pentru export. 
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Au fost elaborate trei variante privind nivelul principalelor produse agrico-
le (minimă, medie şi maximă); s-au avut în vedere tendinţele anilor anteriori şi, 
mai ales, nivelurile înregistrate în 1992 şi consecinţele pentru 1993. Diferenţele 
dintre variante au apărut din posibilităţile diferite de alocare a factorilor. 

De asemenea, menţionăm că, creşterea moderată a numărului de ani-
male în perioada 1993-1996 a avut în vedere posibilităţile medii ale ramurii de 
asigurare a nutreţurilor de volum şi a concentratelor. 

1. În varianta minimă proiecţiilor sunt realizate pentru condiţii reduse de 
alocare a factorilor; producţiile estimate a se obţine în această variantă nu vor 
putea acoperi necesarul de grâu şi cartofi în 1993; la sfeclă de zahăr în 1993 - 
1994; la producţia de carne şi lapte se estimează că se va atinge un minim de 
consum abia în anul 1995. 

2. În varianta medic nivelurile propuse reflectă „potenţialul mediu" al 
agriculturii, In condiţiile în care suprafaţa amenajată pentru irigai şi irigabilă şi 
consumul de îngrăşăminte chimice vor fi aproape duble faţă de varianta minimă. 

Producţiile totale vegetale ce se vor putea obţine nu vor acoperi necesa-
rul de consum în 1993 la grâu, zahăr, cartofi; la lapte şi produse lactate, pro-
ducţia estimată nu va asigura necesarul de consum în perioada 1993 - 1995; 
producţia de carne estimată va asigura necesarul minim de consum începând 
din 1994. 

3. În varianta maximă alocarea factorilor se realizează la un nivel relativ 
normal (apropiat de nivelul anului 1989) randamentele sunt sporite faţă de ce-
lelalte două variante, dar la unele produse se situează încă sub potenţialul bio-
logic şi tehnologic existent. În această alternativă producţiile obţinute vor putea 
satisface un necesar de consum apropiat de nivelul mediu european. 

4. Nivelul mediu al consumurilor proiectate pentru principalele produse 
agroalimentare a fost puternic influenţat de tendinţa de sporire a autoconsumu-
lui diferitelor tipuri de gospodării – în special a celor ţărăneşti – şi deci de dimi-
nuare a cantităţilor procurate prin unităţile comerţului cu amănuntul; pe de altă 
parte, se estimează că în viitor, consumul va fi afectat şi de dinamica modifică-
rii cererii solvabile a populaţiei. 

Alternative ale exploataţiilor agricole în funcţie de dimensiune  
şi zona ayropedoclimaticâ 
Colectiv de autori: Constantin Bolocan, Eugen Burcea,  
Nicolae Ciobotaru, Eftimie Ristea, Nicolae Turliu, Ileana Târjea,  
Ion Bunescu, L. Mateescu 

Lucrarea îşi propune să evalueze posibilităţile pe care le au exploataţiile 
agricole ce apar în urma desfiinţării sectorului cooperatist, în cele zece zone 
agropedoclimatice reprezentative, pentru realizarea profitului în condiţiile utili-
zării corecte a resurselor materiale şi umane. 

Mutaţiile majore intervenite prin desfiinţarea sectorului cooperatist, pun 
exploataţiile agricole nou înfiinţate în faţa unor probleme dificile: lipsa de mij-
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loace băneşti, lipsa bazei materiale, mijloace energetice, maşini agricole şi 
unelte, spaţii de producţie şi depozitare, lipsa unor servicii, necunoaşterea pie-
ţei, lipsa cunoştinţelor de specialitate etc. 

Rezolvarea problemei exploataţiei agricole este vitală într-un sistem în 
care aceasta asigură circa 80% din necesarul de produse agroalimentare şi 
necesită asigurarea cadrului legislativ, mişto ea terenurilor, legea arendei, asi-
gurarea creditelor cu dobânzi mici, perfecţionarea aprovizionării cu factori, a 
prelucrării şi transformării producţiei şi nu în ultimul rând asigurarea unei pro-
tecţii sociale corespunzătoare (pensii, indemnizaţii, etc.) 

Conform Legii fondului funciar în proprietatea familiei se poate acorda o 
suprafaţă de 0,5-10 ha, dar în scenariul nostru am avut în vedere module de 
până la 500 ha, posibile de gestionat, în viitor, de un specialist sau de un bun 
gospodar. 

Pentru a putea compara direct eficienţa economică pe cultură, animal, 
modul şi zonă, s-a menţinut acelaşi set de indicatori tehnico-economici: ran-
damente, cheltuieli materiale şi cu forţa de muncă, cheltuieli totale, marja brută, 
consumul de forţă de muncă manuală ţi mecanică şi profitul. Stabilirea structu-
rilor de producţie pe module s-a făcut în funcţie de specificul zonei şi de mări-
mea exploataţiei: în cele mici o structură mai complexă, iar In cele mari o spe-
cializare pe anumite produse, cu asigurarea cerinţelor agrotehnice. 

Lucrarea poale constitui un suport orientativ pentru utilizarea corectă a 
forţei de muncă, a resurselor băneşti şi a profitului pentru asigurarea unor pro-
ducţii mari şi stabile ţi venituri comparabile cu cele realizate în mediul urban. 
Pe baza evaluărilor la hectar şi pe animal se poate construi o diversitate de va-
riante In funcţie de scopul urmărit: maximizarea profitului, încadrarea In dispo-
nibilul de forţă de muncă, numărul de ani necesari In care exploatantul poate 
să-şi asigure propriile fonduri circulante etc. 

Studiul reprezintă o primă etapă în efortul de consolidare al exploataţiilor 
agricole, urmând ca ulterior să trecem la stabilirea unor structuri de producţie 
care să urmărească realizarea mai multor deziderate, să ducă la consolidarea 
exploataţiilor şi la integrarea cât mai rapidă la cerinţele pieţei interne şi externe. 

Pe baza elementelor cuantificate la nivelul exploataţiilor, se pot face 
agregări pe zone şi pe ţară, obţinându-se informaţii privitoare la: cantitatea de 
produse disponibile, necesarul de forţă de muncă (populaţia ce poate fi absor-
bită în activităţi agricole), valoarea PIB din agricultură, nivelul cheltuielilor mate-
riale (valoarea pe care agricultura o poate retur-na furnizorilor în alte ramuri din 
amonte, respectiv necesarul de fonduri circulante), nivelul creditelor de produc-
ţie, posibilităţile de capitalizare ale sectorului privat al agriculturii etc. 

Arenda – factor de reglare a pieţelor 
Colectiv de autori: Constantin Bolocan, L. Savin, Eftimie Ristea 

Înainte de a fi un simplu preţ stabilit între două părţi, (proprietar şi aren-
daş) privind un anumit bun, arenda reprezintă o opţiune individuală dintre mai 
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multe posibilităţi privind exercitarea dreptului de proprietate în totalitatea sa sau 
pe prerogative separate. 

Acordul de voinţă al proprietarului de a ceda pe termen limitat dreptul de 
utilizare a bunului său în favoarea unei alte persoane (arendaş), în schimbul 
unei arende (în natură sau/şi în echivalent bănesc), se circumscrie unui context 
mai larg, care vizează în primul rând piaţa produselor agricole. 

Luată în acest context, arenda este un reglator al pieţei datorită faptului 
că se determină (în principal): participarea la piaţă a producătorilor specializaţi 
şi pregătiţi profesional; creşterea concurenţei zonale, stabilirea preţului de echi-
libru la un nivel real ce caracterizează condiţiile specifice de producţie; înde-
părtarea posibilităţii de speculare a pământului ca marfă; orientarea producţiei 
agricole spre acele produse a căror cerere (prin volum, putere de cumpărare şi 
preferinţele consumatorilor), poate asigură un profit normal arendaşului (după 
acoperirea valorii arendei); dezvoltarea zonelor favorabile producţiei agricole; 
compactarea terenurilor, compensarea creşterii costurilor prin arendă; mai bu-
na flexibilitate, temporală şi spaţială, a producătorului, cunoaşterea mai bună a 
pieţelor. 

Arenda va suferi o scrie de transformări privind conţinutul juridic, regle-
mentările juridice, contextul juridic; clementele componente (renta funciară, 
amortismentul pentru investiţiile făcute, dobânda la capitalul investii), caracterul 
economic, social şi politic, rolul său. 

De asemenea, rolul arendei, prin importanţa, avantajele, dezavantajele, 
influenţele şi influenţările sale constituie un subiect ce trebuie alcni tratat. 

În perspectivă, arenda se constituie ca un factor şi ca o determinare, 
având deci un caracter de variabile a unui sistem economic în care celelalte 
necunoscute pot căpăta o determinare matematică strictă pe anumite perioade 
(intervenţia puterii publice, creşterea productivităţii muncii – marginale şi medii 
–, creşterea rentabilităţii comerciale şi economice etc.). 

Prezentul economic dezvăluie foarte slaba utilizare a acestei variabile, 
contrar tradiţiei existente înainte de 1940, 

Arenda „în parte" utilizată astăzi nu poate satisface necesitatea conectă-
rii activităţii productive la un circuit comercial neîntrerupt, reducând şansa ma-
nifestării complete a fenomenului de arendă. 

Problemele existente nu pot determina însă eliminarea şansei (necesare) 
a introducerii şi utilizării pe scară largă, în agricultură a arendei. 

Elemente de fundamentare ale strategiilor de dezvoltare a industriei 
alimentare în România 
Colectiv de autori: Dinu Gavrilescu, Mariana Grodea, Mihaela Costea, 
Valeriu Sima, Raluca Văleanu, C. Ghement, R. Peoza, Cecilia Alexandri, 
Angela Popescu, Daniela Giurcă, Aivas Alide, Camelia Toma,  
Gabriela Nedelcu, I. Marin 

Proiecţiile de perspectivă ale industriei alimentare au fost concepute ca 
tipuri probabile ale evoluţiei întregii economii naţionale, In care sunt incluse as-
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pectele legate de nivelul producţiei, sursele financiare, raportul cerere-ofertă de 
produse agroalimentare pe piaţa internă, de nivelul preturilor, ritmul inflaţiei şi 
conjunctura politico-economică internaţională. 

Evoluţia acestor obiective economice din 1989 până în 1991 demon-
strează că trecerea la economia de piaţă în sfera agroalimentară este încă în 
plină transformare atât structural-funcţional, cât şi organizatoric. 

Perspectiva prognozată a se realiza la nivelul anilor 2010 - 2020 constă 
în desfăşurarea şi realizarea unor etape succesive privind restructurarea eco-
nomiei agroalimentare pe întreaga filieră: materia primă agricolă – industrializa-
re – produs la consumator. 

Conceptul de privatizare este, în viziunea autorilor, bazat pe următoarele 
trei planuri: 

− Privatizarea proprietăţii. 
− Privatizarea activităţii (a managementului). 
− Modelarea regulilor de funcţionare a întreprinderilor şi orientarea lor 

către piaţă. În toate aceste accepţiuni enumerate mai sus, privatiza-
rea se consideră a fi un mijloc care urmăreşte creşterea eficientei ac-
tivităţii. 

Desfăşurarea procesului de privatizare se bazează pe realizarea unor 
politici specifice, operaţionale, privind raţionalizarea controlului guvernului, sti-
mulare, criterii de investiţii, principii de fixare a preţului, recurgere la pieţe ale 
capitalului, restructurare etc. 

Instituţionalizarea acestor principii îmbracă cel mai frecvent următoarele 
forme: sisteme de corporaţii, holdinguri, întreprinderi monolitice, contracte de 
management. Punctul de pornire al privatizării îl reprezintă procesele de deze-
tatizare şi descentralizare. 

Privatizarea ca mijloc de a transforma o economic cu planificare centrali-
zată într-o economie de piaţă, impune o concentrare asupra a două filiere prin-
cipale: 

− Gradul în care privatizarea poate contribui la crearea unei economii 
de piaţă. 

− Ce alte măsuri politice sunt esenţiale pentru realizarea unei economii 
de piaţă, sau pentru a face ca privatizarea să fie un instrument în rea-
lizarea acestei economii. 

Măsura privatizării intr-o economic cu planificare centralizată implică 
examinarea unei combinaţii corespunzătoare de măsuri de retragere şi de ne-
retragere a intervenţiei Mutului. Metodele de neretragere a intervenţiei statului 
se aplică sectoarelor sau întreprinderilor care sunt considerate a nu fi cores-
punzătoare pentru a fi transferate în sectorul privat. 

Chiar pentru întreprinderile In care retragerea intervenţiei statului este 
acceptată ca un element de politica în evoluţia economici de piaţă, ar putea fi 
avantajos In mai multe cazuri sa se adopte iniţial opţiuni de neretragere a in-
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tervenţiei statului, privatizându-se iniţial activitatea de management sau privati-
zarea obiectivelor întreprinderii. 

Este util să recunoaştem că, în construirea unei economii de piaţă, trebu-
ie să existe o modificare corespunzătoare In structura activităţilor de manage-
ment. 

Efecte anticipate ale proceselor pieţei asupra restructurării filierelor 
Colectiv de autori: Angela Popescu, Daniela Giurcă, Valeriu Sima,  
Mihaela Costea, Mariana Grodea, Alide Aivas  

Studiile elaborate au permis evidenţierea aportului economic al fiecărei 
ramuri – agricultura, industria alimentară şi comerţul – la formarea produselor: 
pâine albă simplă, pasta de tomate ambalată, ulei de floarea-soarelui şi soia, 
zahăr, laptele consum; carnea tăiată de 'taurină, porc şi pasăre. Analizele eco-
nomice efectuate au permis desprinderea unor concluzii privind existenţa unor 
carenţe de natură organizatorică, instituţională, structurală şi de politică eco-
nomică. Pentru! înlăturarea acestor carenţe s-au propus o serie de elemente 
de politică economică pe fiecare produs destinat consumului. 

A. Cerealele şi produsele de panificaţie 
Pe filiera de producere a pâinii albe simple au fost vizate sectoarele de 

producere, depozitare şi stocare a grâului, prelucrare-morărit, panificaţie şi 
comercializare (agricultura participă cu 31 - 40%, stocajul cu 7 - 10%, sectorul 
demarării cu 18- 20%, panificaţia cu 24-31%, iar comerţul cu 5-6%). 

Studiul efectuat a abordat şi aspectul-inflaţiei prin costuri constatat la 
acelaşi produs – pâine albă Simplă.  

În vederea înlăturării deficienţelor semnatare pe filieră se propun o serie 
de elemente, de politică economică privind: 

− formarea structurilor agrare;  
− structura instituţională în sectorul cerealier; 
− liberalizarea şi controlul producţiei de grâu; 
− liberalizarea preţului la grâu şi incitarea prin preţuri a creşterii produc-

ţiei de grâu; 
− utilizarea raţională şi eficientă a factorilor de producţie din agricultură; 

în special la cereale;  
− liberalizarea pieţei naţionale a grâului;  
− politica în domeniul stocurilor de cereale; 
− politica fiscală în sectorul cerealier;  
− politica creditelor în sectorul cerealier;  
− sistemul protecţionist în sectorul cerealier. 

B. Legume proaspete şi conservate 
Declinul înregistrat în ultimii 3 ani în legumicultura, materializat prin scă-

derea suprafeţelor cultivate, a producţiilor şi implicit a productivităţii, a afectat şi 
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industria de prelucrare, determinând scăderea producţiei fizice industriale cu 
40% faţă de 1989. 

Cu toate că, în 1992 producătorii particulari au deţinut peste 75% din su-
prafeţele totale cultivate cu legume, aceştia nu s-au orientat spre fabricile de 
industrializare, deoarece preţul oferit de către acestea a fost cu mult sub nivelul 
preţului oferit de piaţa liberă. 

Datorită acestor conjuncturi, coroborată cu creşterea continuă a inflaţiei, 
preţurile produselor legumicole au crescut vertiginos, faţă de alte produse 
agroalimentare. 

Pentru evaluarea acestor preţuri s-a avut în vedere strategia guvernului 
de liberalizare a preţurilor şi de ridicare a subvenţiilor, care a condus la evalua-
rea pe etape a costurilor din agricultură şi industria alimentară. 

Sugestivă este evaluarea costurilor şi a aportului agenţilor economici la 
tomate, ceapă uscată, pastă de tomate şi mazăre extrafină, produse reprezen-
tative pentru legumicultură şi industria de prelucrare. 

În vederea asigurării necesarului de produse legumicole pe plan intern, 
în condiţiile de calitate şi într-o gamă diversificată, cu un mod de prezentare şi 
comercializare competitiv, ar trebui încurajat prin toate mijloacele economice, 
tehnice şi organizatorice sectorul particular prin: 

− activizarea integratorilor specifici pentru a pune ia dispoziţia cultivato-
rilor, mai ales a celor din sectorul privat, baza materială (seminţe, în-
grăşăminte, folie, pesticide etc.), direct sau prin credite, condiţionate 
de' contractarea unei părţi din producţia legumicolă obţinută;  

− dezvoltarea în continuare a unei puternice reţele de vânzare „en 
gros", care să funcţioneze pe principii moderne şi încurajarea formelor 
incipiente existente în prezent, stimularea şi atragerea capitalului stră-
in în vederea organizării unor pieţe de desfacere moderne;  

−  recâştigarea pieţelor de export, ca principală resursă de valută pentru 
întreprinderile de industrializare, necesară retehnologizării. 

C. Uleiuri vegetale 
Dintre principalele neajunsuri care au condus la cantitatea şi calitatea 

nesatisfăcătoare a uleiurilor comestibile se pot enumera: insuficienţa materiilor 
prime agricole necesare industriei uleiului, existenţa unor tehnologii de produc-
ţie in agricultură şi în industrie necompetitive pe plan internaţional, prezenţa 
unor deficienţe tehnico-economice şi manageriale, existenţa procesului de 
subvenţionare şi a dirijismului statal în special la nivelul industriei uleiului. 

Ca rezultat al acestor neajunsuri, a inflaţiei, precum şi al modului de con-
cepere şi realizare a reformei, a avut loc o creştere continuă a preţurilor în toa-
te verigile filierei uleiurilor vegetale. Astfel, preţurile de achiziţie la principalele 
culturi oleaginoase au crescut la floarea soarelui de la 3,25 lei/kg în anul 1989 
la 50 Iei/kg în anul 1992, iar la soia de ia 3,75 lei/kg în anul 1989 la 60 lei/kg in 
anul 1992. 
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Pentru asigurarea necesarului intern, cantitativ şi calitativ şi chiar crearea 
unor disponibilităţi pentru export, ca urmare a cercetărilor întreprinse in filiera 
produsului au reieşit următoarele soluţii: întreprinderea de acţiuni tehnice, or-
ganizatorice şi economice menite să conducă ia sporirea randamentelor şi su-
prafeţelor la culturile oleaginoase, efectuarea de operaţiuni ample de privatiza-
re, modernizare, retehnologizare şi restructurare în întreaga filieră a produsului 
agroalimentar, diversificarea sortimentală şi îmbunătăţirea calităţii produselor 
pe bază de ulei vegetal. 

D. Zahărul 
Zahărul, fiind unul din produsele strategice, a beneficiat din partea gu-

vernanţilor de o politică de subvenţionare. Pană in 1992 subvenţia a fost acor-
dată industriei şi apoi consumatorului. Pentru viitorul apropiat se prevede sub-
venţionarea producătorului particular de sfeclă de zahăr şi atragerea de capital 
pentru modernizarea prelucrării. Prin hotărâri guvernamentale s-au legiferat 
unele stimulente pentru producătorii agricoli, acordate cu scopul de a cultiva 
sfecla de zahăr, de a respecta tehnologia de obţinere a sfeclei de calitate – eu 
concentraţie în zahăr de 13 - 16% şi mai ales de a o prelucra în întreprinderile 
de industrializare a zahărului. 

Strategia guvernamentală de liberalizare a preturilor produselor agroali-
mentare şi de ridicare treptată a subvenţiilor acordate pentru zahăr, a condus 
la evaluarea pe etape a costurilor înregistrate în ramurile agricultura şi industria 
alimentară. În funcţie de costurile pe ramuri au fost evaluate şi preţurile de con-
tractare la sfecla de zahăr, preţurile cu-ridicata la tona de zahăr, iar în final pre-
ţurile cu amănuntul pe piaţa internă. 

Producătorul particular agricol este necesar să fie cointeresat în cultiva-
rea sfeclei de zahăr şi în respectarea tehnologiilor zonale. Aceasta va duce la 
creşterea producţiei de zahăr, la utilizarea capacităţilor existente în fabricile de 
prelucrare într-o proporţie mai marc decât în 1990 (35%) şi în 1992 (53%) şi la 
diminuarea importului de zahăr. Atragerea de capital din exterior pentru mo-
dernizarea, retehnologizarea şi reprofilarea secţiilor de prelucrare a producţiei 
secundare din fabricile de zahăr – a instalaţiilor ce formează fluxul de producţie 
– va putea transforma unităţile industriale în societăţi comerciale rentabile. 

E. Laptele şi produsele lactate 
În procesul de obţinere al laptelui de consum şi produselor lactate, după 

1989, s-au produs modificări în structura costului acestor produse, datorate pe 
de o parte, menţinerii unui sistem de preţuri fac şi acordarea de subvenţii între-
prinderilor de industrializare, iar pe de altă parte presiunii proceselor inflaţionis-
te şi dezechilibrelor la nivel micro şi macroeconomic. 

Ansamblul de influenţe (inflaţia, creşterea cheltuielilor cu furajele, salarii-
le, combustibilul şi energia electrică, a preţurilor şi tarifelor, a altor factori din 
amontele agriculturii, a prestărilor de servicii) s-a reflectat în costul laptelui, de-
terminând valori ale preţului cu amănuntul care a crescut de aproape 3 ori. 
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Reevaluarea preţului cu amănuntul în termeni reali s-a făcut prin aplica-
rea pe etape a indicilor lunari de creştere a preţurilor, calculaţi de Comisia Na-
ţională de Staristică pentru anul 1992, faţă de preţurile aceloraşi inputuri şi 
consumuri tehnologice practicate în 1989 pe toată filiera agriculturii, industriali-
zare şi comerţ, din domeniul laptelui. 

De asemenea, s-a avut în vedere faptul că, unele elemente din structura 
costului atât pentru agricultură, cât şi pentru sectorul de industrializare, au fost 
parţial sau total subvenţionate. 

F. Carnea 
Schimbarea tehnologiilor de creştere datorită transferului masiv al efecti-

velor la proprietarii particulari, dezorganizarea sistemului de producere a furaje-
lor (în special a celor de volum) generată de schimbarea structurii de proprieta-
re, menţin în continuare nivelul scăzut al efectivelor.  

Blocajele economice şi resursele financiare reduse, însoţite de o mulţime 
de alte cauze de ordin tehnic din exploatarea acestor specii, resimţite în aceas-
tă perioadă, au determinat diminuarea în continuare nu numai a efectivelor dar 
şi a producţiei de carne.  

În procesul de realizare a produselor din carne după 1989, datorită re-
glementărilor impuse prin intermediul sistemului de preţuri şi subvenţii s-au în-
registrat importante modificări ale aportului agenţilor economici în realizarea 
produsului agroalimentar. 

Calculaţiile privind costurile atât în ceea ce priveşte partea de agricultură, 
cât şi în cea de industrializare şi comerţ, au fost cele de după liberalizarea trep-
tată a preţurilor şi ridicarea subvenţiilor. 

Diferenţierea preţului pentru un kilogram de carne, pe etape, a rezultat în 
urma inflaţiei înregistrate în această perioadă, a creşterii preţurilor inputurilor 
pentru mijloacele fixe (valoarea amortismentului), pentru mijloacele circulante 
(energie electrică, combustibil, medicamente etc.), precum şi a creşterii preţuri-
lor serviciilor (transport tehnologic, a salariilor şi cheltuielilor aferente, a dobân-
zilor pe credite, a impozitelor şi taxelor). 

Astfel, pe specii, se înregistrează o creştere a preţului cu amănuntul la 
carnea de pasăre de 2,16 ori, la carnea de porc tot de 2,16 ori, iar la carnea de 
taurină de 2,38 ori. 

În evaluarea produsului, s-a avut in vedere în afară de o inflaţie previzibi-
lă, liberalizarea completă a preţurilor la toate inputurile care concură la realiza-
rea preţului produsului şi anume: creşterea preţurilor la mijloace fixe, la mijloa-
ce circulante, la servicii, creşterea salariilor şi a cheltuielilor aferente, precum şi 
a dobânzilor pe credite, a impozitelor şi laxelor. 

Descentralizarea şi autonomizarea activităţii de creştere – simultan cu 
menţinerea unor preţuri de valorificare neacoperite a costurilor la produsele 
animaliere – a dus la înregistrarea unei activităţi financiare reduse la sfârşitul 
acestei perioade. 
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Potenţialul de producţie alimentară în cadrul strategiei  
de dezvoltare a economiei naţionale 
Colectiv de autori: Dinu Gavrilescu, Alide Aivas, Daniela Giurcă, Mariana 
Grodea, Mihaela Costea, Valeriu Sima. Cornelia Scutaru, Elena Sima 

Sfera agroalimentarâ delimitând un domeniu al economiei naţionale de 
maximă sensibilitate socială, datorat caracterului său vital, este caracterizată 
de o elasticitate remarcabilă a reacţiei la stimulii economici. Înregistrând în 
multe cazuri şi efecte superioare ale unor alocări moderate de resurse. 

Astfel, debutul anului 1991 a înregistrat impactul schimbărilor de profun-
zime din punct de vedere ai proceselor de integrare a sistemelor organizatori-
ce, ca efect al tendinţei de descentralizare manifestate în sfera agroalimentară, 
ceea ce a determinat deficienţe majore în ceea ce priveşte viabilitatea şi func-
ţionalitatea agenţilor economici implicaţi. 

Având în vedere principalele tipuri funcţionale caracteristice economiei 
agroalimentare (şi anume tipul concurenţial şi tipul funcţional programat şi co-
mandai), precum şi analiza evoluţiei consumului populaţiei ia principalele pro-
duse agroalimentare, şi deficienţele manifestate în funcţionarea industriei ali-
mentare, s-a procedai la o evaluare a capacităţilor de prelucrare şi a modului 
de utilizare a acestora la principalele produse agroalimentare.  

Astfel, proiecţiile de perspectivă ale industriei alimentare, au fost conce-
pute că tipuri probabile ale evoluţiei întregii economii naţionale, în care sunt in-
cluse aspectele legale de nivelul producţiei, sursele financiare, raportul cerere-
ofertă de produse agroalimentare ne piaţa internă, nivelul preţurilor, ritmul infla-
ţiei şi conjunctura politico-economică internaţională, după parcurgerea etapelor 
de restructurare iminente perioadei de tranziţie. 

Perspectivele sectorului agroalimentar, se conturează pe mai multe tipuri 
de dezvoltare şi anume: dezvoltare ideală, dezvoltare moderată sau ideală 
atenuată, dezvoltare pesimistă sau continuarea recesiunii economice şi situaţia 
catastrofală. În toate aceste variante s-au avut în vedere toţi factorii amintiţi 
mai sus. 

Perspectivele dezvoltării sectorului agroalimentar, sunt realizabile în 
condiţiile în care transformările structurale se realizează şi în celelalte ramuri 
ale economiei naţionale. 

Modernizarea proceselor de industrializare pe fluxul agroalimentar nece-
sită investiţii substanţiale, care îşi vor găsi probabil justificarea în calitatea şi 
diversitatea sortimentală a produselor alimentare destinate consumatorilor.  

Acest proces este, însă, indisolubil legai, de o evaluare a energo-
intensivităţii sistemului agroalimentar. Astfel, s-a procedat în finalul lucrării la 
evaluarea consumului energetic (în agricultură, în industria alimentară şi în 
menaj) şi a randamentelor parţiale din verigile sistemului agroalimentar. 
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Potenţialul dezvoltării complementare a sectorului agroalimentar 
din România şi Republica Moldova 
Colectiv de autori: Maria Năstas (INCEF-Chişinău),  
Valeriu Sima (IEA-INCE-Bucureşti) 

Lucrarea a fost realizată în urma dezbaterii ştiinţifice pe tema: „Potenţia-
lul dezvoltării complementare a sectorului agroalimentar din România şi Repu-
blica Moldova", care a avut loc în Institutul de Economie Agrară în luna sep-
tembrie 1992. În această dezbatere au fost expuse două referate şi anume: 
„Complexul agroindustrial din Republica Moldova" – (Maria Năstas) şi „Potenţi-
alul economiei agroalimentare din România (Valeriu Sima). Lucrarea face o 
analiză comparativă între nivelul principalilor indicatori tehnico-economici ce 
caracterizează economiile agroalimentare ale celor două state. Dintre indicato-
rii luaţi în studiu se pot enumera: indicatorii privind structura fondului funciar 
după modul de folosinţă, structura suprafeţelor cultivate cu principalele culturi, 
a randamentelor şi producţiilor totale obţinute, indicatorii privind înzestrarea 
agriculturii şi industriei alimentare cu principalele utilaje, instalaţii şi capacităţi 
de producţie şi prelucrarea produselor agricole, gradul de utilizare al acestora, 
producţia şi consumul principalelor produse agroalimentare, importul şi expor-
tul etc. 

Lucrarea prezintă o abordare preliminară în vederea elaborării unei me-
todologii de realizare a unui studiu mai amplu pe această temă care se preco-
nizează a fi realizai prin-colaborare între: Institutul Naţional de Cercetări Eco-
nomice Financiare şi Institutul de Cercetări pentru Complexul Agroindustrial din 
Republica Moldova şi Institutul de Economie Agrară din Bucureşti. 

Gestiunea: o mare diversitate de idei şi concepte 
Colectiv de autori: I. Marian, Marioara Rusu, Elena Sima 

Procesele profunde de transformare politică, economică şi socială, care 
au loc in ţara noastră în această perioadă aduc pe primul plan acţiuni, metode, 
măsuri, concepte, termeni economici care au fie sensuri noi, fie sensuri trans-
formate, adaptate la noile condiţii economice. 

Astfel şi gestiunea, ca disciplină teoretică şi practică, cunoaşte o remar-
cabilă difuziune şi beneficiază de o evidentă consacrare ca practică eficace în 
întreprinderi şi instituţii. 

Această consacrare de care beneficiază gestiunea se traduce prin reeva-
luarea dimensiunilor „manageriale" sau „gestionare" ale întreprinderii In raport 
cu dimensiunile tehnice, juridice sau administrative tradiţional recunoscute ca 
fiind dominante. 

Apariţia gestiunii ca ştiinţă, specific structurată, este de dată relativ re-
centă. Astfel, constituirea unei epistemologii a gestiunii apare ca un ansamblu 
de mijloace prin care gestiunea poate să-şi afirme identitatea ca un câmp spe-
cific al cunoştinţelor teoretice sau aplicative. Întreaga elaborare epistemologică 
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implică o muncă de specificare a obiectului, a demersurilor, a criteriilor de vali-
dare, a caracteristicilor specifice disciplinei gestiunii. 

Delimitarea conceptuală a gestiunii are la bază complexitatea obiectului 
cunoştinţelor gestiunii şi al domeniilor lor de aplicare. Mai nou, potrivit legilor 
economiei de piaţă gestiunea a fost definită ca fiind ansamblul operaţiilor care 
asigură gospodărirea, administrarea, valorificarea etc., patrimoniului unei uni-
tăţi economice, încredinţat unei persoane numit gestionar sau administrator. 

Nu este surprinzător de văzut că gestiunea se organizează în domenii 
specifice – economică, financiară, contabilă, industrială, agricolă, a aprovizio-
nării, a producţiei, a stocurilor etc. – dotate cu identitate mai mult sau mai puţin 
afirmată. 

De asemenea, pentru a evita prezentarea câmpului gestiunii ca o aglo-
merare de discipline juxtapuse fără sens, devine indispensabilă definirea crite-
riilor de separare a acestora. 

Astfel, dreptul, economia, sociologia, psihosociologia, ştiinţele ingine-
reşti, matematica şi statisticile aplicate se interesează de întreprinderi şi orga-
nizaţii. Dar acestea nu constituie acelaşi „obiect" pentru fiecare dintre aceste 
discipline menţionate. 

O astfel de separare, presupune, în perspectivă, punerea în joc a preo-
cupărilor epistemologice în câmpul disciplinei de gestiune. 

Mecanisme macroeconomice cu funcţii de reglare 
Colectiv de autori: Radu Patachi, Anca Berindei; Sabina Toader,  
Cristina Eşanu, A. Pasoveanu, Varujan Magharian 

Actuala perioadă de tranziţie, caracterizată prin dezechilibre apărute în-
tre noua structură agrară, creată prin decolectivizare şi structurile existente în 
celelalte sectoare de activitate, presupune un ansamblu de măsuri şi acţiuni cu 
caracter economic, financiar, social şi juridic. 

Aceste măsuri au în vedere asigurarea securităţii alimentare a populaţiei, 
a materiilor prime pentru prelucrarea industrială şi a unor disponibilităţi pentru 
export. 

Noua situaţie creată prin reconstituirea gospodăriilor familiale mici, ce 
practică o agricultură cu un pronunţat caracter de subzistenţă şi slaba legătură 
cu piaţa, determină structurarea mecanismelor acţiunii economice în cadrul 
spaţiului rural. Acestea îndeplinesc rolul de regulator în cadrul nevoii urgente 
de ameliorare a intercondiţionării dintre agricultură şi celelalte ramuri economi-
ce, impunându-se o reformă agricolă şi totodată o reformă a politicilor agricole 
fundamentată pe următoarele deziderate esenţiale: 

1. piaţa să influenţeze orientarea politicii agricole; 
2. evitarea agravării dezechilibrului actual al pieţei – reglarea raportului 

cerere-ofertă; 
3. studierea şi identificarea mecanismelor care să asigure stabilitatea 

producţiei şi implicit a preţurilor;  
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4. reforma politicii agricole nu va fi elaborată exclusiv pe consideraţii 
economice, ci va ţine seama, în primul rând, de asigurarea securităţii 
alimentate, protecţia mediului înconjurător şi sistemul ocupaţional ru-
ral. 

Analiza stării agriculturii, sub incidenţa liberalizării preţurilor care a creat 
dezechilibre, atât în interiorul ramurii, cât şi a raporturilor acesteia cu ramurile 
din amonte şi aval şi subvenţionării practicate la producătorul agricol, precum 
şi la consumatorul de produse alimentare, evidenţiază menţinerea declinului în 
producţia ramurii.  

Oprirea declinului producţiei agricole, contracararea inflaţiei şi depăşirea 
dezechilibrelor existente necesită utilizarea unui sistem de stabilizatori ai pieţe-
lor cum sunt: programele de producţie prin care să se coreleze oferta cu cere-
rea solvabilă; folosirea variabilelor macroeconomice cu funcţii de reglare – pre-
ţurile, creditele şi dobânda; pârghiile financiare ;– impozite, taxe, mecanismele 
de formare şi utilizare a echivalentului subvenţiei la producător şi a echivalen-
telor subvenţiei la consumator, precum şi a fondurilor destinate asigurării de 
risc a producătorilor.  

Utilizarea acestor stabilizatori este concepută pe termen scurt anii 1993 -
1994, pe termen mediu până în -1996, precum şi pe termen lung, la orizontul 
anilor 2000. 

Orientarea principală o constituie liberalizarea treptată, a preţurilor, res-
pectiv crearea condiţiilor pentru formarea acestora pe baza raportului dintre ce-
rere şi ofertă.  

Pe termen, scurt, se va continua procesul de reducere a subvenţionării 
unor factori de producţie (îngrăşăminte, pesticide, seminţe, apă şi furaje protei-
ce), şi a unor produse agroalimentare (pâine, lapte, lapte praf, unt, unele sorti-
mente de carne), precum şi a unor servicii. 

Pe termen mediu şi lung se va urmări restrângerea treptată a nomencla-
torului grupelor de produse şi a produselor ale căror preţuri sunt plafonate, în 
concordanţă cu procesul liberalizării acestora şi a eliminării subvenţiilor. 

Inflaţia şi agricultura 
Colectiv de autori: Cornelia Scutaru, Luca Lucian 

Declanşată încă din 1990 prin unele măsuri care au dus la creşterea li-
chidităţilor în economie, creşterea cererii solvabile a fost însoţită de imposibili-
tatea de relansare a ofertei pe termen scurt. Gap-ul inflaţionist creat astfel, 
continuă şa fie agravat de rigiditatea structurală a economiei, de blocajele fi-
nanciare şi de caracterul energointensiv şi materialointensiv al tehnologiilor uti-
lizate. 

Într-o economie în care bugetele de familie indică o proporţie de 56% 
(decembrie 1992) a cheltuielilor pentru produsele alimentare şi o creştere a in-
dicelui preţurilor de consum al populaţiei la 1568% în decembrie 1992 faţă de 
octombrie 1990 pentru produsele alimentare, influenţa inflaţiei prin costuri în 
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ramura producătoare de materii prime – agricultura – este suficient de impor-
tantă pentru a pune problema unei politici economice adecvate în acest dome-
niu. Deşi creşterea preţurilor produselor agricole nu a urmat îndeaproape creş-
terea preţurilor produselor industriale utilizate în agricultură (foarfecele preţuri-
lor continuă să acţioneze după fiecare etapă de liberalizare), totuşi datorită 
ponderii ridicate (peste 50%) a consumurilor intermediare în structură costuri-
lor, creşterea preţurilor în ramurile din amonte rămâne factor determinant pen-
tru evoluţia preţurilor în agricultură. 

La inflaţia prin costuri se adaugă tendinţa de creştere a dezechilibrelor 
dintre cererea solvabilă şi oferta de produse agroalimentare. Creşterea cererii 
solvabile nu este determinată de o politică salarială defectuoasă, indexarea sa-
lariilor sub indicele de inflaţie având un rol deflaţionist, ci de alţi factori care de-
termină creşterea lichidităţilor în economie, printre care inflaţia monetară, insu-
ficienta dezvoltare a mecanismelor de economisire, apariţia şi dezvoltarea unor 
noi surse de venit, etc. Diminuarea ofertei de produse agricole are cauze lega-
te de schimbările structurale profunde ale economiei in perioada de tranziţie şi 
de schimbările apărute în comportamentul agenţilor economici (economic, teh-
nologic, financiar, managerial). 

În situaţia de subutilizare a capacităţilor productive atât în industrie cât şi 
în agricultură şi de subutilizare a forţei de muncă (creşterea şomajului la 9,1%), 
relansarea ofertei la nivelul cererii este posibilă, dar ea depinde esenţial de de-
pistarea şi înlăturarea cauzelor care o limitează. În agricultură relansarea ofer-
tei depinde de posibilităţile financiare ale sectorului particular, a cărui pondere 
a crescut semnificativ în 1992 (81% din producţia de cereale; 74,7% la floarea 
soarelui; 85,4% la sfecla de zahăr; 92,6% la cartofi de toamnă; 84,3% la legu-
me). 

Principalele mecanisme de deflaţie vizează în prezent politica salarială şi 
politica de credite; pentru stabilizarea pieţelor este necesar ca ele să se orien-
teze către politica fiscală, politica subvenţiilor acordate pentru inputuri şi politi-
ca preţurilor produselor agricole. 

Lucrarea pune în evidenţă unele contradicţii care apar între măsurile pe 
termen scurt de contracarare a inflaţiei şi cele pe termen lung, efectele unor 
măsuri deflaţioniste pe termen scurt putând să conducă –datorită caracterului 
de ambiguitate a unor fenomene inflaţioniste – la accelerarea inflaţiei pe ter-
men lung. Este semnalată, de asemenea, existenţa unor circuite inflaţioniste 
autogeneratoare de tipul spiralei preţuri – salarii – preţuri; acestea sunt deter-
minate de rata dobânzii, de cursul de schimb, de anticipările asupra inflaţiei. 

Evoluţia pieţei ţărăneşti la principalele produse agricole 
Colectiv de autori: Camelia Şerbănescu, Mirela Rusali 

În perioada de tranziţie, forma principală de piaţă liberă care s-a manifes-
tat până acum în ceea ce priveşte produsele agricole a fost piaţa ţărănească. 
Modificările de fond In baza de producţie din agricultură, precum şi imposibilita-
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tea intrării în funcţiune a mecanismelor economici de piaţă şi a creării infra-
structurii corespunzătoare lor într-un timp atât de scurt, sunt câteva din motive-
le principale pentru care circulaţia produselor agricole pe piaţa ţărănească are 
o pondere încă mică comparativ cu piaţa dirijată. Este însă probabil ca tendinţa 
de creştere a volumului fizic şi valoric al vânzărilor de produse agricole pe piaţa 
ţărănească să continue şi in următoarea perioadă. 

În acest studiu, se face o analiză comparativă a evoluţiei preţurilor şi a 
cantităţilor vândute – pentru câteva produse agricole vegetale şi animale – pe 
piaţa ţărănească şi pe piaţa dirijată in perioada ianuarie 1990 – iulie 1992. Pro-
dusele studiate au fost grâu, porumb boabe, cartofi de toamnă, fasole uscată, 
carne de vită, de porc şi de pasăre, lapte de vaca şi ouă de găină. 

În ceea ce priveşte evoluţia preţurilor curente pentru toate produsele lua-
te în studiu, se poate constata o tendinţă unică: pe toată perioada ianuarie 
1990 – iulie 1992, preţurile pe piaţa dirijată s-au situat mult sub cele ale pieţei 
ţărăneşti, de multe ori la mai puţin de jumătate. Ca alură variaţia preţurilor pe 
cele două pieţe este asemănătoare; de remarcat este însă faptul că momente-
le de creştere pe piaţa dirijată sunt ulterioare celor de pe piaţa ţărănească; 
apare astfel evidentă sensibilitatea mult mai mare şi reacţia mult mai rapidă a 
pieţei ţărăneşti la variaţiile mediului economic. 

Ca o concluzie generală s-ar putea spune că preţurile curente pe piaţa 
ţărănească la produsele analizate au avut o tendinţă de creştere, cu perioade 
lungi de creştere moderată sau chiar de stagnare alternând cu perioade mai 
scurte în care ritmul creşterii preţurilor se măreşte brusc, determinat fie de 
scăderea bruscă a cererii (la grâu, porumb, lapte de vacă şi ouă de găină), de 
scăderea bruscă a ofertei (datorită pierderilor masive de recoltă din vara lui 
1991 la cartofii de toamnă), fie de variaţiile bruşte ale celorlalte preţuri din eco-
nomie (cu prilejul liberalizărilor, realizării convertibilităţii parţiale a leului – no-
iembrie 1991 şi a eliminării unor cote din subvenţii – mai 1992)..... 

În preţuri comparabile (prin folosirea indicilor lunari ai preţurilor de con-
sum al populaţiei pentru produsele alimentare) se poate observa o tendinţă ge-
nerală de scădere în perioada analizată, la toate produsele analizate. Excepţii 
constituie doar, cartofii de toamnă şi ouăle de găină care înregistrează şi peri-
oade de creştere a preturilor comparabile. 

Pentru fiecare produs s-a studiat dispunerea punctelor de echilibru (re-
prezentând intersecţiile de cerere şi ofertă momentane) şi s-a încercat vizuali-
zarea formei generale a curbei cererii. La produsele vegetale, elasticitatea ce-
rerii este mai mare la grâu, ceva mai scăzută la porumb şi scade şi mai mult la 
fasolea uscată la produsele animale, cea mai mare elasticitate apare la ouăle 
de găină, apoi scade la carnea de pasăre şi lapte de vacă, în timp ce pentru 
carnea de porc, cererea este inelastică.  

De asemenea, s-a încercat extrapolarea tendinţei de evoluţie a indicilor 
preţurilor curente pe piaţa ţărănească pentru fiecare produs luat în studiu, prin 
metode mecanice şi analitice. Calculul parametrilor funcţiilor de extrapolare s-a 



 
 

 

214 

făcut pe scrii statistice de indici ai preţurilor curente (cu baza fixă ianuarie 
1990). Tendinţele de evoluţie au putut fi aproximate prin funcţii de gradul doi (la 
grâu, porumb, carne de porc şi de pasăre) şi printr-o funcţie exponenţială (la 
fasole uscată). Restul produselor studiate (cartofii de toamnă, carnea de vilă, 
laptele de vacă şi ouăle de găină) au prezentat oscilaţii prea mari, în interiorul 
seriilor cronologice, astfel încât tendinţele lor de evoluţie nu au putut fi apro-
ximate cu gradul statistic de încredere necesar. 

Se poate concluziona că, pentru segmentul de piaţă studiat, fiecare pro-
dus agricol analizat are o comportare specifică, determinată de utilitatea sa, de 
poziţia sa în modelul de consum alimentar al populaţiei României şi de politicile 
de reglementare a ofertei la care a fost supus. 

Model pentru simularea formării şi utilizării PIB-ului în agricultură 
Colectiv de autori: Cornelia Scutaru, Mihai Ibănescu, Cecilia Alexandri 

Modelul a fost construit pentru a fi utilizat ca un instrument în evaluarea 
scenariilor alternative a formării şi utilizării PIB-ului în agricultură. Este un mo-
del econometric, bazat pe relaţiile de balanţă ale contabilităţii naţionale. Conţi-
ne un set destul de important de variabile exogene, al căror rol este să caracte-
rizeze evoluţia mediului economic şi scenariile luate în considerare (variabile 
exogene optimale). Interdependenţele dintre variabilele exogene şi endogene 
conduc la un sistem de ecuaţii simultane. Prin parametrizări specifice, modelul 
permite simularea prospectivă a evoluţiei PIB-ului şi excedentului (brut şi net) 
de exploatare pentru diferite variante de politici macroeconomice fiscale şi mo-
netare, cu acţiune asupra volumului total al impozitelor şi dobânzilor plătite de 
producătorii agricoli; pentru diferite alternative de politici agricole referitoare la 
politica demografică şi structurală, politica investiţională legată de infrastructura 
rurală, politici de preţuri şi reglementare a pieţelor, subvenţionarea inputurilor în 
agricultură. 

Modelul a fost testat pentru două variante (pesimistă/optimistă) într-o 
prognoză pe termen mediu pentru formarea şi utilizarea PIB-ului în agricultură 
şi a excedentului net de exploataţie. Situaţiile urmăresc nu atât nivelul indicato-
rilor, cât modul de funcţionare şi utilizare a modelului. 

Pentru evaluarea producţiei agricole, a fondurilor fixe utilizate în agricul-
tură, a investiţiilor, sunt folosite ecuaţii econometrice. Evaluarea producţiei 
agricole se face cu ajutorul unei funcţii econometrice Cobb Douglas cu para-
metru variabil. Necesitatea introducerii unor ecuaţii econometrice de acest tip 
decurge din schimbările profunde ce au loc în agricultură şi care nu pot fi re-
flectate de trendul ecuaţiei. În acelaşi scop, modelul Tan-germann utilizează 
studii empirice la nivelul microeconomic; în lipsa unor asemenea studii utiliza-
rea unor ipoteze alternative exogene asupra evoluţiei în timp a parametrilor 
ecuaţiilor respective va ţine seama de semnificaţia economică a acestora. 

În realizarea modelului a fost utilizată experienţa de modelare prospecti-
vă a colectivului de lucru de la Institutul de Prognoză Economică, care a elabo-
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rat un model macroeconomic pentru crearea şi utilizarea produsului intern brut 
şi a resurselor de formare brută a capitalului, precum experienţa dobândită în 
colectivul de lucru al Seminarului de macromodele economice de la INCE, în 
cadrul căruia a fost discutată elaborarea macro-modelului experimental. 

Dimensiunea ecologică a agriculturii durabile 
Colectiv de autori: Mariana Mânăstireanu, Ştefan Amariţei 

Descoperirea şi practicarea agriculturii a însemnat distrugerea unor sis-
teme ecologice naturale şi substituirea lor cu ecosisteme construite de om, în 
care anumite procese naturale sunt înlocuite cu acţiuni antropice. Agricultura, 
ca activitate implicată direct în supravieţuirea speciei umane, prin specificul 
său biologic este una din activităţile cele mai dependente de mediul înconjură-
tor şi, în acelaşi timp, unul din factorii de presiune asupra acestuia. 

Necesitatea asigurării cu hrană a populaţiei în creştere explozivă a forţat 
agricultura să recurgă la tehnologii intensive de producţie care, în final, au dus 
la distrugerea echilibrului ecologic secular. Agricultura prin concentrarea exce-
sivă a unor activităţi poluante şi folosirea unor cantităţi mari de îngrăşăminte 
chimice, insecticide şi pesticide a devenit un agent activ de agresare a mediu-
lui, dar în acelaşi timp, şi o victimă a poluării ramurilor din amonte. 

În condiţiile în care utilizarea intensivă a unui tip de progres tehnic agre-
siv a contribuit la degradarea mediului înconjurători obiectivele economice ale 
dezvoltării intră in conflict cu cele ecologice, în felul acesta apare necesitatea 
unei noi modalităţi de abordare economică a interdependenţei (sau a contradic-
ţiei) dintre protecţia mediului şi eficienţa procesului agricol. 

România, ca (ară care tinde spre desfăşurarea normală a procesului de 
integrare In economia europeană mondială, este obligată să adopte o poziţie 
respectuoasă faţă de mediu, optând pentru o variantă ecologică de dezvoltare 
a agriculturii, cu toate presiunile financiare inerente acestui demers. 

Alternativa ecologică de dezvoltare a agriculturii, chiar dacă nu poate fi 
luată în consideraţie într-un viitor apropia', din cauza costurilor ridicate pe care 
le presupune, reprezintă una din modalităţile sigure de armonizare a dezvoltării 
agriculturii cu interesele prezervării mediului înconjurător. Problematica armo-
nizării dezvoltării agriculturii cu mediul înconjurător se traduce în plan econo-
mic prin contradicţia între eficacitatea ecologică şi eficienţa economică în con-
diţiile economiei de piaţă. Rămâne de demonstrat dacă varianta ecologică a 
agriculturii poate atenua sau suprima această contradicţie. Cu alte cuvinte, se 
pune problema în ce măsură beneficiul politicii de protecţie a mediului poate 
acoperi efortul pentru promovarea acesteia. 

Agricultura ecologică, fără a abdica de la criteriul înaltei productivităţi, 
trebuie să preîntâmpine şi să pună stavilă proceselor antiecologice în îndeplini-
rea vocaţiei sale esenţiale de îndeletnicire umană preponderent antientropică 
de asigurare a hranei. 
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Ecologizarea agriculturii are drept scop concentrarea prin instrumentele 
politicii economice a dezvoltării agriculturii cu protecţia mediului înconjurător – 
element definitoriu al unei agriculturi durabile. 

Satul românesc contemporan 
Colectiv de autori: Aurelia Sârbu, Violeta Florian, Mara Monica Staicu, 
Maria Tomescu, Mihai Ibănescu (I.E.A.); O. Bugă, Melinda Cândea;  
P. Deică, Silvia Dobre, Daniela Violeta Nancu (Institutul de Geografie); 
Nicoleta Contu, I. Ghinciu, Sabina Ispas, Monica Budiş, Silvia Chiţimia, 
Germina Comănici, M. Conciovici, C. Constantin, C. Cristescu,  
M. Lupaşcu, Lia Maria Stoica (Institutul de Etnografie şi Folclor);  
Maria Fulea, Carmen Furtună (Institutul de Sociologie) 

Cunoaşterea ştiinţifică a vieţii rurale este fundamentală acţiunii de refor-
mă structurală, economică şi politică. Problemele agricole şi rurale din această 
perioadă sunt atât de importante, încât cercetarea cauzelor procesualităţii rura-
le sau studiile de tip diagnostic au devenit adevărate condiţii ale cunoaşterii şti-
inţifice preliminare, clemente cheie ale strategiilor care se doresc reformatoare, 
de restructurare sau de reorientare, impuse din sfera politicului. 

Acest studiu sinteză reuneşte lucrări ştiinţifice elaborate de cercetători în 
domeniile economiei agrare, sociologici rurale, geografici, etnografici şi folclo-
rului, cu scopul de a prezenta satul românesc într-o ipostază cât mai completă 
din care se pot detaşa tendinţele. Posibilele evoluţii demografice, sociale, eco-
nomice – pot deveni certitudini cu statut de realitate rurală, în funcţie de dispu-
tele doctrinare şi de orientare politică a sistemelor puterii, se pot concretiza în 
diverse grade – in funcţie de posibilităţile economico-financiare ale comunităţii, 
dar nu vor putea niciodată eluda mecanismul propriu de devenire ;ii universului 
rural. Sinteza studiilor încearcă o apropiere ştiinţifică, o tatonare pe cât posibil 
ştiinţifică a întregului mecanism, sistem care conferă mediului rural funcţionali-
tate şi specificitate. 

Fenomenele şi procesele determinative pentru starea actuală a sistemu-
lui rural sunt generate de natura economiei colectiviste care ă însemnat etati-
zarea economiei, centralizarea extremă a procesului decizional, mobilizarea 
autoritară a resurselor umane şi materiale pentru realizarea pianului. 

În aria demografică principalele schimbări s-au manifestat in diminuarea 
constantă şi îmbătrânirea populaţiei rurale, îmbătrânirea accentuată şi femini-
zarea populaţiei ocupate în agricultură; mobilitatea resurselor umane din rural 
în urban a antrenat un dezechilibru teritorial provocând dezintegrarea structuri-
lor rurale economice de bază. Din punct de vedere etnografic comunităţile 
umane, pentru a supravieţui, Indiferent de mărime şi organizare social-istorică, 
au fost constrânse să adopte anumite „politici" demografice; derularea proce-
selor demografice a fost influenţată prin mijloace diferite pornind din direcţii 
opuse: de la familie, prima celulă socială, în sus – modelul tradiţional – şi de- Ia 
populaţie, ca întreg şi ultima celulă socială, în jos – modelul contemporan. Fe-
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nomenele demografice şi procesele sunt influenţate profund de mentalitatea 
populară şi structurile comportamentale, în acest sens marile praguri ale „vea-
cului de om" – naşterea, căsătoria şi moartea sunt minuţios pregătite prin acte 
rituale şi ceremoniale grupate în numeroase stadii de integrare. 

Modul de desfăşurare a proceselor economice şi exigenţele cadrului so-
cial au condus la configurarea unei economii rurale ce şi-a păstrat, în anumite 
limite, caracteristicile tradiţionale. Elementul dominant al economici rurale ră-
mâne, In continuare, agricultura, care constituie activitatea de bază a comuni-
tăţilor rurale. Implementarea activităţilor industriale este asociată în proporţie 
de 60% unor obiective ale industriei, acţiuni de echipare tehnico-edilitare, de 
construire de infrastructură colectivă. 

Componentă a structurii sociale familia rurală constituie un exemplu de 
adaptare care a evoluat sub influenţa unor schimbări macrostructurale exteri-
oare şi prin mecanisme proprii a acţionat asupra celorlalte componente ale 
structurii sociale (clase, straturi), iar prin intermediul lor asupra ansamblului so-
cietal. Tendinţa permanentă a acestei entităţi rurale a fost de integrare, de mi-
xare a diverselor elemente culturale, o tendinţă de coerenţă internă, definitorie 
pentru o stare de echilibru. 

Satul românesc este şi în prezent un domeniu de conservare şi circulaţie 
a obiceiurilor populare care reprezintă o realitate deosebită, receptivă la 
schimbarea contextului istorico-social. in sistemul obiceiurilor populare se înre-
gistrează mutaţii fundamentale legate de procesul demagizării şi desacralizării. 

Acest demers ştiinţific poate impresiona prin eclectism – consideraţii teo-
retice completate cu cercetări locale, studii geografice, de economie agrară, 
rurală, sociologie şi etnografie – dar el face posibilă cunoaşterea sumară a sa-
tului românesc şi detaşarea – incompletă – a tendinţelor comunităţii. Lărgirea 
sferei cognitive nu a însemnat o sinteză exhaustivă, imposibilă şi inutilă, dar, a 
vrut să însemne resuscitarea interesului ştiinţific pentru o lume in continuare 
marginalizată: satul românesc. 

Restructurarea protecţiei sociale 
Colectiv de autori: Aurelia Sârbu, Violeta Florian, Mara Monica Staicu, 
Luiza Toma 

Criza economico-socială a comunităţilor rurale, lipsa resurselor financia-
re, noile orientări demografice, structurile economice, evoluţiile tehnice şi teh-
nologice, satisfacţia aspiraţiilor populaţiei reclamă o ajustare a politicilor de pro-
tecţie socială şi o reierarhizare a priorităţilor. Pentru modificarea structurilor 
demografice este necesară o reechilibrare a programelor şi modificarea presta-
ţiei serviciilor, care să conducă la atenuarea sau eludarea factorilor fundamen-
tali ai vulnerabilităţii: accesul limitat la serviciile de sănătate, la educaţie şi 
acumularea cunoştinţelor, capacităţi generatoare de venituri scăzute, putere de 
cumpărare minimă. 



 
 

 

218 

Comunităţile rurale sunt caracterizate de noi structuri familiale şi noi ro-
luri în cadrul familiei, de subutilizarea forţei de muncă, un număr redus de po-
sibilităţi de promovare socială, existenţa unor enorme diferenţe in ceea ce pri-
veşte calitatea vieţii, absenţa servililor, căderea coeficientului de fecunditate şi 
continuarea fluxurilor migratorii. îmbătrânirea a modificat raportul între activi şi 
inactivi, iar piaţa muncii rurale se conturează distorsionat datorită tipului de 
ocupare precedent. 

Politica de protecţie socială se va elabora în funcţie de starea actuală, 
integrându-se într-o strategie generală de creştere a posibilităţilor de ocupare 
şi de generare a efortului investiţional; ea va fi îndreptată atât spre cauzele pro-
funde ale sărăciei, cât şi spre mijloacele de eludare a acestora.  

Asigurarea protecţiei sociale se va face prin efectul proprietăţii personale 
asupra pământului – drept constituţional – şi se va concretiza într-un regim de 
prestaţii ce vor ajuta să se adapteze la un nou mediu profesional complex 
(exploatant agricol). În acest sens este necesară implementarea unor strategii 
de protecţie socială care pot să contribuie la integrarea noilor tehnici de' pro-
ducţie-în activităţile tradiţionale. 

Programele de asigurări sociale, securitate/protecţie socială se pot reali-
za numai în contextul descentralizării deciziilor, a gestiunii şi a efectuării trans-
ferului de responsabilităţi la nivelul autorităţilor locale. 

2.6. INSTITUTUL DE FINANŢE, PREŢURI ŞI PROBLEME 
VALUTARE 

Politica monetară în perioada tranziţiei la economia de piaţă 
Colectiv de autori: acad. Costin C. Kiriţescu, Dan Besnea, Anca Ciobanu 

Dificultăţile întâmpinate în activitatea social-economică în perioada de 
tranziţie de la economia planificată centralizat la economia de piaţă, provin din 
absenţa atât a teoriei, cât şi a precedentelor istorice în această materie. 

Un adevăr incontestabil este că orice reformă economică trebuie să aibă 
un caracter integral. Problemele monetare şi bancare sunt-indisolubil legate de 
celelalte probleme ale tranziţiei. 

Barometrul inflaţiei este evoluţia preţurilor, deşi această evoluţie poate fi 
cauzată şi de alţi factori în afara inflaţiei. Strategia dezvoltării prin implicarea 
investiţiilor nu este de conceput în condiţiile unei creşteri anarhice a preţurilor. 
Lupta contra dereglării inflaţioniste a preţurilor este, altfel exprimat, lupta împo-
triva cauzelor determinante ale acestei dereglări. 

Conducătorii noştri trebuie să fie nu numai sceptici, ci şi hotărâţi împotri-
va tezei că inflaţia ar putea stimula creşterea economică şi mărirea ofertei de 
locuri de muncă. S-a considerat dimpotrivă, în cercurile cele mai autorizate, că 
inflaţia nu reduce, ci sporeşte şomajul. 



 

 

219 

Pentru a asigura succesul în timp al economiei de piaţă trebuie înlăturate 
într-o perioadă rezonabilă metodele la care statul face apel, ca de pildă: ajuto-
rul financiar masiv, subvenţionarea impozitelor, acordarea de garanţii de stat, 
creditele ieftine. Aceasta nu înseamnă că obiectivele sociale sunt uitate în 
economia de piaţă. 

Cine urmăreşte stabilitatea monetară trebuie să urmărească neapărat 
menţinerea masei monetare la un volum optim. Banca Centrală nu poate răs-
punde de această mărime fără sprijinul autorităţii statale şi al sindicalelor. 

Obiectivul final al politicii antiinflaţionisie este realizarea stabilităţii relati-
ve a puterii de cumpărare a monedei naţionale. 

Un obiectiv de perspectivă al reformei economice constă în adoptarea 
convertibilităţii monetare. Conform lui Wilhelm Rokpke aceasta este „cea mai 
sigură cale spre economia de piaţă". 

Reforma bancară ca şi reforma monetară constituie o parte esenţială a 
procesului de transformare a economiei. Este cea mai importantă „rupere de 
trecut" (Gerald Corrigan). 

Revenind la problemele monetare, în studiu se apreciază că agregatele 
monetare vor deveni componente extrem de importante ale noului sistem eco-
nomic, deoarece: 

− constituie un obiectiv – indirect – major al restructurării; 
− devin – aproape concomitent – instrumente de supraveghere a funcţi-

onării macro-sistemului şi pârghii tehnice, pur economice, de reglare. 
Urmărirea comportamentului agregatelor monetare este o activitate ab-

solut necesară In economia de piaţă pentru elaborarea prognozelor şi Orienta-
rea politicii monetare. Se încearcă, prin metode mai sofisticatei corelaţii com-
portamentale intre aceste agregate şi alte variabile economice şi stabilirea po-
sibilităţii de reglare între: fluxul monetar şi economia reală (fluxuri de bunuri şi 
servicii); între tezaurizare şi deztezaurizare; intre plăţi în numerar şi plăţi prin 
virament (scripturale) etc. 

Efectul agregat este transpus in final în echilibrul sau dezechilibrul dintre 
cererea şi oferta de bani. 

În prezent, în cadrul curentelor şi modelelor economice diferit nuanţate 
de la o ţară la alta, se manifestă două mari tendinţe în politica monetară: politi-
ca banilor scumpi şi politica banilor ieftini. 

În România, în prima parte a procesului reformator s-a aplicat preponde-
rent o politică a banilor ieftini (1990-1991) cu un început de scumpire a lor în 
1991. Orientarea pe 1992 a fast strici „monetaristă" în sensul scumpirii puterni-
ce a banilor pentru stoparea inflaţiei. 

Problematica orientării politicii monetare pe termen scurt, în special însă 
pe termen lung, este legată de realizarea unei ierarhizări a obiectivelor reformei 
economice şi după aceea o combinare optimă a pârghiilor economice cu unele 
măsuri administrative pentru atingerea obiectivelor din treaptă în treaplă, dar, 
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în acelaşi timp, cu 6 deschidere permanentă a întregului sistem pentru ca func-
ţionarea să se bazeze iot mai solid pe mecanisme de piaţă. 

O politică complementară trebuie adoptată în domeniul inflaţiei. În acest 
sens trecerea în revistă a politicilor antiinflaţioniste din alte ţări este utilă şi edi-
ficatoare. 

În România efectele acestei politici – care implică pârghii monetare, fis-
cale, valutare – nu se pot obţine in condiţiile unei stări de tranziţie decât prin 
măsuri asupra economiei reale şi instituţionale: 

− dezvoltarea sectorului privat; 
− restructurarea sectorului bancar; 
− reformarea urgentă a infrastructurii. 

Politica monetară şi piaţa monetară; evoluţii, perspective 
Colectiv de autori: Constantin Marin (coordonator), Dorina Antoni,  
Gheorghe Ghigeanu 

Structurate în două părţi ample, cele două module (finalizate la 1 iulie şi 
respectiv 30 decembrie 1992) ale prezentei lucrări, abordează problematica 
monetară şi a interconexiunilor dintre sectorul nominal şi cel real, atât din purici 
de vedere teoretic-conceptual, cât şi, mai ales, din perspectiva pragmatică 
specifică actualei etape de tranziţie din România. 

POLITICA MONETARĂ. Propunându-şi ca intervalul de timp supus ob-
servaţiei să, se identifice cu întreg anul 1992, analiza se realizează pe interva-
lul ianuarie - noiembrie, 1992 (din motive legate de disponibilitatea dalelor) 
permiţând însă o evaluare sau o previziune relativă a principalelor fenomene şi 
probleme studiate şi pentru luna decembrie. 

Fiind una din componentele politicii economice, politica monetară îşi sta-
bileşte pe lângă obiectivele finale şi obiectivele strici monetare, în categoria că-
rora o importanţă deosebită îl are obiectivul cantitativ pe termen lung privind 
masa monetară. Dimensiunea masei monetare şi posibilităţile de control ale 
acesteia depind de: 

− structura financiară a economici; 
− numărul şi natura instrumentelor de care dispune autoritatea moneta-

ră (banca centrală); 
− gradul de deschidere a economiei; 
− coordonarea între acţiunile autorităţii monetare şi ale autorităţii fiscale. 

Motivat de cerinţele rigorii ştiinţifice, se analizează premisele funcţio-
nale şi economice ale procesului aplicării politicii monetare, la mo-
mentul elaborării acesteia, începutul anului 1992. Stabilirea obiective-
lor şi instrumentelor politice pe termen scurt (1 an), a impus o dia-
gnosticare corectă a stării economiei naţionale, atât din punct de ve-
dere al cauzelor cate au generat-o, cât şi al implicaţiilor ei asupra ur-
mătoarelor etape ale tranziţiei. 
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Evidenţierea acestor premise este rezultatul unei analize complexe a 
principalelor variabile care au caracterizat evoluţia economiei reale şi a celei 
nominale pe perioada anilor 1990 şi 1991, precum şi a modului de aplicare 
graduală a principalelor măsuri ale reformei şi a consecinţelor acestora asupra 
sistemului economico-social. 

Pornind de la aceste premise, politica monetară şi-â stabilit ca obiective 
generale pe anul 1992: oprirea declinului producţiei şi stimularea relansării ac-
tivităţii industriale, reducerea puternică a ratei inflaţiei şi îmbunătăţirea poziţiei 
financiare externe a jării, obiective care coincid cu cele ale politicii economice. 
Intermedierea între acţiunea politicii monetare pe de o parte şi creşterea eco-
nomică pe de altă parte se face de către celelalte două mari obiective de politi-
că economică: stabilitatea preţurilor şi echilibrarea balanţei de plăţi externe, 
drept pentru care obiectivele intermediare ale politicii monetare pe anul 1992 
le-au constituit: aducerea dobânzii la niveluri real pozitive şi atingerea unui curs 
real de echilibru al leului. 

Eficacitatea acţiunii autorităţilor monetare în anul 1992 este pusă în dis-
cuţie prin analiza stadiului realizării obiectivelor politicii monetare. Pe baza unor 
complexe şi riguroase informaţii statistice, sintetizate în tabelele din anexele 
lucrării, se pot concluziona o serie de aspecte: 

− declinul continuu al puterii de cumpărare a leului (în noiembrie 1992, 
aceasta reprezenta doar 8,5% din nivelul deţinut în octombrie 1990); 

− deprecierea externă mai accentuată a leului (doar 4,9% din nivelul lu-
nii octombrie 1990); 

− reducerea salariului real în acelaşi interval cu 30%. 
Obiectivele intermediare (propriu-zis monetare ) sunt mult mai amplu 

analizate începând cu masa monetară şi factorii ei. Astfel, se fac referiri la di-
namica masei monetare, la sursele creşterii ei, la structura masei monetare şi 
evoluţia acesteia în anul 1992, recurgându-se în accentuarea concluziilor şi la 
comparaţii cu situaţia altor ţări. Semnificativă este şi analiza lichidităţii în eco-
nomie, care se axează pe însemnate corelaţii între masa monetară şi unii indi-
catori globali: producţie industrială, preţuri de consum, acestea conturând ta-
bloul de ansamblu al economiei naţionale. 

Un spaţiu adecvat se acordă analizei creditului, a cărui evoluţie ilustrea-
ză sensibilizarea acestuia la aplicarea noilor instrumente ale politicii monetare. 
Cuprinzătoarea imagine a evoluţiei în dinamică şi structură a creditului, include 
observaţii care vizează cele 2 mari categorii de credit – guvernamental şi ne-
guvernamental – ca apoi să se încerce identificarea corelaţiilor între credit pe 
de o parte şi rata dobânzii, linii de credit, licitaţie de credite pe de altă pane. 
Drept concluzie, se afirmă că deoarece folosirea instrumentelor anterior menţi-
onate se suprapune din punct de vedere temporal, este dificilă decelarea stric-
tă a relaţiei cauză-efect, dar este evidentă reacţia creditului ia acţiunea concer-
tată a acestora, precum şi la aplicarea politicii rezervelor minime obligatorii, un 
nou instrument introdus de la 1 martie 1992. 
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Obiectivul ratei dobânzii se pare a fi fost atins începând cu luna iulie 
1992. Aceasta deoarece intenţiei Băncii Naţionale i s-au alăturat şi condiţiile 
FMI privind întrunirea unor „criterii de performanţă" pentru obţinerea unei finan-
ţări externe. 

Evoluţia cursului de schimb a leului faţă de dolar a fost marcată în princi-
pal, de 2 etape: cea a menţinerii în limite rigide a acestuia în primul trimestru al 
anului şi cea a deprecierii puternice a cursului începând din luna mai 1992 (re-
flex al acordului stand-by cu FMI), care a avut consecinţe favorabile asupra si-
tuaţiei balanţei comerciale. 

Capitolul consacrat instrumentelor politicii monetare face o scurtă pre-
zentare a acestora, a rolului lor în acţiunea autorităţilor monetare precum şi a 
condiţiilor ce trebuie îndeplinite pentru o folosire eficace a acestor instrumente. 
Principalele realizări ale reformei instrumentelor politicii monetare (renunţarea 
la plafoanele de credit, instituirea noilor proceduri de refinanţare – linia de cre-
dit, credit de licitaţie, credit pe termen fix, introducerea mecanismului rezervelor 
minime obligatorii ale băncilor comerciale la Banca Naţională), întregesc acest 
capitol menţionându-se şi eficienţa dobânzii de refinanţare ca instrument al 
Băncii Naţionale. 

Conceptul asigurării monetare include cele 2 componente prin care sis-
temul bancar îşi îndeplineşte rolul în economie: creaţia monetară şi resorbţia 
monetară aflate într-o strânsă interdependenţă. Prin abordarea acestei proble-
matici se explică şi conţinutul celor două componente, rolul lor şi instrumentele 
cu care manevrează în vederea gestionării masei monetare. În acest context, 
sunt conturate apoi perspectivele politicii monetare pe termen scurt şi lung, 
motivându-se necesitatea unei politici monetare restrictive în etapa actuală de 
tranziţie. Se propun, totodată, trei variante posibile de utilizare a ratei dobânzii 
ca instrument principal, cu implicaţiile acesteia asupra întregii economii. 

PIAŢA MONETARĂ. Studierea problemelor vizând crearea pieţei mone-
tare în România implică investigarea teoretică a domeniului dar şi a tendinţelor 
manifestate în mod relevant pentru fenomenul în cauză, precum şi a prezentă-
rii cadrului instituţional. 

O definiţie – larg acceptată – a pieţei monetare ia în considerare ansam-
blul de relaţii ce se formează la nivelul unei ţări între instituţiile (persoane fizice 
sau juridice) angajate în efectuarea tranzacţiei financiare, plasarea şi atragerea 
de fonduri pe termen scurt (până la 1 an). 

Termenul de 1 an este relevant pentru specificul pieţei monetare care 
defineşte, totodată, şi rolul acesteia în sistemul economiei naţionale, acela de a 
crea lichidităţi (la început pentru cererea bancară, iar ulterior pentru persoane 
fizice şi juridice care au avut acces pe această piaţă). 

Funcţionalitatea pieţei monetare este definită prin cele trei finalităţi ale 
ansamblului operaţiilor efectuate pe această piaţă: 

− asigurarea unui echilibru zilnic al conturilor bancare, afectat de evolu-
ţia diverşilor factori ai lichidităţii bancare; 
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− se oferă posibilitatea instituţiilor care acordă credit, ale căror resurse 
atrase sunt inferioare creditelor distribuite, de a-şi spori nevoia de fi-
nanţare apelând la instituţii cartau o situaţie opusă; 

− instituţiile de credit îşi pot aranja situaţia conturilor în funcţie de sca-
denţele fondurilor atrase şi a creditelor acordate. 

Participanţii pe piaţa monetară gravitează în jurul Băncii Centrale al căror 
rol este foarte important. Alături de Banca Centrală, băncile de trezorerie, fir-
mele de reescont, agenţii pieţei interbancare sunt participanţi activi pe piaţa 
monetară. 

Evoluţia pieţelor monetare pe tipuri de operaţii efectuate sau hârtii nego-
ciate determină o diversificare a structurii participanţilor, specifică fiecărui seg-
ment. Dintre operaţiunile efectuate cea mâi uzuală este pensiunea, constând în 
cesiunea de creanţe contra bani, însoţită de un angajament de răscumpărare 
fie a doua zi, fie într-o săptămână, una, trei, şase luni. De asemenea, Banca 
Centrală în intervenţiile sale poate opera prin două modalităţi principale: 

a. cumpărări ferme de creanţe sau pensiuni pe mai multe săptămâni; 
b. pensiuni până la 7 zile asupra efectelor private sau a bonurilor de tre-

zorerie. 
Ca regulă generală, dobânda în cazul achiziţiilor este considerată ca limi-

tă inferioară u ratei Băncii Centrale, iar dobânda pensiunilor limita superioară. 
În mod obişnuit, dobânda pieţei interbancare oscilează între aceste două limite. 

Evoluţia pieţelor monetare duce în mod inevitabil la relevarea unor ten-
dinţe din care pot fi menţionate: 

− mărirea numărului de bănci agreate ale căror efecte comerciale pot fi 
primite la reescont; 

− încurajarea accesului direct la credit fără a mai fi nevoie ca agenţii 
economici să recurgă la împrumuturi prin sistemul bancar. 

Dezvoltarea pieţei monetare în România este impusă de cerinţa asigură-
rii necesarului de lichiditate pentru derularea schimburilor. Dimensiunea pieţei 
monetare are, evident, implicaţii şi asupra capacităţii de acordare a creditului 
de către bănci, privită prin prisma necesităţii de lichiditate existente în econo-
mie la un moment dat. Schimbările instituţionale din cadrul pieţei monetare vi-
zează realizarea unui echilibru raţional al cererii şi ofertei de bani în paralel cu 
accelerarea vitezei de circulaţie a banilor. 

Un prim pas în constituirea cadrului legal a fost adoptarea Legii nr. 
33/1991 privind activitatea bancară şi Legea nr. 34/1991 privind statutul Băncii 
Naţionale a României. În baza acestor legi, Banca Naţională a României a ela-
borat Regulamentul privind condiţiile şi modul de efectuare a refinanţării socie-
tăţilor bancare de către Banca Naţională a României, precum şi norme de des-
făşurare a licitaţiilor de refinanţare. Prin introducerea de la 1 octombrie 1991 a 
noului regim privind refinanţarea creditelor garantate de către Banca Naţională 
a României s-a înlocuit sistemul creditelor pe termen scurt şi mediu – lung prin 
cel al liniilor de credit, al creditelor de licitaţie şi creditul pe termen fix. 
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Refinanţarea societăţilor bancare de către Banca Naţională a României 
„este o operaţie de creditare pe termen scurt, de regulă maximum 90 zile ca-
lendaristice cu excepţia cazurilor în care Consiliul de Administraţie al BNR de-
cide alt termen" (art. 4 din Regulamentul privind Condiţiile şi modul de efectua-
re a refinanţării societăţilor bancare de către Banca Naţională a României). 

Cele trei forme de refinanţare, linia de credit, creditul de licitaţie, creditul 
pe termen fix constituie o primă etapă în crearea şi dezvoltarea pieţei monetare. 

Totodată, Banca Naţională a României a elaborat Regulamentul privind 
rezervele obligatorii ale societăţilor bancare la Banca Naţională a României 
prin care se introduce mecanismul sistemului rezervelor obligatorii. Funcţionali-
tatea acesteia este dependentă într-o măsură substanţială de sensibilitatea 
economiei reale la impulsurile monetare ce-şi au originea în sistemul financiar 
bancar. 

Evoluţia volumului creditelor de refinanţare acordate, atât de CEC, cât şi 
de Banca Naţională a României In perioada 30 decembrie 1990 – 31 iulie 
1992, pune în evidenţă anumite tendinţe ale procesului dezvoltării pieţei mone-
tare a României: 

− între volumul creditelor de refinanţare şi mărimea ratei dobânzii de re-
finanţare există un raport de proporţionalitate inversă pe termen lung; 

− între mărimea ratei dobânzii de refinanţare şi mărimea ratei dobânzii 
pe termen scurt acordate de băncile comerciale există o legătură di-
rectă. 

În modul cel mai sintetic spus, cei mai mulţi factori de natură economică, 
politică, socială, psihologică trebuie luaţi în considerare în proiectarea unei re-
ţele instituţionale de tipul pieţei monetare ce nu poate fi un scop în sine. 

Politica fiscală 
Colectiv de autori: Rodica Bălănescu (coordonator), Dorina Antohi,  
Vladimir Florea, Florin Bălăşescu, Adriana Negoiţă 

Sistemul fiscal şi politica fiscală sunt supuse, în perioada de tranziţie, 
unui complex proces de transformare şi adaptare, care va trebui să ţină seama 
de starea economiei naţionale, strategia dezvoltării, asigurarea circulaţiei libere 
a capitalului, produselor şi serviciilor, necesitatea integrării economiei româ-
neşti în circuitul european şi mondial. 

În primii doi ani ai tranziţiei, în cadrul sistemului de impozitare s-au pro-
dus următoarele schimbări generale: 

− tratamentul nediferenţiat al agenţilor economici, indiferent de forma de 
proprietate; 

− acordarea de facilităţi fiscale noilor agenţi economici în funcţie de obi-
ectul de activitate; 

− introducerea impozitului pe profit; 
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− introducerea unui nou sistem de ICM, prin extinderea bazei de impo-
zitare şi simplificarea structurii cotelor; . 

− practicarea impozitelor pe veniturile individuale obţinute, în locul unde 
au fost realizate; 

− modificarea unor taxe fiscale şi nefiscale, precum şi introducerea unor 
noi taxe; 

− introducerea unui mecanism de impozitare a salariilor prin care să se 
limiteze expansiunea acestora; 

− introducerea impozitului pe dividende; 
− introducerea impozitului pe sumele obţinute din vânzarea activelor 

societăţilor comerciale cu capital de stat. 
Analiza indicatorilor fiscali în perioada 1990 - 1992 a impus, în prealabil, 

asigurarea corespondenţei informaţionale a structurilor fiscale, conform clasifi-
caţiei existente în 1990 şi 1991, respectiv realizarea transferurilor informaţiona-
le din clasificaţia anului 1990 în clasificaţia anilor 1991 şi 1992. 

O modificare esenţială in structura fiscalităţii pe categorii de contribuabili 
(surse) este aceea a reducerii ponderilor veniturilor bugetului încasate de la 
firme de la 91,5% în 1990, la 65,9% în 1991 şi la 66,8% în 1992. 

În preţuri curente, impozitele şi taxele plătite de firme la buget (inclusiv 
veniturile extrabugetare), au crescut în 1991 comparativ cu 1990 de 1,8 ori, în 
timp ce veniturile bugetare încasate de la populaţie au crescut de 14,7 ori (ho-
tărâtoare fiind influenţa suportării impozitului pe salarii de către salariaţi). 

Este evident că, fiscalitatea excesivă imprimată asupra gospodăriilor po-
pulaţiei a condus şi va conduce la diminuarea posibilităţilor de consum şi eco-
nomisire cu implicaţii asupra capacităţii de investire. 

În proiectarea sistemului fiscal şi a politicii fiscale tn perioada care ur-
mează, când tranziţia va trebui – în mod real – asigurată, se impune a fi avute 
In vedere următoarele criterii de bază: 

a) generarea de venituri suficiente la buget; 
b) randamentul impunerii va trebui să asigure evitarea erodării inutile a 

economiilor firmei şi populaţiei; 
c) simplitatea instrumentelor de impunere; 
d) echitatea fiscală; 
e) protejarea selectivă a producţiei interne; 
f) stimularea investiţiilor; 
g) diminuarea evaziunii fiscale; 
h) compatibilitatea sistemului fiscal românesc cu cele ale ţărilor dezvol-

tate;  
i) flexibilitatea sistemului fiscal. 
În acest sens, instabilităţile conjuncturale şi ciclice cu care se confruntă 

economiile în tranziţie sunt generate de factori pare sunt circumscrişi unui pro-
ces de transformare a sistemelor economice şi deci dimensiunile, conţinutul şi 
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instrumentele politicilor bugetare şi fiscale de stabilizare vor diferi de acelea 
oferite de experienţa şi teoriile existente pentru ţările cu economie de piaţă. 

Stabilizarea cererii agregate şi politica fiscală compensatoare, practicate 
în economia de piaţă prin mecanismele ortodoxismului keynesist sau 
neokeynesist nu pot. oferi soluţii certe ci, din contră, pot induce incertitudini 
într-un mecanism economic în formare. 

În condiţiile viitoare ale economiei noastre reforma fiscală promovată va 
trebui să ţină seama, în vederea construirii unor instrumente eficace de politică 
fiscală, de următoarele restricţii: 

a) impactul impozitării asupra economiilor băneşti ale populaţiei şi agen-
ţilor economici, în vederea declanşării procesului de economisire 
(pentru investiţii), premisă fundamentată a creării pieţei financiare. 
Considerăm că va trebui să se ţină seama, în construcţia fiscală vii-
toare, de impactul diferenţiat al fluctuaţiilor economice asupra diferite-
lor categorii de impozite, astfel încât randamentul global al acestora 
să fie benefic economiei; 

b) protejarea producţiei interne prin intermediul taxelor vamale excesive, 
care frânează exporturile, menţinând o taxă de schimb ridicată a leu-
lui; 

c) rigurozitatea şi eficacitatea administrării impozitelor în aplicarea şi ex-
tinderea reformelor fiscale. 

Reforma fiscală promovată în perioada de tranziţie vizează, în ultimă in-
stanţă, introducerea unui set coerent şi adecvat de instrumente fiscale prin ca-
re să se asigure atât incitarea mecanismelor economice, cât şi atragerea la 
buget a veniturilor necesare susţinerii de către stat a reformei şi a combaterii 
efectelor negative ale acestora. 

Setul de instrumente vizat, cuprinde, in principiu, următoarele categorii 
de impozite: 

a. impozitul pe capitalul deţinut şi transmis; 
b. impozitul pe societăţi (corporaţii); 
c. taxa pe valoarea adăugată; 
d. impozitul pe cifra de afaceri; 
e. impozitul pe veniturile persoanelor fizice; 
f. accizele; 
g. taxele vamale; 
h. impozitul pe activele financiare;  
i. impozitele locale. 
Construcţia fiscală va trebui să ţină seama diferenţiat pentru fiecare ca-

tegorie de impozit şi pentru sistemul fiscal în ansamblu, de următoarele pro-
bleme: 

− posibilităţi concrete de implementare; 
− contribuţia la veniturile bugetului public; 
− cadrul instituţional al aplicării; 
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− efectele asupra inflaţiei şi şomajului. 
O preocupare majoră a politicii fiscale va trebui să o constituie realizarea 

unui echilibru activ din punct de vedere economic, referitor la ieşirile şi intrările 
de venituri la nivelul diferitelor segmente ale populaţiei, funcţie de care să fie 
dimensionate fluxurile de impozite şi fluxurile de transferuri, astfel încât protec-
ţia socială să dispună de un instrumentar diferenţiat şi eficace. 

Politica bugetară 
Colectiv de cercetare: Rodica Bălănescu (coordonator), Dorina Antohi, 
Vladimir Florea, Florin Bălăşescu, Adriana Negoiţă 

Politica bugetară constituie, împreună cu politica fiscală, două compo-
nente esenţiale ale politicii economice, oferind instrumentele financiare nece-
sare intervenţiei statului în sfera economicului şi socialului. 

Caracterul bugetului în funcţie de sensul echilibrului înregistrat sau pro-
iectat, trebuie să corespundă obiectivelor politicii economice promovate în pe-
rioada de timp dată. 

Evoluţia conceptului de buget în ţara noastră, pornind de la „codicile" sau 
„vămile" existente în sec. al XVII-lea, trecând prin oficializarea termenului în 
Regulamentul organic, a căpătat structuri, argumentaţii şi funcţionalităţi bine 
definite intre cele două războaie mondiale, prin contribuţia economiştilor de va-
loare preocupaţi de problematica bugetară, în această perioadă ideea centrală 
a fost aceea a bugetului echilibrat, acceptarea deficitului fiind condiţională de 
utilizarea împrumuturilor pentru investiţii. Arcul de timp care acoperă epoca so-
cialistă a centralismului bugetar, readuce în discuţie structurile şi instrumentele 
bugetare specifice unei economii de piaţă. 

După 1989, prin Legea finanţelor publice din 1991, a fost operai un set 
de adaptări şi corelări a instituţiei bugetului în ansamblu, care să permită an-
grenarea concretă şi eficace a bugetului, a instrumentelor bugetare în realiza-
rea tranziţiei câtre economia de piaţă, plasarea bugetului în cadrul fluxurilor şi 
structurilor financiare construite conform principiilor bancare şi monetare. 

Experienţa bugetară din perioada 1990 - 1992, dereglările şi deteriorările 
înregistrate în capacitatea stabilizatoare a bugetului, demonstrează că sănăta-
tea bugetară nu poale fi susţinută într-o economie în care mecanismele se 
menţin în sfera patologicului. 

Schimbarea mecanismelor economice şi, implicit, a celor bugetare, în 
conformitate cu obiectivele tranziţiei, impune necesitatea cunoaşterii adecvate 
a stării şi funcţionării sistemului economic, pentru a se putea opera vectorii de 
schimbare apţi să menţină sistemul pe traiectul tranziţiei eficace. De aici nece-
sitatea restructurării informaţionale a sistemului economic naţional în conformi-
tate cu principiile, structurile şi circuitele sistemului economic al conturilor naţi-
onale. 
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Execuţia bugetelor administraţiei centrale de stat în anii 1990, 1991 şi 
1992 evidenţiază impactul distorsiv al inflaţiei asupra nivelurilor şi structurilor 
bugetare, după cum se constată în tabelul de mai jos: 

 

 
Totodată, dacă veniturile bugetare proiectate au fost realizate în 1990 – 

când procesul inflaţionist a fost nesemnificativ – în proporţie de numai 91,8%, 
în 1991 acestea au fost realizate în proporţie de 134,3%, în timp ce la cheltuieli 
bugetare realizările au fost de 97,6%, respectiv de 146,6%. 

Pe acest fond, pot fi sesizate câteva caracteristici structurale în execuţia 
bugetului pe anii 1990, 1991 şi 1992: 

− creşterea ponderii veniturilor nefiscale (de la 0,2% în 1990, la 3,7% în 
1992); 

− diminuarea ponderii impozitelor care grevează direct sau indirect veni-
turile populaţiei (de la 68,6% în 1990 şi 71,5% în 1991, la 64,2% în 
1992); 

− diminuarea ponderii cheltuielilor de capital care au reprezentat în 
1991 doar 14,6%, iar în 1992 numai 6,8% în totalul cheltuielilor buge-
tului; 

− creşterea ponderii cheltuielilor de apărare şi ordine publică (care au 
reprezentat în 1991 şi 1992 peste 15% în totalul cheltuielilor bugetare, 
faţă de 5,7% în 1990); 

− agravarea deficitului bugetar (dacă în anul 1990 s-a acoperit prin defi-
cit 1,2% din cheltuielile bugetare, în 1991 şi 1992 acoperirea prin de-
ficit a fost de 8,7% şi respectiv 16,2%); 

− menţinerea unei ponderi ridicate a transferurilor gratuite de la buget 
către populaţie şi firme (aproape 60% în cheltuielile bugetului anului 
1991), în condiţiile creşterii ponderii transferurilor către populaţie în to-
tal transferuri (de la 48,8% în 1990 la 61,1% în 1991); 

− amplificarea datoriei publice, atât a celei externe cât şi a celei interne, 
care a ajuns la 31.12.1992 la cea. 2700 mld. lei (48,6% din PIB), în 
cadrul căreia ponderea cea mai mare o au creditele pentru finanţarea 
balanţei de plăţi (77,6% din datoria publică externă contractată de 
stat) şi cele pentru finanţarea deficitului bugetar (62% din datoria pu-
blică internă). 
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Prezentăm în tabelul de mai jos evoluţia indicatorilor bugetari sintetici în 
perioada 1990-1992, relevanţa lor făcând inutil comentariul: 

 

 

Politica (liberalizarea) preţurilor 
Colectiv de autori: Constantin Marin, loan Predoi (coordonatori),  
Oprea Vasiloiu, Cili Bugean, Liana Popescu, Maria Beli,  
Carolina Chilom, Mariana Toma, Iolanda Petrini 

Făcând parte din Programul naţional de cercetare economică „Funda-
mente ale strategiei economiei româneşti în perioada de tranziţie", coordonat 
de Institutul Naţional de Cercetări Economice, această lucrare a fost integrată, 
alături de alte studii, în capitolul „Politici macroeconomice în perioada de tranzi-
ţie la economia de piaţă". !n studiu, pe baza analizelor efectuate, se conturea-
ză idei şi soluţii pe linia restructurării concepţiilor, metodologiilor şi mecanisme-
lor din domeniul preţurilor, pornind de la starea economiei naţionale şi de ta 
stadiul de înfăptuire a reformei economice. 

În lucrare au fost investigate următoarele probleme: 
− reforma preţurilor – element esenţial al tranziţiei; 
− sistemul preţurilor până în decembrie 1989; 
− echilibrul şi echilibrarea în tranziţie; operaţiuni de echilibrare; 
− raportul preţuri – costuri; 
− raportul cerere-ofertă; 
− reforma economică şi liberalizarea preţurilor; 
− restricţii şi discriminări în formarea preţurilor; 
− evaluări privind consecinţele liberalizării preţurilor; 
− reforma economică şi ieşirea din criză; 
− elemente strategice privind preţurile în perioada tranziţiei la economia 

de piaţă. 
Analiza stadiului înfăptuirii reformei sistemului de preţuri relevă faptul că, 

o seric de deziderate au fost înfăptuite prin respectarea prevederilor actelor 
normative emise în domeniul respectiv, dar, totodată, se desprinde şi concluzia 
menţinerii unor aspecte nesoluţionate, a unor fenomene complexe generatoare 
de disfuncţionalităţi profunde cum ar fi: 
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− existenţa unui cadru concurenţial inconsistent determinat în unele si-
tuaţii de monopolul generalizat al producătorului, cu consecinţe direc-
te în ceea ce priveşte diversificarea redusă a valorilor de întrebuinţare 
create, lipsa interesului real pentru asigurarea şi îmbunătăţirea calită-
ţii, neconcordanţe structurale între producţie şi nevoi; în acest context 
se poate aprecia că procesul liberalizării preţurilor a fost declanşat 
într-un moment în care nu exista nici piaţă adecvată, nici concurenţă 
reală între producători. Cadru! legislativ adoptat a creat posibilitatea 
interpretării greşite a autonomiei decizionale şi funcţionale a agenţilor 
economici care, în condiţiile manifestării monopolului producţiei şi al 
producătorilor, au recurs la majorări nejustificate ale consumurilor 
specifice, ale costurilor şi preţurilor; 

− lipsa generalizată şi cronică a anumitor mărfuri, concomitent cu o 
subutilizare a capacităţilor de producţie; 

− durata redusă a săptămânii de lucru, a indicilor de utilizare a capacită-
ţilor de producţie, precum şi ritmul redus al creşterii productivităţii 
muncii au consecinţe nefavorabile imediate asupra nivelului costurilor 
de fabricaţie şi, implicit, al preturilor; 

− menţinerea şi chiar amplificarea blocajului economico-financiar cu 
consecinţe nefaste asupra desfăşurării normale a producţiei, ceea ce 
determină în mod obiectiv apelarea la un volum sporit de credite, cu 
implicaţii nefavorabile în nivelul costurilor şi a rezultatelor financiare; 

− atomizarea excesiv de accentuată în unele cazuri a capacităţilor prin 
constituirea unui număr mare de societăţi comerciale prin divizarea 
neraţională a patrimoniului unor întreprinderi industriale, care în sco-
pul realizării produsului final, sunt obligate să coopereze tehnologic. 
Societăţile comerciale fiind agenţi economici autonomi, în această si-
tuaţie decontările schimbului de activităţi se efectuează la nivelul pre-
ţurilor şi nu al costurilor, ceea ce exercită presiuni asupra costului şi 
preţului produsului final; 

− nivelul exagerat al ratei dobânzii care conduce la dezechilibrarea ra-
portului cerere-ofertă atât prin nivelul ridicat al costurilor, ca urmare a 
dobânzilor, determinând diminuarea cererii solvabile, cât şi prin redu-
cerea procesului investiţional cu consecinţe nedorite asupra ofertei de 
mărfuri şi consolidării mediului concurenţiat; 

− denaturarea raportului firesc între salarii şi productivitatea muncii ca 
urmare a indexărilor salariilor determinate de creşterea accentuată a 
preţurilor bunurilor de consum, cât şi de revendicările solicitate de or-
ganizaţiile sindicale, fapt ce a bulversat raporturile privind nivelul sala-
riului diferitelor categorii socio-profesionale, fără să se ţină seama de 
contribuţia la desfăşurarea activităţii economico-sociale, de aportul la 
crearea producţiei materiale şi a produsului intern brut; 
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− interpretarea greşită a rolului controlului asupra nivelului preţurilor, 
atât în cadrul legislativ ce reglementează domeniul preţurilor, cât şi 
cel al exercitării în fapt a acestuia. Simpla înregistrare la organele de 
specialitate a nivelului preţurilor negociate nu este de natură să frâne-
ze procesul de creştere masivă a acestora. 

Intensificarea efortului intern în direcţia înfăptuirii reformei economice şi 
în acest cadru trecerea la o politică coerentă de preţuri, determină luarea unor 
măsuri de natură legislativă şi economică, pentru o primă etapă, care să impul-
sioneze formarea unui sistem naţional de preţuri. În studiu sunt prezentate 
unele dintre acestea şi anume: 

− crearea unui cadru legislativ de preţuri şi tarife şi protejarea concuren-
ţei, necesar pentru modelarea unui sistem corespunzător de corelaţii 
şi conexiuni ale preţurilor, costurilor şi profiturilor pe întreaga econo-
mie – aplicabil în egală măsură tuturor agenţilor economici. Această 
modelare ar putea avea următoarele scopuri: 
• fixarea şi păstrarea corelaţiilor de preţuri pe orizontală, evitând lip-

sa de interes manifestată în prezent de unele societăţi comerciale 
şi întreprinzători de a fabrica anumite produse şi semifabricate de 
importanţă deosebită, declarate şi etichetate drept „nerentabile". 
Ne referim în special la produse complexe din subramurile meta-
lurgici, siderurgiei, construcţiei de maşini, electronicii, chimiei şi 
prelucrării lemnului; 

• echilibrarea permanentă a preţurilor interne în raport cu cele prac-
ticate pe plan 'internaţional, în scopul menţinerii interesului pentru 
exportul anumitor produse – în prezent şi In perspectivă. Elimina-
rea completă a tendinţelor de fixare şi aplicare a unor „hiperpreţuri" 
ce depăşesc nivelele internaţionale în raportul zilnic al cursului do-
lar/Iei; 

• menţinerea unor cotaţii realiste a preţurilor la produsele importate 
în raport cu calitatea şi costul real în valută, şi nu după nivelurile 
de monopol cele mai înalte; 

• instituirea, după modelul belgian, a unei comisii de regularizare a 
preţurilor la nivel naţional, din care să facă parte reprezentanţi ai 
celor trei puteri de stal, ai partidelor politice reprezentate în parla-
ment, ai industriei, importatorilor, comercianţilor, agricultorilor, li-
ber-profesioniştilor, sindicatelor, cooperaţiei şi în asociaţilor de 
apărare a intereselor consumatorilor. Primul rol al acestei comisii 
ar consta în operaţiunile de fixare de preţuri maximale la principa-
lele produse şi grupe de produse care afectează nivelul de trai, pe 
termene stabilite sau neidentificate; 

− instituirea unui organ de specialitate cu atribuţii în formarea, stabilirea, 
urmărirea aplicarea preţurilor şi tarifelor, precum şi în combaterea ac-
ţiunilor monopoliste, corespunzător etapei de tranziţie pe care o stră-
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batem, subordonat direct parlamentului. Acest gen ar putea fi creat 
după modelul Comisiei Oficiale de Preţuri din Austria, sau Comitetului 
Interministerial al Preţurilor din Italia; 

− crearea de urgenţă a cadrelor legislative economice, juridice şi etnice 
necesare intervenţiei în cazul apariţiei unor anomalii de preţuri şi tarife 
interne şi internaţionale. În est caz ar putea fi utilizată experienţa Itali-
ei, care foloseşte asemenea legislaţie pentru Menţinerea nivelului de 
trai şi al demnităţii umane a populaţiei"; 

− revenirea la calcularea şi urmărirea costurilor pe articole şi elemente 
de compune-la nivelul tuturor agenţilor. De altfel, această măsură a 
fost interpretată de unii agenţi economici publici şi privaţi ca o aban-
donare definitivă şi irevocabilă a aşezării preţurilor şi tarifelor pe cos-
turi de protecţie, conform principiilor economice universal valabile; 

− în vederea realizării unui sistem informaţional statistic modern, aliniat 
la practica internaţională, se impune implementarea şi calculul indici-
lor preţurilor cu amănuntul ale unror mărfurilor, precum şi a costului 
vieţii (coşul de consum) trimestrial şi publicarea ir In presa de speciali-
tate. În calculul lor să se cuprindă trei acţiuni: preţurile sectorului pu-
blic, ale agenţilor economici privaţi şi estimări ale pieţei negre, 
calculându-se în mod tal inflaţia existentă; 

− eliminarea monopolului producătorului în vederea creării mediului 
concurenţial. Gradul înalt de monopolizare a producţiei în ţara noastră 
constituie un element de pondere în influenţarea şi menţinerea unui 
nivel ridicat al preţurilor, în favoarea unor oscilaţii artificiale. Se între-
văd cel puţin următoarele căi de atingere a acestui obiectiv: 
• fărâmiţarea „coloşilor" industriali despre care se vorbeşte mult în 

ultimul timp nu poate fi concepută ca un scop în sine, ca o pulveri-
zare artificială a unor structuri constituite. Acest lucru se poate rea-
liza numai în procesul restructurării industriei, al remodelării profilu-
lui de fabricaţie, odată cu confruntarea, pe terenul profitabilităţii, cu 
cerinţele pieţei interne şi externe; 

• echilibrarea cererii prin import. Implicarea importului în stabilirea 
pieţei interne şi a preţurilor, impune un tratament diferenţiat şi solu-
ţii elastice, în raport cu influenţa asupra balanţei de plăţi externe şi, 
în primul rând, asupra balanţei comerciale, cu obiectivele politicii 
valutare şi nu în ultimul rând cu specificul ramurii, subramurii sau 
întreprinderii şi cu destinaţia produselor. Se impune însă atenţie în 
legătură cu orientarea efortului valutar prin prisma proporţiei import 
pentru producţie – investiţii, import pentru consum, întrucât aceas-
ta poate genera datorie externă fără surse de rambursare, după 
cum poate produce distorsiuni în procesul reorientării structurii 
economici (mai ales industriale); 
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• stimularea în mai mare măsură a liberei iniţiative, care poate înde-
plini un rol semnificativ în procesul eliminării monopolului producă-
torului, în măsura în care orientează capitalurile spre activitatea 
productivă. Pe termen lung, libera iniţiativă conduce la abundenţă 
şi diversificare; de aceea, se impune ca regimul facilităţilor acorda-
te întreprinzătorilor particulari să ţină seama de acest aspect.  

Preţurile şi echilibrul economic în perioada de tranziţie  
(modul 1992) 
Colectiv de autori: Dr. Marin Popescu (coordonator), Constantin Marin, 
loan Predoi, Oprea Vasiloiu, Felicia Mihăilă 

Analiza mişcării preţurilor constituie o problemă majoră în condiţiile tran-
ziţiei la economia de piaţă, când între obiectivele restructurării economiei şi 
mecanismul pieţei există o strânsă interdependenţă, iar nivelul şi structura pre-
ţurilor constituie un element esenţial în asigurarea fluxurilor normale pe plan 
material, financiar şi social. 

În acest cadru, lucrarea se înscrie în categoria cercetărilor necesare 
pentru cunoaşterea dinamicii cantitative şi calitative a factorilor ce determină 
evoluţia preţurilor, influenţa acestora în desfăşurarea proceselor economico-
sociale. Studiul a vizat, printre altele, aprofundarea unor aspecte pe care le im-
plică evoluţia preţurilor în mişcarea spre echilibru a economiei, privit prin pris-
ma diferitelor sale componente. 

Atenţia a fost concentrată în direcţia evidenţierii interdependenţelor dintre 
starea economiei şi evoluţia preţurilor în perioada de după decembrie 1989. 
Cercetările efectuate relevă faptul că, în condiţiile concrete ale economiei 
noastre şi îndeosebi datorită situaţiei de criză, liberalizarea preţurilor – înfăptui-
tă pe baza actelor normative adoptate de Guvern – a accentuat neconcordan-
ţele între componentele mecanismului de funcţionare a economiei, cu implicaţii 
profunde în plan economic şi social. În acest sens reforma preţurilor a contribu-
it la: creşterea generalizată a nivelului preţurilor; reducerea relativă a veniturilor 
populaţiei şi, implicit, a nivelului cererii globale; blocarea fluxurilor economice 
sau oprirea producţiei unor agenţi economici în funcţie de locul şi rolul pe care-l 
ocupă în structura ofertei globale; scăderea ritmului şi resurselor pentru investi-
ţii; creşterea şomajului; reducerea consumului individual şi modificarea structu-
rii sale, îndeosebi la unele produse de bază. 

În lucrare se efectuează o analiză de detaliu a evoluţiei preţurilor ridicate, 
pe ramuri şi subramuri ale industriei, evidenţiindu-se trăsăturile specifice ale 
acestui proces. Privită în ansamblu, dinamica preţurilor cu ridicata pe subramu-
rile industriei reflectă un proces de evoluţie necontrolată, cu mari discrepanţe 
între sectoare şi cu influenţe majore în evaluarea inputurilor pe subramuri ale 
industriei şi ale economiei naţionale. 

Dinamica accentuată a nivelului preţurilor cu ridicata pe ansamblul indus-
triei (1936,1% în 1992 faţă de anul 1989), dar mai ales în unele diviziuni ale 
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acesteia a fost facilitată şi de regimul formării şi mişcării preţurilor în contextul 
liberalizării acestora, în care s-a evidenţiat o legătură de slabă intensitate între 
nivelul şi dinamica costurilor şi cea a preţurilor. Această situaţie s-a manifestat 
şi continuă încă, datorită crizei de subproducţie în care se află economia. Ofer-
ta fiind mai mică decât cererea, atât la nivelul global şi mai ales structural, sta-
rea de absorbţie este tot mai prezentă în economie, proces în contextul căruia 
beneficiarii nu dovedesc fermitate faţă de nivelul preţurilor. 

O asemenea evoluţie a preţurilor în sectoarele intermediare şi finale ale 
industriei, coroborată cu regimul preţurilor în sectorul primar al industriei, a de-
terminat creşterea continuă a volumului subvenţiilor şi, implicit, amplificarea 
presiunilor asupra resurselor bugetare, iar pe plan mai larg perturbaţii în finan-
ţarea unor sectoare economico-sociale şi dezechilibre structurale bugetare. 

Preţurile – element de piaţă – înregistrând o creştere vertiginoasă pe 
fondul evoluţiei nefavorabile a principalilor indicatori ai economiei, nu au fost de 
natură să stimuleze procesele de creare şi utilizare eficientă a resurselor, de 
creativitate şi profitabilitate, de asigurare a echilibrului între cerere şi ofertă, ci 
dimpotrivă, au amplificat procesul inflaţionist, cu urmări negative asupra pro-
ducţiei şi consumului. 

Pentru perioada imediat următoare este previzibilă o creştere puternică 
cu ridicata ca urmare a nivelului scăzut al producţiei, creşterii preţurilor impor-
turilor prin devalorizarea continuă a leului, presiunilor salariate, creşterii amorti-
zării ca urmare a reevaluării mijloacelor fixe. De asemenea, se întrevăd tendin-
ţe de creştere în continuare a preţurilor produselor agricole atât ca urmare a 
ridicării nivelului cheltuielilor aferente lucrărilor agricole, cât şi a producţiei sla-
be, sub influenţa factorilor naturali. 

Dinamica permanent ascendentă a indicilor preţurilor cu ridicata (uneori 
chiar lunară) a condiţionat în mod firesc creşterea indicilor preţurilor de consum 
al populaţiei – în decembrie 1992 au reprezentat 1330,0% faţă de luna octom-
brie 1990 –, nivelul cel mai ridicat înregistrându-se la produsele alimentare. 

Cauzele unei asemenea evoluţii rezidă în deficitul de ofertă, pe de o par-
te, şi în diferenţierea elasticităţii cererii la restrângerea veniturilor pe de altă 
parte. 

Perioada care urmează va consemna creşteri importante ale preţurilor de 
consum atât ca tendinţă de fond, cât şi ca urmare a continuării programului de 
reducere a subvenţiilor pentru consum. 

Complexitatea fenomenului analizat a determinat necesitatea luării în 
calcul a dinamicii unor indicatori cum ar fi: producţia industrială, productivitatea 
muncii, veniturile salariate medii nominale nete, vânzările de mărfuri cu amă-
nuntul. Pe această bază s-au determinat serii de date pentru perioada 1990 - 
1992 privind corelaţiile dintre indicatorii menţionaţi. 

Analiza corelată a indicatorilor luaţi în studiu relevă, printre altele, dina-
mica puternic ascendentă a preţurilor de consum al populaţiei, comparativ cu 
creşterea mai moderată a nivelului veniturilor salariale. Decalajul între dinamica 
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veniturilor salariale-preţuri raportat la decalajul dintre veniturile salariale şi evo-
luţia valorică in preţuri curente a vânzărilor de mărfuri cu amănuntul şi prestări-
lor de servicii reflectă, pentru perioada 1990 - 1992, diminuarea volumului fizic 
al mărfurilor desfăcute prin comerţul public, cooperatist şi privat. 

Creşterea necontrolată atât a preţurilor cu ridicata, cât şi a preţurilor de 
consum al populaţiei a avut loc, aşa cum rezultă din datele prezentate în lucra-
re, concomitent cu scăderea drastică a producţiei şi productivităţii muncii, cu 
consecinţe in direcţia alimentării procesului inflaţionist. 

Această evoluţie s-a datorat unui complex de factori dintre care: 
− inexistenţa şi urmărirea realizării unei corelaţii normale între nivelul 

performanţelor agenţilor economici (producţie, productivitate, costuri, 
profituri etc.) şi cel al cheltuielilor efectuate pentru plata salariilor; 

− slaba utilizare a capacităţilor de producţie, creşterea costurilor ca ur-
mare a acestui fapt cât şi a sporirii cheltuielilor salariale, dinamica pu-
ternic ascendentă a preţurilor cu ridicata, mai ales in sectoarele in-
termediare şi finale, şi presiunea acestora asupra preţurilor de con-
sum al populaţiei; 

− creşterea preţurilor importurilor ca urmare a devalorizării accentuate, 
anormale, a monedei naţionale; 

− manifestarea monopolului producătorului cu implicaţii asupra nivelului 
preţurilor ca urmare a stării de absorbţie (cererea este mai mare de-
cât oferta), ca o consecinţă a inexistenţei procesului concurenţial în 
diverse compartimente ale economiei. 

O asemenea stare de lucruri face necesară intervenţia statului în activita-
tea agenţilor economici, mai ales în calitatea sa de proprietar, în vederea creş-
terii performanţelor economice cu implicaţii favorabile la nivelul producţiei, pro-
ductivităţii muncii, costurilor şi evoluţiei preţurilor, astfel încât procesele eco-
nomico-sociale să se înscrie în tendinţa de normalizare, spre echilibru. 

Investigarea proceselor caracteristice perioadei de tranziţie, cu consecin-
ţe în domeniul preţurilor a făcut necesară şi abordarea unor aspecte privind po-
litica monetară, cursul de schimb şi politica bugetară. Pe baza datelor statistice 
s-au efectuat analize ce relevă legătura între evoluţia unor indicatori specifici 
acestor domenii pe de o parte, şi dinamica, producţiei şi preţurilor pe de altă 
parte, evoluţia indicatorilor studiaţi reflectând situaţia nefavorabilă a economiei 
în ansamblul său. 

Abordarea problematicii preţurilor în contextul economiei de piaţă presu-
pune analiza modului de funcţionare a fiecărei componente specifice meca-
nismului pieţei în perioada de tranziţie. Indiferent de natura orânduirii sociale, 
piaţa fiind totdeauna un însoţitor al producţiei de mărfuri, există o permanenţă 
a unora dintre trăsăturile ei, un cadru mai general de determinanţi. Esenţiale 
pentru mecanismul economiei de piaţă sunt: existenţa unităţilor economice au-
tonome, independente una faţade alta; existenţa unor legături directe de vân-
zare-cumpărare între aceste unităţi; existenţa categoriilor de preţ, cerere şi 
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ofertă, legate de procesul de cumpărare, vânzare. În afară de aceste elemente 
comune, în economia liberă de piaţă un rol esenţial revine concurenţei care, 
după unii autori, propune printre altele, stabilirea spontană a raportului cerere-
ofertă-preţ. În această perspectivă, formarea şi micşorarea liberă a preţurilor 
de echilibru constituie o rezultantă a raportului cerere-ofertă şi, în acelaşi timp, 
un element esenţial ăl echilibrului economic. 

În acest context, pentru modulul lucrării pe anul 1992, colectivul de autori 
a luat în studiu una dintre componentele de bază ale mecanismului economiei 
de piaţă şi anume autonomia producătorilor. Investigarea funcţionării acestei 
componente în condiţiile tranziţiei spre economia de piaţă în ţara noastră rele-
vă faptul că procesul de constituire a regiilor autonome şi a societăţilor a con-
stituit o premisă esenţială a asigurării autonomiei agenţilor economici, ca o 
condiţie a funcţionării mecanismului pieţei. Analiza acestui proces, din perspec-
tiva stabilirii patrimoniului şi a capitalului social, pe baza căruia urmează, să se 
înfăptuiască procesul privatizării, scoate în relief o serie de neajunsuri determi-
nate de un anumit subiectivism ce s-a manifestat în acest domeniu, cu implica-
ţii în planul determinării eficienţei economice şi al corectitudinii desfăşurării 
procesului privatizării. 

În această ordine de idei, în lucrare s-au efectuat analize detaliate pe 
departamente ale industriei şi pe genuri de activităţi industriale, privind decala-
jele ce se înregistrează în raportul dintre capitalul social şi suma valorii mijloa-
celor fixe şi a mijloacelor circulante, pentru societăţile comerciale constituite 
prin hotărâri ale Guvernului emise în anii 1990 -1991. 

În studiu se demonstrează că prin procesul de constituire a societăţilor 
comerciale, în foarte multe cazuri fostele unităţi industriale s-au fărâmiţat în 
mod exagerat, cu profunde implicaţii asupra nivelului costurilor, preţurilor, de-
contărilor şi a eficienţei economice în general. Pornindu-se de la aceste aspec-
te, în studiu se formulează necesitatea regândirii procesului constituirii societă-
ţilor comerciale, în sensul menţinerii acestora numai pentru domeniile de activi-
tate independente, sau în cazul fabricării unor produse finale în care este ne-
cesar un grad scăzut de cooperare, cel mult două-trei societăţi comerciale. 

Analiza funcţionării autonomiei regiilor autonome şi societăţilor comercia-
le cu capitul de stat şi preponderent de stat – ca un element esenţial al meca-
nismului pieţei – pune în evidenţă faptul că autonomia nu este şi nu poate fi 
absolută, ci numai relativă în toate laturile activităţii agenţilor economici. 

Astfel, în domeniul repartizării resurselor financiare pentru producţie şi 
investiţii, concomitent cu alocarea bazată pe exigenţele pieţei, ale cererii şi 
ofertei de fonduri, se manifestă şi o strânsă legătură între fiecare agent eco-
nomic şi stat. Referitor la acest aspect se impune a fi precizat faptul că, tranzi-
ţia la economia de piaţă nu va duce ia eliminarea funcţiei economice a statului, 
ea continuând să se manifeste cu intensităţi diferite, de la ţară la ţară sau de Ia 
o perioadă la alta, în raport cu condiţiile social-economice concrete, ceea ce se 
va reflecta şi în planul constituirii şi repartizării resurselor financiare. 
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În acest context, nivelul şi structura preţurilor trebuie să asigure un echi-
libru atât în planul constituirii, cât şi al alocării resurselor financiare. Pe măsura 
creşterii puterii economice a producătorilor, a integrării lor în mecanismul eco-
nomiei de piaţă, se va diminua gradual funcţia economică a statului şi implicit 
finanţarea prin bugetul statului a unor activităţi de natură economică, agenţii 
economici asigurându-şi din activitatea proprie, pe baza preţurilor competitive, 
resursele financiare necesare producţiei şi dezvoltării. 

Din punctul de vedere al alocării resurselor materiale şi desfacerii pro-
ducţiei, conceptul de autonomie a producătorilor nu trebuie înţeles în mod ab-
solutist, fiind necesară asigurarea unui anumit grad de elasticitate – prin îmbi-
narea libertăţii de decizie a agenţilor economici cu un anumit grad de dirijare 
din partea statului cel puţin în ramurile primare şi intermediare – care să facili-
teze desfăşurarea fluxurilor materiale normale în economie. 

Preţurile de consum şi costul vieţii în perioada actuală.  
Consideraţii teoretice, aspecte practice. Puncte de vedere  
privind indexarea veniturilor 
Autor: Cili Bugean 

Lucrarea reprezintă o continuare a studiului cu acelaşi titlu elaborat în 
anul 1991, în care s-a abordat în exclusivitate indicele preţurilor de consum ca 
subindice al costului vieţii, în anul 1992, cercetarea a fost completată cu aspec-
te privind semnificaţia teoretică şi practică a indicelui costului vieţii, dificultăţile 
ce stau în calea calculării lui, propuneri vizând sporirea acurateţei indicelui pre-
ţurilor de consum pentru România şi păreri legate de indexarea veniturilor. 

În literatura economică se întâlnesc deosebiri de păreri – în ceea ce pri-
veşte conţinutul economic a ceea ce ar trebui să semnifice un indice de pre-
ţuri– între teoria economică şi practica statistică, deosebiri ce decurg din însăşi 
complexitatea indicilor de preţuri, ca indicatori cu caracter atât politic, cât şi so-
cial. Cele două caracteristici sunt ireconciliabile din punct de vedere strict ştiin-
ţific. În viziunea teoriei economice sistemul de indici ai preţurilor este tratat sub 
aspect social, acesta răspunzând intereselor consumatorilor de a-şi păstra ne-
alterată puterea de cumpărare în raport cu tendinţa de creştere a preţurilor. In 
această accepţiune, indicele costului vieţii ar trebui să răspundă la întrebarea: 
care trebuie să fie nivelul veniturilor consumatorilor capabil să le ofere acestora 
– în perioada curentă – acelaşi nivel al consumului pe care l-au avut în perioa-
da de bază. Rezultă astfel formula indicelui costului vieţii ca un raport de veni-
turi. 

Opiniile divergente existente între teoreticieni şi statisticieni se centrează 
in jurul problemei fundamentale de care depinde semnificaţia indicelui, anume: 
Este indicele castului vieţii un indice al cheltuielilor sau un indice al preţurilor? 
Ca indice al cheltuielilor, el îşi pierde calitatea de instrument de politică eco-
nomică, neputând fi utilizat nici ca bază de negocieri în acţiunile de indexare a 
veniturilor. 
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Şi totuşi incompatibilitatea dintre un indice al cheltuielilor (indicele costu-
lui vieţii) şi un indice al preţurilor (indicele preţurilor de consum) a fost surmon-
tată din necesitatea impusă de extinderea sferei de cuprindere a indicelui pre-
ţurilor de consum, contestat şi din pricina limitelor sale, constând în neglijarea 
unor cheltuieli a căror pondere în bugetul familiilor se află în creştere. 

Experienţa practică a ţărilor membre ale Grupului celor 24 în domeniul 
indicilor de preţuri – considerată a fi cea mai avansată – s-a perfecţionat conti-
nuu, fără a atinge totuşi în mod absolut structura indicelui costului vieţii, ca in-
dice complet. În momentul de faţă s-a reuşit construirea unui indice al preţurilor 
de consum a cărui grad de acoperire a cheltuielilor de consum finale ale familii-
lor variază între 6% în Franţa şi 10% în Canada şi Noua Zeelandă. 

După expunerea părerilor existente în viziunea teoreticienilor şi practici-
enilor şi a tratării în fapt a problematicii indicilor de preţuri de către organismele 
internaţionale specializate, s-au făcut referiri vizând direcţiile în care ar trebui 
aduse unele corecţii indicelui preţurilor de consum calculat pentru România. 
Aceste propuneri au în vedere: 

− creşterea gradului de semnificaţie al indicelui prin calcularea sa sepa-
rată pentru populaţia din mediul urban şi din mediul rural. Această ne-
cesitate decurge din diferenţele semnificative existente atât Intre 
structurile cheltuielilor de consum ale populaţiei din cele două medii, 
cât şi în ceea ce priveşte nivelul preţurilor. Calcularea unui indice me-
diu (ca până acum) are drept consecinţă diminuarea atât a nivelului 
indicilor parţiali (pe grupe), cât şi a indicelui general de preţuri; 

− urmărirea mişcării indirecte a preţurilor şi reflectarea ei în indice. În ţă-
rile componente ale Grupului celor 24 se urmăreşte atent, cu ajutorul 
unor metode specifice, fiecare caz în care apar costuri suplimentare, 
identificându-le pe cele justificate economic, care suni apoi separate 
de cele pur speculative. În acelaşi scop se procedează la adaptarea 
periodică a coşului de produse in raport cu structura ofertei de măr-
furi. 

Lucrarea oferă şi câteva puncte de vedere privind indexarea veniturilor în 
perioada de tranziţie. S-a avansat părerea că indexarea aplicată anumitor ca-
tegorii socio-profesionale, pe criterii strict economice, arc drept scop reducerea 
decalajelor ivite între venituri, în indexare trebuie să fie cuprinse numai acele 
categorii de persoane care au o poziţie economică defavorizată tn raport cu ce-
le ce deţin o poziţie de forţă. 

În ceea ce priveşte cuantumul indexării, ca ar trebui să permită împreună 
cu venitul de bază accesul la procurarea alimentelor de bază la preţurile reale 
ale pieţei. 

În această situaţie, necesitatea de a urmări evoluţia preţurilor separat 
pentru populaţia neagricolă şi pentru cea agricolă constituie o minimă cerinţă 
de obiectivitate care – în mod sigur – ar potenţa şi din punct de vedere econo-
mic, nu numai social, efectul indexării. 
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Puncte de vedere asupra evoluţiei preţurilor de consum  
în perioada de tranziţie 
Autor: Cili Bugean 

Lucrarea tratează cauzele creşterii sistematice a preţurilor de consum, In 
strânsă legătură cu abordarea parţială sau temporizarea altor mari componente 
ale procesului tranziţiei şi anume: 

− restructurarea relaţiilor de proprietate care să favorizeze instituirea şi 
funcţionarea mecanismelor pieţei; 

− declanşarea procesului de restructurare a producţiei interne în vede-
rea satisfacerii treptate a cerinţelor pieţei interne şi externe; 

− încurajarea creării şi funcţionării pieţelor, ca mecanisme de reglare a 
producţiei, formare a preţurilor şi direcţionare a politicii valutare; 

− legătura cu piaţa internaţională. 
În strânsă legătură cu influenţa acestor componente asupra nivelului pre-

ţurilor şi al structurii ofertei, apare comportamentul inadecvat al agenţilor eco-
nomici, a căror reacţie este de a „pasa" asupra preţurilor întreaga încărcătură 
de cheltuieli, indiferent de nivelul costurilor economice. La aceasta se adaugă 
incapacitatea lor de adaptare la cerinţele pieţei nu numai din punct de vedere 
al preţului, ci şi al ofertei. Datorită ponderii reduse a resurselor proprii (circa 
10%), recurgerea la credite afectează nivelul costurilor prin ratele ridicate ale 
dobânzilor (perfect justificate în condiţiile ratei ascendente a inflaţiei). 

Nu mai puţin important este faptul că unii agenţi economici cu capital de 
stat nu fac un minim de efort de a-şi reconsidera comportamentul, deoarece 
proprietarul lor – statul – nu impune nici un fel de constrângeri economice di-
rectorilor numiţi să îi administreze proprietatea. 

În perioada imediat următoare, asupra nivelului preţurilor de consum vor 
acţiona în sensul creşterii, următorii factori: 

− eliminarea completă a subvenţiilor, începând din luna mai 1993; 
− introducerea TVA de la 1 iulie 1993; 
− fluctuaţiile cursului de schimb ale leului. 
În ceea ce priveşte rolul pe care trebuie să-l asume guvernul în suprave-

gherea evoluţiei preţurilor în perioada de până la consolidarea mecanismelor 
economiei de piaţă, considerăm că măsurile de natură administrativă nu trebu-
ie să lipsească dar nici nu trebuie exagerată eficienţa lor. Se ştie că o econo-
mie de penurie naşte şi întreţine corupţia. Remediul se află în refacerea secto-
rului productiv, pe 2 criterii: 

− satisfacerea cererii interne şi/sau externe; 
− asigurarea unui profit stimulativ, nu neapărat imediat, ci mai curând în 

timp, printr-o politică de perspectivă asupra strategiei firmei respective. 
Relansarea producţiei pe baza capitalului intern insuficient pentru a aco-

peri, atât nivelul, cât şi structura cererii interne necesită extrem de mult timp, 
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iar rezultatele în perspectivă asupra nivelului preţurilor de consum nu îndreptă-
ţesc speranţa legată de o temporizare a ascensiunii lor. 

De aceea, relansarea producţiei nu poate fi concepută fără credite exter-
ne acordate de organisme şi bănci internaţionale ca principal impuls şi în mă-
sura în care vor fi interesaţi de ofertele făcute – participarea unor firme străine 
la deblocarea unor activităţi productive. 

Chiar în condiţiile în care asistenţa internaţională sub diverse forme va fi 
prezentă In România, considerăm că pe termen scurt – în anul 1993 – nu sunt 
de aşteptat evoluţii optimiste în ceea ce priveşte nivelul preţurilor de consum. 

Relansarea producţiei a fost întârziată şi datorită amânării lichidării sub-
venţiilor bugetare, ceea ce a descurajat apariţia unor relaţii economice de piaţă. 

În plan social, atât păstrarea subvenţiilor, cât şi indexările acordate nu au 
putui stăvili degradarea nivelului de trai al familiilor de salariaţi pensionari. 

Referitor la semnificaţia indicatorilor statistici, a căror acurateţe este de 
cea mai mare importanţă în etapa actuală, CMC necesar să evidenţiem câteva 
probleme: 

− Datorită accentuării decalajelor între venituri tabloul structurii cheltuie-
lilor de consum nu mai reprezintă un element relevator de analiză a 
situaţiei economice a familiilor; 

− Consumul fizic alimentar, datorită includerii autoconsumului a devenit 
la rândul lui un indicator neconcludent, fiind aproape insensibil în ra-
port cu evoluţiile produselor alimentare. 

De aici concluzia că cei doi indicatori se sprijină pe informaţii având un 
grad prea mare de agregare, ceea ce denaturează rezultatele. 

O analiză realistă rezultă din compararea situaţiei cumpărărilor de măr-
furi în unităţi fizice (prezentată numai pentru mărfurile alimentare), ceea ce pu-
ne în evidenţă o restrângere a cumpărărilor la toate produsele alimentare de 
bază, în anul 1993 faţă de 1992. 

Cursul de schimb în tranziţie 
Autor: Liviu Andrei 

Din păcate definiţia (CS): „preţ al unei monede exprimat în alte monede 
(valute)" nu a putut fi depăşită, deşi problematica se dovedeşte complexă şi di-
ficil de stăpânit. Bazele teoretice se fundamentează pe 3 teorii: 

− intervalutară (Knapp şi Elster); 
− cantitativă a banilor (A. Aftalion); 
− parităţii puterilor de cumpărare (Gustave Cassel, R. McKinnon, ulteri-

or A. Aftalion). 
Aceste teorii nu reuşesc însă – nici individual, nici prin posibile asocieri – 

să acopere ceea ce se dovedeşte a fi integralitatea ariei CS. Faptul echivalea-
ză tezei că CS nu constituie (încă) o disciplină completă. Oricum, determinan-
tele sale rezidă deopotrivă in economia naţională şi în economia mondială sau 
ordinea acesteia la un moment dat. 
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Practica CS vine să suplinească – în vederile autorului – tocmai faptul că 
disciplina acestuia este una incompletă evidenţiind lipsurile în materie ştiinţifică 
şi experimentală. Esenţialmente această practică leagă: (1) datele teoriilor fun-
damentale de (2) metodologia determinării CS –o multitudine metodologică sis-
tematizată de noi în 4 mari metode: a activelor de piaţă; a unificării cursurilor; a 
parităţii puterilor de cumpărare; inclusiv metoda numită „Chartistă"; a cursurilor 
de revenire şi (3) felul CS, referire fireasca li: cursul fix, cursul flotant în totalita-
te şi cursul fluctuant/floarea controlată – acesta din urmă o îngemănare/un 
compromis al precedentelor. 

Concluzia este că: 
− fiecare fel de curs (3) cunoaşte o strânsă legătură cu înclinaţia autori-

tăţii politico-monetare spre una sau alta respectiv asocierea dintre te-
oriile fundamentale (1) prin metoda de determinare (2) a cursului, 
aplicată la fiecare situaţie; 

− aceasta demonstrează deopotrivă coerenţa în materie disciplinară, 
dar şi opusul acesteia: caracterul neunitar al disciplinei, carenţa gân-
dirii economice şi originea contradicţiilor In materie de politică mone-
tară şi economică la acest subiect. 

În tranziţie, CS semnifică o problematică adusă la zi, dar mai bine decât 
oricând şi oriunde sunt observate şi aici carenţele disciplinei. Inclusiv faptul că 
politica în materia necesită a-şi preciza opţiunea spre o anume strategic. Opţi-
unea din urmă decurge din necesităţile coerenţei strategiei în totalitate. 

Condiţiile tranziţiei privesc simultan: 
• felul cursului, cel mai adecvat ca destinaţie; 
• gradul în care cursul/nivelul de plecare se apropie de realitate; gradul 

în care aceasta din urmă reflectă şi eficienţa în materie de strategie; 
• implicaţiile mişcării CS pe „drumul critic" dintre nivelurile de plecare şi 

de destinaţie; 
• adaptarea metodologiei la condiţiile existente şi cele opţionale; 
• programul economic în totalitate, posibilităţile existente etc. Pe scurt, 

strategia CS va implica: 
− stabilirea nivelului CS de pornire; 
− felul cursului; 
− mişcarea şi implicaţiile acesteia între cele două niveluri şi compor-

tamente. Este normal ca studiul asupra CS să continue în anul 
1993. Politica derulată din 1990 până acum s-a dovedit a fi un 
eşec încă începând cu obiectivele primare. 

Piaţa valutară şi politica valutară 
Colectiv de autori: Ligia Mărcuţă (coordonator), Constantin Marin,  
Maria Bârsan, Liliana Dumitru, Ileana Niţă 
Structurată pe trei capitole – 1. Piaţa valutară în România; formarea ce-

rerii şi a ofertei de valută; 2. Evoluţia comerţului exterior românesc în perioada 
1989 - 1992; 3. Limitele şi perspectivele politicii valutare în perioada de tranzi-
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ţie – lucrarea este completată şi cu patru anexe: 1) Evoluţia comerţului exterior 
şi a PIB în România în perioada 1984 - 1991; 2) Balanţa comercială a Români-
ei pe anul 1992; 3) Coeficienţii de variaţie ai importului şi ai exportului pe anul 
1992; coeficienţii de corelaţie între import, export şi cursul de schimb; 4) Elasti-
citatea exportului la import şi producţia industrială şi elasticitatea producţiei in-
dustriale la import, calculate pentru anul 1992. 

Este analizată evoluţia pieţei valutare româneşti, de la apariţia licitaţiilor 
valutare, în februarie 1990, până la sfârşitul anului 1992, respectiv evoluţia re-
glementărilor legale în domeniul valutar, mecanismul valutar pus în mişcare de 
către acestea şi efectele sale asupra economiei, evoluţia cursului de schimb al 
leului, precum şi evoluţia cererii de valută şi a ofertei ca flux şi ca volum. Din 
analiză a rezultat concluzia că evoluţia cursului de schimb, în condiţiile conver-
tibilităţii interne, primeşte influenţa mediată de anticipările operatorilor, a evolu-
ţiei comerţului exterior şi a politicii valutare, fapt pentru care celelalte două ca-
pitole ale lucrării sunt consacrate acestor domenii. 

Studierea comerţului exterior românesc în perioada 1989 - 1992, debu-
tează cu caracterizarea evoluţiei importului, a exportului şi a PIB, pornind de la 
situaţia existentă înainte, de 1989 şi sub influenţa transformărilor ulterioare. 

În preţuri curente, dinamica volumului importului a devansat, începând 
din 1989, creşterea PIB care, la rândul său, a depăşit-o pe cea a volumului ex-
portului. Exportul lunar a manifestat o tendinţă de creştere, începând din aprilie 
1991 (momentul devalorizării cursului leului de la 35 lei/dolar la 60 lei/dolar), 
care a devansat creşterea importului munci când aceasta s-a produs; In lunile 
in care exportul a scăzut, reducerea sa a fost mai mică decât cea a importului, 
indicând apropierea de o situaţie de normal state a balanţei comerciale, totuşi 
dificil de atins, atâta vreme cât devalorizările Icului, deşi au stimulat, respectiv 
au redus efectiv exportul şi importul, au amplificat deficitul comercial în mone-
da naţională. 

În continuare este surprinsă influenţa devalorizării leului asupra preţurilor 
interne, prin intermediul importului şi al exportului. 

Astfel, evoluţia leului înspre depreciere, deteriorarea raportului de schimb 
şi creşterea preţurilor relative (preţuri interne/preţuri externe), au fost însoţite 
de scăderea omogenităţii importului (coeficientul de variaţie în creştere de la 
34% la 55% pe primele 5, respectiv 12 luni ale anului 1992), de scăderea de-
pendenţei dintre importuri şi exporturi (coeficientul de corelaţie a scăzut de la 
0,89 pe primele 5 luni, la 0,45 pe primele 8 luni şi la 0,30 în perioada ianuarie- 
decembrie 1992), de normalizarea dependenţei dintre import şi cursul de 
schimb începând din luna iulie 1992 (când importurile au început să scadă ca 
răspuns la creşterea cursului), şi de slăbire a acestei dependenţe începând din 
septembrie 1992. 

Legat de influenţa mişcării cursului de schimb asupra preţurilor interne 
nu trebuie neglijat nici faptul că elasticitatea producţiei la import este destul de 
scăzută (subunitară), ceea ce în condiţiile unei ponderi de aproximativ 75% a 
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importurilor pentru producţie în importul total şi ale nesubstituibilităţii importuri-
lor dă imaginea unei evoluţii neconcludente a producţiei, ceea ce poate reali-
menta inflaţia. 

Repercutarea influenţei evoluţiei cursului de schimb asupra preţurilor in-
terne prin intermediul exportului (dincolo de condiţia minimă ca în urma devalo-
rizării scăderea preţului extern al exportului să fie mai mult decât compensată 
prin creşterea volumului exportului) are drept suport, în condiţiile actuale ale 
economiei româneşti, creşterea preţurilor interne ca urmare a scăderii ofertei 
interne, cât şi deplasarea importurilor spre produsele destinate exportului, care 
duc la creşterea cererii de importuri, deci a cererii de valută pe piaţa valutară, 
ceea ce va da un nou impuls deprecierii leului. Teoria economică atestă carac-
terul exogen al exportului într-o economie de dimensiuni mici, iar practica tran-
ziţiei româneşti demonstrează că deprecierea leului a impulsionat exportul atâ-
ta timp cât au existat surplusuri mobilizabile (începând din iulie 1992 exportul a 
depăşit chiar importul), coeficientul de corelaţie între export şi curs evidenţiind 
o dependenţă oscilantă la începutul anului şi în creştere începând din luna iu-
lie. Sensibilitatea exporturilor la evoluţia cursului de schimb este condiţionată 
de existenţa unui surplus exportabil (cererea internă să fie inferioară ofertei) şi 
de transformarea acestuia în export efectiv. 

Rezervele de export ale economiei româneşti, exprimate prin participa-
rea anumitor grupe de produse la echilibrarea schimburilor, prin excedentele 
ramurilor producătoare, apar la produsele industriei chimice, animale vii, lemn 
şi articole din lemn, materiale şi articole textile, metale comune (fontă, nichel, 
cupru) şi materiale de transport (indice de complementaritate supraunitar, vari-
ind între 2,4 la lemn şi produse din lemn şi aproximativ 12 la metale comune). 

În continuare, în lucrare se prezintă sfera şi coordonatele politicii valuta-
re, în evoluţie, începând din 1990, statutul monedei naţionale în această peri-
oadă, precum şi o serii: de concluzii privind stadiul actual al domeniului valutar 
şi proiecţii pe termen scurt şi mediu. 

Astfel, se concluzionează că domeniul valutar a atins, cu toate inconsec-
venţele şi modificările frecvente operate – nefavorabile anticipaţiilor fiabile ca şi 
răspunsurilor adaptative ale agenţilor economici şi generatoare de şocuri In 
economia reală – odată cu măsurile promovate în mai 1992, un grad suficient 
de deschidere pentru a conferi un sens ferm şi contur clar practicii şi instituţiilor 
specifice, precum şi posibilitatea adecvării la normele internaţionale ale politicii 
valutare. Pentru prima jumătate a anului 1993, politica valutară trebuie să aibă 
In vedere efectele politicii dobânzilor înalte, care se materializează, între altele, 
pe termen mai lung, în reducerea inflaţiei, scăderea consumului intern şi a pro-
ducţiei, precum şi presiunile inflaţioniste succesive reducerii subvenţiilor şi in-
troducerii taxei pe valoarea adăugată. 

Perspectiva politicii valutare în România este dependentă de: 
− evoluţia cantitativă şi structurală a ofertei şi a cererii de valută; 
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− regimul cursului valutar şi posibilităţile autorităţii monetare de control 
al masei monetare; 

− echilibrarea structurii economiei şi a industriei în primul rând, creşte-
rea competitivităţii întreprinderilor şi a sferei bunurilor exportabile. 

Soluţiile posibile se cer adecvate unor restricţii: 
− pe termen scurt, dependenţa de importul de materii prime rămâne im-

portantă, iar eliminarea sa este imposibilă fără a accepta scăderea 
producţiei; 

− dependenţa de exportul de produse finale este durabilă şi rezultă din 
dimensiunile întreprinderilor existente, ca şi din necesitatea utilizării 
forţei de muncă şi a asigurării consumului în concordanţă cu standar-
dele internaţionale. 

Bursa de mărfuri 
Colectiv de autori: Oprea Vasiloiu, Filica Mihăilă, Maria Beli,  
Teodora Husea, Vladimir Florea 

În mod deliberat, abordarea problemei bursei de mărfuri a pornit de la 
elementul cel mai important al acestei instituţii – cursul cotaţiilor care influen-
ţează şi determină gradul de dezvoltare economică şi socială a tuturor statelor 
din lume. 

Cursul cotaţiilor la bursele de mărfuri reflectă întregul volum documentar 
al stocurilor de resurse, perspectivele producţiilor şi recoltelor, rezervele exis-
tente şi de perspectivă, dar şi cadrul conjunctural, politic şi economic internaţi-
onal, zonal şi local din perioada respectivă. Orice modificare a acestui volum 
documentar se resimte imediat in cursul de cotaţie. În aceasta constă magia 
cursului de cotaţie: de a cunoaşte permanent întregul diapazon al documentaţi-
ilor bursiere, coroborat continuu cu cadrul conjunctural propriu flecarei etape, 
înaintea tuturor celorlalţi, în scopul obţinerii unui profit maxim. 

De aici derivă „problema cheie" a jocului bursier, respectiv, în folosul cui 
se derulează el zi de zi: al unui grup de mari acţionari, al societăţi sau al statu-
lui pe teritoriul căruia se află bursa. Lucrurile nu au fost şi nu sunt nici în pre-
zent clare în această privinţă. Ideal ar fi, ca folosul să fie al tuturor participanţi-
lor direcţi şi indirecţi, în raport cu gradul material de implicare. Dar acest dezi-
derat nu va fi practic niciodată realizai. 

Cotaţiile bursiere au trăsături diferenţiate în funcţie de zona geografică şi 
dezvoltarea economică a statelor în care se află organizate, având particulari-
tăţi distincte, aspecte prezentate pe larg în studiu. 

Scopurile şi obiectivele activităţilor bursiere cuprind un evantai larg de 
sfere şi activităţi economice, informatice, sociale, morale şi chiar politice. Ast-
fel, bursele proprii ţărilor cu grad înalt de dezvoltare comercializează, de regu-
lă, 2-3 grupe de mărfuri de importanţă majoră, având un rulaj imens (amplificat 
şi in mod artificial prin operaţiuni speculative), bazat pe producţii proprii, dar şi 
pe achiziţii masive din Lumea a Treia. 
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Obiectivul primordial al activităţilor bursiere de mărfuri specializate (res-
pectiv din ţările dezvoltate) îi constituie efectuarea unui număr ca: mai marc de 
operaţii speculative de asigurări şi reasigurări înainte ca fiecare produs sau 
marfă să ajungă la consumatorul final. Prin activitatea bursieră internaţională 
de acest gen se prestabilesc şi preţurile tuturor produselor finale ce au îngloba-
te în ele materii prime şi energetice tranzacţionate numai prin aceste filiere. 

Un rol determinant în operaţiunile de stabilire şi prestabilire a preţurilor îl 
joacă zona de influenţă a bursei, perturbaţiile politice ale perioadei respective, 
precum şi jocul de interese ale marilor concerne, coroborat cu politica statelor 
pe teritoriul cărora funcţionează aceste instituţii. 

În studiu sunt amplu prezentate tehnicile de efectuare a tranzacţiilor la 
bursele de mărfuri specializate, evidenţiindu-se rolul determinant al operaţiuni-
lor speculative şi de hedging. 

De asemenea, sunt abordate pe larg condiţiile ce pot prefigura reînfiinţa-
rea burselor de mărfuri în România. Deşi au luat fiinţă unele forme bursiere 
sunt totuşi necesare schimbări structurale, economice, financiare, juridice şi 
morale, impunându-se şi unele măsuri drastice pentru crearea cadrelor nece-
sare funcţionării unor asemenea instituţii. 

În acest sens este necesară restructurarea sistemului producţiei interne, 
a comerţului exterior, creşterea calităţii produselor ce urmează a se comerciali-
za, trecerea la convertibilitatea reală a monedei naţionale şi liberalizarea depli-
nă a preţurilor. Impactul activităţii bursiere asupra monedei naţionale va fi dur 
şi real, necesitând eforturi deosebite pentru susţinerea continuă a cursului leu-
lui. 

Dacă nu se îndeplinesc aceste condiţii, operaţiunile şi tranzacţiile bursie-
re vor fi compromise. Numai prin autonomia reală economică, comercială şi va-
lutară a bursei, caracteristici esenţiale ale funcţionării acesteia, se asigură ca-
drul necesar desfăşurării cu succes a activităţilor bursiere, constituind totodată 
şi cheia perpetuării premiselor necesare convertibilităţii leului. 

De felul cum vor fi organizate în continuare bursele de mărfuri în ţara 
noastră depinde şi succesul tranziţiei spre o economic liberă bazată pe legea 
cererii şi a ofertei, circulaţia liberă a valorilor şi mărfurilor, ridicarea calităţii pro-
duselor, creându-se condiţiile necesare creşterii economice. 

Reînfiinţarea burselor de mărfuri poate îmbrăca mai multe forme, cele 
mai recomandate fiind societăţile pe acţiuni non-profit sau societăţile pe acţiuni 
normale, având ca membri atât investitori privaţi, cât şi publici, iar ca obiectiv 
central apărarea intereselor publice. 

Modelul ideal de burse de mărfuri ce ar putea fi înfiinţat în perspectivă îl 
constituie cel specializat, propriu ţărilor dezvoltate, şi care ar avea un rol de-
terminant în tranziţia spre economia liberă cât mai rapid in ţara noastră. Pentru 
constituirea unor astfel de burse este necesară demararea urgentă a unui 
complex de măsuri practice, respectiv: legislaţie adecvată, restructurare eco-
nomică în vederea creării fondurilor de mărfuri, a condiţiilor garantate de repro-



 
 

 

246 

ducere continuă a acestora, asociaţii bursiere cu capital corespunzător garan-
tat, fond de solidaritate şi case de decontări cu mijloace financiare necesare 
operaţiunilor de schimb, speculaţii şi hedging, bază tehnico-materială, precum 
şi condiţii de siguranţă deplină a operaţiunilor financiare şi comerciale. Toate 
aceste măsuri trebuie bazate pe studii de management şi marketing laborios şi 
detaliat întocmite, cu prospectări de profunzime ale pieţelor de aprovizionare şi 
desfacere în scopul creării unei garanţii depline în demararea şi funcţionarea 
unor astfel de instituţii. In acest sens, un element esenţial îl constituie calitatea 
şi profesionalitatea personalului de management şi marketing ce va fi antrenat 
în elaborarea acestor prospecţiuni. 

Înfiinţarea şi funcţionarea unor burse specializate de mărfuri constituie 
un efort uriaş, financiar şi material la nivelul unui stat, constituind însă singura 
calc reală de convertibilitate a monedei naţionale, precum şi o sursă sigură de 
venituri bugetare prin sistemele de impozitare a operaţiunilor efective, specula-
tive şi de asigurări efectuate. Acest lucru este posibil ţinând cont şi de rolul de 
„placă turnantă" al ţării noastre între Europa de Vest şi cea de Est, precum şi 
de infrastructura transporturilor de toate categoriile existente ce pot facilita 
schimburile de mărfuri ale Europei cu Occidentul Apropiat, zona Africii de Nord 
precum şi alte regiuni geografice de pe mapamond. 

 Echilibrul financiar al firmei şi creşterea economică 
Colectiv de autori: Carmen Corduneanu (coordonator), Florica Oprişan, 
Dumitru Cotocu 

Echilibrul dinamic al unei firme trebuie să se obţină în condiţiile mobilităţii 
fluxurilor de capital fix, prin ajustări valorice, determinate de gradul de utilizare 
a fondurilor fixe. În condiţiile apariţiei dezechilibrelor gradul de utilizare a capi-
talului fix şi ritmul de creştere a stocurilor diferă de cele prognozate, ratele pro-
fitului fiind inegale, deoarece cantitatea de monedă financiară şi scripturală nu 
este cea necesară pentru asigurarea echilibrului optim-dinamic. 

În aceste condiţii, firma va trebui să analizeze factorii perturbatori şi să ia 
deciziile necesare pentru cercetarea dezechilibrelor economice. 

Producţia unei firme trebuie fixată la nivelul admis de cerere dar, în ace-
laşi timp, nivelul de activitate trebuie să fie determinat înainte ca cererea să fie 
exprimată, aceasta pentru a răspunde cu mai multă promptitudine. 

Cercetările efectuate relevă că există o abatere între exprimarea cererii 
şi ofertei, precum şi între organizarea producţiei şi posibilitatea de a produce, 
fapt ce se poate reflecta atât în nivelul stocurilor, cât şi în gradul de utilizare a 
capacităţilor. Dacă pentru o firmă aceste aspecte prezintă importanţă, pentru 
economia luată în ansamblu este tot atât de importantă realizarea unui echili-
bru dinamic, în condiţiile existenţei dezechilibrelor parţiale sau al dezechilibre-
lor la diferite niveluri ale sferei microeconomice. Atunci când cererea arc ten-
dinţa de stabilitate o perioadă de timp, firma poate mai uşor să decidă nivelul 
producţiei sale. 
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Interconexiunea micro-macroeconomică se manifestă prin gestiunea 
produse-pieţe, Ia care trebuie să se asigure tehnologia. Domeniile de activitate 
ale firmei apar ca segmente strategice de subactivităţi ce trebuie să asigure co-
relaţia dintre funcţia de producţie şi nevoia consumatorului, iar această interac-
ţiune conexională stă la baza pieţei concurenţiale în condiţiile căreia se impune 
asigurarea echilibrului dinamic şi o creştere optimală. 

Strategia oricărei firme trebuie să aibă în vedere realizarea unor obiecti-
ve financiare care se comensurează prin gradul de rentabilitate şi nivelul profi-
tului realizat. 

Rentabilitatea este legată de evoluţia lichidităţilor şi atunci întreaga stra-
tegie de dezvoltare va trebui să caute asigurarea unui echilibru către fluxurile 
de venituri şi cele de (cheltuieli. Deciziile strategice ale firmei se iau pe baza 
situaţiei concurenţiale de pe piaţă şi nu pe baza comparării randamentului unei 
investiţii noi şi. costul capitalului necesar acesteia. 

Analiza financiară va trebui să găsească resursele de dezvoltare ale ac-
tivităţilor atunci când pe un segment de piaţă sau pe o piaţă luată în ansamblu 
începe să se manifeste o cerere suplimentară. 

În studiul elaborat se apreciază că Firma va trebui să aibă în vedere po-
tenţialul de creştere a producţiei, nivelul lichidităţilor, posibilităţile şi condiţiile 
existente pe piaţa creditelor bancare, implicaţiile asupra creşterii rentabilităţii 
precum şi riscul de a nu Fi competitive pe piaţa concurenţială. 

Considerând că lichiditatea exprimă raportul dintre materialele transfera-
bile şi activele băneşti existente la un moment dat, iar capacitatea de plată are 
în vedere volumul şi gradul de transformare potenţială a unor active materiale 
în monedă de cont (sau scripturală), precum şi în bilete de bancă şi monedă 
divizionară, atunci pentru stingerea unor obligaţii (fără dereglarea echilibrului 
economic ci prin menţinerea lui), aceste două noţiuni pot fi interpretate şi folosi-
te ca modalităţi concrete prin care se pot asigura (potenţial sau real) cerinţele 
de echilibrul financiar. 

Existenţa capacităţii de plată şi a lichidităţii constituie elemente nemijloci-
te ale prevenirii stării de faliment a unei firme. 

Echilibrul financiar al firmei reprezintă o parte integrantă a echilibrului 
economic al acesteia, influenţând asupra situaţiei financiare a celorlalte firme 
cu care cooperează. 

În desfăşurarea curentă a activităţii firmelor, ca verigă de bază care par-
ticipă la asigurarea echilibrului general al economici naţionale, pot interveni 
numeroasele neconcordanţe în activitatea de producţie şi desfacere, între ce-
rere şi ofertă, ceea ce duce la apariţia unor dezechilibre. Aceste fluctuaţii cu-
rente se reflectă într-un sens sau altul în solvabilitatea şi capacitatea de plată a 
firmei respective. 

Solvabilitatea reprezintă potenţialul firmei de a face faţă cu activele de 
care dispune obligaţiilor sale de plată, echilibrul dintre încasări şi plăţi constitu-
ind o importantă premisă de asigurare a acesteia. 
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În aprecierea echilibrului financiar, în general, şi a solvabilităţii în special, 
trebuie să se aibă în vedere că elementele mijloacelor circulante din activul în-
treprinderii, pot fi ierarhizate după gradul lor de lichiditate (adică de transforma-
re, pe oricare cale, în numerar) aproximativ în următoarea ordine: bani în casă 
şi ia bancă, creanţe, produse, materii şi materiale, producţia aflată în curs de 
finisare. 

În practica curentă, această ordine poale fi sensibil influenţată, atât în 
starea de disponibilitate, adică posibilitatea de a transformă mai rapid un pro-
dus finit material în numerar, cât şi de modalitatea ca un bun, în caz de necesi-
tate, să poată avea o altă întrebuinţare, faţă de cea iniţială, să fie asimilat de 
consumator transformându-se în numerar. 

În practica economică o acceptare mai largă o are definiţia solvabilităţii 
prin intermediul capacităţii de plată, ca mijloc de măsurare a posibilităţilor de 
care dispune o firmă de a face faţă, la un moment dat, alături de obligaţiile sale 
de plată către diferiţi terţi. 

În funcţie de sfera de cuprindere a elementelor patrimoniale, există două 
modalităţi de exprimare a capacităţii de plată şi anume: 

− capacitatea de plată potenţială (K1) care ia în calcul toate elementele 
mijloacelor circulante şi este dată de relaţia 

,1 P
M

K c=  

în care: 
Mc = mijloace circulante; 
P = obligaţii (pasive) exigibile pe termen scurt. Dacă indicatorul este su-

praunitar, atunci firma are capacitatea de plată, adică este solvabilă. 
Situaţia respectivă apare deseori în practică, deoarece se iau în con-
sideraţie toate elementele mijloacelor circulante deşi în realitate unele 
dintre acestea nu sunt disponibile sau nu conţin mobilitatea necesară 
pentru a fi transformate în numerar; 

− capacitatea de plată imediată (K2) ia în consideraţie numai disponibili-
tăţile comparabile cu scadenţa obligaţiilor şi anume: disponibilităţile 
băneşti în casierie şi în cont, creanţele exigibile (clienţi, debitori, pro-
duse finite posibile de realizat vândute şi încasate) şi eventualele cre-
dite bancare de primit. Se calculează după următoarea relaţie: 

,2 P
DK =  

în care: 
D = disponibilităţile băneşti exigibile; 
P = obligaţii exigibile pe termen scurt. 
Asigurarea capacităţii permanente de plată (deci un K2 – supraunitar) nu 

constituie o problemă simplă şi necesită o viziune financiară de perspectivă de 
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mare rigurozitate, prin care trebuie să ţinem sub control o serie de laturi şi sec-
toare esenţiale ale unei firme cum ar fi: 

− fundamentarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, urmărirea în execu-
ţie, a respectării echilibrului financiar general prestabilit; 

− dimensionarea optimă a necesarului de mijloace circulante şi asigura-
rea unei viteze superioare a arcuitului fondurilor; 

− asigurarea unui echilibru corespunzător între încasări şi plăţi; 
− existenţa unor raporturi cât mai judicioase între diferitele elemente ale 

mijloacelor circulante corespunzător specificului activităţii firmei, spre 
a se asigura cu uşurinţă transformarea lor în numerar. 

Odată asigurată capacitatea de plată prin factorii săi de bază ea trebuie 
să fie menţinută permanent. Pentru aceasta este necesar să se întocmească 
graficul de încasări şi plaţi prin care se face cunoscută data scadenţelor de în-
casări şi plăţi, iar in funcţie de termenele de plată să se poată stabili modalităţi 
în vederea procurării disponibilităţilor băneşti necesare în contul curent. 

În legătură directă cu echilibrul financiar al firmei se află creditul bancar, 
care are rolul de a ajuta firma să-şi adapteze activitatea la cerinţele permanen-
te ale pieţei, atunci când necesităţile depăşesc resursele proprii. 

Necesităţile de fonduri ale unei firme determină apelarea la credite ban-
care, care trebuie să asigure fluenţa fondurilor firmelor, capacitatea lor de a fi 
elastice la necesităţile şi cerinţele mereu în schimbare, impuse de piaţă. Nu se 
poate admite promovarea unei po-litici de creditare care să ducă la o scădere a 
echilibrului monetar. 

Sistemul informaţional în economie. Piaţa şi industria informaţiei 
Colectivul de autori: Florica Oprişan, Dan Besnea 

1. Studiul face uncie referiri la creşterea aportului pe care sistemul finan-
ciar-contabil trebuie să-l aducă în cadrul dezvoltării societăţii contemporane, 
modul în care se va acţiona în vederea valorificării superioare a informaţiilor 
financiar-contabile şi statistice la nivel micro şi macroeconomic. 

Pentru interpretarea fenomenelor studiate şi analizate în succesiunea lor 
logică, corespunzătoare relaţiilor obiective existente, rezultatele centralizării 
datelor şi informaţiilor economice şi statistice se vor prezenta sub diferite forme 
specifice economiei noastre, respectiv tabele, serii, grafice etc. 

Din punct de vedere al furnizării datelor statistice, un instrument de in-
formare urmează să-l constituie bazele şi băncile de date cu acces direct, prin 
care se vor realiza performanţe superioare în ce priveşte rapiditatea, complexi-
tatea, exactitatea şi eficienţa sistemului informaţional. 

Culegerea, validarea şi prelucrarea datelor se va face preponderent des-
centralizat, cât mai aproape de sursele de obţinere a acestora cu ajutorul teh-
nicii de calcul instalate la nivelul direcţiilor judeţene de statistică din ţară, dar 
care, la cerere, vor asigura şi prelucrări de date agregate în profil teritorial. 
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Prin centralizarea datelor în baze (bănci) de dale la nivel naţional, se va 
asigura flexibilitatea şi adaptabilitatea acestora la schimbările social-economice 
survenite în economie. Bazele de date se vor dezvolta pe structura reţelei de 
calculatoare a Comisiei Naţionale de Statistică, care va avea în configuraţie o 
reţea locală în sediul central şi la direcţiile judeţene de statistică, conectate la 
reţeaua naţională de teletransmisie. 

Automatizarea activităţii de centralizare a informaţiilor în toate etapele ei 
–culegerea, validarea, prelucrarea, analiza şi editarea datelor va permite opti-
mizarea acestei activităţi cu o consecinţă imediată – reducerea timpului pentru 
toţi utilizatorii de date statistice şi economice. 

În acest context, întregul proces de perfecţionare a sistemului informaţi-
onal va fi aliniat tehnologiilor specifice statisticii mondiale, care va ajuta la une-
le comparaţii internaţionale. 

Pentru obţinerea cu mai multă rapiditate a datelor în toate direcţiile de 
specialitate pe ramuri ale economiei (industrie, agricultură etc.) precum şi in-
formaţii privind conturile naţionale se va apela la reţeaua de calculatoare elec-
tronice. 

În vederea, alinierii la practica internaţională în domeniul statistico-
economic, România va extinde cooperarea cu organismele specializate ale 
Comisiei Economice Europene şi ONU în ce priveşte participarea la manifestă-
rile cu caracter metodologic desfăşurate In cadrul acestor organisme. 

Se vor iniţia şi dezvolta colaborări internaţionale bilaterale, îndeosebi cu 
ţările vest-europene (Franţa, Anglia, Germania, Olanda etc.) pentru cunoaşte-
rea, interpretarea adaptarea şi implementarea unor metode, mijloace şi tehnici 
moderne de investigare In cercetarea economică naţională. 

Perfecţionarea sistemului informaţional financiar-contabil şi statistic din 
ţara noastră se va face prin aplicarea sistemului Conturilor Naţionale Economi-
ce Integrate (SEC) după modelul contabilităţii din Franţa. SEC se realizează cu 
ajutorul tabelelor de intrare-ieşire în vederea unei analize detaliate a fluxurilor 
de bunuri şi servicii, precum şi a conturilor financiare în vederea analizei circui-
telor monetare şi financiare. 

Conturile şi tabelele elaborate prezintă importanţă pentru analiza eco-
nomică. Acestea detaliază fluxurile care apar în conturi în vederea furnizării 
unor date complementare care apar, a corelării unor operaţiuni economice, 
pentru gruparea unor elemente financiar-contabile ce urmează a fi înscrise în 
conturile naţionale. 

Sistemul Conturilor Naţionale, ca instrument de analiza economică şi fi-
nanciară, oferă largi posibilităţi pentru cunoaşterea unor aspecte esenţiale ale 
activităţii unei economii şi anume: creşterea economică, echilibrul material fi-
nanciar valutar şi eficienţa economico-financiară. 

Sistemul utilizat în prezent în calculele şi analizele macroeconomice din 
unele ţări cu economie de piaţă şi Oficiul Statistic ONU constituie instrumentul 
principal care furnizează informaţiile necesare analizelor de structură economi-
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că, fundamentării prognozelor economice şi comparaţiilor internaţionale privind 
nivelul de dezvoltare al diferitelor ţări, decalajele existente în dezvoltarea eco-
nomică a statelor lumii. 

2. Piaţa şi industria informaţiei. Complexitatea proceselor economice şi 
tehnologia modernă de culegere, prelucrare şi transmitere a informaţiei au dus 
la o dezvoltare a domeniului informaţional-informatic incomparabil mai rapidă 
decât a celorlalte sectoare economico-sociale, încât s-a pus problema situării 
acestuia într-un plan separat: sectorul quaternar. 

De fapt, se poate considera că a luat fiinţă o nouă piaţă specifică – piaţa 
informaţiei –, prin organizarea ofertei într-o adevărată industrie (a informaţiei nu 
numai a informaticii) şi prin diversificarea foarte dinamică a cererii. 

Caracteristicile proceselor informaţionale (care particularizează această 
piaţă) suni date de „dimensiunile" speciale din domeniu: factorul timp, instituţi-
onal, tehnologic, metodologic, financiar şi uman. 

O analiză a cererii şi ofertei de informaţie reliefează în continuare com-
plexitatea relaţiilor şi determinărilor din acest sector. 

Strategia şi problematica integrării în sistemul informaţional internaţional 
sunt considerate sarcini ale macro-sistemului, cel puţin în perioada tranziţiei la 
economia de piaţă, atât pentru că implică o complexitate de pârghii şi metode 
concordante, precum şi o supraveghere instituţională. Înainte de toate însă, 
concluzia finală este că, pentru România, domeniul cercetat, este o necesitate 
de cea mai strictă urgenţă. 

2.7. INSTITUTUL DE PROGNOZĂ ECONOMICĂ 

Gestiunea resurselor naturale în condiţiile economiei de piaţă 
Colectiv de autori: Dorin Jula (coordonator), Valeria Pop,  
Lucreţia Alexandru, Roxana Iftimie, Aurel Vlăducu,  
Camelia Minetos, Irina Anghelescu 

Lucrarea are ca obiectiv identificarea şi analizarea principalelor probleme 
cu care se confruntă ţara noastră în legătură cu o mai bună gestiune a resurse-
lor naturale, în condiţiile tranziţiei la economia de piaţă şi a afirmării mecanis-
melor concurenţiale inclusiv în acest segment al pieţei. 

S-a plecat de la constatarea că studiul gestiunii resurselor naturale este 
un proces de mare complexitate, care presupune abordarea cel puţin a urmă-
toarelor elemente: evaluarea resurselor, atragerea lor în circuitul economic, 
protejarea resurselor şi a mediului, mecanismul de alocare a resurselor pe obi-
ective (utilizatori), folosirea resurselor în procesul de producţie (valorificarea 
resurselor). 

În studierea acestor probleme s-a urmării, în primul rând, particularităţile 
proceselor menţionate în condiţiile actuale, ale apariţiei-şi dezvoltării mecanis-
melor specifice economiei de piaţă, perioadă la care mobilizarea (evaluarea + 
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atragerea) la nivel central a resurselor şi alocarea acestora pe baza unor crite-
rii stabilite la scara întregii economii naţionale, deşi se restrânge continuu ca 
sferă, coexistă cu procese de extracţie-alocare complet descentralizate, reali-
zate exclusiv prin mecanismele pieţei. 

Pornind de la unele precizări conceptuale privind noţiunile de bază utili-
zate in studiile privind gestiunea resurselor naturale, de la prezentarea unor te-
orii şi puncte de vedere din literatura de specialitate, sunt analizate principalele 
probleme pe care le ridică menţinerea monopolului asupra extracţiei diferitelor 
resurse naturale şi procesele de demono-polizare, concesionarea exploatării şi 
atragerea capitalului străin, inclusiv în vederea modernizării tehnologiilor de 
prelucrare. 

Sunt prezentate, de asemenea, elemente privind fundamentarea unui 
modei de analiză a evoluţiei corelate pentru principalii indicatori specifici aces-
tor procese. Sunt analizate totodată, comparativ, avantajele şi dezavantajele 
fiecăruia dintre principalele sisteme cunoscute pe plan mondial privind gestiu-
nea resurselor naturale. 

În lucrare este făcută şi o analiză a eficienţei consumului de resurse na-
turale în procesul de producţie, cu discutarea comparativă a indicatorilor ma-
croeconomici adecvaţi – pentru România şi pentru alte ţări dezvoltate, cu eco-
nomie de piaţă. Pe baza aprecierilor Şi concluziilor ce au rezultai din analiza 
menţionată au fost emise unele păreri (propuneri) privind folosirea raţională a 
resurselor naturale în scopul eficientizării activităţii economice şi adecvării 
acestor procese noilor condiţii şi tendinţe din economia naţională şi mondială. 
Pentru aceasta, s-a încercat, în analiza şi aprecierile făcute, să se ţină seama 
atât de particularităţile economici româneşti în această etapă, cât şi de abordă-
rile teoretice şi de experienţa practică a ţărilor dezvoltate, cu economie de piaţă. 

Rolul şi atribuţiile organelor locale în condiţiile funcţionării descen-
tralizate a economiei 
Colectiv de autori: Gabriela Frenţ, Narciza-Adela Nica, 
Ileana Dumitrescu, Pompilia Lupu, Şerban Epure, Dan Mihailă,  
Ioana Munteanu, Gÿongyi Simion 

Scopul lucrării l-a constituit formularea de propuneri privind rolul şi func-
ţiile organelor locale în condiţiile funcţionării descentralizate a economiei, pre-
cum şi evidenţierea instrumentelor de realizare a funcţiilor organelor locale In 
domeniul dezvoltării economico sociale. 

Abordarea „descentralizării in politica de amenajare a teritoriului" porneş-
te de la o descifrare a semnificaţiilor conceptului de „descentralizare", 
ocupându-se mai pe larg de rolul descentralizării conducerii amenajării terito-
riului şi de modalităţile de realizare a unei reale descentralizări. În problema 
competenţelor şi a legitimităţii instituţiilor locale in contextul amenajării descen-
tralizate a teritoriului se arată că, descentralizarea este un proces gradual, a 
cărui consistenţă este dată de multitudinea problemelor pe care colectivităţile 
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locale le pot rezolva singure. Această capacitate a colectivităţilor locale este 
condiţionată istoric, economic, social şi financiar. În acest fel trebuie înţeleasă 
descentralizarea în condiţiile ţării noastre, respectiv ca un proces etapizat, care 
demarează odată cu noul cadru legislativ creat, respectiv Constituţia şi Legea 
Administraţiei Publice Locale. In perioada actuală de tranziţie spre economia 
de piaţă, manifestarea economiei locale mai poate fi restricţionată de o serie 
de factori obiectivi – insuficienţa resurselor financiare proprii, predominanţa 
agenţilor economici cu capital de stat – şi factori subiectivi, cum sunt experien-
ţa redusă a organelor locale în autoadministrare, inerţia sistemului etc. Există 
însă o serie de domenii care în orice condiţii rămân atribuie ale statului indivizi-
bil. În finalul primei părţi a lucrării se fac o serie de consideraţii privind eficienţa 
şi limitele descentralizării în politica de amenajare a teritoriului. Între efectele 
pozitive ale descentralizării este consemnată lupta concurenţială interregiona-
lă, interzonală care determină, obligă de fapt fiecare regiune, zonă, localitate 
să-şi utilizeze cât mai raţional potenţialul propriu. Un alt efect pozitiv al descen-
tralizării îl constituie faptul că diferitele nivele administrative dintr-o anumită zo-
nă cu probleme specifice pot determina nivelul naţional să acţioneze mai intens 
în zona respectivă. În legătură cu limitele descentralizării în amenajarea terito-
riului este evocată experienţa altor ţări care arată că organele locale ce dispun 
de control asupra resurselor sunt preocupate, tendenţial, mai mult decât orga-
nele centrale, de urmărirea exclusivă a propriilor interese. Se insistă, de ase-
menea, asupra faptului că punctul nevralgic al diferitelor tipuri de descentraliza-
re în amenajarea teritoriului şi care generează o importantă limită a acesteia o 
constituie problema găsirii consensului. 

Funcţiile şi atribuţiile organelor locale în perioada de tranziţie în România 
constituie subiectul celei de a doua părţi a lucrării in care se încearcă o reflec-
tare a complexităţii rolului şi locului organelor locale în procesul descentralizării 
teritoriale şi funcţionale. Pornindu-se de la precizarea cadrului teoretic şi con-
ceptual al funcţionării organelor locale, sunt prezentate principalele funcţii şi 
atribuţii ale administraţiei centrale, analizându-se în continuare cele două for-
me de conducere la nivel local. Se continuă, apoi, cu o analiză a modului de 
organizare a administraţiei locale, cu evidenţierea competenţelor organelor 
alese, respectiv competenţele primarului, ale consiliului local, ale consiliului ju-
deţean şi ale preşedintelui său, ca organ executiv. Descentralizarea funcţională 
a serviciilor la nivel teritorial, sistemul de relaţii care se creează între organele 
administraţiei publice centrale şi locale, precum şi relaţiile ce se stabilesc în 
cadrul acestora din urmă, sunt prezentate în contextul necesităţii stabilirii unui 
anumit tip de relaţii între organele alese ale colectivităţilor teritoriale şi agenţii 
economici, prin acordarea de către colectivităţi a unor ajutoare directe şi indi-
recte în vederea îmbunătăţirii activităţii agenţilor economici aflaţi în dificultate, 
sau prin favorizarea investiţiilor şi crearea de noi locuri de muncă. 

Ultima parte a lucrării tratează problemele „instrumentelor de realizare a 
funcţiilor organelor locale în domeniul dezvoltării economico-sociale", cu refe-
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riri, de la început, la rolul studiilor previzionale, al programelor şi planurilor de 
dezvoltare regională în contextul tendinţelor de descentralizare. Pe baza anali-
zei experienţei unor ţări vest-europene în domeniul planificării regionale şi ţi-
nând seama de problemele specifice ce se cer rezolvate în etapa actuală de 
tranziţie a României la economia de piaţă, autorii s-au oprit asupra acelor ele-
mente care ar putea servi la conturarea cadrului general de desfăşurare, la ni-
velul unităţilor teritoriale, a noului tip de planificare orientativă, ca un instrument 
important de realizare a atribuţiilor consiliilor locale In domeniul dezvoltării re-
gionale. 

În ce priveşte contractualizarca ca mijloc de concertare a acţiunilor vi-
zând dezvoltarea regională, se subliniază faptul că, factorul favorizant al apari-
ţiei şi mai ales al extinderii practicii contractualizării este restrângerea sectoru-
lui de stat şi dezvoltarea sectorului particular în economie, In a cărei orientare 
nu se mai poate interveni prin mijloace administrative ci prin instrumente eco-
nomice. 

În final, studiul concretizează unele aspecte referitoare la formarea şi uti-
lizarea veniturilor locale. Sunt evidenţiate principalele dificultăţi care se mani-
festă în activitatea colectivităţilor locale, In actuala perioadă de tranziţie, legate 
de modul de funcţionare a finanţelor locale, formulându-se unele sugestii pen-
tru depăşirea acestor greutăţi. 

Crearea şi funcţionarea pieţei bunurilor de producţie.  
Mecanisme de reglare a proceselor specifice acestei pieţe 
Colectiv de autori: Ana-Maria Ciumara (coordonator), Victor Stoica,  
Maria Scarlat, Mihaela lonescu, Marioara Iordan, Vladimir Calmuschi,  
Daniela Ghica 

Lucrarea de cercetare urmăreşte relevarea coordonatelor esenţiale ale 
dezvoltării pieţei bunurilor de producţie, segment al pieţei bunurilor şi servicii-
lor, hotărâtor pentru mersul reformei în ţara noastră. 

Pornind de la unele precizări conceptuale privind sfera de cuprindere şi 
trăsăturile specifice ale segmentului de piaţă luat în studiu sunt evidenţiaţi prin-
cipalii factori care influenţează echilibrul dintre cererea şi oferta de bunuri de 
producţie, investigându-se, o serie de elemente metodologice ale comensurării 
acestora. 

Lucrarea prezintă şi diferite aspecte privind mecanismele de reglare a 
proceselor specifice segmentului de piaţă studiat, în vederea creării condiţiilor 
necesare pentru asigurarea funcţionării sale în condiţiile tranziţiei la economia 
de piaţa. 

Urmărind o cât mai corectă înţelegere a proceselor şi fenomenelor ce au 
loc în prezent, în vederea creării şi funcţionării unei reale pieţe a bunurilor de 
producţie, sunt evidenţiate efectele interferenţelor între vechile mecanisme şi 
structuri ale economiei excesiv centralizate, în curs de destrămare dar încă 
prezente, cu elementele noi ale mecanismului economiei de piaţă. În acest 
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context sunt efectuate analize valorice referitoare la unele produse sau seg-
mente ale pieţei bunurilor de producţie privite într-o perspectivă evolutivă şi in-
terdependentă cu piaţa bunurilor de consum. 

Studiul prezintă, de asemenea, o analiză a condiţiilor necesare creării şi 
funcţionării în perspectivă a pieţei bunurilor de producţie în România, 
subliniindu-se necesitatea restructurării, atât a cererii, cât şi a ofertei de bunuri 
de producţie, care impune la rândul său, reformarea sistemului de creditare şi 
a celui bancar, a sistemului de amortizare, a capitalului fix, a celui organizaţio-
nal. 

Prezentarea, în final, a analizei comportamentului agenţilor economici în 
condiţiile liberalizării preţurilor permite relevarea diferenţelor semnificative în 
acest sens între piaţa bunurilor de producţie şi aceea a bunurilor de consum, 
pe această bază făcându-se şi unele consideraţii privind viabilitatea procesului 
tranziţiei în România din care se desprind unele concluzii pentru evoluţia viitoare. 

2.8. INSTITUTUL DE GERCETARE A CALITĂŢII VIEŢII 

Calitatea vieţii '92 – Anchetă naţională 
Colectiv de autori: dr. Ana Bălaşa, dr. Ioan Mărginean, Ilie Sandu,  
Gheorghe Socol 

Cu această lucrare I.C.C.V. se află la a treia cercetare anuală consecuti-
vă având ca obiectiv diagnoza calităţii vieţii, care se referă la standardul eco-
nomic, veniturile, locuinţa şi Înzestrarea gospodăriilor familiale, evaluarea de 
către populaţie a condiţiilor de viaţă, percepţia conflictelor în societatea româ-
nească, temerile populaţiei în legătură cu anumite evoluţii considerate nefavo-
rabile în plan economic, social şi politic, precum şi gradul de satisfacţie şi frus-
trare în viaţă. 

Cercetarea realizată în luna mai 1992 se bazează pe studierea unui 
eşantion naţional reprezentativ de 1516 persoane din 61 localităţi (28 oraşe şi 
33 sate). 

Standardul economic. Situaţia existentă înainte de Revoluţie s-a caracte-
rizat printr-un nivel relativ scăzut al resurselor, România înscriindu-se între ţări-
le în curs de dezvoltare prin valoarea PIB, dar aparţinând categoriei ţărilor in-
dustrializate, prin structura economiei şi a populaţiei ocupate. Acest fapt este 
evidenţiat şi în statisticile internaţionale. Recenta lucrare a PNUD – Human 
Development Report – 1992, ca şi cele anterioare, clasifică România în rândul 
celor 23 de ţări industrializate, dar prin valoarea unor indicatori sociali şi eco-
nomici – inclusiv a indicelui dezvoltării umane (IDH), determinat pe baza valorii 
PIB, a speranţei de viaţă la naştere şi a ratei alfabetizării adulţilor – o situează 
după multe-ţări considerate a fi în curs de dezvoltare (prin IDH, locul 60 în 
1989). 
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Luând ca indicator principal al nivelului de trai consumul final a! populaţi-
ei, constatăm că, după o creştere cu 7% în 1990, comparativ cu anul 1989, în 
anul următor a avut loc o reducere cu 14%. Această tendinţă de diminuare a 
nivelului de trai se continuă şi în 1992. Ea îşi are originea în scăderea nivelului 
producţiei (mai ales a celei industriale, sub 50% faţă de 1989) şi a PIB (cu 20% 
în doi ani) şi în creşterea indicelui preţurilor (în perioada octombrie 1990 – mar-
tie 1992 indicele preţurilor de consum a crescut de 6,5 ori, iar în cadrul acesto-
ra, indicele preţurilor la bunurile alimentare a crescut de 7,2 ori). Deducem de 
aici că are loc o continuă erodare a standardului economic de către inflaţie, în-
trucât majorările de salarii şi indexarea veniturilor populaţiei nu au „ţinut pasul" 
cu aceste evoluţii, rezultatul fiind deteriorarea nivelului de trai. 

Veniturile populaţiei. Determinarea veniturilor populaţiei s-a efectuat prin 
luarea în considerare a veniturilor directe în lei – salarii, venituri din activităţi pe 
cont propriu (inclusiv din vânzarea de produse agricole), indemnizaţia de şo-
maj, pensiile, alocaţiile, ajutoarele sociale, donaţiile –, precum şi consumului 
alimentar uman din surse proprii. 

Din declaraţiile subiecţilor a rezultat faptul că marea majoritate a popula-
ţiei dispune de venituri modeste. Venitul mediu lunar total (alcătuit din veniturile 
băneşti şi din auto-consum) era, în luna aprilie 1992, de 10960 lei. 

Societatea românească se bazează încă pe munca salariată deoarece 
sursele ce alimentează veniturile familiilor sunt dominate de salarii (64% din 
veniturile băneşti ale familiilor provin din salarii). 

Elemente de stratificare după venit şi proprietate. In procesul tranziţiei la 
economia de piaţă are loc o mai mare diferenţiere a populaţiei pe criteriul veni-
tului şi al proprietăţii (privatizarea este un element cheie al procesului tranziţiei). 

Încercarea de schiţare a unei structuri de stratificare socială a relevat că 
aceasta este dominată de grupurile cu venituri foarte mici şi un nivel de trai 
modest. In România nu există o clasă mijlocie şi nici una înstărită. 

Estimarea sărăciei. Problema fundamentală a întregului demers de esti-
mare a sărăciei este cea a minimului de trai. Conform metodologiei elaborate 
de Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii s-au determinat trei nivele ale mini-
mului de trai, respectiv nivelul decent (D), de tranziţie (T) şi de subzistenţă (S). 

S-au înregistrat diferenţieri notabile pe categorii de familii (talia lor) şi 
ocupaţii. Sărăcia este mai pronunţată în familiile şomerilor, ale pensionarilor – 
urban, ale ţăranilor, precum şi în familiile numeroase. 

Percepţia calităţii vieţii. Pentru conturarea unui tablou complet au fost lu-
ate în considerare nu numai resursele macroeconomice ale nivelului de trai, ci 
şi imaginea pe care şi-o fac oamenii despre calitatea vieţii lor prin emiterea de 
aprecieri asupra principalelor domenii de manifestare ale existenţei umane. 

Pentru acest demers s-a operat cu treizeci şi unu de indicatori care de-
scriu cele mai caracteristice situaţii şi împrejurări de viaţă individuală şi de 
grup. In final, aceşti indicatori au fost grupaţi în şase domenii existenţiale: me-
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diul natural şi habitatul, situaţia personală şi familială, activitatea profesională, 
serviciile economico-sociale, mediul social şi domeniul participativ. 

Din cele şase domenii, în primele trei percepţia calităţii vieţii se situează 
între calificativul satisfăcător şi bine, iar în celelalte trei este nefavorabilă. Pe 
ansamblul domeniilor considerate coeficientul evaluării primeşte calificativul sa-
tisfăcător. 

Lipsa evaluării la un nivel înalt satisfăcător relevă că, în ţara noastră, ca-
litatea percepută a vieţii este modestă. Evaluarea aceasta este consecinţa par-
ticularităţilor evoluţiei societăţii româneşti din ultimele decenii, peste care se 
suprapune influenţa suplimentară a dificultăţilor proprii perioadei de tranziţie 
spre un nou tip de organizare social-economică. 

Comparativ cu anul 1991, valorile percepţiei calităţii vieţii au cunoscut, în 
1992, o deteriorare la toţi indicatorii comparabili. 

Starea conflictuală românească. Potrivit opiniilor subiecţilor investigaţi, 
toate tipurile de raporturi conflictuale sunt prezente, într-o măsură sau alta, mai 
intens percepute fiind cele politice, de muncă şi între bogaţi şi săraci, urmând 
în ierarhie conflictele între tineri şi vârstnici, interetnice şi interreligioase. Faţă 
de anul 1991, conflictele interetnice şi interreligioase îşi reduc intensitatea, cele 
politice şf dintre bogaţi şi săraci se menţin la acelaşi nivel, iar conflictele dintre 
generaţii şi de muncă se accentuează. 

Temerile de zi cu zi ale populaţiei, în cercetare s-au abordat o parte din 
factorii care induc stări de teamă: şomajul, conflictele sociale, lipsa de securita-
te personală, creşterea preţurilor, a impozitelor şi a taxelor. 

Creşterea preţurilor, impozitelor şi taxelor declanşează cele mai accen-
tuate temeri. Teama de şomaj este mai intensă ta populaţia ocupată, la salari-
aţi în genere şi la muncitori, în special. 

Din analizele şi corelaţiile efectuate s-a conturat o dimensiune structu-
rantă care, cel puţin ipotetic, poate fi denumită teama de schimbare. 

Satisfacţia faţă de viaţă. Standardul economic şi modul de percepere a 
diferitelor condiţii de viaţă au ca efect uman satisfacţia sau insatisfacţia oame-
nilor, considerate ca un bilanţ de ansamblu al raportului dintre ceea ce aşteap-
tă ei şi ceea ce obţin, o „concluzie trăită" a evaluării vieţii de către fiecare. 

Domeniile vieţii evaluate la un nivel mai înalt de satisfacţie sunt cele mai 
puţin complexe, aflate sub un control mai ridicat al persoanei. Cele mai com-
plexe (relaţiile sociale, viaţa politică) sunt evaluate la un nivel mai scăzut, con-
firmând rezultatele altor cercetări în domeniu. 

Dimensiunea sărăciei în România 
Colectiv de autori: Dr. Gheorghe Barbu, Viorel Gheorghe,  
Dr. Hildegard Puwak 

Lucrarea prezintă rezultatele primei faze a cercetării privind „Sărăcia în 
România – diagnoză şi căi de prevenire şi combaterea ei", obiectivele avute în 
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vedere în aceasta etapă fiind stabilirea unor praguri de sărăcie şi estimarea 
condiţiilor economice de viaţă ale populaţiei. 

Pentru realizarea acestor obiective, în absenţa unui microrecensământ al 
veniturilor populaţiei care ar permite obţinerea unei imagini mult mai exacte 
asupra fenomenului sărăciei, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii a efectuat 
o cercetare selectivă pe un eşantion reprezentativ naţional de gospodării din 
toate zonele ţării, luând în considerare tipologia familiilor după mărime, structu-
ră ocupaţională şi mediu de reşedinţă. 

Pe baza acestor date, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii a efectuai 
pentru prima oară estimări cu o posibilitate de adecvare satisfăcătoare a întin-
derii şi gradului fenomenului sărăciei în România. De asemenea, a fost estimat 
efortul financiar care ar fi necesar pentru combaterea sau diminuarea sărăciei. 

Pentru a estima amploarea fenomenului sărăciei s-a considerai necesar 
nu numai a identifica un nivel minim de trai sub care se defineşte starea de să-
răcie, ci şi gradele diferite ale sărăciei. Pentru calcularea acestor praguri de să-
răcie s-a utilizat metoda normativă, considerată a fi mai adecvată structurilor 
instabile ale consumului populaţiei. 

S-a lucrat, în consecinţă, cu trei niveluri minime de trai (praguri ale sără-
ciei), fiecare dintre ele exprimând un nivel distinct al sărăciei: nivelul minim de 
trai decent (ND), nivelul minim de trai în perioada de tranziţie (NMT) şi nivelul 
de subzistenţă (NS). Nivelurile minime de trai au fost calculate pentru următoa-
rele categorii de populaţie: salariaţi (muncitori), ţărani, pensionari din mediul 
urban şi pensionari CAP. 

Aplicarea celor trei praguri de sărăcie la condiţiile economice rezultate 
din cercetarea întreprinsă a dus la următoarea estimare a amplorii sărăciei în 
ţara noastră: 9,9 milioane persoane (42%) în varianta „Nivelul minim de trai 
decent", 7,1 milioane persoane (30%) în varianta „Nivelul minim pentru perioa-
da de tranziţie" şi 3,1 milioane persoane (13%) în varianta „Nivelul de subzis-
tenţă". 

Aceste estimări se fondează pe o fragilitate structurală, dar inevitabilă. În 
estimarea sărăciei au fost luate în considerare doar veniturile declarate, în ma-
joritatea lor obţinute în mod regulat, din surse formale. O parte a populaţiei îşi 
completează însă aceste venituri cu venituri ocazionale sau din surse mai puţin 
formale. Volumul acestor venituri nu a putut fi estimat. Este însă clar că aceste 
venituri sunt de natură a micşora, într-o anumită măsură, proporţia celor care 
sunt realmente în situaţia de sărăcie, fără însă a schimba semnificativ dimen-
siunile fenomenului; oricum aceste venituri nu pol fi luate în considerare nici în 
politica de protecţie socială care se bazează, în general, tot pe determinarea 
veniturilor formale stabile. 

Calculele ipotetice privind resursele necesare lichidării stării de sărăcie 
nu o singurii semnificaţie: Cât ar costa colectivitatea dacă ea ar dori să comple-
teze veniturile celor în sărăcie pentru ridicarea lor la cele trei praguri de sărăcie 
lume în calcul?, cu precizarea că nici o societate, indiferent de nivelul său de 
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dezvoltare, nu şi-a propus o lichidare totală şi imediată a sărăciei, lucru care de 
altfel nu poate fi făcut doar prin transfer de resurse. 

În perioada de tranziţie, prevenirea şi combaterea sărăciei trebuie, însă, 
să reprezinte elementul cheie al protecţiei sociale, având In vedere faptul că, 
chiar in condiţiile economice dificile In care ne aflăm, prevenirea şi combaterea 
in prezent a sărăciei este mai puţin costisitoare decât va fi combaterea efecte-
lor ei viitoare. 

Sărăcia în România. Distribuţia teritorială şi intensitatea  
manifestării fenomenului sărăciei 
Autor: dr. Hildegard Puwak 

Lucrarea se circumscrie preocupării institutului de investigare a sărăciei 
in România şi tratează fenomenul sub două aspecte: al răspândirii sale pe teri-
toriul ţării şi al intensităţii cu care se manifestă in rândul diferitelor categorii de 
populaţie. Au fost tratate următoarele probleme: a) repartizarea pe judeţe a po-
pulaţiei în stare de sărăcie; b) distribuţia zonală a sărăciei; c) incidenţa sărăciei 
pe categorii socio-profesionale: d) aspecte privind structura pe categorii socio-
profesionale a familiilor în stare de sărăcie; e) principalele caracteristici ale dis-
tribuţiei veniturilor populaţiei în stare de sărăcie şi f) s-au făcui estimări privind 
concentrarea sărăciei în rândul populaţiei. 

Iată câteva concluzii ale cercetărilor efectuate. 
În raport de 3 praguri ale sărăciei care exprimă nivelurile distincte ale 

gradului de satisfacere a nevoilor şi de distribuţia populaţiei investigate după 
mărimea veniturilor lunare nete declarate pentru luna octombrie 1991, rata să-
răciei era cuprinsă între 32.5% şi 50,5%, în funcţie de nivelul minim de trai de-
cent, 22,2% şi 41,3% in funcţie de nivelul minim de trai în perioada de tranziţie 
şi între 8,6% şi 26,2% pentru nivelul de subzistenţă. Astfel, in 13 judeţe ale ţă-
rii, aproape jumătate din numărul familiilor nu dispun de venituri curente care 
să le permită acoperirea la minim a nevoilor fundamentale, materiale şi spiri-
tuale, aşa cum sunt ele definite la nivelul de dezvoltare economico-socială a 
ţării noastre. În 18 judeţe, intre 31% şi 41% din totalul familiilor sunt în imposi-
bilitatea satisfacerii nevoilor lor la nivelul minimului stabilit în funcţie de condiţii-
le concrete pentru actuala perioadă de tranziţie, iar în 15 judeţe între 16% şi 
26% dintre familii se află într-o suire de sărăcie accentuată, nefiind în măsură 
să-şi asigure condiţiile minime de subzistenţă. 

Din punct de vedere al distribuţiei zonale, s-a constatat o anumită polari-
zare a judeţelor pe zone astfel: Moldova şi Dobrogea au un grad relativ ridicat 
de omogenitate, in aceste regiuni existând cele mai multe familii afectate de 
sărăcie; Transilvania (cu excepţia judeţelor Arad, Sălaj şi Alba) fiind zona în ca-
re populaţia familiilor sărace este cea mai scăzută, 9 din 13 judeţe ocupând, 
într-o ierarhizare a judeţelor ţării, primele locuri cu cele mai mici rate ale sără-
ciei; Banatul, Oltenia şi Muntenia se caracterizează printr-o situaţie medie, cu 
menţiunea că în judeţele Gorj, Ialomiţa şi Călăraşi, sărăcia are o largă răspân-
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dire, ajungând până la 48%. Din cercetare a rezultat că într-o situaţie nefavo-
rabilă se află şi judeţe care aparent, după indicatorii nivelului dezvoltării eco-
nomice, ar fi trebuit să ofere premise mai bune pentru un nivel de trai mai con-
fortabil. 

Pe categorii socioprofesionale, incidenţa sărăciei se dovedeşte maximă 
la familiile de pensionari din judeţele în care activităţile industriale erau relativ 
slab reprezentate comparativ cu zonele mai dezvoltate sub acest aspect. Într-o 
asemenea situaţie se află judeţele Ialomiţa, Călăraşi, Tulcea, Mehedinţi, 
Neamţ, Suceava, Aceeaşi caracteristică o prezintă însă şi judeţe ca Bacău, 
Galaţi, Argeş, Prahova. Deşi acestea au un profil economic preponderent in-
dustrial şi, evident, o structură profesională in care salariaţii deţin o pondere 
semnificativă, beneficiind de prestaţiile sistemului de asigurări sociale de stat, 
circa 60 - 70% din totalul familiilor trăiesc in condiţiile în care minimul de trai 
decent nu este atins. 

În cazul pensionarilor CAP rata sărăciei ajunge şi la 50 - 60%, sesizabilă 
fiind o incidenţă crescută şi în judeţele cu profil predominant agricol. 

În rândul populaţiei salariate rata sărăciei variază între 28,6% şi 53,4%. 
Cele mai expuse judeţe s-au dovedit a fi judeţele din Moldova, cele mai bine 
plasate după acest indicator fiind judeţele cu grad înalt de industrializare. Ţă-
ranii reprezintă o categorie socială, în prezent, mai puţin expusă sărăciei. Situ-
aţia este explicată prin faptul că o parte din consumul alimentar al familiilor se 
asigură din producţia proprie a gospodăriei, impactul inflaţiei fiind in acest caz 
mai mic. Pe de altă parte, unele judeţe dispun de un sector particular mai bine 
dezvoltat, capabil să asigure şi un nivel al veniturilor mai buh sau sursele de 
venituri din munca agricolă sunt completate cu cele din sistemul de asigurări 
sociale de stat ca urmare a deţinerii în perioada anterioară a unui statut dublu, 
ţăran şi lucrător In activităţile industriale, cum este cazul judeţelor Caraş-
Severin, Arad, Braşov. 

În ceea ce priveşte structura pe categorii socio-profesionale a populaţiei 
în stare de sărăcie se constată o relativă omogenitate a colectivităţii generale 
sub aspectul dispersiei sărăciei în raport cu nivelul minim de trai pentru perioa-
da de tranziţie. Această configuraţie este dală de faptul că, in acest caz, struc-
turile dominante ale populaţiei sărace provin din categoria salariaţilor (intre 45 
şi 63%) dovedind faptul că politica salarială practicată în perioada postrevoluţi-
onară nu a anulat procesul anterior de egalizare forţată a veniturilor. 

Abordării sărăciei la nivel individual familial, în lucrare i se alătură o a 
doua perspectivă şi anume cea privind sărăcia colectivă, constatându-se astfel 
că ea este prezenta cu accente sociale din cele mai grave la categoria pensio-
narilor din judeţele Sălaj, Vâlcea, Maramureş, Satu-Mare, Bistriţa-Năsăud. Ur-
mează salariaţii din judeţele Botoşani, Vaslui, Vrancea. În cazul acestora, gra-
dul de omogenitate pe ansamblul ţării este relativ înalt, ceea ce dovedeşte fap-
tul că premisele materiale ale asigurării condiţiilor de viaţă In cazul salariaţilor 
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sunt aproximativ egale, dar ele se situează la limita inferioară a posibilităţilor de 
acces la un nivel minim de trai decent. 

Cercetarea a condus la concluzia deficitului de protecţie socială pentru 
cea mai mure parte a populaţiei, care se confruntă deja cu o situaţie materială 
precară. De asemenea, se poate aprecia că în politica socială se recurge la o 
tratare globală a modalităţilor de asigurare a protecţiei sociale, ce ia In consi-
derare în insuficientă măsură criteriul sarcinilor familiale în diferenţierea setului 
de măsuri cu acest obiectiv, ceea ce face ca sărăcia să se extindă în ritmuri 
rapide. La aceasta se adaugă mersul actual al activităţii economice care nu 
poate compensa scăderea nivelului de trai datorită insuficienţei resurselor ce ar 
fi necesare pentru realizarea protecţiei sociale la nivelul asigurării minimului de 
trai pentru întreaga populaţie. 

Costul vieţii. Probleme teoretico-metodologice ale măsurării acestuia 
Colectiv de autori: dr. Hildegard Puwak (coordonator), Mariana Stanciu, 
Emilian Popescu, Iuliana Ghindă, Mihai Teodorescu, Luminiţa Ionescu 

În actualul stadiu de înfăptuire a reformei economice, cele mai disputate 
probleme referitoare la protecţia socială decurg din efectele evoluţiei preţurilor 
asupra puterii de cumpărare a veniturilor populaţiei. Dacă liberalizarea preţuri-
lor, ca măsură necesară, indiscutabilă a procesului de reformă nu mai este 
practic contestată, în negocierile colective tripartite indexarea veniturilor ca una 
din modalităţile de realizare a protecţiei sociale este controversată, atât sub 
aspectul mărimii părţii compensate din creşterea preţurilor de consum ca bază 
a indexării, cât şi a măsurării corecte a evoluţiei costului. În acest context, lu-
crarea reprezintă prima parte a unei cercetări ce îşi propune, pe de o parte, 
clarificarea unor aspecte privind definirea, sfera de cuprindere şi metodologia 
de determinare a costului vieţii şi pe de altă parte, măsurarea variaţiei în timp a 
acestuia. 

Delimitările conceptuale prezentate în primul capitol al lucrării încearcă 
să elucideze aspectele de identificare şi de diferenţiere a unor noţiuni asimilate 
în practică pentru măsurarea variaţiei factorilor de influenţă ai nivelului de trai, 
ca de exemplu: costul vieţii, indicele costului vieţii şi Indicele preţurilor de con-
sum. Pentru fiecare dintre aceştia, se prezintă definiţiile regăsite în literatura de 
specialitate, argumentele pro şi contra pentru adoptarea celui mai relevant in-
strument de măsurare a fenomenului economic. 

Depăşind cadrul definirii costului vieţii sunt prezentate diferitele modali-
tăţi de calcul al evoluţiei costului vieţii, tipurile de indici ai preţurilor şi formele 
de exprimare a costului vieţii în diferite ţări, în diferite variante: indicele costului 
social al vieţii, indicele costului vieţii Laspeyres-Konius, indicele adevărat al 
costului vieţii, indicele psihologic al costului vieţii, indicele aproximat al costului 
vieţii. Pentru clarificarea diferenţelor de conţinut şi respectiv de calcul, pentru 
fiecare tip de indice sunt prezentate elemente specifice pe ţări şi pentru fiecare 
etapă de parcurs în determinarea lor. Aceste etape privesc: a) stabilirea popu-
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laţiei de referinţă; b) precizarea structurii de consum corespunzătoare acestei 
populaţii; c) compunerea coşului de produse şi servicii; d) organizarea obser-
vării preţurilor şi c) alegerea metodelor de calcul. 

Experienţa naţională este prezentată dintr-o perspectivă istorică, ce cu-
prinde perfecţionările metodologice operate de-a lungul a şapte decenii, pre-
cum şi din perspectiva analizei critice a metodologici actuale folosite de orga-
nismele statisticii, care reliefează limitele indicatorilor folosiţi în prezent pentru 
măsurarea costului vieţii. Demersul analitic conduce la propuneri privind nece-
sitatea sferei de cuprindere a elementelor de calcul pentru costul vieţii, a dife-
renţierii acestuia pe categorii socioprofesionale, tipuri de familii şi zone de re-
şedinţă, a reflectării mişcării vizibile a preţurilor, a asigurării unei reprezentativi-
tăţi autentice a eşantionului bugetelor de familie pe baza căruia se determină 
unele clemente de calcul pentru indicele costului vieţii precum şi recurgerea, în 
perioada actuala de instabilitate a cadrului economic, la determinări ce se ba-
zează pe mai multe metode. 

Direcţiile de continuare a cercetării avansate în lucrare vor urmări: 
− clarificarea pe plan conceptual a tuturor aspectelor legate de costul 

vieţii în perioada de tranziţie, care conferă acestuia unele particulari-
tăţi faţă de cel dintr-o economie de piaţă cu comportamente de con-
sum stabilizate şi perfecţionarea tehnicilor de investigare, culegere şi 
prelucrare a informaţiilor care să servească unui asemenea demers; 

− sporirea relevanţei indicelui preţurilor de consum în analizele privind 
evoluţia puterii de cumpărare a veniturilor populaţiei; 

− calcularea unui indice aproximat al costului vieţii pe baza datelor sta-
tistice existente în sistemul informaţional actual pentru care, încă din 
această fază, se prezintă un model econometric care a fost testat cu 
date ipotetice. 

Tendinţe ale raportului dintre veniturile salariaţilor şi pensionarilor 
din România şi nivelul minim de trai 
Colectiv de autori: Dr. Gheorghe Barbu, Vasilica Ghimpău, Radu Florea 

Lucrarea reprezintă un tip aparte de analiză a nivelului de trai în Româ-
nia, obiectivul său fiind acela de a pune în evidenţă (prin date şi. mai ales prin 
grafice) evoluţia raportului dintre veniturile familiale şi nivelul minim de trai. Prin 
instrumentul utilizat s-a urmărit identificarea categoriilor de familii de salariaţi şi 
de pensionari (de asigurări sociale de stat) cu situaţia cea mai grea, la care 
veniturile obţinute, sub formă de-salarii şi alocaţii pentru copii sau sub formă de 
pensii, nu acoperă strictul necesar. 

Pentru cunoaşterea tendinţelor înregistrate în raportul menţionat (sur-
prins în lunile: octombrie 1990, aprilie şi octombrie 1991, aprilie şi iunie 1992) 
autorii au dezvoltat, analiza pe două planuri: primul se referă la modificarea ra-
portului dintre venituri şi cerinţele minime de trai, iar cel de-al doilea priveşte 
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schimbările survenite în contribuţia alocaţiei pentru copii (în cazul familiilor de 
salariaţi cu copii) la totalul veniturilor (mai puţin cele din gospodăria proprie). 

În analiză s-a pornit de la următoarele considerente: 
– minimul de trai (exprimai valoric) al unei familii este dependent, în prin-

cipal, de numărul membrilor din componenţa sa, de numărul copiilor aflaţi în 
întreţinere; în consecinţă, au fost luate în considerare familii de talii diferite, în-
cepând cu cele constituite dintr-o persoană adultă şi terminând cu cele de şase 
persoane (doi adulţi, părinţii, şi patru minori – copii şcolari); 

− minimul de trai, cel puţin pentru perioada de tranziţie la economia de 
piaţă, trebuie conceput pe mai multe niveluri: 1. decent sau social 
(ND); 2. ajustai în funcţie de posibilităţile reale ale economiei naţiona-
le în etapa actuală (de tranziţie – NT); 3. redus la acele cerinţe care 
decurg clin nevoile de consum fundamentale (prag de subzistenţă– 
NS); acestea constituie instrumente pentru structurarea populaţiei si-
tuate sub un anumit nivel de trai; 

− mărimea veniturilor diferă de la o familie la alta, la această mărime 
contribuind mai multe surse. Cazurile avute în vedere au fost construi-
te pe baza câtorva parametri consideraţi esenţiali şi concludenţi pen-
tru evaluarea situaţiei. Aceştia sunt: salariul minim net sau pensia mi-
nimă, salariul mediu net (în salariu net au fost incluse toate drepturile 
salariate, inclusiv diminuarea, cu 20%, a impozitului pe salarii) sau 
pensia medic şi indemnizaţia (ajutorul) de şomaj; Combinaţiile la care 
s-a recurs în cazul familiilor cu doi sau mai mulţi membrii sunt: 1. un 
salariu mediu şi o pensie alimentară; 2. un salariu minim şi o pensie 
alimentară; 3. două salarii de mărime minimă; 4. două salarii medii; 5. 
un salariu mediu şi altul minim; 6. un salariu mediu (soţia fiind casni-
că); 7. un salariu mediu şi o indemnizaţie de şomaj. 

Datele şi graficele prezentate au permis formularea următoarelor concluzii: 
− În perioada care s-a scurs de la debutul liberalizării preţurilor, raportul 

dintre venitul populaţiei analizate (salariaţi şi pensionari de asigurări 
sociale de stat) şi nivelul minim de trai a cunoscut o modificare nefa-
vorabilă, evidenţiată de următoarele constatări: 
• în cazul tuturor tipurilor de familii, diferenţa pozitivă dintre venituri 

şi fiecare din cele trei niveluri minime de trai avute în vedere s-a 
diminuat continuu sau a devenit negativă; 

• în iunie 1992, salariile medii mai puteau asigura acoperirea nivelu-
lui minim de trai decent (social) doar la familiile fără copii şi la cele 
cu cel mult doi copii; 

• sub pragul de subzistenţă (NS) au ajuns să trăiască şomerii tineri, 
familiile de salariaţi cu doi sau mai mulţi copii ale căror venituri 
sunt constituite fie din două salarii minime, fie dintr-un singur sala-
riu mediu (plus indemnizaţia pentru copii), precum şi familiile de 
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pensionari formate din două persoane şi care dispun de o pensie 
medie sau sub medie; 

• diferenţa procentuală negativă dintre venituri şi pragul de subzis-
tenţă (NS) a devenit îngrijorătoare în special la familiile cu trei şi 
mai mulţi copii, care au ca surse de venit două salarii minime sau 
un salariu mediu. 

− La deteriorarea nivelului de trai al familiilor cu copii a contribuit şi evo-
luţia alocaţiilor, care a fost mult mai lentă decât cea a salariilor şi mai 
ales decât cea a preţurilor; in iunie 1992 (comparativ cu octombrie 
1990), în timp ce indicele preţurilor de consum al populaţiei a fost de 
804,1, iar indicii salariului mediu şi minim de 569,0 şi respectiv de 
464,8, indicii alocaţiei pentru copii au variat între 263,7 şi 430,4, în 
funcţie de rangul copilului. 

Prin datele oferite, lucrarea arată că evoluţia în acelaşi sens a unor pro-
cese şi fenomene economice va înrăutăţi situaţia materială a populaţiei, afec-
tând in mod deosebit condiţiile de trai ale familiilor de salariaţi cu trei şi mai 
mulţi copii, precum şi pe cele a pensionarilor. 

Management social Calitate-performanţă-strategie 
în sfera serviciilor sociale (I) 
Autor: Didona Papuc 

Catalogată drept neproductivă şi obstrucţionată sistematic, în regimul 
trecut, întreaga activitate desfăşurată în sectorul terţiar, îndeosebi în cadrul 
subsectorului servicii sociale, cunoaşte o marginalizare pronunţată, având con-
secinţe negative asupra calităţii vieţii populaţiei. In acest context, sistemul ma-
nagerial al subsectorului social a cunoscut o pseudodezvoltare, supunându-se 
în exclusivitate ritualului obiectivelor primite. 

Contribuţiile teoretice şi metodologice anterioare, existente în domeniul 
managementului social, pe lângă faptul că erau deosebit de reduse, au devenit 
inoperante odată cu momentul decembrie 1989; ca urmare, se impune o con-
ceptualizare integrală a sistemului managerial românesc, care să caracterizeze 
structura noii economii naţionale. 

Circumscris acestei problematici, studiul de faţă reprezintă doar prima 
pane a unei cercetări mai ample, în care s-a abordat problema calităţii, ca indi-
cator esenţial în evaluarea eficienţei strategiilor şi programelor implementate; 
ca obiectiv spre realizarea căruia se îndreaptă eforturile oricărui manager, într-
o economie de piaţă. 

Pe scurt, lucrarea debutează printr-un capitol în care se susţine atât teo-
retic, cât şi prin date statistice necesitatea dezvoltării generale a sectorului ser-
viciilor, analizând comparativ situaţia existenţă în ţările occidentale dezvoltate 
(SUA, Japonia, Ţările Nordice), cât şi în fostele ţări socialiste aparţinând blocu-
lui est-european. Se desprinde de aici, ca idee principală, rolul pe care acest 
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sector îl are la ora actuală Io ocuparea forţei de muncă din economia mondială, 
accentuând faptul că Ia nivel naţional acesta se poate transforma într-o sursă 
potenţială de combatere a şomajului, ca şi de creare de venit naţional. 

În continuare, sunt reliefate câteva din particularităţile pe care problema 
calităţii le îmbracă în sfera serviciilor sociale, modificând astfel contextul de 
adoptare a deciziilor, în conformitate cu circumstanţele specifice care trebuie 
avute în vedere. 

Ulterior, se enumera câteva din principiile necesare comunicării calităţii 
serviciilor1, după cum urmează: 

1. Calitatea – noţiune definită de către consumator. 
2. Calitatea – preocupare constantă. 
3. Calitatea – sarcină a fiecăruia. 
4. Calitate –- conducere – comunicare: trei atribute inseparabile. 
5. Calitate – integritate. 
6. Calitatea – problemă de perspectivă. 
7. Calitatea – promisiune păstrată. Cele şapte principii se constituie într-

un program conceput într-o manieră funcţională, fiind verificat în con-
diţiile impuse de concurenţă şi de economia de piaţă. 

În continuare se tratează strategiile de implementare a programelor de 
îmbunătăţire a calităţii, propunându-se o abordare multi-perspectivă a acesteia. 

În capitolul: „Serviciile sociale în economia de piaţă", analiza se constru-
ieşte pe o nouă formă de organizare în cadrul acestora şi anume: Organizaţiile 
non-profit, non-guvernamentale (care la noi în ţară se află in fază incipientă, 
deocamdată). Actualmente, există patru factori exogeni, susţin Jagdish N. 
Sheth şi Charles Kallstadt, care încurajează orientarea organizaţiilor non-profit 
către economia de piaţă, şi anume: privatizarea, competiţia, opinia publică şi 
progresul tehnic. 

Ultimul capitol aparţine sugestiilor privind managementul serviciilor în 
economia de piaţă care pornesc de la premisa că factorul uman reprezintă 
punctul critic în desfăşurarea proceselor şi a relaţiilor de management în servi-
cii, subliniindu-se următoarele ele» mente: 

− continuitatea relaţiilor profesionale, deci menţinerea lor atât ante, cât 
şi post interactiv; 

− analiza cererii de către persoana implicată direct In contextul cu clien-
ţii; această persoană reprezentând detectorul cel mai fin în sesizarea 
oricărei schimbări în preferinţele consumatorului, anticipându-se ast-
fel, cu o precizie sporită, evoluţia cererii; 

− evaluarea calităţii serviciilor, prin cercetări permanente, menite să ofe-
re managerului o imagine clară şi actuală a activităţii desfăşurate de 
organizaţia sa. 

                                                           
1 Berry, L.L. - Delivering Excelent Service in Retailing, in Retailing Issues Letter, Arshue An-

dersen, 1988. 
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În final se atrage atenţia asupra contradicţiei ce se adânceşte, uneori 
nepermis de mult, Intre interesul public şi orientarea pieţei, oferindu-se sugestii 
pentru atenuarea acesteia, In cadrul organizaţiilor non-profit. 

În prezent, există încă multe lacune în acest domeniu, a căror eliminare 
depinde în principal de pragmatica profesională a corpului managerial (care re-
uneşte de cele mai multe ori, specialişti cu o pregătire în domenii total diferite 
precum: medicină, artă, literatură, etc.) şi a personalului specializat, dar şi de 
sistemul legislativ care poate impulsiona sau frâna dezvoltarea acestor organi-
zaţii, perturbând astfel funcţionarea întregului sector al serviciilor sociale. 

Starea de şomaj şi comportamentul şomerilor 
Colectiv de autori: Mihaela Codin, Mirela Zecheriu 

În contextul actual al tranziţiei economici româneşti, când inflaţia erodea-
ză masiv puterea de cumpărare a veniturilor nominale ale populaţiei, individul 
este confruntat cu un nou risc: cel al şomajului, un fenomen masiv, eterogen şi 
paradoxal. Pornind de la aceste considerente şi având în vedere evoluţia fe-
nomenului în România, studiul îşi propune să clarifice acest gen de probleme, 
insistând pe riscul de intrare în şomaj, dat de caracteristicile profesionale ale 
şomerilor, de modul în care este percepută şi trăită starea de şomaj, de per-
cepţia implicaţiilor pe care şomajul te are asupra câtorva aspecte ale vieţii celor 
aflaţi în această situaţie. Pentru început, programul s-a concretizat într-o an-
chetă pilot în municipiul Bucureşti, realizată sub forma unei cercetări selective 
pe un eşantion de 1005 şomeri, în luna aprilie 1992, criteriile de reprezentativi-
tate avute în vedere fiind sexul şi categoria socio-profesională. 

Principalele concluzii ale lucrării se axează pe patru mari dimensiuni: 
trecutul profesional al şomerilor, starea de şomaj, comportamentul pasiv/activ 
de căutare a unui loc de muncă, percepţia implicaţiilor asupra unor aspecte ale 
vieţii. 

În ceea ce priveşte dimensiunea „trecut profesional", ca se compune din 
aspectele referitoare la pregătirea şcolară a şomerului, profesiunea sa de bază 
şi profesii complementare, vechime totală în muncă şi vechimea la ultimul loc 
de muncă şi numărul de întreprinderi în care a lucrat. Astfel, cea mai mare par-
te a şomerilor (45,5%) au o pregătire şcolară inferioară liceului, iar şomerii cu 
studii superioare reprezintă doar 6,7% din total; doar 14,3% dintre subiecţi au 
declarat că au exercitat o ocupaţie diferită de ocupaţia de bază, ceea ce indică 
absenţa unor profesii complementare şi, deci, o mobilitate profesională scăzu-
tă; deşi variabila „vechime în ultimul loc de muncă" combină influenţele a ce! 
puţin doi factori – vârsta şi numărul total de locuri de muncă – din datele cerce-
tării reiese că riscul de intrare în şomaj este cu atât mai marc cu cât vechimea 
în ultimul loc de muncă este mai mică. 

Pentru a caracteriza modul in care este percepută şi trăită starea de şo-
maj, s-au analizat variabilele: percepţia individuală a motivului concedierii, ho-
tărârea de a concedia sau nu într-o situaţie similară şi motivaţia acestei intenţii, 
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vechimea în şomaj, încrederea în a găsi un loc de muncă. Majoritatea şomeri-
lor (86,7%) au perceput disponibilizarea ca pe o acţiune întemeiată pe criterii 
obiective, Totuşi, proporţia mare a răspunsului „nu aş concedia” (66,3%), core-
lată cu percepţia motivelor concedierii, arată faptul că deşi subiecţii concedierii 
au fost nevoiţi să o accepte, trăiesc cu ideea că nu s-a făcut cea mai bună ale-
gere, şomajul trebuind să fie ultima soluţie la care ar trebui să se recurgă, de-
oarece contravine unor principii umanitare, considerate de ei mai importante 
decât cele economice. Un sfert din şomeri consideră că şomajul se justifică 
economic, având chiar efecte pozitive: stimulează ridicarea competenţei profe-
sionale şi permite asigurarea unor salarii corespunzătoare celor ce muncesc. 
În ceea ce priveşte încrederea în a găsi un loc de muncă în viitorul apropiat, 
doar 32% dintre şomeri au o atitudine optimistă, acest grup fiind constituit, în 
principal, din persoane tinere, de sex masculin şi cu pregătire şcolară superioară. 

Comportamentul de căutare a unui loc de muncă poate fi descris prin 
modalităţile de găsire a unui loc de muncă, prin acţiunile concrete întreprinse în 
acest scop şi prin disponibilitatea individului. Chiar dacă trei sferturi dintre su-
biecţi caută pe cont propriu să se reintegreze, neavând încredere în posibilităţi-
le oficiului forţei de muncă, tipurile de comportament sunt diferite, ca şi numărul 
celor care aparţin acestor subgrupe: 17,8% dintre şomeri nu au întreprins ni-
mic, 50 - 60% au un comportament de graniţă (nici pasiv, nici activ) şi doar 
maximum 7% au un comportament foarte activ (au susţinut concursuri de an-
gajare, au încercat în diferite moduri să desfăşoare o activitate pe cont pro-
priu). Disponibilitatea de a face anumite sacrificii pentru a obţine un loc de 
muncă (a presta o muncă de o calificare inferioară, la mare distanţă de casă 
sau temporară) este în general mică: doar 13,8% dintre şomerii intervievaţi de-
clarând că ar accepta orice variantă, numai să nu rămână şomeri şi 16,5% din-
tre ei preferând să rămână şomeri. De asemenea, pretenţiile salariale ale şo-
merilor, indiferent de categoria socio-profesională, sunt sensibil mai mari com-
parativ cu salariul minim brut pe economie (9150 lei la data cercetării). 

Cea de-a patra mare dimensiune a cercetării a încercat să surprindă 
existenţa, amploarea şi sensul unor posibile transformări induse de starea de 
şomaj în viaţa şomerului sau a familiei sale: influenţa negativă a şomajului 
asupra unor aspecte ale vieţii, raportul venituri/nevoi, bugetul de cheltuieli, 
structura veniturilor, mărimea şi componenţa familiei. Pentru cei mai în vârstă 
(50 de ani şi peste), şomajul apare ca o cauză a scăderii nivelului de trai, a 
nemulţumirii faţă de standardul de viaţa astfel impus, a deteriorării stării de să-
nătate sau a coeziunii familiale, pornind de la dublul rol al activităţii: de sursă 
de venit şi de izvor al satisfacţiei şi al integrării umane. 

Prelungirea perioadei de şomaj coroborată cu b pregătire şcolară mai re-
dusă sau cu o vârstă înaintată, duce la scăderea nivelului de trai, la deprecie-
rea stării de sănătate şi a încrederii în forţele proprii, ceea ce va determina un 
handicap suplimentar la angajare. Familiile cu mai mulţi copii sau cu un grad 
de dependenţă mare resimt mai puternic în, plan material dificultăţile şomajului: 
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trebuie să restrângă mult cheltuielile pentru alimente, îmbrăcăminte, încălţă-
minte, chiar şi pe cele cu educaţia, fiind în acelaşi timp mult mâi expuse sără-
ciei. În general, colectivitatea şomerilor, datorită nivelului şi structurii veniturilor, 
pe de o parte, şi compoziţiei familiei, pe de altă parte, este mai vulnerabilă în 
faţa sărăciei (realizarea unor venituri inferioare celor necesare unui minim de 
trai, evaluat ştiinţific la un moment dat). 

Analiza comparativă a nivelului de frai în Republica Moldova 
şi în România 
Colectiv de autori: Dr. Gheorghe Barbu, dr. Hildegard Puwak, Viorel 
Gheorghe (Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii); V. Agafiţa, E. Ftomov 
(Institutul Naţional de Cercetări Economice şi Financiare - Chişinău) 

Concepută în contextul acţiunilor care au ca obiect integrarea economică 
a Republicii Moldova cu România, lucrarea reprezintă o analiză a indicatorilor 
comparabili de caracterizare a nivelului de trai într-o parte şi în cealaltă a Pru-
tului. 

Analiza făcută a luat ca perioadă anul 1990 şi, în două cazuri, ce! al pro-
porţiei îmbolnăvirilor determinate de unele boli infecţioase şi al modificării pute-
rii de cumpărare a salariului mediu net, a prezentat şi situaţia din alţi arii. Deşi 
1990 a fost marcat, în ambele părţi ale Prutului, de evenimente care s-au re-
percutat şi asupra nivelului de trai, cantonarea comparaţiei la anul respectiv a 
fost determinată de două motive principale, şi anume: 1. poziţia de an iniţial al 
perioadei de tranziţie la economia de piaţă în România şi de an final în structu-
ra fostei Uniuni Sovietice a Republicii Moldova; 2. acesta a fost ultimul an pen-
tru care colectivul de elaborare a lucrării a avut la dispoziţie anuare statistice 
din ambele ţâri, deci ultimul an pentru care au existat informaţii suficiente. 

În seria de aspecte considerate ca importante pentru o analiză compara-
tivă pertinentă şi edificatoare pe tema nivelului de trai s-au înscris şi acele fe-
nomene demografice care reflectă impactul acestui nivel, cu toate că multe din 
fenomenele respective întâlnite într-un an se dezvoltă pe condiţiile de viaţă 
dintr-o perioadă anterioară de mai mulţi ani. 

Soluţia aleasă pentru asigurarea comparabilităţii unui număr mare de in-
dicatori ai nivelului de trai a fost aceea a utilizării mărimilor relative, respectiv a 
exprimării fenomenelor în procente, promite, prodecimile, mărimi adecvate Ia 
entităţi geografice diferite ca suprafaţă, populaţie, putere economică. 

Dificultăţile existente în stabilirea unui curs de schimb corect intre rubla 
cu circulaţie pe teritoriul Republicii Moldova şi leu n-au permis compararea, în-
tre ele, a formelor specifice de venituri – salarii, pensii ş.a. – şi de aceea în ca-
zul acestora au fost folosiţi indicatori derivaţi, între care: structura veniturilor 
băneşti, raportul dintre salariul mediu din diverse ramuri şi salariul mediu Ia ni-
velul economiilor naţionale, raportul dintre pensia medie, pensia pentru limită 
de vârstă, pensia de urmaş, pe de o parte, şi salariu! mediu, pe de altă pai te, 
puterea de cumpărare a salariului mediu net în fiecare din cele două state în 
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lunile octombrie 1990 şi 1991 şi în ianuarie 1992. În cazul acestui ultim indica-
tor, procedeul utilizat a fost acela al convertirii salariului mediu net în diferite 
produse şi servicii destinate consumului personal şi familial; din examinarea 
datelor rezultă cel puţin două concluzii principale şi anume: a. in ianuarie 1992, 
puterea de cumpărare a salariului mediu net era inferioară celei din octombrie 
1990 ia ambele state; din cele 37 de produse şi servicii nominalizate, cantităţile 
ce puteau fi cumpărate cu salariul mediu net în ianuarie 1992 erau superioare 
doar la 10 în România şi la 3 în Republica Moldova; în aceasta din urmă, într-o 
asemenea situaţie se găseau energia electrică, energia termică şi abona-
mentele la transportul urban; b. procesul respectiv a fost mul! mai drastic în 
Republica Moldova; dacă în octombrie 1990, cu salariu! mediu net se puteau 
cumpăra cantităţi mai mari decât in România la 18 produse şi servicii (din 37 
luate pentru comparaţie). Între care pâine albă simplă, fasole uscată, carne de 
vacă, carne de porc cu slănină, salam de vară, telemea de vacă, unt, zahăr tos 
ş.a., în ianuarie 1992 asemenea situaţii au devenit excepţii; din 37 de produse 
şi servicii doar 6 puteau fi procurate în cantităţi mai mari şi acestea erau: orezul 
decorticat, laptele de vacă praf, energia termică, abonamentele radio, abona-
mentele TV şi abonamentele de transport urban. 

În ceea ce priveşte consumul populaţiei, indicator principal de apreciere 
a nivelului de trai, din analiza comparativă a datelor pe 1990 rezultă o situaţie 
mai bună în Republica Moldova, atât în privinţa consumului mediu anual pe lo-
cuitor la unele dintre produsele alimentare şi nealimentare, cât şi sub aspectul 
înzestrării gospodăriilor cu bunuri de folosinţă îndelungată. Potrivii datelor sta-
tistice, în anul menţionat, consumul mediu pe locuitor în Republica Moldova a 
fost sensibil mai mare la lapte şi produse lactate, la zahăr şi produse zaharoa-
se, ia cartofi", fructe, şi produse din fructe, !a ţesături şi încălţăminte. Din cele 
11 grupe de produse la .care au fost făcuse comparaţii, România avea un con-
sum mediu mai ridicat la două produse şi anume la carne şi produse din carne 
şi la ouă; ia grăsimi, legume şi produse din legume, consumurile medii pe lo-
cuitor au fost foarte apropiate. 

Dacă din comparaţia datelor referitoare la consumul mediu pe locuitor în 
cele două state rezultă că, în 1990, Republica Moldova avea o situaţie mai bu-
nă, în raport cu nivelul consumului mediu pe plan european lucrurile stau rela-
tiv prost şi într-o parte şi în alta. Astfel, faţă de media europeană de 75 kg car-
ne şi produse din carne, în România consumul mediu a, fost de 59,4 kg, iar în 
Republica Moldova de 53 kg. Diferenţe mari existau şi la consumul de cartofi 
(80 kg la nivel european, 59,4 kg în România şi 69 în Republica Moldova), la 
legume şi produse din legume (165 kg, respectiv 110,8 şi 112 kg), la lapte şi 
produse din lapte (238 litri, respectiv 140,3 şi 208 litri) ş.a. 

Tabloul înzestrării populaţiei cu bunuri, de folosinţă îndelungată prezintă, 
pentru 1990, o situaţie, mai bună în Republica Moldova la cinci din cele şase 
grupe de produse nominalizate şi anume la: aparate de radio, TV, frigidere şi 
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congelatoare, maşini de spălat rufe şi aspiratoare de praf; România are valori 
superioare la numărul de autoturisme la 1000 de locuitori.   

În privinţa condiţiilor de locuit, comparaţia între România şi Republica Mol-
dova s-a putut realiza numai la suprafaţa locuibilă pe locuitor, care, la sfârşitul 
anului 1990 era de 10,6 şi respectiv 12,5 m.p., deci mai mare în cea de-a doua. 

În sfera gospodăriei comunale au fost posibile comparaţii la ponderea 
oraşelor dotate cu instalaţii de canalizare şi cu transport local în totalul localită-
ţilor urbane şi cantitatea de apă livrată pe locuitor în 24 de ore; diferenţe sensi-
bile între cele două ţări au apărut la ultimul indicator, la care, în 1990, România 
a fost in avans, faţă de Republica Moldova cu 48 de litri. 

În cadrul condiţiilor asigurate populaţiei in domeniul ocrotirii sănătăţii, cul-
turii şi învăţământului se constată următoarele: în sfera ocrotirii sănătăţii, în 
1990, toţi indicatorii menţionaţi, respectiv numărul paturilor de asistenţă medi-
cală |a 1000 locuitori, numărul locuitorilor ce au revenit la un medic şi la un 
stomatolog, personalul sanitar mediu la un medic ş.a. au cunoscut valori supe-
rioare în Republica Moldova; într-o oarecare măsură, această situaţie este în-
tâlnită şi în sfera culturii, excepţie făcând unii indicatori din activitatea biblioteci-
lor, cum ar fi numărul mediu de volume (cărţi) pe cititor, numărul mediu de vo-
lume oferite unui cititor, şi al muzeelor (vizitatori la 1000 locuitori). În sfera învă-
ţământului, diferenţele care apar la unii indicatori, cum ar fi populaţia şcolară la 
10.000 locuitori, copii din învăţământul preşcolar la 10.000 locuitori, elevi la 
10.000 locuitori ş.a. îşi au explicaţia, în bună parte, în ponderea diferită a popu-
laţiei din grupa de vârstă de la 6 la 19 ani în totalul populaţiei, acestea fiind mai 
mare în Republica Moldova. 

Concluzia generală care se poate desprinde din datele privind nivelul de 
trai, în 1990, este aceea că populaţia din Republica Moldova avea, în anul res-
pectiv, un nivel de trai mai bun decât cel al populaţiei din România. Intensitatea 
diferită, cunoscută ulterior anului 1990 in fiecare din cele două teritorii, de fe-
nomenele economice care antrenează efecte negative asupra diverselor capi-
tole ale condiţiilor de viaţă au modificat aşa cum rezultă din schimbările surve-
nite în puterea de cumpărare a salariului mediu net, într-o măsură mai mare 
sau mai mică, raporturile dintre mulţi indicatori ai nivelului de trai din România 
şi Republica Moldova, însă tendinţa este similară – de înrăutăţire a situaţiei, in 
ansamblul soluţiilor de schimbare a acestui curs, mai mult ca sigur – conchide 
lucrarea – integrarea economiilor celor două state se va înscrie cu un aport po-
zitiv însemnat. 

Evaluarea calităţii serviciilor sociale – învăţământ  
şi asistenţă medicală 
Autor: dr. Andrei Novak 

Obiectivul studiului l-a constituit investigarea şi cuantificarea nivelului ac-
tual al dezvoltării serviciilor sociale de învăţământ şi asistenţă medicală şi 
compararea serviciilor cu cele similare din alte ţări. 
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În cadrul lucrării au fost abordate următoarele aspecte: 
− Aspecte teoretice şi metodologice privind evaluarea calităţii serviciilor 

sociale, vizând definirea şi prezentarea funcţiilor serviciilor sociale, 
precizări conceptuale privind evaluarea calităţii serviciilor, ca şi pre-
zentarea unei scheme de clasificare a criteriilor şi indicatorilor utilizaţi 
în evaluarea acestora. Schema se bazează pe o dublă clasificare şi 
anume: 
• Pe baza criteriilor de evaluare: permisivitate, accesibilitate, activi-

tăţi/finalităţi specifice, satisfacerea beneficiarului. 
• Pe baza tipurilor de indicatori sociali: indicatori obiectivi de stare, 

indicatori obiectivi şi subiectivi ai calităţii vieţii, indicatori subiectivi 
de satisfacţie. 

− Analiza comparativă a principalilor indicatori ai sistemului de învăţă-
mânt din România şi din alte ţări europene. 

− Analiza comparativă a principalilor indicatori ai serviciilor de asistenţă 
medicală din România comparativ cu alte ţări europene. 

Ambele servicii sociale – învăţământ şi asistenţă medicală – au fost ana-
lizate din următoarele trei perspective: 

− În dinamică, de-a lungul a 30-40 ani, evaluându-se evoluţia permisivi-
tăţii, utilizându-se în acest scop, indicatorii obiectivi de stare. 

− În profil teritorial, surprinzând starea actuală a accesibilităţii serviciilor, 
disfuncţiile în asigurarea echitabilă a tuturor indivizilor cu beneficii-
le/efectele acestor servicii. În care scop au fost utilizaţi indicatori obi-
ectivi ai calităţii vieţii, comparându-se nivelul indicatorilor obiectivi de 
stare corespunzători fiecărui judeţ cu nivelul mediu valabil pentru în-
treaga ţară. 

− Prin comparaţii internaţionale, referitoare la compararea nivelului indi-
catorilor obiectivi de stare, în România, cu nivelul mediu european 
sau cu cel corespunzător ţărilor foste socialiste, conducând la deter-
minarea indicatorilor obiectivi ai calităţii vieţii. 

În analiza comparativă a principalilor indicatori pentru învăţământ a fost 
utilizată schema indicatorilor utilizaţi în evaluarea calităţii serviciului de învăţă-
mânt, indicatori de asigurare cu resurse (umane şi financiare), indicatori de cu-
prindere (în fiecare nivel ai sistemului, ponderea studenţilor ce revin la suta de 
mii de locuitori, structura învăţământului secundar) precum şi indicatori de acti-
vitate (structura şi piramida şcolară, stocul de învăţământ din cadrul sistemului, 
stocul absolvenţilor). 

În analiza comparativă a principalilor indicatori ai serviciilor de asistenţă 
medicală a fost utilizată schema indicatorilor utilizaţi în evaluarea calităţii servi-
ciilor de asistenţă medicală, Indicatori de asigurare cu resurse (umane, materi-
ale, financiare), indicatori de adresabilitate/activitate (consultaţii, tratamente 
ş.a.), indicatori de morbiditate şi mortalitate (cuburile noi de îmbolnăvire, inca-
pacitatea temporară de muncă, mortalitatea şi mortalitatea infantilă), durata 
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medic de viaţa şi. In final, un indicator de asigurare cu resurse umane (IARU) 
pe baza căruia s-a realizat o ierarhizare a judeţelor. 

Evaluarea calităţii unor servicii sociale şi autorităţi publice –  
Cercetare efectuată în Municipiul Bucureşti – iunie 1992 
Autor: dr. Andrei Novak 

Cercetarea a avut ca scop: evaluarea percepţiei calităţii unor servicii şi 
instituţii (autorităţi) publice de către beneficiarii acestora. In cadrul cercetării au 
fost abordate următoarele aspecte: 

− Aspecte teoretice şi metodologice. 
− Evaluarea percepţiei calităţii unor servicii sociale: învăţământ, asisten-

ţă medicală, cultură, asistenţă socială. 
− Evaluarea percepţiei calităţii unor autorităţi (instituţii) publice: primăria, 

armata, poliţia, S.R.I., garda financiară, autorităţile judecătoreşti, par-
tidele politice, parlamentul, guvernul, preşedintele. 

− Fenomenul corupţiei în societatea românească (în învăţământ, în 
asistenţa medicală, în armată, în poliţie, în garda financiară, în justiţie, 
în primărie). 

− Importanţa percepută a serviciilor sociale şi a instituţiilor publice. 
− Indicatori privind gradul de satisfacţie oferit de unele servicii sociale şi 

instituţii publice: indicatori de satisfacţie, indicatori de percepere a 
protecţiei individuale şi colective, indicatori de intensitate a percepţiei 
corupţiei, indicatori de polarizare, diferenţele apreciative. 

Percepţia calităţii privind activitatea, accesibilitatea, încrederea şi/sau co-
rectitudinea s-a realizai, în principal, pe baza următorilor indicatori: 

− Ponderea subiecţilor care apreciază în mare/foarte mare măsură 
această calitate. 

− Media calculată prin ponderea răspunsurilor primite (deloc - 1; în mică 
măsură - 2; aşa şi aşa - 3; în mare măsură - 4; în foarte mare măsură 
- 5) cu frecvenţele corespunzătoare. 

Plecând de la premisa că vârsta persoanei ca şi categoria socio-
ocupaţională a acesteia prezintă o marc importanţă în perceperea serviciilor 
sociale şi autorităţilor publice, cercetarea a fost efectuată pe un eşantion strati-
ficai multistadia! al populaţiei adulte, reprezentativ In raport cu cele două varia-
bile amintite. Cercetarea s-a efectuat, într-o primă fază – ca experiment –, la 
nivelul municipiului Bucureşti pe structuri ale populaţiei determinate pe grupe 
de vârstă (18-24 ani, 25 - 34 ani, 35 - 44 ani, 45 - 59 ani şi peste 60 ), respec-
tiv, pe categorii socio-ocupaţionale: muncitori, funcţionari, intelectuali, stu-
denţi/elevi, privatizaţi, pensionari, alte categorii. Volumul eşantionului, stabilit la 
1067 subiecţi, corespunde unei erori maxime de eşantioane de +3%. 
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Utilizarea, In cadrul cercetării, a unei scheme de evaluare a datelor abso-
lute (Cătălin Zamfir, în „Viitorul social", nr. 1/1980) aplicată unei scale cu cinci 
valori, a condus la identificarea următoarelor zone: 

− Situaţie foarte bună (4,00 - 5,00), cuprinzând caracteristicile nepro-
blematice, dar perfecţionabile, ale sistemului. 

− Situaţie bună (3,75 - 4,00), cuprinzând caracteristicile care, deşi pre-
zintă deficienţe, nu constituie probleme ale sistemului. 

− Atenţie probleme (3,50 - 3,75), cuprinzând caracteristicile normale ale 
căror deficienţe încep să se accentueze, anunţând problemele laten-
te. 

− Puncte critice (3,00 - 3,50), cuprinzând caracteristici care, deşi In an-
samblul lor sunt estimate pozitiv (peste punctul neutru al scalei), pre-
zintă deficienţe marcante cure, prin agravare, pot deveni surse impor-
tante de perturbare. 

− Situaţie gravă (sub 3,00), cuprinzând sursele de puternice perturbări, 
de procese negative, intervenţia asupra lor reprezentând o necesitate 
urgentă. 

Cercetarea a condus la următoarele rezultate: 
− În ce priveşte calitatea (încrederea) percepută se constată că: 

• în zonele corespunzătoare situaţiilor bune sau foarte bune nu se 
situează nici un serviciu sau instituţie. 

• în zona „atenţie, probleme" se situează numai calitatea cărţilor so-
licitate şi încrederea în capacitatea armatei. 

• în zona puncte critice se plasează eficacitatea S.R.I., încrederea în 
ştirile furnizate de radio, emisiunile TV şi calitatea învăţământului. 

• în zona „situaţie gravă" se situează alte servicii sociale şi autorităţi 
publice: asistenţa medicală, poliţia, parlamentul, primăria ş.a. 

− În ce priveşte protecţia percepută de subiecţi, atât individuală, cât şi 
cea colectivă, se constată, din păcate, că în zona „Atenţie, probleme" 
se află numai capacitatea armatei (la limita inferioară a zonei), în zo-
na „punctelor critice" se află numai eficacitatea S.R.I., în timp ce, gar-
da financiară, asistenţa medicală, protecţia asigurată de poliţie şi tra-
tarea egală a cetăţeanului de către cei care aplică legea sunt plasate 
în zona „situaţie gravă". 

− în ce priveşte fenomenul corupţiei, inversând pe scală ordinea zone-
lor, se constată că în zona „situaţie gravă" se situează asistenţa me-
dicală şi primăria, în timp ce, in zona „atenţie probleme", se află in 
percepţia populaţiei învăţământul, garda financiară, autorităţile jude-
cătoreşti şi poliţia. 

Cunoaşterea, prin urmărirea periodică a percepţiei calităţii şi imaginii 
unor servicii şi instituţii de către beneficiarii acestora – ca efect a! evoluţiei obi-
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ective a acestei calităţi, constituie un element important al feedback-ului calităţii 
serviciilor studiate. 

Familia şi adaptarea la tranziţia la economia de piaţă 
Autor: Georgeta Ghebrea 

Fiind o instituţie care se transformă foarte lent şi anevoios, familia are o 
independenţă relativă faţă de contextul social şi economic, schimbările ei 
făcându-se odată cu succesiunea civilizaţiilor. Trecerea de la un tip de civiliza-
ţie la altul cuprinde, în seria transformărilor, şi instituţia familială. 

Inventariind schimbările din familia românească în ultimii 50 de ani, se 
observă corelarea acestor schimbări cu difuziunea civilizaţiei moderne, urbane, 
industriale, precum şi cu influenţele regimului politic. Un rol important îl are, de 
asemenea, stadiul tranziţiei demografice în ţara noastră, ca un corolar al nive-
lului şi tipului dezvoltării societăţii. În finalul primului capitol al lucrării se încear-
că să se dea un răspuns la întrebarea: familia românească este în prezent 
modernă sau tradiţională? 

Erodarea valorilor familiale tradiţionale s-a făcut într-un ritm accelerat în 
perioada regimului comunist (1948 - 1965), pentru ca apoi regimul din România 
să vrea să integreze ideologia tradiţională şi să reconsidere familia ca „celulă 
de bază a societăţii". 

Familia românească, ca instituţie, parcurge astăzi două mari procese ca-
re se întrepătrund: adâncirea proceselor de modernizare şi adaptarea la tranzi-
ţia către economia de piaţă. Deşi familia joacă un rol major în reproducerea 
structurii sociale, în anumite momente de schimbare socială, această instituţie 
poate deveni un agent de transformare. 

Pusă în faţa înfruntării unei noi realităţi, familia suferă un proces de 
schimbare şi reorganizare, în lipsa unei cristalizări a conceptelor şi până la cu-
legerea datelor obiective şi subiective, schimbările multidimensionale ale fami-
liei în această perioadă pot fi descrise pornind de Ia o abordare euristică a pro-
blemei. 

Putem privi tranziţia ca o variabilă independentă şi efectele ei asupra fa-
miliei ca variabile dependente. Aceste efecte sunt însă mediate (mărite sau 
micşorate) de către factorii psihologici, resursele familiei, relaţiile ei cu mediul 
social exterior. Astfel, identificarea efectelor tranziţiei asupra familiei este de-
pendentă în mare măsură de analiza structurii familiale. Familia nu suportă 
adaptarea în mod pasiv. 

Încercând sintetizarea unui model descriptiv al adaptării familiei la tranzi-
ţie, model ce va sta la baza unui viitor chestionar, s-a pornit de la identificarea 
problemelor în cadrul unei serii de interviuri semi-structurale cu 10 tinere cu-
pluri bucureştene (sub 30 de ani). Opiniile exprimate de cuplurile intervievate 
sunt sugestive fără a fi concluzive. Ele sunt însă utile pentru identificarea pro-
blemelor şi formularea ipotezelor. Astfel, s-au putut identifica principalele efec-
te ale tranziţiei asupra familiei în următoarele domenii: nivelul economic al fa-
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miliei, relaţiile sociale şi familiale, sănătatea fizică şi psihică. Aceste efecte sunt 
diminuate în cazul prezenţei unor factori favorizanţi ai procesului de adaptare: 
relaţiile intra-familiale, resursele economice ale familiei, resursele ei sociale, 
resursele individuale. Adaptarea se identifică prin: coeziune familială, satisfac-
ţie în raport cu veniturile şi locul de muncă, optimism şi încredere, dinamism în 
imaginarea soluţiilor. Ipoteza principală susţine că şansele de adaptare depind 
de aceste resurse ca factori proiectivi. Familiile care nu dispun de resursele de 
mai sus prezintă un risc sporit de inadaptare la tranziţia la economia de piaţă. 

Protecţia socială a copiilor în România 
Colectiv de autori: prof. dr. Cătălin Zamfir, Georgeta Ghebrea,  
Gheorghe Viorel, Vasilica Ghimpău, dr. Gheorghe Barbu 

În prima parte a lucrării se arată necesitatea unui program coerent de 
protecţie socială a copilului în România, în perioada pe care o parcurge socie-
tatea noastră. 

Pretutindeni in lume, datorită specificului vârstei lor, copiii sunt protejaţi; 
cu atât mai mult în condiţiile dificile care caracterizează situaţia actuală din ţara 
noastră este nevoie de contracararea consecinţelor negative ale trecerii la 
economia de piaţă, copiii fiind cei mai expuşi acestor consecinţe. 

Principalele dificultăţi se manifestă pe 4 mari planuri: economic, educaţi-
onal, medico-sanitar şi familial. Cei mai afectaţi sunt copiii care nu beneficiază 
de cadru familial de dezvoltare (instituţionalizaţi, vagabonzi) sau cu un cadru 
familial necorespunzător. 

Punctele cele mai critice ale situaţiei copiilor în România, în momentul de 
faţă, sunt: situaţia economică şi extinderea sărăciei; starea de sănătate şi de 
nutriţie; copii abandonaţi: abandonul şcolar, delincventa minorilor. 

Analizându-se sistemul actual de protecţie socială a copilului In România 
se arată incapacitatea Iui de a proteja in mod adecvat acest grup. Deşi în Ro-
mânia există un sistem de alocaţii şi alte beneficii pentru copii (creşe, grădiniţe, 
învăţământ şi asistenţă medicală gratuite), acest sistem este depăşii de noile 
tendinţe socio-economice. 

Datorită standardului redus de viaţă al majorităţii populaţiei, veniturile 
normale ale unei familii nu sunt suficiente pentru a oferi, prin ele însele, resur-
sele necesare creşterii copiilor. Fiecare copil în plus sporeşte riscul respectivei 
familii de a se plasa sub pragul de sărăcie. Consecinţele lipsei acestor resurse 
asupra dezvoltării fizice, psihice, intelectuale şi sociale ale copiilor pot fi catas-
trofale, punând în pericol chiar evoluţia Întregii societăţi. 

Cele mai expuse sărăciei sunt deci familiile cu peste 2 copii. Ele sunt, în 
acelaşi timp, şi cele mai puţin protejate. Dacă naşterea primului copil este 
compensată de acordarea alocaţiei plus reducerea de 20% din impozit, naşteri-
le copiilor următori nu mai sunt compensate, sporul de alocaţie fiind nesemnifi-
cativ. 
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Actualul sistem este contrar principiilor de protecţie socială, redistribuind 
resursele către familiile cu un singur copil şi către familiile cu venituri mari şi 
foarte mari. Analiza bugetului de stat arată cvasi-stagnarea valorii nominale a 
sumei pentru alocaţii şi alte ajutoare pentru copii, fără a vorbi de valoarea ci 
reală. Asistenţa socială este, de asemenea, prost organizată, slab finanţată, 
excesiv monetarizată şi centralizată. 

În această perioadă, un program de protecţie a copilului trebuie să aibă 
în vedere asigurarea nevoilor fundamentale ale tuturor copiilor. Pornind de la 
analiza comparativă a experienţelor internaţionale, sunt conturate principalele 
instrumente ale protecţiei copilului şi dinamica lor: veniturile minime, alocaţiile 
pentru copii, sistemul fiscal, serviciile sociale, asistenţa socială, politica finan-
ciară – instrumente susţinute de strategii bugetare şi instituţionale corespunză-
toare. Cele trei variante de program propuse cuprind puncte fixe comune şi op-
ţiuni variabile (în jurul a trei elemente: alocaţiile, scutirile de impozite, prestaţiile 
în natură şi servicii) evaluate din punctul de vedere al avantajelor şi dezavanta-
jelor posibile. 

Politicile culturale şi implicaţiile lor asupra calităţii vieţii 
Autor: Cornelia Costin 

La nivel mondial este tot mai vehiculată ideea că nevoile spirituale cres-
cute ale oamenilor cer o politică culturală îmbunătăţită permanent şi o intensă 
activitate de promovare culturală. Altfel spus, este necesară intensificarea par-
ticipării statului la „planificarea" culturală. 

Se pune, deci, problema unei metodologii de planificare a acţiunii cultu-
rale şi se insistă asupra necesităţii explorării pe termen lung a problemelor cul-
turii pentru a descoperi şi a elucida finalităţile, scopurile, obiectivele, contradic-
ţiile dar şi efectele perverse ale politicilor culturale. Pentru că, nu trebuie uitat 
că orice planificare este in mod fatal imperfectă, ideea de plan presupunând o 
ipoteză destul de utopică, de consens a partenerilor sociali, ceea ce de fapt nu 
există ca atare în societate; şi acest lucru se observă mai acul în perioada de 
criză culturală şi socială sau când insatisfacţia unor grupuri sociale este dezvă-
luită public (societatea românească actuală stă mărturie!). În consecinţă, efec-
tele reale, practicile culturale observate la „îndeplinirea" planului pot fi în gene-
ral foarte diferite de efectele prevăzute de planificatori, politicieni, responsabili 
cu acţiunea culturală. 

Pe de altă parte, se poate spune că dincolo de disputa din jurui „planifi-
cării culturale" se impune acceptarea nu atât a unei planificări culturale centra-
te asupra culturii înseşi, cât a planificării „culturalului" adică, în principiu, a mij-
loacelor care permit asigurarea difuzării şi a participării la viaţa culturală, a de-
mocratizării culturii. 

În acest context, o evaluare cât mai corectă şi sistematică a politicii cul-
turale din România atât dinainte de decembrie 1989, cât şi din perioada celor 3 
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ani de tranziţie şi încercarea de a desprinde câteva jaloane pentru viitor, se 
impune din ce în ce mai mult. 

Acesta este de fapt şi obiectivul principal al temei de cercetare „Politicile 
culturale şi implicaţiile lor asupra calităţii vieţii" prevăzută a se desfăşura iniţial 
pe parcursul a trei ani. 

În 1992 s-a prezentat teoretico-metodologic problema de cercetat, res-
pectiv, definirea conceptului de politică culturală şi a noţiunilor subdiacente şi 
elaborarea unui sistem de indicatori necesari evaluării, pe baza căruia s-a în-
cercat construirea unui model general posibil de evaluare sistematică a politici-
lor culturale. 

S-a pornit de la ideea că. orice evaluare sistematică are trei piloni de ba-
ză: obiectivele, măsurile (mijloacele), rezultatele. 

Obiectivele indică ţelurile pe care şi le propun politicienii. Ele pot fi înde-
plinite în funcţie de medul de a concepe realitatea. Obiectivul are astfel un sta-
tut de ideal. Insă, la fel de des, obiectivele tratează o direcţie, un proces dorit 
sau o dezvoltare. În final, obiectivele pot fi exprimate sub forma unui cumul de 
eforturi în vederea stabilirii de măsuri sau acţiuni. Sfera responsabilităţii politicii 
culturale este delimitată în termeni de acţiune, măsuri şi contribuţii. 

Măsurile pot fi interpretate ca mijloace aflate la dispoziţia factorilor de 
decizie, pentru a schimba datele realităţii în direcţia propusă. Mijloacele majore 
din cadrul politicii culturale naţionale sunt banii, legislaţia (stabilirea de norme) 
şi informaţia. 

Rezultatele sunt schimbările survenite în urma măsurilor luate pentru 
realizarea obiectivelor. 

Evaluarea se poate stabili în mare măsură pe baza indicatorilor statistici 
cantitativi ce reprezintă măsurile şi respectiv rezultatele. Culegerea însă de noi 
date (mai ales că pentru perioada amărâte de decembrie 1989 există păreri di-
ferite în ce priveşte corectitudinea statisticilor, iar după decembrie 1989 statis-
ticile sunt: incomplete) ar fi binevenită. Tocmai de aceea, pentru 1993, este 
necesară o anchetă pe bază de interviuri adresate celor responsabili de formu-
larea şi punerea în aplicare a politicii culturale, dar şi interviuri colective adre-
sate beneficiarilor acţiunii culturale. (Sigur că acest lucru nu implică renunţarea 
la folosirea statisticilor deja existente). Această metodă ar împiedica poate ris-
cul ca evaluarea să producă un dezechilibru cantitativ. 

Indicatorii cantitativi oferă răspunsul la întrebări de tipul: „cât?" şi „câţi?" 
(indicatori de stare) sau „cât de des?" (indicatori de activitate). Dar evaluări im-
portante ale rezultatelor se pot obţine prin analiza conţinutului (acţiunilor, reali-
zărilor culturale) experienţei şi cunoştinţelor (beneficiarilor acţiunii culturale) şi 
valorilor şi atitudinilor (populaţiei). Asemenea date nu pot fi lesne şi sistematic 
culese şi transpuse într-o formă statistică. Şi aici poate avea rol important cer-
cetarea empirică, ea evaluând desigur „momentul actual", informaţiile perma-
nente şi cuprinzătoare fund greu de obţinut. 
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Sigur că va fi imposibilă inventarierea sistematică a cercetărilor făcute 
până acum în domeniu şi probabil nu va fi posibilă nici analiza lucidă a tuturor 
experimentelor şi proiectelor de dezvoltare aplicate de-a lungul anilor în institu-
ţiile şi organizaţiile culturale. O evaluare (judecată bazată pe valori politice) ar 
trebui, la modul ideal, să fie fundamentată pe baze concrete. Dar, in numeroa-
se contexte ştiinţifice, datele concrete trebuie înlocuite cu posibilităţi. Din mai 
multe motive nu este demonstrabilă cu certitudine o legătură cauzată între mă-
suri (mijloace de orientare) şi rezultate (exprimate ca formularea unor scopuri), 
în cel mai bun caz, e posibil ca, în cadrul statisticilor, indicatorii pentru măsuri 
să se modifice în aceeaşi direcţie cu indicatorii de rezultate. Condiţia ca măsu-
rile să fie eficiente este necesară dar insuficientă. Sunt posibile explicaţii alter-
native. Ca urmare, este dificil să se recurgă la izolarea efectelor pe care măsu-
rile le-ar putea avea asupra populaţiei. Şi asta cu atât mai mult cu cât aceste 
măsuri au deseori doar efecte de lungă durată. 

Sportul, din perspectiva calităţii vieţii 
Autor: Emilian Popescu 

Două convingeri au stat la baza studiului cu acest titlu. 
Prima – practicarea exerciţiului fizic, de la formele lui cele mai modeste 

şi până ta cele mai pretenţioase –, prezintă legături de netăgăduit cu calitatea 
vieţii; pentru participantul la mişcare în parte şi pentru microgrupul animat într-
un joc; pentru protagoniştii unei competiţii interne sau internaţionale; pentru 
spectatorul din arenă şi telespectatorul din fotoliu; pentru calitatea mediului so-
cial. 

A doua: faţă de un asemenea mănunchi de virtuţi potenţiale, sportul la 
noi nu ocupă totuşi locui pe care îl merită nici în existenţa cotidiană a omului 
oarecare şi nici în preocupările factorilor de decizie de la diferitele niveluri şi 
eşaloane ale puterii publice. În rândul acestora din urmă, atunci când vine vor-
ba de importanţă şi priorităţi, dintr-o prejudecată intrată în reflex, sportul este 
trecut mai mereu la „şi altele". Or, nevoile umane cărora le corespund domenii 
precum sportul, educaţia şi cultura formează cu celelalte nevoi primare, de ba-
ză – un complex ce se manifestă simultan; a proceda la satisfacerea lor „pe 
rând" apare în acest caz nefiresc şi implică şi riscul ca ultimele „din listă" să fie 
mereu amânate. 

Credem, de aceea, că optica „prioritară" nu trebuie absolutizată. Argu-
mentării acestei poziţii i-a fost consacrată o bună parte din lucrare. Filierele 
„motivaţională" şi „instituţională" au fost în acest scop explorate în capitolul al 
doilea („Piste ale sportului spre calitatea vieţii") după o prealabilă punere în te-
mă cu definiţii şi clasificări relative la fiecare din termenii relaţiei sport-calitatea 
vieţii. 

Sunt trecute – în continuare – în revistă raporturile de principiu intre sport 
şi industria de materiale sportive; între sport şi presă; între sport şi publicul 
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spectator; între cadrele de sport şi solicitanţii de practică sportivă – abordate în 
totalitate ca raporturi traductibile In relaţii de tip cerere – ofertă. 

Un capitol distinct a fost rezervat corpus-ului de percepte constituit de 
fair-play, o „filosofle" ce depăşeşte categoric graniţele domeniului sportiv, dar 
care nicăieri nu poate face legea mai direct decât aici (IV. „Fair-play – o filoso-
fie nu numai a sportului"). 

Asupra perspectivelor de viitor ale sportului în ţara noastră îşi pun am-
prenta o multitudine de împrejurări, procese sau factori, a căror sistematizare 
s-a încercat a fi făcută după criteriul sensului in care pot ci influenţa (premise 
favorabile şi nefavorabile) şi al direcţiei în care ei înşişi au evoluat după 1989. 

În contextul acestei diferenţieri, au putut fi sugerate implicit sau formulate 
explicit forme de acţiune dezirabile: măsura în care asemenea „paşi" necesari 
sportului sunt şi posibili este o problemă, In principal, de resurse materiale: bu-
getul statului şi-a restrâns net contribuţia, fără ca variantele complementare (se 
arc în vedere îndeosebi sponsorizarea) sa capete deocamdată anvergura dori-
tă. Iar strategia conducerii sportului de la noi nu-şi poate propune obiective mai 
ambiţioase sau mai cuprinzătoare decât permit fondurile alocate. 

Deplasarea de accent de la menţinerea, fie şi parţială, a unor rezultate 
internaţionale lăudabile în sportul de performanţă (unde avem tradiţie) – spre 
încetăţenirea deprinderilor de practica sportiva In rândul populaţiei (la care sun-
tem deficitari) a fost sugerată In lucrare ca una necesară în perspectivă; ea va 
fi posibilă numai odată cu demarajul întregului angrenaj al economiei de piaţă. 

Textul îl lasă deci pe lector cu un optimism (bine) temperat inspirat de 
perspectivele economice, dublat de optimismul robust caracteristic în general 
sportivilor şi în special sportului nostru care – se spune cu mândrie şi îndreptă-
ţire – şi-a depăşit şi îşi depăşeşte mereu handicapul condiţiilor materiale (sau 
al „calităţii vieţii de muncă" în ceea ce îl priveşte). 

Alcool şi alcoolism din perspectiva calităţii vieţii 
Autor: Emilian Popescu 

Un prim obiectiv al studiului 1-a constituit introducerea în problema lega-
tă de consumul de alcool şi de excesele în această direcţie, de efectele iui mul-
tiple şi de căile generale de combatere a acestora. Constatările din această 
zonă, desprinse din bibliografia străină şi autohtonă de specialitate, şi-au aflat 
concretizarea în partea I, „Ipostazele şi problemele asociate alcoolului", desfă-
şurată pe cinci capitole: I. Alcoolul – componentă normală a consumului ali-
mentar; II. Alcoolul – axă a unui stil patologic de viaţă; III. O schiţă de tipologie 
a efectelor generale ale consumului excesiv de alcool; IV. Abuzul de alcool – 
variantă a abuzului de narcotice; V. Lupta cu alcoolismul – căi şi rezultate. 

Un al doilea obiectiv al studiului a fost „luarea de puls" a situaţiei din ţara 
noastră şi analiza unora din premisele favorizante sau inhibante ale fenomenu-
lui abordat. Drept urmare, partea a Ii-a, „Caracterizare preliminară a problema-
ticii sociale generate de alcool în România", s-a structurat pe alte şase capito-
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le: VI. Permisivitate şi restricţie în tradiţia autohtonă; VII. Politica economico-
socială recentă – sursă de anomalii în domeniul băuturilor alcoolice; VIII. Pre-
mise actuale ale consumului de alcool (din datele Statistice la nivel naţional); 
IX. Diferenţieri în consumul de alcool reflectate în statistica bugetelor de fami-
lie; X. Consumul de alcool în România: penetraţie, nivel şi unii indicatori de 
consecinţă; XI. Elemente de cazuistică a etilismului în practica medicală – un 
sondaj în rândul specialiştilor. 

Suportul statistic al acestei a doua secţiuni a lucrării l-a constituit datele 
furnizate, pe de o parte, de Comisia Naţională pentru Statistică (bugetele de 
familie), de Ministerul Sănătăţii (din ancheta – reprezentativă la nivel naţional – 
asupra stării de sănătate a populaţiei în anul 1989), iar pe de altă parte – de 
Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Bucureşti (din evidenţe şi investigaţii 
proprii). 

Sumarul este întregit de fireasca punere în temă cu cadrul lucrării, reali-
zată în introducere şi pe o postfaţă ce ţine loc de concluzii: „ţine loc" pentru că 
una din concluziile textului a fost necesitatea unei abordări şi mai cuprinzătoa-
re, din care – atunci când se va realiza – să nu lipsească anchete detaliate în 
rândul anumitor categorii de populaţie, apte de a caracteriza mai cu precizie 
comportamentul lor de consum pe direcţia investigată. Existenţa în lume a unor 
întregi institute profilate în exclusivitate pe asemenea probleme susţine carac-
terul de relativitate al concluziilor noastre parţiale. Altfel, partea finală a textului 
punctează un grupaj de demersuri necesare şi posibile în contextul tranziţiei 
româneşti, spre a stăvili un fenomen cu reală capacitate de erodare a individu-
lui şi a societăţii. Eventualitatea de a scăpa de sub control situaţia generată de 
consumul băuturilor alcoolice este reală; drept urmare, fără a fi cazul să ne 
considerăm un popor de împătimiţi ai băuturii, este momentul să acţionăm spre 
a nu ajunge în câţiva ani într-o asemenea postură. 



3. LUCRĂRI PUBLICATE ÎN ANUL 1992 DE CENTRUL 
DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE ECONOMICĂ 

• ANALELE INSTITUTULUI NAŢIONAL DE CERCETĂRI 
ECONOMICE 

Nr. 1/1992 (Anul II, vol. 5) 
– Calitatea vieţii '92 – Anchetă naţională (3J, ICCV, dr. Ana Bălaşa, dr. 

Ioan Mărginean, llie Sandu, Gheorghe Socol 
Nr. 2-3/1992 (Anul II, voi. 6) 
– Cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică în condiţiile tranziţiei, 

IEN, dr. Gh. Zaman, Steliana Sandu, dr. Ileana lonescu-Siseşti, dr. Mihai Şte-
fan, Adrian Toia 

Nr. 4/1992 (Anul II, vol. 7) 
– Le colloque économique roumain - luxembourgeois ,,L'ECONOMIE DE 

LA ROUMANIE - LA DYMAMIQUE DE LA REFORME". 

• STUDII ŞI CERCETĂRI ECONOMICE 
Nr. 1-2/1992 
– Restructurări în economia naţională în vederea creşterii eficienţei eco-

nomice şi a calităţii vieţii (Partea I), ICRISI, Lucian Albu, Elena Moise, Luisa 
Isăcescu, Mihail Gondoş, Cristina Sutaru, Aura Suiam (şi ediţie Studii de eco-
nomie industrială, Nr. 93, ICRISI) 

Nr. 3-4/1992 
– Strategii şi politici ale protecţiei mediului înconjurător în ţări cu econo-

mie de piaţă, IEN, dr. Camelia Cămăşoiu, Marina Rudăreanu, Maria Simion 
Nr. 5-6/1992 
– Inflaţie şi indexare. Metode de cercetare statistică şi de analiză eco-

nomică, INCE, Alexandru Radocea, Vasilie Bogdan 
Nr. 7-8/1992 
– Instrumente economice pentru stimularea economisirii şi transformării 

economiilor in capital, ICRISI, Lucian Croitoru, Ileana Farmache, Bogdan-
Cristian Drăgan, Anişoara Ulceluşe, Doina Tătaru, Cornel Târhoacă, Ramona 
Bratu, Giga Grosu, C-tin Panaitescu, Carmen Bădulescu (şi ediţie Studii de 
economie industrială, Nr. 101, ICRISI) 

Nr. 9/1992 
– Restructurări în economia naţională în vederea creşterii eficienţei eco-

nomice şi a calităţii vieţii (Partea a II-a), ICRISI, Lucian Albu. Elena Moise, Lui-
sa Isăcescu, Mihail Gondoş, Christina Suciu, Aura Sutaru (şi ediţie Studii de 
economie industrială, Nr. 93, ICRISI) 
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Nr. 10-11/1992 
– Piaţa muncii in România în perioada de tranziţie. Mecanisme şi politici 

de ocupare a forţei de muncă şi combatere a şomajului, IEN, dr. Steliana Perţ, 
Dr. Constantin Ciutacu, Florin Pavelescu, Dorin Mihalcea, Constanţa Mihăes-
cu, Gabriela Predoşanu, Valentina Vasile 

Nr. 12/1992 
– Întreprinderea – agent al economiei de piaţă. Dezvoltarea întreprinderi-

lor mici şi mijlocii. Forme de asociere a întreprinderilor, ICRISI, dr. Aurel Iancu, 
Dan Vasile, Ruxanda Isaic-Maniu, Emil Stan, Constantin Panaitescu, Roxana 
Bob (şi ediţie Studii de economie industrială, Nr. 112, ICRISI) 

• PROBLEME ECONOMICE 
Nr. 1-2-3/1992 
– Costul social al reformei în România, IEN, Maria Poenaru, Maria Mol-

nar 
Nr. 4/1992 
– Minimul de trai (pragul de sărăcie) în România, IEN, Maria Molnar, Ma-

ria Poenaru 
Nr.5-6/l992 
– Grupuri sociale defavorizate şi politici pentru asistenţa lor socială – 

persoanele vârstnice, ICCV, dr. Hildegard Puwak 
Nr. 7/1992 
– Continuitatea europeană – piaţă unitară şi politică socială, ICCV 
– Instrumentele politicii sociale în domeniul educaţiei şi învăţământului, 

ICCV, Georgeta Ghebrea 
– Stadiul actual şi perspectivele asistenţei medicale în România, ICCV, 

dr. Andrei Novak 
– Despre o viitoare reformă a sistemului de pensii în Germania, ICCV, dr. 

Hildegard Puwak 
– Delincventa juvenilă – cauze, factori şi direcţii de prevenire, ICCV, 

Margareta Flesner 
– Consideraţii cu privire la indicatorii utilizabili pentru exprimarea intensi-

tăţii fenomenului inflaţionist în România, ICCV, dr. Gheorghe Barbu 
Nr. 8/1992 
– Bugetul şi sistemul fiscal, IFPPV, Rodica Bălănescu, Carmen Cordu-

neanu, Dorina Antoni, Florin Bălăşescu, Adriana Negoiţă, Vladimir Florea 
Nr. 9/1992 
– Cu privire la modelele teoretice ale economiei de piaţă pornind de la 

categoriile specifice acesteia, IPE, dr. Victor Stoica 
– Bătălia secolului XXI – situaţia forţelor celor trei mari poli, IEM, Laura 

Stanciu 
– Proiectul actual final al Rundei Uruguay oferă o şansă unică liberalizării 

comerţului, IEM, Laura Stanciu 
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– Depăşirea obstacolelor în comerţul internaţional între posibilitate şi rea-
lizare, IEM, Laura Stanciu 

Nr. 10/1992 
– Taxa pe valoarea adăugată în economia concurenţială, IFPPV, Car-

men Corduneanu. Rodica Mihaela Bălănescu 
Nr. 11-12-13-14/1992 
– Probleme actuale ale populaţiei şi politicii familiale, IEN, dr. Constantin 

Grigorescu, Livia Chisăgiu, Vergiliu Iordache, Georgeta Dumitrescu, Grigore 
Vâlceanu 

Nr. 15-16-17/1992 
– Evaluarea calităţii serviciilor sociale, învăţământ şi asistenţă medicală, 

ICCV, dr. Andrei Novak 
Nr. 18/1992 
– Învăţământul – mutaţii, costuri, perspective, ICCV, dr. Maria Moldo-

veanu  
Nr. 19-20/1992 
– Costul vieţii, probleme teoretico-metodologice ale măsurii acestuia, 

ICCV, dr. Hildegard Puwak, Mariana Stanciu, Emilian Popescu, Iuliana Ghindă, 
Mihai Teodorescu, Luminiţa lonescu  

Nr. 21/1992 
– Formarea agriculturii durabile, opţiune pentru soluţionarea problemei 

securităţii alimentare a României, IEA, Dumitru Dumitru, Filon Toderoiu 
Nr. 22/1992 
– Sărăcia în România – distribuţia teritorială şi intensitatea manifestării 

fenomenului sărăciei, ICCV, dr. Hildegard Puwak (şi ediţie Scria "Politica socia-
lă", Nr. 3, ICCV) 

Nr. 23-24/1992 
– Reforma fn ţările est-europene – experienţe, rezultate, analiză compa-

rată, TEM, Ana Bal, IEM, Luoana Dulgheru, IEN, Romulus Palade, IEM 
Nr. 25/1992 
– Privatizarea ta România – teorie şi practică. IEN, dr. Gheorghe Zaman 

Nr. 26/1992 
– Calitatea vieţii '92 – anchetă naţională (3), ICCV, dr. Ana Bălaşa, dr. 

Ioan Mărginean, Ilie Sandu. Gheorghe Socol 
Nr. 27/1992 
– Dezvoltarea agriculturii şi realizare:! obiectivului strategic – securitatea 

alimentară a României, IEA, Dumitru Dumitru 
Nr. 28-29-30-31/1992 
– Dezechilibre macroeconomice in perioada de tranziţie şi modalităţi de 

atenuare a acestora, ICRISI, dr. Lucian Albu, Mura Crăiuţu, Elena Moise, Ma-
ria-Luisa Isăcescu, Valentin Lazea, Anca Petrovici. Aura Sutaru, Christina Su-
ciu, Vasile Viezuină, Mihai Stoica (şi ediţie Studii de economic industrială, Nr. 
105, ICRISI) 
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Nr. 32/1992 
– Analiza comparativă a nivelului de trai in Republica Moldova şi în Ro-

mânia, ICCV, INCEF din Republica Moldova, dr. Gheorghe Barbu, dr. 
Hildegard Puwak, Pioni Gheorghe, Vladimir Agafiţa, Emilian Ftomov (şi ediţie 
Seria „Politica socială", Nr. 6, ICCV) 

Nr. 33/1992 
– Dezvoltarea regională fi amenajarea teritoriului – componentă a strate-

gici tranziţiei la economia de piaţă, IPE, Gabriela Frenţ, Narciza Nica 
Nr. 34-35/1992 
– Evaluarea calităţii unor servicii sociale şi autorităţi publice – cercetare 

efectuată în Municipiul Bucureşti – iunie 1992, ICCV, dr. Andrei Novak (şi ediţie 
Seria politica socială", Nr. 5, ICCV) 

Nr. 36-37/1992 
– Modelarea proceselor economice, IEN, acad. Emilian Dobrescu, Ghe-

orghe Avrămiţă, Marin Comşa. Mădălina Dogaru, Aurel Camara, Ionel Flores-
cu, Nicuşor Afloroaiei. dr. Simona Bara, dr. Nicolae Costake, dr. Hildegard 
Puwak, Gabriel Sticlaru, Liviu Begu, Filon Toderoiu, Marin Constantin, Dorina 
Antohi, Mariana Bârsanu, Anca Dachin, Elena Stroe, Cornelia Scutaru (şi ediţie 
Caietele colectivului de modelare macroeconomică, Nr. 2, IEN) 

Nr. 38/1992 
– Funcţia de producţie la punctul culminant al simplităţii analitice şi exac-

tităţii matematice – modelul SIMPLEX liniar – omogen – ing. Ion I. Iliescu 
Nr. 39-40/1992 
– Tendinţe ale raportului dintre veniturile salariaţilor şi pensionarilor din 

România şi nivelul minim de trai, ICCV, dr. Gheorghe Barbu, Vasilica Ghimpaţi, 
Radu Florea (şi ediţie Seria „Politica socială". Nr. 7, ICCV) 

Nr. 41-42/1992 
– Politici de protecţie a mediului înconjurător ia nivel de întreprindere, 

IEM, Iolanda Dăduianu Vasilescu 
Nr. 43/1992 
– Starea de şomaj şi comportamentul şomerilor, ICCV, Mihaela Codin, 

Mirela Zecheriu (şi ediţie Seria „Politica socială", Nr. 4, ICCV). 
Nr. 44/1992 
– Economia României înainte şi după 1990 – o analză a faptelor, dr. Eu-

gen Dijmărescu 
Nr. 45/1992 
– Calitatea vieţii românilor şi a maghiarilor din România – cercetare 

comparaţi, ICCV, dr. Ana Bălaşa 
Nr. 46-47/1992 
– Centrul de Informare şi Documentare Economică Bucureşti – scurtă 

prezentare 
– Lucrări economice publicate de CIDE în anul 1992 – sinteză generală, 

CIDE, Rodica Davidovici, Valeriu loan-Franc 
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• ROMANIAN ECONOMIC DIGEST 
January, 1992 
– The bookkeeping law, No. 82, December 24, 1991 
– Decision of the Government, No. 779, November 15, 1991, referring to 

the tax on commodity circulation and excises 
– Norms of the National Bank of Romania, No. V/2288/66, December 30, 

1991, referring to the regime of the foreign exchange accounts of the natural 
and legal persons under the conditions of the limited domestic convertibility of 
the leu 

– Regulations, of the National Bank of Romania, No. V/I782162, 
November 19, 1991, regarding the current foreign currency collections and 
payments 

– Decision of the Government, No. 763, November 9,1991, on the 
unification of the leu exchange rates and the extension of the leu domestic 
convertibility to current foreign currency operations 

– Tendencies in the structure of the consumer goods sales in Romania in 
the period January-September, 1991 

February-March, 1992 
– Romania in the third year of its transition 
– Are there any solutions to overcome the crisis? 
– 1991 in the quality of life diagnosis 
– The poverty and (he social cost of the price liberalization 
– Law, No. 7/February 5, 1992 regarding the financial coverage of stale 

obligations which remained unadjusted by December 31, 1990 and the taking 
over by the slate and commercial banks of the losses of the state-owned eco-
nomic units in 989 and 1990 as well as the inefficient bank credits 

– Law, No. 6/February 5,1992 regarding the holidays and other leaves of 
the employees 

– Norms of the National Bank of Romania, No. V/32/1/January 10, 1992 
regarding the foreign exchange control of the export activity cashings 

– Regulation of the National Bank of Romania, No. 1/149/January 14, 
1992 regarding the compulsory deposits of the banking companies with the Na-
tional Bank of Romania 

– The Romanian-German Economic Relationship 
April, 1992 
– The Romanian Government's statement regarding the foreign 

investments 
– The 1992 budget – an austerity budget 
– Romanian economy in 1991. Provisional statistical data  
May, 1992 
– The consolidation of the stability and the re-start of the national 

economy through the diminution of the inflation pressure and the restoring of 
the foreign exchange balance (The speech delivered by the Prime Minister of 
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Romania, Theodor Stolojan, in front of the Parliament of Romania, Bucharest, 
April 23, 1992) 

June, 1992 
– Regulation of the National Bank of Romania regarding the effecting of 

the foreign currency operations 
– Norms, No. 2/1992 regarding the modification of the banking company 

status 
– Norms, No. 3/1992 regarding the notification of the opening of 

representation offices in Romania by the banking companies residing abroad 
– Norms, No. 4/1992 regarding the register of the banking companies 
– Economy of Romania in March 1992  
July, 1992 
– The preliminary synthesis of the transition strategy in Romania Angust-

September, 1992 
– Tendencies and strategic directions of the transition economy in Ro-

mania 
– The model of the économie mechanism of the West-European 

democracies and the problems of tbe transition to the market economy in Ro-
mania 

– The C.M.EA. collapse and tbe problems of the integration in the Euro-
pean and world structures 

– Aging and the quality of life in Romania. Tbe économie and social im-
pact of the transition upon the third age 

– The evolution of the population's incomes and demand in 1991 and the 
consumer goods market in Romania 

– Norms of the National Bank of Romania regarding tbe organisation and 
operation of tbe banking foreign currency market 

October, 1992 
– Formation of a sustainable agriculture: option for solving the food 

security pro-blem in Romania 
– Transition to a market economy and food consumption 
November-December, 1992 
– Romania's present economic state and the ways to overcome the 

crisis, Acad. N. N. Constantinescu 
– Order No. 3/July 27, 1992 of the Government of Romania and Norms 

for the en-forcement of Order No. 3/July 27, 1992 on the value added tax in 
Romania 

– The economy of Romania in September 1992. Statistical data. 

• ROMANIAN ECONOMIC DIGEST 
Janvier, 1992 
– Loi de la comptabilité, no. 82/24.11199] 
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– Décision gouvernementale, no. 779/15.11.1991 concernant l'impôt sur 
la circulation des marchandises et les accises 

– Normes de la Banque Nationale de la Roumanie no. 
V/2288/66/30.111991 concernant le régime des comptes en devises des 
personnes physiques et des personnes morales, dans les conditions de 
l'introduction de la convertibilité interne, limitée, du leu 

– Normes de la Banque Nationale de la Roumanie, no. 
V/1782/62/19.11.1991 concernant la réalisation des encaissements et des 
paiements courants en devises 

– Décision gouvernementale, no. 763/9.11.1991 concernant l'unification 
des taux de change du leu et l'extension de la convertibilité interne du leu aux 
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CONVERTIBILITATEA ŢĂRILOR EUROPEI CENTRALE 
ŞI ORIENTALE ÎN CONFRUNTAREA CU FAPTELE*  

Henri BOURGUINAT, 
Director Laboratorul de Analiză  

şi Cercetare Economică,  
Universitatea din Bordeaux 

 O necesitate confirmată dincolo de opoziţia terapie de şoc - graduală 

“Convertibilitate”: cuvântul el însuşi nu este neutru. 
Pentru ţările Europei Orientale care se confruntă cu încercările dure ale 

tranziţiei el păstrează o coloratură, într-o oarecare măsură, încă mitică. Nu este 
el oare, în acelaşi timp, dublul simbol al rupturii cu un trecut strict reglementat 
bilateral şi închis şi al unui viitor de integrare într-un sistem de plăţi multilatera-
le şi deschise? De altfel, chiar în perioada existenţei CAER, convertibilitatea - 
procesul de pregătire a convertibilităţii nu s-a prefigurat oare, încă din 1971 - 
apărea deja ca un fel de “vârstă de aur” adesea promisă, dar nu mai puţin frec-
vent amânată la calendele greceşti1).   

Era absolut normal ca instaurarea convertibilităţii să îmbrace o importan-
ţă strategică în toate programele de integrare. 

Convertibilitatea este într-adevăr cheia trecerii de la monedele naţionale 
la piaţa devizelor, şi chiar prin aceasta, ea apare susceptibilă de a deschide 
multiple porţi, atât în ce priveşte reglementarea schimburilor, cât şi investiţia 
străină directă, fără a vorbi de condiţiile interne ale echilibrului macroeconomic 
şi ale finanţării externe. 

Totuşi, oricare ar fi atracţia mecanismului, la capătul primilor ani de ex-
perienţă a transformării, aproape peste tot (cu excepţia poate a Poloniei şi Re-
publicii Cehe) procesul de instaurare a convertibilităţii se dovedeşte mult mai 
dificil decât se prevăzuse. 

Fără a vorbi de Germania de Est, victimă a schimbului 1/1 sau de Rusia, 
înglodată în angoasele hiperinflaţiei, chiar în momentul în care instaurează (1 
august 1992) convertibilitatea, întârzierile şi dificultăţile abundă. România, ca-
re, după tentativa sa meritorie de unificare a cursurilor de schimb din noiembrie 
1991, a trebuit, în continuare să accepte revenirea, cel puţin provizorie, la con-
vertibilitatea internă - instituirea obligaţiei întreprinderilor de a-şi ceda activele 
în devize statului - cunoaşte ceva din toate acestea. Inconvenientul convertibili-

                                                           
* Comunicare prezentată la simpozionul ştiinţific franco-român (Bucureşti, 5-7 mai 1993), 

Traducere: Livia Chisăgiu, cercetător ştiinţific principal III, I.E.N. 
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tăţii pare să fi fost necesitatea unor devalorizări în cascadă şi un curs flotant al 
leului care caută continuu să acoperă ecartul faţă de piaţa paralelă, ceea ce 
efectiv îl antrenează la niveluri tot mai joase (430 lei pentru un dolar în 1992, 
mai mult de 600 lei în mai 1993). Se înţelege că, tot mai mult, se fac auzite 
voci, pentru a justifica întârzierile, chiar suspendările provizorii ale procesului 
de acces la convertibilitate, în numele unor decalaje excesive ale nivelurilor de 
productivitate, ale sistemelor de preţuri încă foarte deformate, chiar al partici-
pării unei convertibilităţi prea precoce la dezechilibrele macroeconomice inter-
ne (efect de blocaj al ofertei interne atunci când supradeprecierea cursului de 
schimb coincide cu o politică monetară strânsă). Nu este vorba de extrema 
“specificitate” a situaţiei socio-economice a ţărilor luate în considerare care nu 
poate fi evocată, îndeosebi diferenţele de mentalitate şi povara unui trecut, în-
că foarte impregnat de un egalitarism de faţadă şi de o voinţă de a se diferenţia 
de mecanismele economice ale economiei de piaţă. În numele tuturor acestor 
factori, s-ar putea impune ici, colo, progresiv, fie o anumită descurajare din ca-
uza regulilor dure ale economiei de piaţă, în ce priveşte moneda externă, fie 
cel puţin ideea unei extreme prudenţe, în abordarea convertibilităţii. Aceasta, în 
cel mai fericit caz ar fi concepută ca un proces ce ar urma să fie implementat, 
dar cu mare prudenţă şi pe o perioadă care s-ar întinde pe mai mulţi ani (până 
la 10 ani). 

Pentru a justifica o asemenea analiză se invocă nu numai elementele de 
mai sus, ci şi faptul că ţările europene, după al doilea război mondial nu au re-
venit nici ele la convertibilitate decât în 1958 sau încă, faptul că noile ţări indus-
triale (Coreea, Taiwan, etc.) nu au accedat la convertibilitate, decât în etape şi 
cu mare prudenţă2). 

În realitate, teza pe care noi am vrea să o susţinem aici este sensibil di-
ferită. Într-adevăr, dacă trecerea la convertibilitate trebuie să se situeze dincolo 
de clivajul tot mai puţin credibil, terapie de şoc - gradualism (terapie graduală) 
e recomandabil totuşi să arătăm, că nu am putea amâna prea mult punerea sa 
în aplicare fără a periclita în întregime procesul de tranziţie. 

Într-adevăr, unul din învăţămintele rezultate din experienţa ţărilor Europei 
Centrale şi Orientale (PECO), angajate în tatonarea transformării politicii lor 
economice este existenţa unui prag, dincoace de care reformele întreprinse nu 
pot avea efectul destabilizator aşteptat. 

Dincolo de a şti dacă accesul la convertibilitate trebuie să fie precoce 
sau întârziat este important să remarcăm, că ea reprezintă unul din ingredien-
tele indispensabile masei critice necesare pentru ruptura cu reglementarea an-
terioară, administrată de la centru. Din punct de vedere tehnic, prea este situa-
tă la joncţiunea strategică a spaţiului economic intern şi a pieţei internaţionale, 
pentru a  putea fi prea multă vreme eludată. 

Concepută ca o măsură izolată este probabil că s-ar dovedi concomitent, 
imposibil de realizat şi inoperantă. 
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Integrarea pachetului minim de reforme indispensabile pentru a crea şo-
cul necesar unei reale transformări apare, în mod contrar, ca o necesitate. 

De asemenea trebuie mai întâi să ne punem de acord asupra conţinutu-
lui reformei şi să arătăm (prima parte) că nu s-ar putea pune problema de a 
alege un anume criteriu de convertibilitate, fără a ţine cont de condiţiile iniţiale. 
E recomandabil, în continuare, susţinerea acestei idei a unei convertibilităţi in-
dispensabile eficacităţii unui program de transformare, prin observarea rezulta-
telor sensibil diferite, obţinute până acum de către diferite ţări (a doua parte). În 
sfârşit, rămâne de stabilit, din punct de vedere analitic de ce convertibilitatea 
este indispensabilă efectului de şoc al unui program integrat al tranziţiei (a treia 
parte). 

 1. Alegerea unui perimetru de convertibilitate realist 
Recomandarea trecerii la convertibilitate pe cât este de repede posibil, 

pentru ţările din Europa Centrală şi Orientală (PECO) nu înseamnă că li se 
propune de a merge direct la o situaţie de convertibilitate nelimitată care pre-
supune că toţi agenţii - rezidenţi ca şi nerezidenţi - pot obţine conversia nelimi-
tată a monedei lor în devize, la un curs fix, care să le permită derularea tuturor 
tranzacţiilor cu străinătatea, indiferent de natura lor. 

De fapt, să ne amintim - pe scurt - că alături de această deplină conver-
tibilitate există trei niveluri de convertibilitate care permit ţărilor luate în consi-
derare, să-şi delimiteze o poziţie mai precisă faţă de exigenţa precedentă care 
ar trebui doar să le încununeze. 

1.1. Convertibilitatea limitată la tranzacţii curente 
În acest caz, obiectivul este de a permite schimbul liber al monedei naţi-

onale pentru reglarea operaţiunilor curente (mărfuri şi servicii, transferuri de 
venituri din capital). Acest perimetru este deci sensibil mai redus decât prece-
dentul pentru că permite excluderea reglării operaţiunilor de capital. 

Totuşi, acest nivel de convertibilitate este deosebit de important pentru 
acele ţări care n-au părăsit încă un sistem în care administrarea centralizată a 
schimburilor comerciale nu este complet abolită, dimpotrivă. El permite deja - şi 
acest lucru este capital - introducerea foarte rapidă a referinţei la preţul pieţei 
internaţionale şi abordarea stăpânirii unei economii interne, adesea încă inhi-
bată, prin controlul minuţios al statului. 

Este de notat că acest tip de convertibilitate nu reclamă o liberalizare to-
tală a schimburilor. Ea este îndeosebi întru-totul compatibilă cu o protecţie tari-
fară (exemplu polonez) care permite, eventual, evitarea incidenţei sale prea di-
recte asupra activităţilor locale, din partea concurenţei externe. 

Totuşi, ea are incontestabil meritul de a obliga la relaxarea - chiar supri-
marea rapidă - a regimului licenţelor de import care se conjugă atât de bine cu 
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un comerţ exterior administrat şi care generează atâtea intermedieri (rigiditatea 
surselor de aprovizionare, fraude şi concepţii, etc.). 

1.2. Covertibilitatea operaţiunilor de capital 
În teorie, posibilitatea de schimbare a monedei naţionale în devize, pen-

tru ca convertibilitatea să fie totală ar trebui să fie organizată şi pentru operaţi-
unile de capital. Avantajul ar consta în a permite ţărilor din Europa Orientală de 
a obţine - în măsura în care rata inflaţiei interne şi cursul de schimb sunt consi-
derate ca trebuind să se stabilizeze - o parte crescândă a venitului mondial. 

Ea ar constitui îndeosebi o incitare, nu neglijabilă, pentru investiţiile di-
recte străine care ar vedea în aceasta o garanţie a repatrierii libere a profiturilor 
lor. Rezidenţii, ei înăşişi ar putea fi interesaţi în a-şi diversifica activele şi a ac-
cede la pieţele financiare străine. În realitate, oricare ar fi aceste avantaje po-
tenţiale putem gândi că extinderea convertibilităţii la operaţiuni de capital ar 
trebui să fie, într-o oarecare măsură, decalată în timp, faţă de precedenta. În 
întreaga perioadă în care politica monetară internă şi schimbul ar fi lipsite de 
prea multă credibilitate ar risca să introducă o instabilitate şi o sensibilitate de-
osebită pentru speculaţia financiară. 

Ea ar obliga de asemenea, autorităţile monetare să acorde un spaţiu 
poate prea întins unor obiective externe, în definirea politicii lor monetare (fixa-
rea ratelor dobânzii). 

Chiar dacă dezideratul stabilirii unei convertibilităţi mai întâi limitate la 
operaţiuni curente şi excluzând fluxurile de capital nu este absolvit de serioase 
probleme (posibilitatea pentru exportatori şi importatori de a jongla cu devansă-
rile şi întârzierile), calea cea înţeleaptă pare să fie aceea în sensul unei disoci-
eri în timp, a acestor etape. 

1.3. Convertibilitatea internă 
Ar trebui să restrângem oare încă, într-un grad sporit, câmpul unei con-

vertibilităţi limitate la operaţiuni curente, excluzând dreptul pentru rezidenţi de a 
obţine şi deţine active exprimate în devize, bilete de bancă, depozite bancare 
destinate consumului? 

Se ştie că  se poate concepe limitarea convertibilităţii interne, fără a in-
terzice, simultan, aceloraşi rezidenţi de a-şi regla afacerile în devize cu străină-
tatea. 

Totuşi nu trebuie să ignorăm preferinţa ţărilor cu inflaţie puternică, rezul-
tând din liberalizarea preţurilor, pentru deţinerea de active în devize, pentru 
simplul fapt că văd în aceasta un mijloc de a se proteja contra inflaţiei chiar de 
a accede mai uşor la anumite circuite de aprovizionare. 

Totuşi pare destul de oportună - îndeosebi pentru a evita o dolarizare 
amplă a acestor economii - limitarea convertibilităţii interne. Astfel, Polonia  a 
autorizat particularii să deţină active în devize, în timp ce întreprinderile trebu-
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iau să le cedeze, în întregime. Invers, România a părut să opteze mai intâi 
pentru convertibilitatea internă (noiembrie 1991) dar în lipsă de lichidităţi pentru 
finanţarea importurilor sale de energie a fost, în consecinţă, constrânsă să im-
pună întreprinderilor (inclusiv cu capital străin sau mixt), deţinătoare ale unui 
cont în devize, să le schimbe la Banca Centrală: dacă conturile în devize pen-
tru rezidenţi sunt acceptate3) de către bănci, birourile de schimb nu pot vinde 
devize decât până la nivelul de 100.000 lei pe an şi pe persoană pentru scopuri 
turistice (fiecare cumpărare trebuie să fie înscrisă în paşaportul celui interesat). 

În definitiv se pare că anumite restricţii pentru convertibilitate internă pot 
fi gândite, cel puţin provizoriu, fără a compromite prea mult ceea ce este esen-
ţial în mecanismul convertibilităţii care se concepe înainte de toate, pentru ope-
raţiunile curente angajate cu exteriorul. Totuşi, orice obligaţie de cedare impu-
să de nivelare (egalizare) - s-a spus, în Franţa - în anumite perioade de strict 
control al schimburilor, precum după 1968 - impusă întreprinderilor sau bănci-
lor - apare în acest caz ca foarte neincitantă. Ea descurajează investitorii stră-
ini şi chiar pentru societăţile pur naţionale riscă să încurajeze proceduri “obli-
ce”, precum supra sau subfacturările care permit constituirea întâmplătoare de 
rezerve în monedă forte, în străinătate. Limitările cu referire la particulari, deşi 
nu lipsite de inconveniente psihologice (pot accentua neîncrederea în moneda 
naţională) par susceptibile de a fi mai bine tolerate; de asemenea trebuie ca 
ecartul între cursul pieţei paralele şi al pieţei de schimb controlate de către 
Banca Centrală să nu fie prea mare şi deci, ca cursul de schimb să fie realist. 
Pentru unii ca şi pentru alţii, pe măsură ce sectorul bancar va fi raţionalizat şi 
piaţa cursurilor de schimb, ea însăşi va fi “bancarizată” am putea gândi înlocui-
rea restricţiilor convertibilităţii interne printr-o reglementare a situaţiei de devize 
la nivelul băncii (proporţia active/pasive în devize, blocate la o dată de referin-
ţă; obligaţia de cedarea Băncii Centrale, etc....). Un întreg domeniu de gestiune 
indirectă a pieţei cursurilor de schimb ar fi atunci de gândit, implementând 
această politică prin sectorul bancar, în măsura în care acesta ar canaliza an-
samblul operaţiunilor de schimb. 

Există deci, pe total, mai multe modalităţi de a adapta perimetrul conver-
tibilităţii, diferitelor situaţii naţionale şi, cât de strategică ar fi această trecere nu 
presupune dezideratul renunţării dintr-o dată, la orice mijloc de control al inter-
feţei piaţă monetară naţională - piaţă internaţională a devizelor. 

 2. Evidenţierea relaţiei între convertibilitate şi performanţele 
economice 

Totuşi, după entuziasmul primelor luni de abandon al logicii centralizate, 
timp în care convertibilitatea era prezentată drept condiţie sine qua non a tran-
ziţiei, uneori se fac auzite astăzi voci pentru a sugera că convertibilitatea pare 
să fie în anumite cazuri prematură (Mc Kinnon, 1991 pentru RDG şi URSS), că 
antrenează costuri, îndeosebi în ce priveşte oferta, prin creşterea costurilor de 
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producţie (“Supply - Side” Shock, Calvo şi Coricelli, 1992)4) şi că trece adesea 
printr-o supradepreciere a schimbului care a contribuit poate, ea însăşi, la hi-
perinflaţie şi dezechilibre macroeconomice. (J.Ch. Asselain, 1992: pentru Po-
lonia5).  

Forma cea mai edulcorată a acestei poziţii constă în inventarierea condi-
ţiilor de succes şi prezentarea lor ca tot atâtea situaţii prealabile. Pentru a fi 
considerată ca mai convingătoare, această abordare trebuie să fie confruntată 
cu rezultatele diferitelor experienţe şi îndeosebi cu o comparaţie, între cazul de 
convertibilitate “precoce” şi convertibilitate “întârziată”. 

2.1. Patru condiţii de eficacitate nu trebuie transformate  
în condiţii prealabile 

A devenit o obişnuinţă în a considera că convertibilitatea presupune exis-
tenţa a patru condiţii prealabile: 

a) un curs de schimb credibil 
b) rezerve de schimb suficiente 
c) politici macroeconomice de validare 
d) capacitate de răspuns la semnalele pieţei 

a) Problema credibilităţii cursului de schimb  
Se considera6) că în situaţia unui curs “realist”: aproape de cursul de 

echilibru - operaţia de revenire la convertibilitate se va impune greu. Într-
adevăr, un curs de schimb care ar rămâne manifest supraevaluat ar antrena 
rapid probleme privind rezervele şi s-ar stabiliza cu greu. Cum acest curs ar 
avea tendinţa să se constituie de asemenea într-o suprasarcină asupra impor-
turilor, opţiunea între abandonarea convertibilităţii şi o politică puternică de 
presiune asupra cererii nu ar întârzia să se impună (Williamson, 1991). Invers, 
o subevaluare excesivă ar risca să creeze penurii şi să întărească tendinţa 
spre hiperinflaţie. Se insistă, în plus asupra avantajului pe care l-ar constitui un 
curs de schimb “realist” şi “credibil” ca punct de ancorare nominal (teoretic) 
pentru a favoriza o politică de stabilizare a preţurilor, atât de necesară în mo-
mentul liberalizării lor şi al diminuării (suprimării) subvenţiilor. 

Cât de evidentă ar fi, această primă condiţie este lipsită totuşi de un cri-
teriu operaţional veritabil. Toată problema este de a determina cursul “cel bun” 
de schimb, corespunzând echilibrului. Referinţa la P.P.A. nu furnizează, se ştie 
decât un ghid imperfect. În plus, cursul curent - acest aspect este esenţial - 
trebuie să fie totdeauna considerat ca având o valoare predictivă care inte-
grează încă de astăzi, anticipările evoluţiilor viitoare. Cu acest titlu deprecierile 
acceptate vor trebui să fie estimate ca fiind destul de “lungi” şi nu va trebui să 
ne temem, obligatoriu, de a consacra o anumită doză de supradepreciere pen-
tru a ne rezerva o marjă care să ne permită: 

− să integrăm creşterile de preţuri inevitabile, ulterioare, pe o perioadă 
medie; 
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− jj) să nu ne “rupem” prea tare de cursurile pieţelor paralale, adesea 
mai “realiste”, ceea ce nu prea vor să recunoască autorităţile, invo-
când caracterul lor foarte segmentat. 

b) Rezerve de schimb suficiente 
Pentru a stabiliza cursul de schimb la nivelul necesar, autorităţile vor tre-

bui să deţină rezerve de schimb semnificative (sau să fie susceptibile de a mo-
biliza alte surse de lichiditate în monedă forte, îndeosebi prin împrumut sau 
ajutor extern). Lucrurile vor sta cu atât mai mult aşa, cu cât regimul de schimb 
reţinut va fi acela al unui curs unificat şi fix. Totuşi, chiar dacă reţinem 
posiblităţi de glisare (Crawling  Pegs precum în Polonia, după octombrie 1991) 
sau de flotare (România, începând cu decembrie 1991) va fi necesar să avem 
o masă (monetară) minimă de manevră pentru a alimenta un Fond de stabiliza-
re a schimburilor, susceptibile de a finanţa intervenţii care să permită frânarea 
deprecierilor judecate ca prea rapide. Se ştie că în România, de exemplu, re-
zervele de schimb în devize, estimate la numai 150-300 milioane dolari în de-
cembrie 1991, exact după convertibilitatea leului decretată în noiembrie al ace-
luiaşi an, au fost în centrul disputei privind “nivelarea” devizelor, operată de că-
tre Banca Centrală, plecând de la conturile rezidenţilor şi de la acceptarea unei 
flotări reale (de facto) a leului. Faptul de a nu fi putut negocia instaurarea unui 
Fond de Stabilizare pe care ţările occidentale l-ar fi putut alimenta, precum în 
cazul polonez - şi în aceeaşi măsură, nevărsarea ajutorului promis de către 
Grupul celor 24 - au cântărit greu în balanţă, în această privinţă. 

Se dovedeşte totuşi şi aici că orice crispare a unui curs de schimb fix şi 
prea îndepărtat de un echilibru dinamic care să integreze ajustările ulterioare ar 
fi contra productivă, chiar având rezerve mari din plecare. 

c) Condiţii macroeconomice de validare 
Prin raportare la experienţa de instaurare a unei convertibilităţi limitate la 

operaţiuni curente, încă mai mult decât la nivelurile precedente e recomandabil 
a acorda atenţie, politicilor economice practicate. Acestea riscă într-adevăr, 
dacă nu sunt destul de stricte să invalideze efectele aşteptate de la o converti-
bilitate. Este vorba mai întâi de politica financiară (control progresiv al deficite-
lor bugetare dar şi implementarea unei veritabile politici fiscale) dar deopotrivă 
şi de politica monetară. 

Aici este îndeosebi important a absorbi orice surplus monetar 
“Overhang” excesiv. Fără îndoială, în cele mai multe cazuri, din cauza inflaţiei 
excesele de lichiditate vor fi destul de repede epuizate de către inflaţie (Polo-
nia). Totuşi putem să ne întrebăm dacă reformele monetare iniţiale, bine articu-
late în ansamblu (URSS) nu ar fi putut fi gândite şi dacă nu ar fi fost foarte uti-
le, reuşitei experienţei convertibilităţii. Dacă s-ar dovedi că condiţiile psiho-
politice nu le-ar permite nu ar trebui să ezităm a miza, pe condiţiile unor rate 
ale dobânzii real pozitive. 
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d) O capacitate de răspuns la semnalele pieţei 
Toate condiţiile de mai sus depind, în realitate, de aptitudinea agenţilor, 

progresiv dobândită, de a răspunde incitaţiilor pieţei. Dezideratul de a avea o 
monedă convertibilă şi simultan, faptul de a nu îi obliga pe producători şi con-
sumatori, pe cât de repede posibil, de a ţine cont de preţurile care exprimă rari-
tăţile relative atât pe plan internaţional cât şi intern, ar însemna să se meargă 
către un eşec sigur. Acest lucru este valabil pentru schimburile externe care 
trebuie să fie “destabilizate” cu toată hotărârea dar şi pentru investiţii, consum, 
propensiunile economice fundamentale (muncă, consum, economisire). Aceas-
ta conduce - vom reveni asupra acestui aspect - la necesitatea de a asocia 
convertibilitatea şi privatizarea dar într-un plan mai general, de a întreprinde o 
reformă a metodelor de gestiune. Întreprinderi mult numeroase care ar conti-
nua să lucreze îndelungat, sub conducerea unui Centru care ar bruia semnale-
le pieţei prin subvenţii deghizate, privilegii fiscale, credite automate de la stat 
sau inter-întreprinderi, toate acestea ar continua, în mod inevitabil, să conducă 
aceste întreprinderi la a lucra cu o “constrângere  financiară  moale” (Kornai, 
1979)7). 

Această stare de fapt şi-ar pune amprenta, destul de repede, asupra sor-
ţii tentativei de instaurare a convertibilităţii. 

Problema este că, cu enunţarea celor 4 serii de condiţii precedente, dacă 
le-am trata cu toată seriozitatea, puţine sunt ţările care ar fi trebuit  - sau ar tre-
bui - să se angajeze în aventura convertibilităţii, chiar limitate la operaţiuni co-
merciale. 

Aceasta rămâne totuşi indispensabilă pentru angajarea procesului trans-
formării. Să vedem deci ce ne spun rezultatele. 

2.2. Interpretarea primelor rezultate comparative 
Reformele regimurilor de schimb au debutat la începutul anilor 1990-

1991. Ele au urmat forme foarte diverse: cursuri de schimb fixe (în Cehoslova-
cia şi, iniţial în  Polonia), parităţi  glisante (pre-anunţate) prin raportare la un 
coş de monede (în Polonia, începând din octombrie 1991), cursuri flotante 
(Bulgaria şi din noiembire 1991, în România), un sistem de dublă piaţă a 
schimbului (în România, iniţial)8). În Rusia, în pofida unificării cursului rublei de 
la 1 iulie 1992 şi a declaraţiei de deplină convertibilitate începând cu 1 august - 
mai mult de şase luni după liberalizarea preţurilor - convertibilitatea internă pa-
re încă foarte formală (întreprinderile sunt obligate să revândă 50% din încasă-
rile lor din export la cursul oficial) şi cursul oficial nu a încetat să se degradeze, 
în pofida - cel puţin la origine - a unor intervenţii discrete din partea Băncii Cen-
trale şi a Vneshekonomobank)9). 

În plus, cronologia devalorizărilor-deprecierilor nu a fost omogenă: deva-
lorizarea zlotului la 1 ianuarie 1990, urmată de noi ajustări (în sensul scăderii) 
în mai 1991 şi februarie 1992, tripla devalorizare a coroanei cehoslovace în 
1990 (ianuarie, octombrie, decembrie), reajustarea forintului în ianuarie şi de-
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cembrie 1991, a levei bulgare în februarie 1991, a leului românesc, în noiem-
brie 1990 şi în aprilie 1991. Devalorizările succesive ale rublei din noiembrie 
până în iulie 1992 etc. 

Cum în plus, gradele de unificare a cursurilor de schimb au variat pe ţări 
(îndeosebi cu cursurile multiple ale rublei în Rusia şi dubla piaţă a leului româ-
nesc) şi nu este deloc uşoară stabilirea unor cursuri de schimb reale fiabile, ţi-
nând cont de cronologiile diferite ale reformelor de preţuri şi de puternicele dis-
torsiuni care limitează accesul la comparaţii, în termeni de PPA devine dificilă 
obţinerea de informaţii comparative sigure. 

Totuşi trei tendinţe par să se profileze: 

2.2.1. O opoziţie netă între monedele cu o depreciere relativ redusă  
şi monedele puternice depreciate 

Oprind comparaţia la 1992 (aprilie) şi având ca bază de plecare 1985 
sau 1988 rezultă (Asselain, 1993)10) că se conturează două grupe de ţări. 

− pe de o parte, ţările a căror monedă a suferit o depreciere relativ mo-
derată (Ungaria şi Cehoslovacia) 

− pe de altă parte, acelea a căror monedă a fost puternic depreciată 
(Polonia, România, URSS-Rusia). 

 
Cu siguranţă, va putea să pară contestabilă luarea în considerare doar a 

cursului oficial şi ar trebui poate, pentru cea mai mare parte a perioadei să ţi-
nem cont de cursurile pieţei paralele (şi de licitaţii). Totuşi, putem admite - cel 
puţin pentru anii cei mai recenţi 1991-1992 - că, cursurile oficiale au tins, chiar 
dacă cu întârziere şi incomplet, spre convergenţă cu precedentele astfel încât 
sunt reprezentative, ca tendinţă. 

În sfârşit, nu am putea uita că reacţia fluxurilor comerciale este legată şi 
de variabilele de politică macroeconomică generală (control al creşterilor sala-
riale, politici bugetare, şi monetare etc.) şi de avansarea în ce priveşte privati-
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zarea, care ea însăşi comandă răspunsul la impulsurile pieţei. În plus, consen-
sul social este esenţial (Polonia, Cehoslovacia). 

În ce priveşte rezultatele, interpretarea evoluţiilor este evident specifică 
fiecărei ţări, dar putem totuşi să tragem de aici un al doilea învăţământ. 

2.2.2. Deprecierile precoce şi ample, adesea mai eficace  
din punct de vedere comercial 

Utilizarea cursului de schimb fiind înainte de toate concepută în raport cu 
schimburile externe este normal să facem un prim bilanţ - în mod obligatoriu 
parţial şi provizoriu-luând în considerare reacţiile balanţei comerciale, concomi-
tente cu deprecierile (devalorizările) suferite de către aproape toate ţările 
PECO. 

Bineînţeles este recomandabil să nu stabilim o relaţie cauza- efect foarte 
strictă între acestea şi evoluţiile fluxurilor comerciale. Este, spre exemplu, evi-
dent că factori precum prăbuşirea CAER11) (sau dereglarea indusă în circuitele 
interne tradiţionale) au jucat cel mai mare rol. De asemenea sunt luate în con-
siderare elasticităţile ofertei de export, diferite, în funcţie de structura exportului 
şi importului. Astfel, o ţară care exportă în principal, bunuri primare sau inter-
mediare va avea tendinţa să reacţioneze mai puţin - celelalte condiţii neschim-
bate - decât o alta care vinde îndeosebi produse manufacturate mai elaborate. 

Evoluţia comerţului intern CAER şi în afara CAER a ţărilor  
din Europa Centrală şi Orientală (milioane dolari) 

 1989 1990 1991 
Bulgaria 
Exporturi:  
În afara CAER 
În CAER 
Total 

 
 

3,138 
7,953 

11,091 

 
 

2,615 
5,843 
8,458 

 
 

1,817 
2,070 
3,887 

Importuri: 
În afara CAER 
În CAER 
Total 

 
4,337 
9,104 

13,441 

 
3,372 
4,554 
8,031 

 
2,007 
1,845 
3,852 

Balanţă: 
În afara CAER 
În CAER 
Total 

 
-1,199 
-1,151 
-2,350 

 
-757 
1,289 
427 

 
-190 
225 
35 

Cehoslovacia 
Exporturi: 
În afara CAER 
În CAER 
Total 

 
 

6,476 
7,735 

14,211 

 
 

6,531 
5,207 

11,738 

 
 

7,120 
3,080 

10,200 
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 1989 1990 1991 
Importuri: 
În afara CAER 
În CAER 
Total 

 
6,217 
7,848 

14,065 

 
7,345 
5,892 

13,237 

 
6,740 
4,160 

10,900 
Balanţă: 
În afara CAER 
În CAER 
Total 

 
259 
-113 
146 

 
-814 
-685 

-1,499 

 
380 

-1,080 
-700 

Ungaria 
Exporturi: 
În afara CAER 
În CAER 
Total 

 
 

5,628 
4,045 
9,673 

 
 

6,501 
3,049 
9,550 

 
 

7,412 
1,749 
9,161 

Importuri: 
În afara CAER 
În CAER 
Total 

 
5,352 
2,681 
8,864 

 
5,691 
3,512 
8,621 

 
7,343 
2,930 

10,024 
Balanţă: 
În afara CAER 
În CAER 
Total 

 
276 
533 
809 

 
810 
119 
929 

 
69 

-932 
-863 

Polonia 
Exporturi: 
În afara CAER 
În CAER 
Total 

 
 

7,575 
538 

8,113 

 
 

11,257 
3,757 

15,014 

 
 

11,146 
2,063 

13,209 
Importuri: 
În afara CAER 
În CAER 
Total 

 
7,335 
652 

7,987 

 
8,839 
2,086 

10,925 

 
10,677 
2,136 

12,813 
Balanţă: 
În afara CAER 
În CAER 
Total 

 
240 
-114 
126 

 
2,418 
1,671 
4,089 

 
469 
-73 
396 

România1  
Exporturi: 
În afara CAER 
În CAER 
Total 

 
 

5,726 
4,761 

10,487 

 
 

3,231 
2,539 
5,770 

 
 

1,939 
921 

2,860 
Importuri: 
În afara CAER 
În CAER 
Total 

 
3,299 
5,138 
8,437 

 
4,703 
4,411 
9,114 

 
2,862 
1,322 
4,184 
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 1989 1990 1991 
Balanţă: 
În afara CAER 
În CAER 
Total 

 
2,427 
-377 
2,050 

 
1,472 
-1,872 
-3,344 

 
-923 
-401 

-1,324 

1) Date pentru 1991 sunt numai pentru ianuarie – septembrie. 

Sursa: G. Calvo et alii (I.M.F. occasional Paper, févr. 1993). 

Nu este mai puţin limpede, cum aminteşte Mc. Kinnon (1991) că “pro-
blema declinului industrial merge dincolo de o problemă de curs de schimb”12). 
Dacă luăm în considerare (anexa I) numai cei doi ani 1990 şi 1991 - şi 
cantonându-ne tot numai asupra cursurilor oficiale - Bulgaria şi România sunt 
cele care par să fi avut deprecierile cele mai puternice. Ungaria manifestă tot-
deauna cea mai mare stabilitate, în timp ce Polonia apare, cel puţin până în al 
doilea semestru din 1991, încă foarte devalorizatoare. Cehoslovacia, după de-
valorizarea din 1990 ajunge să-şi stabilizeze destul de bine cursul coroanei.  

Aceste rezerve fiind luate, se pare totuşi că ţările care s-au angajat cel 
mai devreme pe calea convertibilităţii şi care au acceptat cursurile de deprecie-
re cele mai puternice s-au situat pe o poziţie mai avantajoasă. Se vede îndeo-
sebi că ţara care şi-a dezvoltat cel mai bine exportul - îndeosebi în afara CAER 
- este Polonia. Dacă o comparăm cu o ţară relativ apropiată, precum Cehoslo-
vacia sesizăm că ea a reacţionat sensibil mai bine. Exporturile ei în afara 
CAER au crescut în 1990 cu 50% şi au rămas staţionare în 1991, în pofida 
cursului real al zlotului. În Cehoslovacia, creşterea exportului nu a fost decât de 
9% în 1991. Cu siguranţă putem (Calvo şi alţii, 1993)13) invoca mai multe cauze 
în afara convertibilităţii, precum: a) influenţa descentralizării organizării comer-
ţului exterior; aa) structura producţiei, cu importanţa producţiei de armament în 
Cehoslovacia, maşini-unelte sau produse manufacturate cu grad relativ înalt de 
prelucrare care îşi găsesc mai greu pieţe de desfacere în Vest; aaa) rolul creş-
terii preţurilor energiei. Orice ar fi nu ne putem împiedica să gândim, la faptul 
că Polonia s-a angajat cu un an mai devreme decât Cehoslovacia, în experien-
ţa convertibilităţii (începutul lui 1990 faţă de ianuarie 1991) şi că a mizat mai 
mult pe cartea supradeprecierii monedei sale, a jucat un anume rol. 

Bulgaria care, spre deosebire de celelalte ţări, a adoptat o politică de 
curs de schimb flotant, dar a aşteptat începutul lui 1991 pentru a lăsa leva să 
se ajusteze à la baisse, nu a cunoscut acelaşi succes. Este adevărat că 
nereînnoirea mai multor contracte bilaterale cu URSS şi dificultăţile sale de a 
obţine mijloace de finanţare s-au dovedit de asemenea, greu de depăşit. 

România, în ceea ce o priveşte ilustrează bine relaţia convertibilitate în-
târziată - contra performanţă a comerţului exterior. 

Se ştie că mai întâi a ales un regim de dublă piaţă cu un curs de schimb 
oficial, la care să se recurgă pentru importurile de materii prime şi alte produse 
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de bază (şi care să fie susţinut prin cedarea a 50% din încasările de la export) 
şi o piaţă interbancară unde cursul se forma liber. Doar în noiembrie 1991 cele 
două sectoare au fost unificate, după ce cursul oficial a fost devalorizat în două 
etape. Bineînţeles şi aici, contra performanţa comerţului exterior românesc (în-
deosebi scăderea dramatică a exportului în afara CAER) nu este desigur impu-
tabilă, doar faptului că această ţară a întârziat mai mult decât altele, unificarea 
cursului său de schimb. Hiperinflaţia internă, dificultatea de a menţine nivelul 
exportului de produse petroliere, datorată problemelor de finanţare a importuri-
lor de petrol brut, ca şi problemele de ruptură a circuitelor financiare interne au 
jucat fără îndoială un rol important. 

Totuşi, unificării tardive a cursului de schimb şi, din această cauză, întâr-
zierii în angajarea pe calea convertibilităţii le-a revenit partea lor de responsabi-
litate. Doar Ungaria pare să facă excepţie, întrucâtva, de la relaţia convertibili-
tate puternică  depreciere-performanţă comercială. În aprilie 1992, forintul păs-
trează aproximativ jumătate din valoarea sa din 1985, în raport cu dolarul şi to-
tuşi, în 1990 şi 1991 exporturile în afara CAER cresc cumulativ cu 40%. 

De fapt, este bine să nu uităm că Ungaria s-a angajat înaintea altor ţări, 
pe calea flexibilizării economiei (50% din preţurile sale interne erau libere încă 
din 1988) şi că, de asemenea a recurs de două ori la devalorizare pentru a 
menţine convertibilitatea forintului, fără a vorbi de capacitatea sa de a mobiliza 
sursele de finanţare externă. 

Pe total - şi să o repetăm, fără să intervină nicăieri o imputare cauzală di-
rectă şi cu atât mai puţin, exclusivă - se pare totuşi că accesul precoce la con-
vertibilitate, căruia i se adaugă uneori utilizarea unor deprecieri puternice (Po-
lonia) au influenţat mai degrabă favorabil, în sensul unei activări a comerţului 
exterior. O a treia remarcă, constatare, poate fi făcută chiar în ceea ce priveşte 
stadiul instituirii unui curs de schimb unificat. 

2.2.3. Inversarea secvenţei reformei pieţei cursurilor de schimb 

De multe ori, pentru instaurarea convertibilităţii, ţările din Europa Centra-
lă şi Orientală au optat pentru fixarea unui curs de schimb - fie unificat (Polo-
nia, Cehoslovacia) fie dublu sau multiplu (România, Rusia) pentru ca apoi, 
creşterea preţurilor interne să ajute să se ajungă la acceptarea devalorizării în 
mai multe etape şi, în final, la transformarea în curs flotant. Nu putem cita de-
cât cazul Bulgariei care a ales, cel mai rapid, calea flotării doar cu o intervenţie 
limitată din partea Băncii Centrale. 

Se înţelege uşor avantajul în principiu al unui curs iniţial fix. Este firesc 
să furnizăm punctul de ancorare nominal care teoretic trebuie să fie foarte util 
în momentul - îndeosebi când convertibilitatea, precum în Polonia coincide 
cronologic cu liberalizarea preţurilor - în care lupta împotriva inflaţiei interne 
devine atât de importantă. Dacă cursul ales corespunde echilibrului şi dacă es-
te “credibil” se oferă ansamblului economiei un element ghid şi un punct de an-
corare  nominal foarte util. Datorită lui, putem gândi că în comparaţie cu un 



 
 

 

312 

curs de schimb subevaluat, se merge mecanic în sensul unei mai mari stabili-
tăţi a preţurilor interne, importurile fiind mai puţin costisitoare în monedă locală. 

În sens invers, experienţa pare să releve faptul că acest avantaj nu este 
valabil decât cu titlu provizoriu, în măsura în care, cel mai adesea, atracţia pen-
tru bunurile Vestului fiind aceea care este - şi cum trebuie socotite şi incidenţe-
le tehnice şi psihologice ale reformei preţurilor - cursul fixat se dovedeşte cel 
mai adesea foarte rapid, insuficient devalorizat. Cum e recomandabil să ţinem 
seama şi de evoluţia pieţelor paralele, diverse ţări sunt aproape totdeauna 
obligate să sancţioneze fără întârziere aceşti factori, prin devalorizari în casca-
dă. Aceasta ne determină să ne întrebăm dacă nu ar trebui, mai degrabă să 
inversăm secvenţa: ar fi recomandabil poate să lăsăm mai întâi piaţa să detec-
teze parităţile adevărate, în primele luni de instaurare a convertibilităţii limitate 
şi abia pe urmă să încercăm să stabilizăm cursul de schimb. Este foarte pro-
babil că iniţial ar interveni o anumită suprareacţie, în sensul scăderii, dar 
această supradepreciere ar fi utilă pentru a compensa neajunsurile politicii mo-
netare şi bugetare care adesea, cu greu devin rapid operaţionale. În plus, este 
primordial să nu uităm că cursul de schimb are un conţinut anticipativ foarte 
important; odată această accepţie stabilită, acceptarea din plecare, a unei 
anumite subevaluări înseamnă a recunoaşte că trebuie să ne asigurăm un fel 
de “rezervă de devalorizare”, legată de tranziţia însăşi şi de inevitabilele sale 
căutări iniţiale. Polonia a ales din plecare, un curs mai jos decât acela al pieţei 
paralele (Kolodko, 1991)14) şi acest fapt nu pare străin de bunele rezultate ale 
comerţului său exterior în 1990. 

Invers, Cehoslovacia reţinea un curs inferior aceluia al pieţei paralele 
dar, cum am remarcat îşi dezvoltă mai puţin exportul. 

Vom susţine, în sens invers, că opţiunea pentru o supradepreciere riscă 
să alimenteze inflaţia şi chiar să o transforme în hiperinflaţie (anexa II). Să nu 
uităm totuşi că Polonia era pe punctul de a experimenta o situaţie de hiperinfla-
ţie în 1989 - chiar înainte de trecerea la convertibilitate - şi a reuşit totuşi să 
ajungă la o rată anuală (noiembrie 1991 - noiembrie 1992) de numai 48%, de 
creştere a preţurilor de consum. Cehoslovacia, este adevărat, înregistra pe de 
altă parte, o rată de numai 8,5% între septembrie 1991 şi septembrie 1992. 
Cazul Rusiei şi al hiperinflaţiei sale recente sau al României (196,4% din au-
gust 1991 până în august 1992) relevă că, în realitate, şi alţi factori decât con-
vertibilitatea sunt susceptibili de a alimenta spirala inflaţionistă (începând cu 
dezorganizarea economiei interne)15). 

Rămâne, în sfârşit, argumentul activităţilor cu valoare adăugată negativă, 
avansat de R.Mc Kinnon. 

Moştenire a vechiului regim şi legate de neajunsurile sale cele mai strigă-
toare (preţuri fixate de la centru, subvenţii, pieţe garantate, etc.), aceste activi-
tăţi sunt acelea a căror valoare adăugată este negativă la preţurile internaţiona-
le - preţul output-ului este, ţinând cont de slaba sa calitate, inferior costurilor 
inputurilor - şi unele şi altele măsurate. 
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Protejând excesiv producţiile indigene, supradeprecierea ar întârzia dis-
pariţia lor. La drept vorbind, problema este aici atât de generală şi are origini 
atât de profunde şi structurale, încât nu pare să se rezolve-nici într-un sens, 
nici în altul- numai printr-un curs de schimb, oricare ar fi acesta. 

Numeroase dintre aceste sectoare, îndeosebi atunci când ar lucra pentru 
pieţele CAER nu ar subzista decât pe baza unei specializări, impuse cu stricte-
ţe. În realitate, substituirile cu importuri venite din Vest se vor impune, într-
adevăr, în măsura în care consumatorii vor abandona produsele indiferent de 
preţ pentru raţiuni de calitate. Global, ţinând cont în special, de “rezerve de de-
valorizare” pe care o impune tranziţia pare destul de justificată lăsarea în sea-
ma pieţei, pe cât de repede este posibil, a grijii de a detecta parităţile adevăra-
te. Procedarea doar într-o a doua etapă, la stabilizarea cursului de schimb, 
cântărind bine totul, pare preferabilă. Notaţiile precedente confirmă că este im-
portant să nu confundăm “condiţii de eficacitate ale convertibilităţii” şi condiţii 
prealabile. Dacă ţările care şi-au asumat acest risc ar fi aşteptat să aibă rezer-
vele de schimb necesare (Cehoslovacia nu avea asemenea rezerve, decât 
pentru a acoperi o lună de importuri la sfârşitul anului 1990). Este adevărat că 
putea conta pe un ajutor de la FMI şi de la Banca Mondială sau încă, dacă şi-
ar fi subordonat tentativa lor, raţionalizării economiei sau chiar numai controlu-
lui (ţinerii în frâu a) deficitului bugetar este limpede că nu ar fi putut izbuti... 
Aceasta ne conduce la încercarea de a poziţiona mai  bine convertibilitatea, în 
procesul tranziţiei. 

3. Convertibilitatea şi masa critică a interdependenţelor  
strategice 

Dacă este limpede că perimetrul convertibilităţii trebuie să fie limitat 
(operaţiuni curente) şi chiar dacă putem accepta anumite restricţii temporare 
ale convertibilităţii interne (de exemplu plafonând provizoriu, conturile în devize 
ale particularilor), experienţa pare să arate că ea este cheia de boltă a proce-
sului de tranziţie. Totuşi este esenţial să înţelegem că lucrurile stau aşa, nu în 
numele unei preferinţe de principiu pentru terapia de şoc în detrimentul 
gradualismului (al celei graduale), ci pentru că fără introducerea sa rapidă nu 
poate exista această “undă de şoc” în formă destabilizatoare, fără de care 
tranziţia nu ar avea loc16). 

3.1. Dincolo de opoziţia gradualism  - terapie de şoc 
Introducerea rapidă a unificării cursurilor de schimb şi simultan, oferirea 

posibilităţii agenţilor economici de a converti moneda naţională în devize nu re-
vine numai la a sacrifica în favoarea terapiei de şoc, gradualismul care ar con-
sta, la rândul său, în a concepe accesul la convertibilitate ca încununarea unui 
îndelungat proces. 
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Nu este vorba doar de a preconiza ruptura şi de a ignora eventualele 
costuri ale operaţiei. Acestea există, au nume şi sunt îndeosebi: 

− efect de indexare a schimbului cu preţurile interne, în caz de 
supradepreciere şi hiperinflaţie; 

− efect de şoc asupra ofertei dacă convertibilitatea antrenează creşteri 
de cost importante din cauza costului suplimentar impus importurilor 
(în special de bunuri intermediare); 

− de deturnare a anumitor bunuri către export, antrenând penurii inter-
ne; 

− de epuizare rapidă a rezervelor de schimb în caz de susţinere a cur-
surilor de schimb, de către banca centrală. 

În sens invers, atantismul (amânarea) după cum bine am văzut, plecând 
de la exemplul Rusiei - şi chiar acela al României - nu aduce nimic. A vrea, de 
exemplu, precum a procedat Moscova până în 1992, să menţii cursuri de 
schimb multiple extrem de dispersate (de la 100 ruble pe dolar, încă în ianuarie 
1992 -curs oficial-, până la 220 de ruble în cazul vânzării la licitaţie) nu poate 
decât să contribuie la menţinerea unei structuri deformate a preţurilor şi la dez-
organizarea economiei. Cu siguranţă, mulţi alţi factori de hiperinflaţie şi de de-
reglare a economiei (nesterilizarea încasărilor monetare suplimentare, deficite 
bugetare necontrolate, credit interîntreprinderi etc.) au putut juca un rol, în afa-
ra întârzierii trecerii la convertibilitate. Totuşi, aceasta, instaurată formal abia în 
august 1992, putem gândi că va fi contribuit la a obliga, la mai multă coerenţă. 
În România, condiţiile foarte dificile post Ceauşescu au părut, cu siguranţă, mai 
întâi că justifică nu doar întârzierea liberalizării preţurilor, dar şi prefigurarea 
tardivă a convertibilităţii (limitate). Formula pieţei duble, menţinută până în no-
iembrie 1991 nu a împiedicat scurgeri semnificative să intervină între cele două 
compartimente. Fără îndoială ar fi fost preferabil ca unificarea să intervină mai  
repede şi să se scurteze perioada care a fost necesară pentru ca cursul oficial 
al leului să fie echivalent aceluia al pieţei interbancare (în septembrie 1992, 
după câteva devalorizări, cele două cursuri convergeau, la nivelul de 430 lei, 
pentru un dolar). S-ar fi evitat astfel întârzierea începutului apropierii între 
structura preţurilor interne şi aceea ale pieţei internaţionale. Nu este sigur că ar 
fi fost benefică acordarea de prioritate reformelor instituţionale şi proprietăţii, 
comparativ cu acelea ţinând direct de esenţa mecanismelor de piaţă, precum 
liberalizarea preţurilor sau unificarea cursurilor de schimb. 

Randamentul superior obţinut de către ţările care au ştiut să meargă mai 
repede spre convertibilitate (Polonia, Ungaria, Cehoslovacia) nu s-ar putea ex-
plica binînţeles numai prin reforma regimului de schimb. Este evident că nivelu-
rile mult mai favorabile de consens al populaţiei, diferenţele de potenţial eco-
nomic - chiar numai de resurse disponibile - rătăcirile mai mult sau mai puţin 
imputate perioadelor anterioare au avut, de asemenea, importanţa lor. Totuşi, 
ceea ce trebuie foarte bine subliniat este faptul că convertibilitatea (limitată) es-
te un ingredient absolut indispensabil a ceea ce - mult mai mult decât alternati-
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va terapiei de şoc - gradualism - este decisiv: şi anume, constituirea unei mase 
critice de reforme suficient de semnificative şi interdependente pentru amorsa-
rea reală a tranziţiei. Mai mult decât a şti dacă trebuie să acţionăm, într-o ma-
nieră rapidă, chiar bruscă, pentru a înfrânge logica de economie administrată 
(terapie de şoc) sau, dimpotrivă să ne  acordăm termenele de adaptare nece-
sare şi să ne ordonăm cu grijă secvenţa transformării (gradualism), important 
este de a ne pune o altă întrebare: care este nucleul dur minimum de schim-
bări care, pentru că se vor potenţa reciproc, au cel mai bine capacitatea de a 
face ireversibilă abandonarea economiei centralizate şi declanşarea unui fel de 
şoc necesar instaurării economiei de piaţă. 

3.2. Nucleul dur al reformei 
Mai degrabă decât a considera că vor fi necesare termene lungi şi mai 

multe condiţii prealabile pentru unificarea cursurilor de schimb şi autorizarea 
conversiei monedei naţionale, în devize străine, este mai bine să încercăm din 
start să definim blocul de schimbări care (J.Ch.Asselain, 1993)17) prin strânsa 
lor interdependenţă vor avea suficient impact asupra restului mecanismelor, 
pentru a destabiliza ansamblul şi a-i reda flexibilitatea necesară creării pieţei, 
plecând de la “unda de şoc” necesară. 

Din acest punct de vedere, privatizarea, reforma preţurilor şi liberalizarea 
comerţului exterior par părţi integrante ale nucleului dur al reformei, convertibili-
tatea (limitată), de asemenea nu poate fi eludată. Aceasta pentru două raţiuni. 

i) Cursul de schimb, “preţ între preţuri” 
Cursul de schimb este înainte de orice, un preţ absolut strategic: acela al 

monedei naţionale în devize străine. Acestea fiind spuse, a vrea să raţionali-
zezi structura preţurilor interne şi să o faci compatibilă cu aceea a pieţei inter-
naţionale fără a începe prin unificarea şi liberalizarea cursului de schimb este 
un non sens. În această idee, accesul la convertibilitate (chiar limitată) ţine de 
o reformă ordonată şi secvenţială şi deci, - contrar aparenţelor - revine la a 
adopta o atitudine atât gradualistă cât şi de ruptură bruscă (terapie de şoc). În 
realitate, cursul de schimb ca preţ nu este orice preţ. El marchează performan-
ţele economiei naţionale şi se situează la joncţiunea strategică dintre spaţiul 
economic intern şi piaţa internaţională. De aceea, atâta vreme cât nu este uni-
ficat şi cât nu există liberă conversie monedă - devize străine (cel puţin pentru 
operaţiunile curente) se pierd două avantaje esenţiale. Mai întâi, acela al pre-
siunii concurenţei străine care este indispensabilă, la începutul tranziţiei, pentru 
compensarea slabei concurenţe interne; apoi, incitarea directă necesară pentru 
a începe adaptarea structurii preţurilor naţionale la aceea a pieţei internaţiona-
le. Dacă nu există un preţ al schimbului “adevărat” - şi deci concurenţial şi uni-
ficat, - semnalele date de către piaţa internaţională sunt bruiate şi deformate. A 
întârzia să o recunoaştem ar însemna întârzierea unui impuls decisiv pentru 
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raţionalizarea structurii în ansamblu şi blocarea mesajelor necesare alocării 
rersurselor. 

La limită (în ultimă instanţă) ar fi mai bine să acceptăm, concomitent cu 
instituirea convertibilităţii, o protecţie vamală semnificativă - dar şi, pe cât este 
posibil, puţin discriminatorie - pentru prevenirea anumitor incidenţe asupra 
ocupării şi pentru a frâna într-o oarecare măsură atracţia (“apetitul”) pentru bu-
nuri occidentale, decât să întârziem prea mult în a ne priva de acest parametru 
strategic care este cursul de schimb liberalizat. Mai trebuie să fie precizat un al 
doilea aspect. 

ii) Convertibilitatea ca substitut al liberalizărilor directe 
Cu condiţia combinării cu privatizarea comerţului exterior şi cu riscul de a 

o limita un  timp destul de îndelungat la operaţiuni curente, avantajul intrinsec 
al convertibilităţii este acela că va conduce aproape inevitabil la liberalizarea 
schimburilor. Cum remarcă Williamson (1991)18), convertibilitatea nu este diso-
ciabilă de facultatea de a importa liber. Încă din clipa stabilirii ei, presiunea 
pentru suprimarea licenţelor de import (şi de export) trebuie neapărat să inter-
vină. Or, aceste măsuri, sunt în centrul dispozitivului de conducere centralizată 
a comerţului exterior de către stat. Aceasta nu poate subzista durabil, dacă 
vrem să dăm şanse reale pieţei. 

În aceeaşi manieră, diferitele prime, incitaţii, raţionalizări de orice fel vor 
deveni tot mai rapid desuete într-un mediu de convertibilitate. Investiţia directă 
străină nu va fi nici ea cu adevărat încurajată, atâta vreme cât nerezidenţii nu 
vor putea fi siguri de convertirea câştigurilor lor în devize forte. 

Dacă vrem ca preţurile să indice tot mai limpede rarităţile relative şi ran-
damentele (costurile) marginale alternative ale diferitelor activităţi indigene va 
trebui să începem prin a avea un preţ al monedei, el însuşi realist în raport cu 
alte monede. În aceste condiţii întrevedem greu cum s-ar putea determina 
aceasta dacă oferta şi cererea de devize nu se pot manifesta liber. 

Importantă pentru angajarea procesului de transformare este selecţiona-
rea micului grup de pârghii care, prin contagiune şi pentru că se vor sprijini (po-
tenţa) reciproc vor fi capabile să creeze faimoasa “undă de şoc”, necesară 
transformării. 

Din acest punct de vedere, reforma preţurilor şi convertibilitatea (limita-
tă), abolirea monopolului comerţului exterior şi autonomia de funcţionare dată 
întreprinderilor în raporturile externe (aşteptând privatizarea lor care obligatoriu 
va cere timp,  ceea ce nu este o raţiune pentru a nu o întreprinde) par să con-
stituie un prim bloc indisociabil. Cu siguranţă, aceasta trebuie să se sprijine pe 
un mediu reînnoit al politicilor macroeconomice (control al deficitelor bugetare, 
stăpânirea blocajului financiar, supracontrol al lichidităţilor, etc.). Dar, 
completându-l eventual printr-o redefinire a tarifelor vamale (o protecţie pe cât 
posibil generală pentru a nu perturba structura preţurilor relative) trebuie să 
ajungem la constituirea unui prim ansamblu coerent, plecând de la ceea ce 
constituie esenţial în tatonarea de bază a pieţei: sistemul preţurilor, dar fără a-l 
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uita pe acela, specific, al monedei naţionale în raporturile externe. Acesta din 
urmă este mult prea important, pentru ca realocările interne de factori să nu se 
facă intersectându-se considerabil cu structura preţurilor externe. 

În acest sens, teoria “masei critice a interdependenţelor” orientează către 
o strategie polarizată (F.Perroux) dar simultan şi echilibrată (Rosenstein - Ro-
dan) cam cum se întâmplă în materie de teorie a creşterii. 

Abordarea trebuie să constea în selecţionarea pârghiilor cele mai capabi-
le de a asigura ruptura (efecte induse) dar, în acelaşi timp, a acelora care, cre-
ând externalităţi sunt cele mai capabile de a se potenţa reciproc, întrucât sunt 
strâns asociate. 

* 
*    * 

Ca concluzie (provizorie) ne permitem să privilegiem trei idei: 
- Convertibilitatea nu este cu siguranţă totul în procesul transformării; 

angajată în ţările Europei Centrale şi Orientale ea nu ar putea conduce la bune 
rezultate în absenţa unei validări prin numeroase alte reforme care, toate impli-
că o adeziune puternică a populaţiei. 

- Totuşi, succesele ţărilor care s-au angajat primele şi per a contrario, di-
ficultăţile acelora care au întârziat să o facă, în numele unor condiţii prealabile 
definite cu prea multă prudenţă sau din cauza diverselor penurii reale conduc 
la consideraţia că această reformă nu trebuie să fie prea îndelungată vreme 
întârziată. 

- Justificarea unei convertibilităţi limitate - şi deci definită într-un perime-
tru, mai întâi redus la operaţii curente - este de a fi chiar în centrul nucleului dur 
al reformelor celor mai interdependente, a căror masă critică este necesară 
angajării transformării. 

În aceste condiţii instituirea sa se situează (de departe) dincolo de falsa 
dilemă terapie de şoc - gradualism. 

 
Bordeaux, aprilie 1993 
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ASPECTE MACROECONOMICE ALE TRANZIŢIEI  
SPRE ECONOMIA DE PIAŢĂ ÎN ROMÂNIA1 

Constantin GRIGORESCU, 
 George GEORGESCU, 

Grigore VÂLCEANU 

1. România în faţa procesului tranziţiei 
Eşecul socialismului a bulversat o dată mai mult istoria şi aşa destul de 

agitată a estului continentului european. Transformarea sistemului economic 
din aceste ţări se dovedeşte mult mai dificilă decât era de aşteptat. 

Entuziasmul din 1989 al populaţiei s-a estompat iar siguranţa afişată de 
numeroşi experţi s-a risipit în faţa dificultăţilor reale ale tranziţiei. 

În mod dramatic a devenit evidentă lipsa unor precepte teoretice clare şi 
a unor experienţe semnificative care să favorizeze o tranziţie cât mai rapidă de 
la economia de comandă la economia de piaţă. În anii '70 se produsese căde-
rea consensului în ştiinţa economică precum şi ruptura între fundamentele mi-
croeconomice şi realitatea macroeconomică 1). 

În aceste circumstanţe confuze s-a pus întrebarea: ce tip de model al 
economiei de piaţă este preferabil şi posibil de realizat în fostele ţări socialiste? 
Este adevărat că nici în cadrul acestor ţări nu au existat preocupări sistematice 
în vederea unei pregătiri teoretice solide a celor mai bune modalităţi în vederea 
tranziţiei. Gradul mare de similitudine a problemelor concrete cu care se con-
fruntă statele est-europene atestă multe dificultăţi comune, de fond, în adapta-
rea structurală şi comportamentală la exigenţele pieţei. 

Înaintea celui de-al doilea război mondial, România era o ţară predomi-
nant agrară, cu o industrie slab dezvoltată. Economia de comandă şi alocarea 
central-administrativă a resurselor a impus un proces de industrializare forţată 
care a determinat, este adevărat, o creştere de 16 ori în termeni reali a capita-
lului fix din economie, precum şi a venitului naţional într-o perioadă de 40  de 
ani. În acelaşi timp, neglijarea producţiei bunurilor de consum, a agriculturii şi a 
sectorului terţiar a avut efecte negative asupra structurării eficiente a economi-
ei 2). În procesul industrializării, s-au dezvoltat prioritar ramuri ale industriei gre-
le (chimie, petrochimie, metalurgie), România devenind importator net de ener-
gie şi de materii prime şi creând un grad mare de dependenţă funcţională a 
economiei faţă de exterior. În 1989 intensitatea energetică era de circa 7 ori 
mai mare decât în ţările europene dezvoltate, ceea ce indică performanţele 

                                                           
1 Comunicare prezentată la simpozionul ştiinţific franco-român (Bucureşti, 5-7 mai 1993). 
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modeste ale suportului tehnologic al economiei româneşti. La aceasta a contri-
buit şi efortul de rambursare a datoriei externe în anii '80, care a necesitat o 
contracţie a importurilor, în detrimentul înnoirii şi modernizării aparatului de 
producţie. 

Structura industriei a fost orientată fără a avea în vedere într- o măsură 
suficientă criterii de specializare internaţională şi de dezvoltare selectivă, con-
form avantajelor comparative ale României. 

Astfel, multe întreprinderi nu sunt competitive pe plan internaţional, iar 
oferta lor nu este consistentă uneori nici în raport cu cererea de pe piaţa inter-
nă. Deciziile subiectiv- arbitrare ale mecanismelor de comandă ale economiei 
au condus la crearea unor imense conglomerate, greu de gestionat şi cu un 
exces de forţă de muncă, îndeosebi în industrie, subapreciind potenţialităţile 
întreprinderilor mici şi mijlocii. 

Începând din anul 1985, economia României a intrat într-un evident pro-
ces de involuţie economică. În dinamica  anuală a produsului intern brut şi a 
productivităţii sociale a muncii au apărut ritmuri negative, ca expresie a crizei 
structurale în care se găsea economia naţională, precum şi a cronicizării deze-
chilibrelor la nivel micro şi macroeconomic. 

Din punct de vedere al nivelului de dezvoltare economică este semnifica-
tiv că în anul 1989 decalajele între România şi media a 14 state europene cu 
economie de piaţă erau de 1:7 în privinţa produsului intern brut pe locuitor şi de 
1:8 în privinţa productivităţii muncii 3. 

Gravitatea maladiilor sistemului existent şi imprecizia diagnosticului au 
făcut dificilă reacţia organismului social la remediile întrebuinţate. Dilema ce 
caracterizează tranziţia este legată de posibilitatea, mărimea gradului şi a vite-
zei de substituţie a vechilor mecanisme cu cele specifice economiei de piaţă de 
tip occidental. La aceasta se adaugă existenţa unei anumite rigidităţi şi 
inerţialităţi în schimbarea structurilor economice, sociale, tehnologice precum şi 
a unor mentalităţi. Ieşirea din această dilemă depinde evident de compromisul 
între acceptarea dificultăţilor prezente şi bunăstarea scontată pe termen mediu 
şi lung. 

Cu toate tarele moştenite de la sistemul socialist, România a intrat în fa-
za reconstrucţiei sale cu unele atuuri considerabile, având avantajul anumitor 
resurse materiale, ca şi a unor resurse umane de înaltă calitate, al unui impor-
tant potenţial industrial, agricol şi turistic. Faptul că ea reuşise într-o perioadă 
de 10 ani să achite o datorie externă de 15 miliarde dolari ar fi putut asigura 
credibilitatea necesară în relaţiile cu exteriorul, inclusiv în faţa capitalului străin 
4. Aceste atuuri nu şi-au pierdut consistenţa, ele putând reprezenta în continua-
re elemente valorizatoare pentru economia internă şi relaţiile externe. 

Obiectivele tranziţiei în România sunt similare celor din celelalte ţări din 
Europa Centrală şi de Est: democraţia (libertate politică) şi economia de piaţa 
(libertate economică). 
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În primii ani ai tranziţiei s-a încercat asigurarea cadrului juridic şi instituţi-
onal necesar funcţionării mecanismelor pieţei. În prezent, în liniile sale genera-
le acest cadru este deja conturat.  

Fără îndoială că întoarcerea la proprietatea privată reprezintă cel mai 
important şi totodată cel mai complex proces al tranziţiei. Din cele 14 milioane 
hectare teren agricol circa 70% sunt în prezent în proprietatea individuală. Pri-
vatizarea societăţilor comerciale cu capital de stat este în curs de desfăşurare. 

Pe de altă parte este relevant faptul că sectorul particular emergent are o 
dinamică explozivă. În primii ani ai tranziţiei au luat fiinţă 400.000 agenţi eco-
nomici în sectorul privat al economiei. Este adevărat că gradul lor de capitaliza-
re este scăzut şi că aceştia s-au îndreptat cu precădere spre sectorul servicii-
lor. Acţiunea lor expansivă a început însă să se resimtă din ce în ce mai puter-
nic în economie. În 1992 sectorul privat deţinea 36,6% din populaţia ocupată şi 
contribuia cu 28% la crearea produsului intern brut. De asemenea prin între-
prinderile private de comerţ exterior s-au derulat 26% din exporturile României 
şi 32% din importuri (anexa nr. 1). 

Deficitul de capital autohton şi slabul apetit al capitalului străin determină 
totuşi un ritm lent al procesului privatizării, ceea ce se reflectă în acelaşi timp, 
ca o cauză şi un efect, în situaţia dificilă în care se menţin întreprinderile de 
stat, mai ales cele mari 5). 

În aceste condiţii, atragerea de capital străin reprezintă un factor impor-
tant de accelerare a privatizării. Economia României este deschisă pentru in-
vestiţiile străine de capital, legislaţia existentă acordând facilităţi deosebite: 
scutirea totală de impozitul pe profit pe o perioadă de până la 5 ani, repatrierea 
profiturilor, scutirea de plata taxelor vamale pentru aportul în natură la capital 
etc. 

La începutul lunii iunie 1993 totalul capitalului străin investit în România 
era de peste 670 milioane dolari. Cu toate că tendinţele din ultimul timp sunt 
încurajatoare, în sensul că firme din ce în ce mai serioase se implantează în 
România, se resimte în continuare un acut deficit de capital. 

 2. Evoluţia principalilor indicatori macroeconomici  
în perioada tranziţiei 

În primii trei ani ai perioadei de tranziţie s-au manifestat diferiţi factori in-
terni şi externi care au influenţat în mod negativ evoluţia economiei româneşti. 
Astfel a fost evident faptul că mecanismul deciziei nu dispune de mijloace care 
să permită comparaţia de o manieră raţională a diferitelor opţiuni posibile. De 
asemenea, agenţii economici şi populaţia au reacţionat slab la liberalizarea 
mediului economic. 

Desfiinţarea organizaţiei CAER, războiul din Golf şi embargoul asupra 
Iugoslaviei au lăsat multe întreprinderi româneşti fără surse de materii prime şi 
respectiv fără pieţe de desfacere, producând pagube enorme economiei naţio-
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nale. Deşi prin măsurile de reformă economică introduse după anul 1989 s-a 
scontat pe trecerea la restructurarea şi dezvoltarea producţiei sociale potrivit 
cerinţelor economiei de piaţă asistăm la agravarea stării de criză a economiei. 

A avut loc o puternică şi continuă scădere a producţiei sociale, a produc-
tivităţii şi a eficienţei, accentuându-se instabilitatea şi dezechilibrele macroeco-
nomice şi sectoriale (anexa nr. 2). 

În perioada analizată, respectiv în anii 1990-1992, indicele volumului fizic 
al produsului intern brut s-a redus la numai 67,9%. Semnificativ în această pri-
vinţă este şi faptul că de la un an la altul, dimensiunea scăderii a fost tot mai 
mare: 7,4% în 1990; 13,7% în 1991 şi 15,4% în 1992. 

Căderi de anvergură ale activităţii economice s-au înregistrat în aproape 
toate ramurile economiei naţionale, îndeosebi în industrie, unde nivelul relativ 
al valorii adăugate s-a redus la 51,6%. Ponderea mare pe care această ramură 
o are în economie (52,9% în 1989 şi 44,3% în 1992) a făcut ca circa 85% din 
scăderea totală a PIB să se datoreze diminuării producţiei industriale (anexa 
nr.3). 

Schimbările intervenite în interiorul industriei nu reflectă o îmbunătăţire a 
configuraţiei structurale a acesteia. Dimpotrivă, proporţia unor ramuri energeti-
ce sau de prelucrare primară (energie electrică, combustibili, matalurgie feroa-
să şi neferoasă) a crescut de la circa 25% în 1989 la 40% în 1992, în timp ce 
ponderea ramurii construcţiilor de maşini şi prelucrarea metalelor de exemplu, 
a scăzut de la 28% la 18% (anexa nr. 4). Această evoluţie nefavorabilă a influ-
enţat indirect accentuarea crizei valutare, prin modificarea structurii exporturilor 
în defavoarea unor produse cu un grad mai înalt de prelucrare, înregistrându-
se o deteriorare a raportului de schimb. 

În agricultură (inclusiv silvicultură), a doua ramură ca importanţă în eco-
nomie, scăderea valorii adăugate a fost mai mică, respectiv de 12,6% dar, da-
torită nivelului relativ scăzut al randamentelor agricole, reducerea producţiei 
are efecte negative însemnate asupra asigurării cu produse alimentare a popu-
laţiei. În anul 1992 spre exemplu, producţia de cereale boabe a fost de 12,3 mi-
lioane tone faţă de 18,4 milioane tone în 1989, fapt ce a contribuit la adâncirea 
dezechilibrului general între cererea şi oferta de bunuri materiale şi servicii. 

Pe fondul căderii producţiei a avut loc şi o diminuare drastică a comerţu-
lui exterior, îndeosebi a exportului al cărui volum valoric, în anul 1990 s-a redus 
cu 41,7%. În acelaşi an importul a crescut însă cu 13,8%. Ca urmare a acestei 
evoluţii a apărut un sold negativ important al balanţei comerciale, respectiv de 
2154 mil. dolari pe relaţia devize convertibile şi de 1866 mil. ruble pe relaţia 
clearing. Deşi mai mic, soldul negativ al balanţei comerciale, inclusiv al contului 
curent al balanţei de plăţi, s-a menţinut şi în anii următori. Sub acest aspect re-
levăm că gradul de acoperire a importului de către export a evoluat de la un 
raport supraunitar în 1989, respectiv de 1,24 la un raport subunitar, şi anume 
de 0,64 în 1990,  0,81 în 1991  şi 0,87 în 1992. 
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Evident, dezechilibrul din domeniul comerţului exterior în condiţiile dezin-
tegrării fostei pieţe a CAER, a determinat o penurie acută de valută convertibilă 
şi recurgerea la credite destinate acoperirii deficitelor balanţei comerciale; da-
toria externă a României a crescut astfel de la 211 mil. dolari în 1990 la 2233 
mil. dolari în 1992. 

Scăderea producţiei sociale a determinat şi apariţia unor însemnate dez-
echilibre bugetare. În ultimii doi ani cheltuielile bugetului de stat au depăşit 
sensibil veniturile, astfel că deficitul bugetar, exprimat în procente faţă de PIB, 
a crescut de la 2% în 1991 la 4,8% în 1992. Deşi deficitele bugetare sunt în 
creştere, multe dintre necesităţile economiei şi ale populaţiei, finanţate prin bu-
getul de stat, sunt acoperite la un nivel departe de a putea fi considerat satisfă-
cător. 

Dinamica galopantă a inflaţiei, creşterea şomajului şi scăderea puterii de 
cumpărare a populaţiei sunt alte aspecte esenţiale care caracterizează starea 
de instabilitate şi de dezechilibru ce definesc etapa actuală a tranziţiei. S-a în-
registrat astfel o deteriorare constantă a nivelului de trai al populaţiei. Reduce-
rea producţiei bunurilor de consum, creşterea necontrolată a preţurilor produ-
selor ce intră în consumul populaţiei, insuficienta corelare a evoluţiei veniturilor 
cu evoluţia preţurilor au influenţat hotărâtor reducerea puterii de cumpărare a 
populaţiei. Evoluţia diferenţiată a preţurilor şi veniturilor populaţiei a generat 
scăderea consumului precum şi modificări în structura acestuia. Potrivit datelor 
bugetelor familiilor de salariaţi ponderea cheltuielilor pentru produse alimentare 
în totalul cheltuielilor de consum a depăşit 56% în defavoarea mărfurilor neali-
mentare şi mai ales a bunurilor de folosinţă îndelungată. Comparativ cu luna 
octombrie 1990, în luna mai 1993, preţurile de consum au crescut de peste 25 
ori per total, de aproape 30 ori la produsele alimentare, de aproape 24 ori la 
mărfurile nealimentare şi de 17,5 ori la servicii. Evoluţia galopantă a preţurilor a 
fost influenţată şi de reducerea sau eliminarea totală a subvenţiilor pentru o se-
rie de produse de bază, de consum curent (îndeosebi: pâine, carne şi prepara-
te din carne, lapte şi produse lactate). 

Indicele veniturilor salariale reale în luna mai 1993 a fost de 59,2% faţă 
de octombrie 1990. Pensia reală a pensionarilor cu toate indexările efectuate 
în această perioadă s-a redus în aceeaşi perioadă cu peste 37%. 

Raportul între pensia medie a pensionarilor de asigurări sociale de stat 
pentru limită de vârstă şi vechime integrală şi veniturile salariale medii nomina-
le nete în 1992 a fost de 54,7% 6). 

Fenomenul de şomaj s-a manifestat deosebit de acut, îndeosebi în 
19927). Numărul şomerilor era în aprilie 1993 de peste 1031 mii persoane, rata 
şomajului faţă de populaţia activă civilă ajungând la 9,3% . 

În această perioadă se dezvoltă şi unele aspecte specifice economiei de 
piaţă: creşte consumul din gospodăria proprie şi cumpărările de produse 
agroalimentare de pe piaţa ţărănească. 
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În comerţul cu amănuntul, sectorul privat deţinea la finele anului 1992, 
44,9% din totalul vânzărilor (faţă de 21,9% în 1991), 40,7% din vânzările de 
mărfuri alimentare (17,2% în 1991) şi 47,4% din vânzările de mărfuri nealimen-
tare (25,1% în 1991). 

În domeniul serviciilor comerciale pentru populaţie, agenţii economici pri-
vaţi au realizat în 1992, 26% din valoarea prestărilor, comparativ cu 6,8% în 
1991. 

Fenomenele negative ce însoţesc tranziţia nu sunt proprii numai Româ-
niei, în forme mai mult sau mai puţin acute, ele regăsindu-se în toate fostele 
ţări socialiste europene care au abandonat economia centralizată de comandă 
şi au trecut la edificarea economiei de piaţă. Ştiinţa economică este confrunta-
tă astfel cu un nou subiect major; ea urmează să explice procesele noi care au 
loc în aceste ţări, inclusiv să încerce identificarea soluţiilor pentru accelerarea 
trecerii la noul tip de economie, în condiţiile unor costuri sociale cât mai reduse 
8). 

Experienţele acumulate ca şi opiniile avansate în acest sens sunt foarte 
variate. Grupul de economişti din Institutul Naţional de Cercetări Economice 
din România care a elaborat un studiu cu privire la Strategia tranziţiei aprecia-
ză că “actuala evoluţie social economică a României şi a altor state central şi 
est- europene reprezintă un nou tip de criză a cărei trăsătură distinctivă constă 
în combinarea consecinţelor crizei structurale a vechiului sistem al economiei  
de comandă cu ceea ce se poate numi criza tranziţiei însăşi” 9 

Trecerea la economia de piaţă, ca proces ireversibil, a impus, aşa cum 
s-a arătat, luarea unui complex de măsuri, mai mult sau mai puţin concertate 
vizând descentralizarea procesului decizional şi încurajarea liberei iniţiative. 
Prin măsurile întreprinse, mecanismul economiei de comandă a încetat practic 
să mai funcţioneze, fără însă ca cel de piaţă să se afirme la nivelul agenţilor 
economici. Acest fapt a generat noi disfuncţionalităţi în economie şi mari cos-
turi sociale, a căror agravare riscă depăşirea pragului de suportabilitate a popu-
laţiei şi însăşi compromiterea ideii de reformă. 

Întreprinderile trebuiau de acum să realizeze, în condiţii de profitabilitate, 
produse potrivit cerinţelor pieţei interne şi externe. Or, restructurarea întreprin-
derilor necesită o perioadă relativ îndelungată. Deficitul capacităţii de adaptare 
a tuturor întreprinderilor la cererea pieţei interne şi externe a condus la o scă-
dere însemnată a producţiei, la creşterea stocurilor de producţie şi la crearea 
unui important blocaj financiar (credite neperformante, arierate). 

La  scăderea producţiei şi creşterea instabilităţii a contribuit şi o anumită 
subapreciere de către factorii guvernamentali şi autorităţile manageriale a apa-
ratului de producţie viabil din întreprinderi şi implicit la lipsa unei preocupări 
majore pentru întreţinerea, repararea şi modernizarea parţială a acestuia. 

Diminuarea drastică a acumulării şi a investiţiilor au o pondere însemna-
tă la scăderea producţiei şi agravarea instabilităţii economice. În noile condiţii 
agenţii economici cu capital de stat au manifestat o înclinaţie mult diminuată 
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pentru dezvoltarea şi modernizarea producţiei prin investiţii. Datele relevă că în 
1992 nivelul relativ al volumului investiţiilor a reprezentat numai 1/3 din cel co-
respunzător anului 1989, comparativ cu scăderea produsului intern brut, care 
în perioada respectivă s-a redus la 2/3. Slaba preocupare a agenţilor econo-
mici pentru investiţii şi- a găsit expresia şi în reducerea continuă a ponderii 
acestora în produsul intern brut şi anume de la 29,6% în 1989, la 20,0% în 
1990, la 14,9% în 1991 şi respectiv la 12,8% în 1992. 

În principal asemenea tendinţe se explică prin eliminarea centralismului 
în formarea şi utilizarea fondului de investiţii, fără ca în acelaşi timp să se fi 
afirmat mecanismele de piaţă care să stimuleze economisirea şi investiţiile. 
Concludentă în acest sens este reducerea rolului bugetului public în politica de 
investiţii. Dacă în anul 1989 ponderea investiţiilor finanţate prin bugetul public 
în volumul total de investiţii a fost de 57,6%, în 1992 investiţiile respective s-au 
redus la 19,2%. Fără îndoială bugetul va continua şi în viitor să aibă un rol în-
semnat în politica de investiţii. Această pârghie economică va trebui să fie însă 
completată cu noi mecanisme cum sunt bursa de valori mobiliare, credite cu 
dobânzi preferenţiale sau reducerea impozitului pe profitul destinat investiţiilor. 

Pregătirea insuficientă a unor măsuri şi necorelarea acestora, ca de pildă 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra pământului, desfiinţarea gospo-
dăriilor agricole colective, fără ca în acelaşi timp să se rezolve problema înzes-
trării tehnice a noilor exploataţii agricole au afectat şi afectează încă valorifica-
rea imensului potenţial productiv pe care îl reprezintă agricultura pentru relan-
sarea economiei româneşti. 

Reducerea duratei medii a săptămânii de lucru (de la 44,2 ore în 1989 la 
37,4 ore în 1990 şi 35,9 ore în 1991), ca şi creşterea indisciplinei în întreprin-
deri reprezintă alţi factori ai declinului şi instabilităţii economice. La aceştia se 
adaugă existenţa unei puternice mişcări revendicative, cu deosebire în privinţa 
salarizării, fără să se ia în considerare evoluţia reală a productivităţii muncii. 

Programul de stabilizare macroeconomică s-a bazat aproape în exclusi-
vitate pe remedii de esenţă monetară, fără să se fi ţinut seama în suficientă 
măsură de condiţiile concrete de timp şi spaţiu existente în ţara noastră - de 
exemplu lipsa mediului concurenţial în formarea unor preţuri reale; poziţia de 
monopol a multor întreprinderi le-a oferit acestora posibilitatea să-şi mascheze 
lipsa de eficienţă prin sporirea nejustificată a preţurilor.Cauzele relevate în stu-
diul nostru coincid în multe privinţe cu cele constatate de către experţi interna-
ţionali recunoscuţi în problemele României. Spre exemplu, Avner Ben-Ner şi 
Michael Montias arată că declinul activităţii productive s-a produs ca urmare a 
diminuării săptămânii de lucru, dezorganizării activităţii economice, scăderii vo-
lumului investiţiilor, dislocărilor produse prin reorganizarea marilor întreprinderi, 
experienţei reduse a majorităţii managerilor 10). 

Fără a avea pretenţia epuizării factorilor care explică evoluţia economiei 
româneşti în perioada actuală, suntem de părere că statul nu s-a implicat 
printr-o modalitate adecvată pentru orientarea proceselor de restructurare a in-
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dustriei, pentru controlul evoluţiei preţurilor, ca şi pentru susţinerea cursului de 
schimb al monedei naţionale. Ţinându-se seama şi de experienţa statelor dez-
voltate cu economie de piaţă apare necesar să se ia în considerare rolul pe ca-
re îl poate avea planificarea indicativă pentru ieşirea din criză şi relansarea cât 
mai rapidă a creşterii economice. O importanţă vitală în această privinţă l-ar 
putea avea un program de investiţii corelat cu cerinţele restructurării economi-
ei. De asemenea, rolul statului ar trebui să se manifeste mai pregnant şi în 
domeniul comerţului exterior, cu deosebire pentru asigurarea echilibrului valu-
tar, protejarea industriei naţionale şi mărirea graduală a expunerii României în 
faţa concurenţei străine. 

Guvernul României a supus dezbaterii Parlamentului în luna martie a 
acestui an strategia programului de reformă a economiei. Această strategie îşi 
propune o articulaţie coerentă a măsurilor de reformă în vederea accelerării 
tranziţiei spre economia de piaţă, într-o manieră care să maximizeze efectele 
pozitive. 

Stabilirea priorităţilor, în condiţiile unor resurse limitate, reprezintă fără 
îndoială cea mai delicată problemă a reformei. Cert este că trebuie găsit un 
sistem care să faciliteze punerea în aplicare a noilor mecanisme, cu menţine-
rea unei proceduri de corecţie şi control al schimbărilor. Este foarte important 
ca aceste schimbări să pună în valoare virtuţile pieţei şi să antreneze dinamis-
mul economiei. Obiectivele continuării reformei se referă în esenţă la asigura-
rea stabilizării macroeconomice, refacerea echilibrelor economice şi financiar-
monetare, restructurarea aparatului productiv şi înnoirea tehnologică. 

După o perioadă în care s-a mizat excesiv pe forţa de autoreglare a pro-
ceselor economice, a devenit evident că dezangajarea statului trebuie să se 
producă treptat, pe măsura formării mediului concurenţial şi a funcţionării me-
canismelor pieţei. Disputele în legătură cu modalitatea de aplicare a terapiei 
(şoc sau graduală) s-au dovedit sterile, multe din schimbările produse având 
un pregnant caracter spontan. În consecinţă, completarea cadrului funcţional al 
economiei de piaţă trebuie însoţită de politici coerente care să vizeze şi să se-
sizeze procesele din economia reală, în special problematica dezvoltării şi a 
factorilor de creştere economică. 

Deşi căderile de producţie şi fenomenele de instabilitate au atins cote 
foarte înalte, în multe cazuri măsurate cu două cifre, la anumiţi indicatori, ca 
producţia industrială, productivitatea muncii în industrie şi comerţul exterior, se 
constată o uşoară încetinire a declinului economic. Mai mult, în 1992 exportul a 
crescut cu 7,1% iar importul a încetat să mai scadă. Totodată datele statistice 
pe primele luni ale anului 1993 privind producţia industrială relevă (în condiţii 
comparabile din punct de vedere al timpului lucrat) o anumită creştere faţă de 
lunile precedente. Cu toate acestea, producţia industrială este sensibil mai mi-
că comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 1992. Balanţa comercială a înre-
gistrat un nou sold negativ, rata şomajului a ajuns la 9,3%, indicele preţurilor a 
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continuat să crească (peste 13% lunar), iar cursul monedei naţionale (leul) în 
raport cu valutele occidentale s-a deteriorat în continuare. 

Strategia de reformă economico-socială a programului de guvernare are 
în vedere pentru perioada următoare diminuarea declinului producţiei şi stopa-
rea acestuia în a doua jumătate a anului în curs, precum şi pregătirea condiţii-
lor de relansare a creşterii economice începând cu anul 1994 11). Această 
apreciere optimistă şi-a găsit expresia şi în faptul că bugetul pe anul 1993 are 
drept premisă fundamentală, realizarea unui produs intern brut egal cu cel din 
anul precedent. După toate probabilităţile produsul intern brut va continua să 
scadă şi în 1993. Comisia Naţională de Prognoză din România apreciază o 
scădere de circa 5- 7% iar OECD estimează o scădere de 9% 12). 
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Anexa nr. 1 

Structura proprietăţii în România 
(în %) 

 1989 1990 1991 1992 
Produs intern brut 
- Sector privat 12,0 15,5 21,5 28,0 
- Sector de stat 88,0 84,5 78,5 72,0 
Populaţia ocupată 
- Sector privat 26,7 27,1 34,1 36,6 
- Sector de stat 70,0 69,8 61,2 59,9 
- Sector cooperatist 3,3 3,1 4,7 3,5 
Investiţii 
- Sector privat 1,9 4,3 8,4 10,5 
- Sector de stat 94,7 92,4 90,1 88,6 
- Sector cooperatist 3,4 3,3 1,5 0,9 
Vânzări de mărfuri 
- Sector privat - 0,8 21,9 44,9 
- Sector de stat şi cooperatist 100,0 99,2 78,1 55,1 
Servicii comerciale prestate populaţiei 
- Sector privat - 2,6 6,8 26,0 
- Sector de stat şi cooperatist 100,0 97,4 93,2 74,0 
Export 
- Sector privat şi mixt - 0,3 18,5 26,1 
- Sector de stat 100,0 99,7 82,5 73,9 
Import 
- Sector privat şi mixt - 0,7 14,7 32,3 
- Sector de stat 100,0 99,3 85,3 67,7 
Număr agenţi economici 
- Sector privat - 99460 ...... 227455 396208 
- Sector de stat 3960 4560 6105 6560 
- Sector cooperatist 4294 5867 7156 3618 

Sursa: Guvernul României, Strategia de reformă economico-socială a Programului de gu-
vernare, Bucureşti, februarie, 1993 (anexa nr. 1). 
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Anexa nr. 2 

Dinamica principalilor indicatori macroeconomici 
- în procente - 

 1990/ 
1989 

1991/ 
1990 

1992/ 
1991 

1992/ 
1989 

I. Producţia socială, populaţia ocupată, investiţiile şi productivitatea muncii 
Produsul intern brut din care -7,4 -13,7 -15,4 67,9 
- Industrie -16,6 -20,2 -22,5 51,6 
- Agricultură şi silvicultură +10,4 -4,7 -8,7 87,4 
- Construcţii -9,5 -19,0 -9,9 66,0 
Producţia industrială (seria brută) -23,7 -22,8 -21,8 46,1 
Producţia agricolă -2,9 +1,0 -9,2 89,1 
Populaţia ocupată în economie (la sfârşitul 
anului) 

-1,0 -0,5 5,4 93,2 

Numărul mediu de salariaţi total +1,3 -5,7 -8,0 87,8 
Consum intern de energie primară -9,1 -19,1 -11,9 64,8 
Investiţii în economia naţională -38,3 -25,8 -20,0 36,6 
(PIB/persoană ocupată în economie) -6,5 -13,3 -10,5 72,2 
Productivitatea muncii în industria republicană -25,1 -16,0 - 13,8 54,2 
II. Comerţul exterior 
Indicii volumului valoric al comerţului exterior     
- Export -41,7 -4,0 +7,1 59,9 
- Import +14,4 -29,0 +0,1 81,3 
Gradul de acoperire a importului de către ex-
port 

64,4 
(1990)

80,9 
(1991)

86,6 
(1992) 

- 

III. Bugetul de stat 
Excedent (+), deficit (-)al bugetului de stat (% 
din PIB) 

+0,6 - 2,0 -4,8 - 

IV. Inflaţia, puterea de cumpărare şi şomajul 
Indicele salariului mediu nominal 110,5 221,3 263,8 645,0 
Indicele mediu al preţurilor de consum al popu-
laţiei 

105,1 265,5 310,4 866,1 

Indicii salariului real 104,6 82,8 85,0 73,6 
Rata şomajului  3,0 

(1991)
8,4 

(1992) 
 

Sursa: CNS, Anuarul Statistic al României, ediţiile 1990, 1991 şi 1992; CNS, Buletin statistic 
trimestrial nr. 4, 1992; CNS, Buletin statistic de informare publică nr. 12/1993; Guver-
nul României, Strategia de reformă economico-socială a Programului de guvernare, 
Bucureşti, februarie 1993 (anexa nr. 1). 
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Anexa nr. 3 

Produsul intern brut pe ramuri ale economiei, în 1989 şi 1992 
- în procente -   

În preţuri curente În preţuri 1992 
 1989 1992 1989 1992 

P.I.B. - total din care: 100,0 100,0 100,0 100,0 
Industrie 52,9 44,3 57,3 44,3 
Agricultură şi silvicultură 13,9 20,1 14,2 20,1 
Construcţii 6,3 5,2 5,1 5,2 
Transporturi 7,5 3,0 5,1 3,0 
Telecomunicaţii  1,1 0,6 1,1 
Comerţ 6,0 8,2 5,8 8,2 
Alte ramuri 13,4 4,6 3,8 4,6 
Servicii nemateriale  13,5 8,1 13,5 
Sursa: C.N.S., Anuarul statistic al României, 1990, p. 245; Guvernul României, Strategia de 

reformă economico-socială a Programului de guvernare, Bucureşti, februarie 1993 
(anexa nr. 2). 

Anexa nr. 4 

Structura producţiei industriale pe ramuri 
(în %) 

 1989 1992 
Energie electrică şi termică 3,9 9,5 
Combustibil 11,5 18,1 
Metalurgie feroasă 6,9 9,3 
Metalurgie neferoasă 2,9 2,9 
Construcţii de maşini şi prelucrarea metalelor 27,7 18,3 
Chimie 9,8 10,7 
Materiale de construcţii 3,7 2,4 
Exploatarea şi prelucrarea lemnului 3,8 3,9 
Celuloză şi hârtie 1,2 1,3 
Sticlă, porţelan, faianţă 0,8 1,0 
Textilă 6,6 5,0 
Confecţii 4,0 1,0 
Pielărie, blănărie, încălţăminte 2,3 1,8 
Alimentară 11,6 11,1 
Altele 2,8 3,8 
Total 100,0 100,0 
Sursa: Guvernul României, Strategia de reformă economico-socială a Programului de gu-

vernare, Bucureşti, februarie 1993, (anexa nr. 3). 



PRIVATIZAREA ÎN ROMÂNIA.  
REALIZĂRI, DILEME, DIFICULTĂŢI 

Gheorghe ZAMAN 

1. Realizări 
Desfăşurarea privatizătii în România, înţeleasă în sens larg, are loc în 

condiţiile existenţei unui cadru juridic minim necesar, pe baza căruia se pot 
realiza: 

a. transferul proprietăţii din sectorul public în cel privat, în diferite formu-
le de parteneriat, şi delegarea atributelor proprietăţii (jus possidendi, 
jus utendi, jus abutendi şi jus frutendi); 

b. creşterea sectorului privat, într-o primă etapă pe baza forţelor proprii, 
îndeosebi în domenii privind comerţul, unele servicii, agricultura şi, în 
mai mică măsură, în sferele producţiei materiale. 

Realizările privatizării din România pe plan juridico-normativ au fost pre-
cedate de dezvoltări teoretico-metodologice reprezentând o diversitate consi-
derabilă de opinii şi preferinţe, opţiunile de natură politică- indiferent de aparte-
nenţa acestora - fiind convergente, cel puţin în următoarele direcţii: necesitatea 
privatizării ca element fundamental al tranziţiei la mecanismele de piaţă; plura-
lismul formelor şi tipurilor de proprietate; complexitatea, amploarea şi dificulta-
tea, cu totul inedite, ale transferului de proprietate; îmbinarea criteriilor de efici-
enţă economică cu cele de protecţie socială etc. 

Principalele componente directe ale cadrului legislativ-normativ al privati-
zării în România se referă la: transformarea unităţilor de stat în regii autonome 
şi societăţi comerciale, fondul funciar, privatizarea societăţilor comerciale, in-
vestiţiile străine, înfiinţarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Privatizare 
(ANP), Fondul Proprietăţii de stat (FPS) şi Fondurile Proprietăţii Private (FPP), 
privatizarea-pilot şi vânzarea activelor, programul de privatizare al FPS pe anul 
1993, normele metodologice pentru procedura standard de privatizare a socie-
tăţilor comerciale mici, strategia de privatizare a guvernului în perioada 1993-
1996, norme privind vânzarea de active, organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor, 
regulamentul pentru vânzarea de titluri de valoare etc. 

Până în prezent, în cadrul privatizării-pilot au fost vândute peste 20 de 
societăţi comerciale, din cele aproximativ 6000 de active peste 2500 au trecut 
în sectorul privat, iar din societăţile comerciale mici, privatizabile în anul 1993 
au fost vândute peste 100, folosindu-se cu precădere metoda cumpărării lor de 
către salariaţi şi manageri. 
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Strategia de privatizare în continuare are în vedere intensificarea transfe-
rului proprietăţii de stat în sectorul particular, utilizând o serie de metode legate 
de: necesitatea restructurării economico-financiare şi tehnico-productive a so-
cietăţii comerciale cu capital de stat; găsirea unor investitori strategici; asigura-
rea reprezentării statului în societăţile comerciale; supravegherea întreprinderi-
lor cu pierderi şi luarea unor măsuri radicale în cazul celor neviabile etc. 

Analiza comparativă a stadiului privatizării în România, faţă de alte ţări 
din Europa Centrală şi de Est, nu justifică sub nici o formă afirmaţia că, în ţara 
noastră, procesul s-ar afla într-o stare de blocaj sau că România s-ar situa pe 
ultimul loc în ierarhia rezultatelor privatizării. Aceasta a reieşit inclusiv din co-
municările specialiştilor, întruniţi la Sinaia în perioada 7-9 mai a.c., în cadrul 
unei sesiuni internaţionale, dedicate problemelor privatizării în fostele ţări so-
cialiste europene. 

În România, ca şi în celelalte ţări, procesul îmbracă forma variantelor, 
este însoţit de o serie de contradicţii, dileme şi tatonări, cadrul legislativ nu este 
bine conturat, se produc revizuiri de amploare diferită, au loc fenomene fireşti 
de “stop and go” şi “trying by doing”. 

Chiar şi o analiză pur cantitativă relevă că numărul unităţilor privatizate în 
ţări din Europa de Est, cu o experienţă relativ îndelungată în domeniul refor-
mei, nu este deosebit de mare, faţă de România. 

Aşadar, după părerea noastră, nu au nici un temei opiniile după  care 
România s-ar situa pe o poziţie de “inferioritate” faţă de alte ţări din zonă, aflate 
în tranziţia spre economia de piaţă, din punctul de vedere al privatizării. Dimpo-
trivă, se constată, în toate aceste ţări, dificultăţi comune şi specifice în desfăşu-
rarea privatizării, având cauze a căror cunoaştere este absolut necesară. 

În pregătirea şi realizarea privatizării în ţara noastră, utilizarea consultan-
ţei străine, provenind din ţări cu economie de piaţă, a avut neîndoielnic contri-
buţia sa pe linia defrişării unor aspecte teoretico-metodologice generale a căror 
operaţionalitate, în final, a fost conferită tot de specialişti români, oricât de con-
testată le-a fost sau le-ar fi competenţa în materie, ştiut fiind că prelucrarea 
telle quelle a unor modele “gata confecţionate” în domeniul practicii economi-
co-sociale s-a dovedit cu prisosinţă a fi nu numai păgubitoare dar şi indubitabil 
falimentară. 

S-a putut constata că inovaţia şi creativitatea potenţialului uman auto-
hton sunt mult mai importante în conceperea, programarea şi supravegherea 
privatizării în România, comparativ cu o simplă analiză şi transpunere a unor 
modalităţi utilizate, în prezent, de alte ţări cu economie în tranziţie sau, în tre-
cutul mai mult sau mai puţin îndepărtat, de către ţările cu economie de piaţă. 

Pornind de la partea de adevăr din aforismul “comparaison n'est pas 
raison”, considerăm că, de la bun început, echipele care oferă consultanţă plă-
tită sau gratuit nu pot realiza elaborarea operaţională decât în cazurile în care, 
se bazează pe specialişti străini şi, în egală măsură, pe cei din România ca 
urmare a posibilităţii de a realiza o complementaritate indiscutabil necesară în 
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ceea ce priveşte experienţa, cunoştinţele, specificitatea de a concepe şi adec-
va una sau alta din metodele de privatizare sau strategiile de restructurare a 
economiei româneşti. Condiţionarea utilizării în exclusivitate numai a specialiş-
tilor străini, în cadrul acordării de consultanţă sau asistenţă de către alte ţări 
sau instituţii internaţionale, o considerăm un demers cu puţine şanse de suc-
ces şi cu generarea unor semne de întrebare, chiar şi în cazul celor mai nobile 
intenţii, ştiut fiind că, în economia de piaţă, în general, prevalează jocul intere-
selor şi nu actele filantropice. 

2. Dileme 
Ar fi de-a dreptul lipsit de realism elementar să considerăm privatizarea 

în România ca un proces lin, scutit de dificultăţi, îndoieli, contradicţii, evoluţii şi 
involuţii mai mari sau mai mici, în unul sau altul din domeniile în care aceasta 
se produce. 

Tocmai de aceea relevăm faptul că privatizarea în România este însoţită 
temporar sau permanent de o serie de dileme generate de amploarea, comple-
xitatea şi ineditul procesului, inclusiv de manifestarea unor tendinţe opuse, di-
vergente, de natură obiectivă sau subiectivă. 

În acest sens, la o primă abordare teoretică şi practică încă nu s-a putut 
răspunde întrebării în ce măsură privatizarea trebuie să se bazeze pe îmbina-
rea criteriilor de eficienţă economico- financiară şi eficienţă socială sau exclusiv 
pe operaţionalizarea numai a unuia dintre criteriile menţionate? Evident că îm-
binarea celor două categorii de criterii apare ca soluţie ideală, susţinută de în-
tregul eşafodaj teoretic, generat de sistemul optimului paretian, al statului bu-
năstării sociale şi al economiei sociale de piaţă. Măsura în care are loc însă 
această îmbinare, la diferite niveluri de agregare economică, reprezintă mai 
degrabă o problemă practică pentru care se solicită capacităţi manageriale, de 
conducere şi organizare social- economică, înserată într-un context de voinţă 
politică şi de susţinere la nivelul grupurilor de interes sau al întregii societăţi. 

Finalitatea privatizării se inscrie de asemenea printre dilemele de “primă 
mărime” cu care, în mod real, se confruntă procesul. Mai concret, privatizarea 
este considerată, pe de o parte, “mijloc” pentru realizarea tranziţiei spre o eco-
nomie de piaţă concurenţială şi, pe de alta, “scop” per se. Oricât am fi de ten-
taţi în a da răspuns în sensul că privatizarea poate fi şi mijloc şi scop, punând 
în mişcare abile metode dialectice, într- un sens sau altul, sau o sinergie de 
circumstanţă, în ultimă analiză, privatizarea nu reprezintă altceva decât un “mij-
loc” în mâna celor care, dacă ştiu sau pot să-l folosească raţional, se orientea-
ză spre realizarea obiectivelor eficienţei economice, democraţiei şi justiţiei so-
ciale, ale statului de drept. 

Nu puţine controverse a cauzat, în procesul elaborării strategiei reformei, 
dinamica privatizării vizualizată de unii specialişti în ritmuri rapide şi ca feno-
men de masă sau, de către alţii, ca proces moderat, impus, în mod obiectiv, de 
necesitatea evaluării caz cu caz a întreprinderilor ce se privatizează, de lipsa 
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de experienţă şi funcţionare de facto a instituţiilor pieţei ca şi de conjuncturi 
economice, mai mult sau mai puţin favorabile. 

O serie de teoreticieni ai reformei economiilor în tranziţie, situând criteriul 
eficienţei la baza întregului proces, se pronunţă cu fermitate pentru începerea 
privatizării cu întreprinderile rentabile, cu eficienţă ridicată, care prezintă - după 
cum este firesc - un grad de atractivitate relativ ridicat pentru potenţialii investi-
tori români sau străini. În acest fel, ar exista garanţia că privatizarea şi implicit 
reforma nu s-ar compromite, de vreme ce, şi în condiţiile sectorului public, în-
treprinderile respective realizau profit. 

Dimpotrivă, alţi specialişti susţin că privatizarea întreprinderilor cu pier-
deri ar trebui să constituie o prioritate, devansând privatizarea celor eficiente. 
Motivul, pe cât de plauzibil pe atât de tentant, ar fi că gestionarea întreprinderi-
lor respective, pe bazele iniţiativei particulare şi ale spiritului liberilor întreprin-
zători, constituie cel mai bun prilej pentru ca proprietatea privată, prin manifes-
tarea plenară a atributelor sale, să-şi poată dovedi, justifica şi verifica practic 
avantajele, faţă de cea publică. În acest mod, întreprinderile de stat nerentabile 
prin privatizare s-ar putea eficientiza, ceea ce, într-un grad diferit, ar reprezenta 
un câştig atât pentru firma respectivă cât şi pentru întreaga societate. 

O absolutizare de genul că toate unităţile de stat sunt ineficiente sau că 
toate firmele particulare ar fi rentabile neîndoios este hazardată, lipsită de cu-
noaşterea realităţilor. În toate ţările cu economie de piaţă există şi întreprinderi 
eficiente în sectorul public, după cum şi în sectorul privat sunt unităţi ineficien-
te, înlăturate de pe piaţă prin concurenţă, în ultimă analiză ele devenind pradă 
falimentului. Important este faptul că sistemul economiei de piaţă prezintă ele-
mente de compunere şi repliere antreprenorială (apariţia de noi firme, divizarea 
sau fuzionarea celor existente, dispariţia de firme etc.) care, prin mecanisme 
de asanare riguroasă, asigură criteriul de eficienţă economică şi/sau socială, 
obiectiv decisiv în funcţionarea întregii societăţi. 

Fără a dezvolta mai mult acest aspect, considerăm că privatizarea în 
România poate demara atât cu întreprinderi rentabile cât şi nerentabile. Impor-
tant este să existe garanţia că, după privatizare, rentabilitatea celor dintâi va 
spori şi mai mult, iar ineficienţa celor de pe urmă va fi înlăturată prin obţinerea 
de profituri şi lichidarea pierderilor. În aprecierea unei astfel de garanţii, un rol 
important îl au studiile de fezabilitate precum şi capacitatea profesională a in-
vestitorilor. 

Privatizarea ridică de asemenea problema secvenţei desfăşurării sale în 
timp, din punctul de vedere al dimensiunii întreprinderilor. Începerea privatizării 
cu întreprinderile mici pare să fie unanim acceptată, date fiind următoarele 
avantaje: efort investiţional scăzut, flexibilitate şi capacitate de reconversie ridi-
cată, posibilitatea decizională operativă, probleme sociale relativ nesemnificati-
ve. 

Pe de altă parte, întreprinderile mijlocii şi mari ar trebui să se privatizeze 
ceva mai târziu întrucât: implică un mare volum de investiţii pentru cumpărare 
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şi modernizare; sunt mai puţin sau deloc flexibile, în privinţa adaptării la schim-
bări rapide de structură a cererii; multe au o rentabilitate relativ slabă; creează 
tensiuni sociale, ca urmare a apariţiei şomajului de proporţii. 

Focalizarea privatizării numai asupra întreprinderilor de talie mică, în ca-
zul României acestea reprezentând circa 4% din volumul total al patrimoniului 
societăţilor cu capital de stat, practic ar însemna o quasi stagnare a privatizării 
înţeleasă în sens restrâns (transfer de proprietate). După cum se ştie, forţele 
proprii de dezvoltare a sectorului privat în economia românească se află în 
creştere, dar sunt de dimensiuni relativ modeste, astfel că deocamdată nu re-
prezintă un factor dominant sau propulsor al economiei de piaţă. 

Pornind de la necesitatea imprimării unui ritm cadenţat reformei, opus 
tergiversărilor sau trenărilor provocate adesea de suspiciuni, ambiguitate, ne-
hotărâre sau frecvente neînţelegeri pe palierele politice, socotim oprtun ca pri-
vatizarea să cuprindă, chiar dacă în proporţii şi ritmuri diferite, atât întreprinde-
rile mici cât şi pe cele mijlocii şi mari. 

O serie de opinii diferite sunt generate de aplicarea criteriului sectorial în 
privatizare care se poate referi la mari ramuri ale economiei naţionale, subra-
muri sau grupuri de întreprinderi interdependente orizontal sau vertical. 

Contigent cu dilema privatizare rapidă sau graduală, acest criteriu este 
strâns legat, pe de altă parte, de matricea interconectării fluxurilor materiale din 
economia naţională, mărimea şi intensificarea interdependenţelor existente, 
stadialitatea proceselor tehnologice şi configuraţia specializărilor şi cooperărilor 
interne şi internaţionale. 

Astfel privatizarea unei unităţi, în condiţiile în care ramurile din amonte şi 
cele din aval, rămânând în sectorul public, nu o vor sprijini sau dimpotrivă o vor 
bloca din motive obiective sau subiective, nu va avea nici o şansă de reuşită, 
ar putea compromite însăşi ideea de privatizare. Apare aşadar necesar ca cel 
puţin complexul de activităţi înlăţuite materie primă - prelucrare sau prelucrare - 
desfacere să fie luat în considerare împreună atunci când se fundamentează 
strategia privatizării. În plus, corelarea privatizării în domeniile apropiate de 
consum şi comerţ cu cele ale producţiei trebuie sprijinite printr-un sistem de fa-
cilităţi vizând impulsionarea sistemului productiv şi restricţionarea celui specu-
lativ, hipertrofiat îndeosebi de masive privatizări în sfera comerţului care, cum 
se ştie, se aprovizionează dintr-o producţie tot mai scăzută ca volum şi este 
obligat, în consecinţă, să-şi intensifice instrumentele incorecte şi abuzive, ge-
neratoare de economie paralelă, inflaţie şi cheltuieli de circulaţie suplimentare, 
pe seama consumatorului final. 

Strategia privatizării în România, oricât ar fi de greu, trebuie să dea un 
răspuns la dilema, care persistă de altfel de multă vreme în planurile teoretic şi 
practic, în legătură cu raporturile, proporţia şi relaţiile dintre capitalul român şi 
cel străin. Există o serie de prevederi ale cadrului legal actual care favorizează 
cumpărarea de acţiuni, în condiţii avantajoase pentru salariaţii întreprinderilor 
care se privatizează sau vând active. Raţiunile acestor facilităţi vizează accele-
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rarea privatizării ca şi încurajarea dezvoltării capitalului naţional. Pe de altă 
parte, prin legea investiţiilor de capital în România, investitorilor străini li se 
acordă însemnate înlesniri în ceea ce priveşte: ponderea în volumului total al 
acţiunilor societăţilor comerciale (până la 100%), transferul de profituri, avanta-
jele fiscale şi de altă natură. 

Suntem de părere că între capitalul naţional şi cel străin nu trebuie văzu-
te “numai divergenţe de interese” ci şi obiective comune care să le situeze pe 
poziţii de conlucrare, de negociere potrivit unor scheme ale jocurilor strategie 
cu sumă pozitivă şi nu cu suma zero (câştigul unui partener reprezentând pier-
deri pentru celălalt). 

Fără a bagateliza, respinge de plano sau ignora situaţiile concrete care 
au stat la baza opiniilor “nu ne vindem ţară” sau “deschiderea cât mai largă a 
porţilor pentru capitalul străin”, pornind şi de la motivaţiile experienţei proprii 
sau din alte ţări, inclusiv din cele dezvoltate, considerăm că desfăşurarea pri-
vatizării din ţara noastră are nevoie de un cadru conceptual şi operaţional refe-
ritor la protecţia capitalului naţional, corelat, în cele din urmă, cu protecţia soci-
ală, absolut necesară împotriva unor costuri economice şi sociale ale tranziţiei 
care riscă să depăşească pragul de suportabilitate. 

Tot în legătură cu această problemă, considerăm că există anumite do-
menii în care statul, indiferent de caracterul autohton sau străin al capitalului, 
trebuie să-şi menţină aşa-numitele “acţiuni priveligiate” sau acţiuni de aur care 
îi conferă anumite prerogative în controlul şi desfăşurarea activităţii din societa-
tea respectivă. De altfel, o astfel de practică se întâlneşte frecvent în toate 
economiile de piaţă şi nu este etichetată ca element dirijist sau de intensificare 
etatistă, dimpotrivă este o confirmare a rolului de arbitru şi reglare 
macrosocietală al statului de drept, într-o societate modernă. 

În această privinţă, se ridică de asemenea şi problema găsirii şi atragerii 
unui investitor străin aşa - zis strategic, la vânzarea întreprinderilor îndeosebi 
mijlocii şi mari. Atunci când strategia investitorului străin s-ar putea dovedi con-
trară propriei strategii naţionale, existenţa unui sistem de protecţie a capitalului  
autohton, nu excesivă şi inhibatoare ci prudentă şi deschisă   cooperării favo-
rabile părţilor,  se justifică pe deplin şi nu poate deranja decât reaua intenţie 
sau tendinţa de spoliere, şi a îmbogăţirii fără just temei. 

La nivel microeconomic, adesea apare dilema privatizării totale sau par-
ţiale a unei societăţi comerciale. Desigur, prin crearea celor 5 Fonduri ale Pro-
prietăţii Private şi gestionarea de către acestea a 30% din patrimoniul societăţi-
lor comerciale cu capital de stat, s-ar putea susţine că privatizarea a fost reali-
zată în România într-o proporţie considerabilă. 

În realitate, această privatizare nu are decât un caracter superficial, for-
mal şi în mai mică măsură operaţional. Aceasta pentru motivul că numai în ca-
zul în care o societate comercială este scoasă la vânzare, 30% din valoarea 
acţiunilor sale se poate cumpăra cu certificate de proprietate cărora trimestrial 
li se stabileşte o valoare nominală, pe baze discutabile din punctul de vedere al 
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obiectivităţii funcţionării mecanismelor de piaţă şi al concordanţei cu  valoarea  
relativă. 

Privatizarea prin vânzarea integrală a întreprinderilor ar putea fi preferată 
de FPS şi FPP, întrucât acestea se degrevează de o parte mai mare din porto-
foliul propriu de acţiuni. Chiar şi investitorul poate manifesta o înclinaţie către o 
astfel de dimensiune a privatizării, dată fiind dorinţa sa firească, la urma urme-
lor, de dominaţie exclusivă, mai ales când posibilităţile sale financiare îi pot 
oferi o astfel de exclusivitate. 

În cazul privatizării integrale a uneia sau mai multor societăţi comerciale, 
apare şi problema numărului relativ scăzut de potenţiali cumpărători sau parti-
cipanţi la licitaţie care, prin coaliţie sau pur şi simplu din lipsa unei “mase criti-
ce” concurenţiale de capital la cât mai mulţi potenţiali cumpărători, ar putea să 
forţeze obţinerea unor avantaje de preţ la vânzare, licitarea fiind slabă sau ine-
xistentă. 

Fără a neglija avantajele ca de altfel şi posibilele dezavantaje ale privati-
zării totale (integrale) a unei societăţi comerciale, este oportună şi demnă de 
atenţie şi privatizarea parţială, adică vânzarea de către FPS doar a unui pachet 
de acţiuni, în funcţie de profitabilitatea vânzării respective pentru ambii parte-
neri. 

În Ungaria, după ce iniţial câteva privatizări integrale s-au dovedit a fi fost 
efectuate pripit, la preţuri dezavantajoase, în prezent, se practică şi vânzarea 
de pachete de acţiuni ale întreprinderilor de stat, numărul acestor cazuri fiind 
destul de important, mai ales la întreprinderile mijlocii şi mari. 

Privatizarea parţială are avantajul evitării unor vânzări dezavantajoase 
ale societăţilor comerciale, cauzate de lipsa de experienţă sau pur şi simplu de 
o conjunctură nefavorabilă, inclusiv de posibile subevaluări. 

Vânzând numai un pachet de acţiuni, oricum pierderea va fi mai mică, fa-
ţă de cazul în care ar fi vândută întreaga întreprindere. Totodată vânzarea trep-
tată, pe pachete de acţiuni, pe lângă reducerea riscului pierderilor, oferă şi po-
sibilitatea de a căpăta experienţă în privatizarea realizată pe bazele înseşi ale 
cererii şi ofertei, adică ale economiei de piaţă. 

Multiple probleme ridică utilizarea metodelor concrete de privatizare al 
căror număr, potrivit unor aprecieri ale experţilor ONU, ar putea depăşi cifra de 
220 (metode de bază şi derivatele acestora). Spaţiul nu ne permite să anali-
zăm avantajele şi neajunsurile principalelor metode de privatizare, dar oricum 
subliniem că, la aplicarea lor, trebuie avută în vedere prevalenţa avantajelor 
care în mod firesc va decurge din adecvarea unei metode, din multitudinea 
acestora, la specificul fiecărei întreprinderi sau sfere de activitate. Oricum, în 
cazul societăţilor comerciale eficiente, sunt de preferat licitaţiile deschise, iar la 
cele ineficiente negocierile directe sau licitaţiile cu parteneri preselecţionaţi cu 
oferta în plic. 

Metoda privatizării indirecte care presupune subscripţii de capital privat 
din ţară sau străinătate se poate recomanda, de exemplu, în cazul unei socie-
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tăţi mixte căreia capitalul subscris îi poate oferi o inserţie investiţională revigo-
ratoare. În timp ce prin metoda indirectă de privatizare practic volumul absolut 
al capitalului de stat nu se schimbă, prin privatizarea directă are loc o astfel de 
modificare. 

Dilema privatizărilor directă-indirectă este însoţită de o serie de argu-
mente în favoarea uneia sau celeilalte. Important este ca prin privatizarea indi-
rectă să se urmărească motivaţia şi eficienţa reale ale emisiunii de acţiuni noi 
din partea întreprinzătorilor, căci s-ar putea, în unele situaţii, ca atragerea de 
capital particular prin subscripţie publică să nu aibă la bază afaceri efective. 
Numai în acest fel se evită emisiuni de capital, în scopuri speculative, şi abu-
zuri în ceea ce priveşte folosirea capitalului de stat majoritar de către capitalul 
privat minoritar, inexistent în realitate şi, deci, fără contribuţie, sau artificial su-
praevaluat. 

O metodă de privatizare aplicată cu succes în ţările cu economie de pia-
ţă şi chiar în ţări cu economie în tranziţie este cea a cumpărării parţiale sau în 
totalitate a întreprinderilor de către salariaţi şi manageri (MEBO). Indiscutabil, 
metoda are o serie de avantaje care vizează, mai întâi, creşterea motivaţiei 
muncii şi schimbarea mentalităţii salariaţilor deveniţi proprietari. Ea poate fi 
aplicată deopotrivă întreprinderilor mici, mijlocii şi mari, cu condiţia ca să existe 
capitalul necesar pentru a realiza cumpărarea respectivă. Ca principal neajuns 
al acestui procedeu de privatizare se invocă pulverizarea proprietăţii la un mare 
număr de deţinători de acţiuni sau părţi sociale, ceea ce îngreunează operativi-
tatea procesului deciziţional în cadrul adunării generale a acţionarilor. Acest 
neajuns nu-l putem considera ca insurmontabil şi permanent, mai ales atunci 
când există şi investitori strategici majoritari din ţară sau străinătate. 

Din punct de vedere organizatorico-instituţional, privatizarea se poate 
defăşura centralizat sau descentralizat. Găsirea unui raport optim al celor două 
căi de operaţionalizare a privatizării desigur este o problemă practică, vizând 
acumularea de experienţă, capacitatea managerială şi competenţe clar stabilite 
pentru instituţiile implicate ca şi exercitarea unui control permanent asupra co-
rectitudinii desfăşurării procesului. 

Monitorizarea strict centralizată a privatizării numai la nivel de guvern, 
ministere, FPS, FPP, după părerea noastră, este greoaie, înseamnă pierdere 
de timp, cauzată de multitudinea verigilor şi instanţelor birocratice care pot ac-
ţiona în mod divergent ca urmare a coliziunii de interes diametral opuse, sau a 
dorinţei de monopolizare a procesului de către o singură instanţă. 

Deşi mai operativă şi relativ simplă, nici abordarea descentralizată nu es-
te lipsită de o serie de neajunsuri ca: dificultăţi în a depista, preveni şi stopa în-
călcările prevederilor legale; coalizarea pe plan local a grupurilor de interese în 
detrimentul interesului general, macroeconomic; lipsa unui personal specializat 
numeros, necesar în teritoriu etc. 



 

 

341 

Un elemet-cheie în contextul general al metodelor de privatizare îl repre-
zintă evaluarea patrimoniului ce urmează a fi vândut şi care, de regulă, se 
efectuează de către firme speciale de consultanţă şi audit, considerate neutre. 

După cum se ştie, metodele de evaluare a capitalului unei societăţi diferă 
de la caz la caz. Din multitudinea de variante şi tehnici utilizate, se desprind 
două metode de bază şi anume: a)metoda valorii contabile nete actualizate şi 
b) metoda fluxurilor financiare actualizate (discounted cash flow) care încearcă 
să reflecte capacitatea de a realiza profit a firmei ce se privatizează, cu alte 
cuvinte, să stabilească o valoare de piaţă. 

În practică, se pot întâlni şi alte metode mai mult sau mai puţin diferite 
sau modificate, faţă de cele două variante de bază, printre care am aminti 
comparaţiile internaţionale şi pe cea care ia în calcul o serie de caracteristici 
intangibile ale firmei, reputaţia generală a acesteia (good will), în principal fiind 
vorba de: vadul comercial şi amplasament, nivelul de calificare a angajaţilor, 
marca de fabrică, stocul de patente, licenţe şi brevete, tradiţia în afaceri pe 
plan internaţional etc. 

Ca regulă generală, este de preferat utilizarea mai multor metode la eva-
luarea aceluiaşi patrimoniu. În cazul în care se constată rezultate foarte diferi-
te, se impune găsirea fie a cauzelor reale a unei astfel de deosebiri fie alege-
rea metodei considerată a fi cea mai potrivită. În urma efectuării evaluării,, se 
pot întâlni trei cazuri semnificative în care valoarea contabilă este mai mare, 
egală sau mai mică decât cea de piaţă. În mod firesc, apare întrebarea care va 
fi valoarea la care se vor vinde firma respectivă sau acţiunile acesteia? Etapa 
evaluării nu reprezintă practic  decât un stadiu iniţial necesar care oferă doar 
elemente orientative pentru derularea negocierilor de vânzare-cumpărare ai că-
ror factori de influenţă sunt cu mult mai numeroşi. În funcţie de obiectivele ur-
mărite prin reformă şi privatizare, valoarea de vânzare va depinde, în cele din 
urmă, de rezultatul negocierilor, mai ales că, în situaţii de inflaţie galopantă, 
evaluările patrimoniale sunt atât de fragile în timp. 

În lipsa unei pieţe reale de capital, aşa cum este situaţia în România în 
perioada de tranziţie, apare necesar ca la privatizare să se pornească de la va-
loarea contabilă actualizată în cea mai mare parte a cazurilor. Aceasta însă nu 
exclude o anume abdicare de la regulă, în situaţiile speciale în care unele în-
treprinderi, ca sumă aritmetică de active, nu au sau nu pot avea nici un fel de 
posibilitate de a se redresa şi produce profit, în prezent sau într-un viitor previ-
zibil, în pofida oricărei încercări din partea proprietarului actual de a o restruc-
tura, moderniza sau rentabiliza. Riscul vânzării sub valoarea contabilă netă ac-
tualizată, cel puţin în primele faze ale privatizării când încă nu se poate face 
distincţia clară între valoarea contabilă şi cea de piaţă, ar consta în acuza ce 
poate fi adusă celor ce au efectuat privatizarea că au subevaluat patrimoniul 
de stat şi l-au vândut “pe nimic”. Asumarea acestui risc este foarte dificilă, ne-
cesită curaj, corectitudine, argumente solide şi prudenţă, mai ales că, sub mo-
tivul existenţei unei valori de piaţă mai mici decât cea contabilă, se pot strecura 



 
 

 

342 

o serie de abuzuri care să marcheze, de fapt, o situaţie reală inversă când va-
loarea de piaţă o depăşeşte pe cea contabilă. 

Referitor la problema raportului dintre valorile contabile şi de piaţă, men-
ţionăm, de exemplu, că FPS, prin normele procedurii standard de privatizare a 
societăţilor mici, pe baza metodei MEBO şi a valorii contabile, în practică a 
stabilit o serie de exceptări de la normele respective, pentru cazuri deosebite 
cum ar fi cele ale unor societăţi de comerţ exterior, turism sau cu activităţi pre-
cumpănitoare de export cărora evaluarea li se face în mod separat, ţinând 
seama de good will şi nu de valoarea contabilă a patrimoniului care este relativ 
scăzută, comparativ cu capacitatea de a genera profit. 

Vânzarea societăţilor comerciale de stat nu trebuie să constituie un act 
disperat, supus canonadelor şi presiunilor politice etichetatoare prin care să se 
accepte un cumpărător cu orice preţ. Deşi privatizarea este un obiectiv electo-
ral cu promisiuni nemăsurate, în fapt ea trebuie să fie o operaţiune bine gândi-
tă, cu un risc cât mai scăzut pentru parteneri şi mai ales pentru perioada post-
privatizare, integrându-se strategiei de reformă în mod raţional cu componente-
le continuităţii, constanţei, consecvenţei şi fermităţii. 

O serie de dileme ale privatizării sunt provocate de problema raportului 
dintre diferitele modalităţi de plată care includ aspecte referitoare la plata în 
bani lichizi, facilităţi de credit, capacitatea de finanţare a privatizării şi investiţi-
onală ulterioară. 

Întrucât privatizarea a fost demarată în România, FPS dispune în pre-
zent de un volum modest deocamdată de fonduri în lei şi valută, încasate din 
vânzările efectuate. 

O dilemă incontestabilă este cea a alocării fondurilor FPS pentru restruc-
turări tehnologice, financiare, capitalizarea unor societăţi, reabilitări şi împru-
muturi. Cererea pentru astfel de fonduri este deosebit de mare, fiind nevoie de 
restructurarea unui număr însemnat de unităţi de stat, în condiţiile unei oferte 
de capital relativ limitate. În această situaţie se impune o cât mai raţională sta-
bilire a priorităţilor de restructurare micro şi sectorială, astfel încât alocarea re-
surselor financiare să răspundă unor principii şi criterii de optimizare, pe bazele 
mecanismelor de piaţă, riguros stabilite, verificabile şi perfectibile, în funcţie de 
rezultatele ce se obţin pe parcurs. În acest proces de alocare, un rol şi totodată 
o răspundere incontestabilă le revin ministerelor şi instituţiilor tehnice de cerce-
tări competente în materie de restructurare a marii majorităţi a societăţilor in-
dustriale. Utilizarea fondurilor disponibile la FPS pentru restructurare, în nici un 
caz nu poate fi echivalentă cu alocări automate, nivelatoare pe ministere sau 
departamente, după procedee birocratice, lipsite de studii de fezabilitate seri-
oase sau alte fundamentări care să permită stabilirea unor priorităţi cu secven-
ţialitate riguroasă. Dorinţa unor agenţi economici sau ministere de a obţine 
fonduri de restructurare de la FPS, fără o justificare tehnico-economică solidă, 
ar fi echivalentă cu repartiţii aleatorii sau voluntariste, bazate pe raporturi de 
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forţe extraeconomice şi nu pe pârghii economico- financiare şi profitabilitate în-
ţeleasă în sens larg. 

Un alt aspect cu canotaţie de dilemă priveşte raportul dintre veniturile din 
încasări ale FPS şi bugetul de stat. Potrivit legii privatizării, FPS nu are obliga-
ţia sau dreptul de a vărsa la bugetul statului o parte din banii încasaţi. Cu toate 
acestea, există unele presiuni, chiar acte normative care stipulează prelevări 
pentru veniturile bugetului de stat din fondurile FPS. În alte ţări, cu o parte a 
banilor obţinuţi de la privatizare se acoperă anumite părţi ale deficitului bugetar 
în mod curent, considerându-se o măsură de asanare şi stabilizare macroeco-
nomică. Legea nr. 58/1991 trebuie desigur respectată, deşi s-ar putea “legal” 
ocoli în sensul că FPS ar face investiţii în obligaţiuni de stat, purtătoare de do-
bândă, uşurând, cel puţin pe termen scurt, consecinţele nefavorabile ale creş-
terii îngrijorătoare a datoriei publice. 

În sârşit, dar nu cel mai puţin important, relevăm atribuţiile, rolul şi impor-
tanţa FPS care, pe de o parte, îndeplineşte funcţia de “instituţie publică” şi, pe 
de alta, pe cea de instituţie cu caracter “comercial şi financiar”. Cea mai dificilă 
problemă în această privinţă o reprezintă evident gestionarea întregului proces 
de privatizare a patrimoniului de stat care intră sub incidenţa FPS astfel încât 
acesta să poată îmbina în mod optim funcţiile anterior menţionate. Ca instituţie 
cu caracter comercial şi financiar, în mod obişnuit se presupune că va trebui să 
realizeze profituri, or se ştie din experienţa altor ţări că privatizarea întotdeauna 
a presupus o activitate în care costurile au fost mai mari decât veniturile. 

În plus, este greu de conceput modalitatea în care vor dispărea, în mă-
rime absolută, fondurile pe care le încasează din privatizare FPS, atâta vreme 
cât ele vor fi folosite la restructurări tehnologice, financiare, sortimentale etc., 
ceea ce, de regulă, ar presupune o investiţie efectuată în speranţa realizării de 
profituri şi nu de pierderi. Deşi este clar că se va reduce ponderea (mărimea 
relativă) a patrimoniului FPS, pe măsură ce privatizarea se va intensifica, solu-
ţionarea în termeni absoluţi a mărimii capitalului de stat rămâne încă o proble-
mă deschisă. 

Dilemele privatizării sunt tot atâtea întrebări şi “nedeterminări” cărora 
cercetarea şi practica trebuie să le găsească soluţionări, fiecare pe baza in-
strumentarului specific disponibil, pornind de la adevărul că “teoria fără expe-
riment este lipsită de conţinut (valoare), iar experimentul fără teorie este orb”. 

3. Dificultăţi 
Privatizarea în România, date fiind ineditul procesului precum şi situaţia 

economico-socială concretă a ţării, întâmpină o serie de dificultăţi în desfăşura-
rea, ei, la baza cărora stau factori de natură obiectivă dar şi subiectivă. Menţi-
onăm de la început că dificultăţile avute în vedere, cărora este posibil oricând 
să li se adauge altele, le întâlnim în diferite măsuri şi la alte ţări aflate în tranzi-
ţie sau la ţări cu economie de piaţă care au privatizat o parte din întreprinderile 
sectorului public. 
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O clasificare a dificultăţilor privatizării în ţara noastră, din punctul de ve-
dere al naturii şi domeniului de provenienţă, ar putea fi stabilită, cu un anume 
grad de convenţionalitate, interferenţă şi interdependenţă, în următoarele com-
ponente: a) economico-socială; b) organizatorico-instituţională şi juridică; c) 
metodologică şi tehnico-operaţională. 

Dificultăţile de natură economico-socială, în bună parte, au un caracter 
obiectiv, determinat de influenţa unor dezechilibre şi structuri ale economiei 
româneşti, ineficiente sau slab eficiente, dinainte de anul 1989 - care erau într-
o oarecare măsură amortizate, comprimate şi ţinute sub controlul administrativ 
al economiei de comandă. Ulterior acestora li s-au adăugat o serie de noi influ-
enţe nefavorabile, numai parţial explicabile prin caracterul lor inerent perioade-
lor de schimbări profunde, post-revoluţionare, de reforme economico-sociale 
radicale. 

Principalul factor care îngreunează realizarea procesului privatizării în ţa-
ra noastră într-un ritm mai alert este situaţia de criză economică, profundă şi 
persistentă, marcată de multiple disfuncţii, dereglări în activitatea unităţilor 
componente, reducerea drastică a producţiei, investiţiilor, consumului şi nivelu-
lui de trai în general, a exporturilor şi creşterea şomajului, datoriei publice, a 
soldului negativ al balanţei comerţului exterior şi de plăţi externe etc. Situaţia 
financiară precară a agenţilor economici, subcapitalizarea lor crescândă, îm-
potmolirea într-un blocaj financiar şi arieratele cu capacitate de autogenerare 
reprezintă piedici reale în calea unei privatizări rapide şi reuşite care, dacă în 
procesul reformei economico-sociale din România nu vor fi luate în considera-
ţie la adevăratele lor proporţii şi consecinţe, se pot transforma cu uşurinţă în 
factori potenţiali de compromitere a însăşi ideii de reformă şi privatizare. 

Unul din importantele dezechilibre cu consecinţe directe asupra privatiză-
rii îl constituie decalajul, discrepanţa foarte mare dintre oferta şi cererea de ca-
pital de stat privatizabil. Oferta depăşeşte cu mult cererea pe ansamblul pieţei 
patrimoniului privatizabil şi, în consecinţă, potrivit regulilor elementare ale pieţei 
- de altfel nescutită de o serie de imperfecţiuni - preţul de vânzare va fi nevoit 
să scadă la “preţul pieţei”. 

Datorită conjuncturii nefavorabile a transferului pe bază de vânzare-
cumpărare a proprietăţii din sectorul public în cel particular, ca urmare a crizei 
economice, practicarea unor preţuri de vânzare scăzute, în proporţii foarte ex-
tinse, fără îndoială, va duce la subevaluări de patrimoniu nu numai nedorite dar 
şi păgubitoare, legate de posibilitatea pierderii de avuţie naţională, prin vânzări-
cumpărări ulterioare pe baze speculative, în condiţiile inflaţioniste cu influenţă 
entropică în economie şi societate. 

Potrivit estimărilor din strategia guvernului în funcţiune din ţara noastră, 
există o mare disparitate între resursele de capital privat românesc ce poate fi 
mobilizat în vederea cumpărării de acţiuni (apreciat la o medie anuală de cel 
mult 200 miliarde lei până în anul 1995) şi valoarea acţiunilor ce urmează a fi 
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oferite spre vânzare de către FPS (circa 530 miliarde lei anual). Acoperirea cu 
surse externe a diferenţei în următorii 2-3 ani este puţin probabilă. 

Pentru a asigura un ritm susţinut privatizării, în condiţiile concrete date, 
singura soluţie fezabilă, cel puţin până în prezent, este acordarea unor facilităţi 
de plată deosebită (dobânzi reduse, termene lungi de rambursare, perioadă de 
graţie avantajoase etc.). 

Fără nici o îndoială, privatizarea societăţilor comerciale cu capital de stat 
va fi un proces de durată, întrucât presupune transformări instituţionale şi 
structurale de profunzime în economie. În Legea nr. 58/1991 această durată 
este stabilită la 7 ani. În cazul în care termenul considerat are la bază argu-
mente şi calcule consistente, nu mai are nici un sens să ne mai preocupe pro-
blema, după cum nu are nici atunci când ar fi un gen de sarcină decurgând din 
“dura lex sed lex”. 

Numai că realitatea privatizării este cu mult mai complicată şi durata 
acesteia poate fi privită dintr-o multitudine de unghiuri: economico-financiare, 
organizatorice, tehnice, instituţional juridice etc. 

Adoptând ipoteza că privatizarea în România s-ar baza numai pe eco-
nomiile din salariul mediu nominal net în anul 1992, reprezentând o înclinaţie 
spre investiţii în capital privatizabil într-o primă variantă de 33% (varianta I) şi 
în a doua de 21% (varianta II)  a angajaţilor din societăţile cu capital de stat 
mari, medii şi mici, au rezultat durate ale privatizării, pe ansamblul societăţilor 
comerciale, de 17 şi respectiv 34 ani. 

Această ipoteză ar testa aplicabilitatea metodei MEBO, a cumpărării pa-
trimoniului de către salariaţi şi manageri, pentru cele trei categorii dimensionale 
de întreprinderi. La ratele de economisire, relativ mari, au fost avute în vedere 
şi posibilele profituri ale societăţilor comerciale. 

Calculele s-au bazat pe nivelul mediu anual al salariilor nominale nete în 
anul 1992 20.000 lei - total societăţi comerciale; industrie - 33.115 lei; agricultu-
ră 29.517 lei; transport - 38.512; construcţii - 26.946 lei; (vezi Buletin Statistic 
de Informare Publică nr. 12, 1992, Comisia Naţională pentru Statistică, Româ-
nia). Din calculele estimative ale duratei în ani a privatizării, rezultă o serie de 
constatări utile pentru strategia privatizării în România şi anume: 

a) cel mai mult durează privatizarea în cazul societăţilor mari şi cel mai 
puţin pentru cele mici; 

b) ca termene de plată a cumpărării de acţiuni şi părţi sociale, privatiza-
rea prin metoda MEBO pare aplicabilă în cazul societăţilor comerciale 
mici şi, cu câteva excepţii, şi în cazul celor mijlocii; 

c) societăţile comerciale din construcţii, indiferent de mărime, sunt relativ 
adecvate metodei MEBO; 

d) privatizarea societăţilor comerciale mari necesită capital acumulat în 
sectorul privat şi din străinătate, în măsură mai mare decât cele mijlo-
cii şi mici; 
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e) aplicarea unui termen de rambursare a creditului pe o perioadă de 6 
ani, conform procedurii standard de privatizare, nu pare adecvată de-
cât pentru societăţile mici şi mijlocii. 

Estimarea în ani a duratei privatizării în România 

Ramura Durata în ani a privatizării: 
 Varianta I     / Varianta II 

Total societăţi comerciale (SC) din care: 17 34 
SC mari 31 50,6 
SC mijlocii 9,2 14,8 
SC mici 7,6 13,9 
Industrie total din care: 12,4 19,5 
SC mari 18,0 28,4 
SC mijlocii 5,2 8,2 
SC mici 3,5 5,5 
Agricultură total din care: 16,9 26,9 
SC mari 26,8 18,2 
SC mijlocii 13,9 21,9 
SC mici 9,2 14,6 
Transporturi total din care: 20,2 31,9 
SC mari 59,7 94,1 
SC mijlocii 6,8 10,7 
SC mici 4,3 6,8 
Construcţii total din care: 4,2 6,3 
SC mari 7,4 11,6 
SC mijlocii 2,3 4,3 
SC mici 3,3 5,0 
Comerţ total din care: 10,3 16,4 
SC mari 22,1 35,4 
SC mijlocii 9,9 15,8 
SC mici 9,9 15,8 
Turism total din care: 35,9 57,6 
SC mari 59,6 75,5 
SC mijlocii 27,4 43,9 
SC mici 6,8 10,7 

Notă metodologică: 

a) SC mari: capital peste 3000 mil. lei şi peste 3000 angajaţi; SC mijlocii: capital social 350 
mil.-3 mld. lei şi maximum 3000 salariaţi; SC mici: capital social până la 350 mil. lei şi ma-
ximum 500 salariaţi. 

b) volumul valoric total al capitalului social al societăţilor comerciale cu capital de stat (70% 
aferent Fondului Proprietăţii Private) pe salariat a fost împărţit la volumul economiilor anu-
ale ale salariaţilor (total pe ramuri şi categorii dimensionale ale societăţilor). 
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Pentru ca privatizarea să fie realizabilă într-un termen comparativ mai 
redus, apare necesară îndeplinirea următoarelor cerinţe: 

− reducerea inflaţiei care erodează înclinaţia marginală spre economii a 
agenţilor economici şi implicit investiţiile; 

− atragerea unui volum anual al capitalului străin destinat cumpărării de 
acţiuni ale societăţilor comerciale de stat - potrivit estimărilor noastre - 
de circa 289 milioane dolari SUA pentru ca, alături de aportul incon-
testabil prevalent al capitalului autohton, privatizarea să se încheie în 
aproximativ 17 ani; 

− stimularea acumulării de capital de către agenţii economici şi implicit 
a investiţiilor, pe seama unei rate ridicate a economisirilor (în ţările 
dezvoltate şi a celor care în prezent înregistrează o dinamică susţinu-
tă a PIB, se constată o pondere relativ mare a formării brute de capi-
tal); 

− acordarea de facilităţi pentru finanţarea privatizării; 
− utilizarea sistemului de amortizare accelerată a capitalului fix pentru 

întreprinderile rentabile care, deşi prezintă în unele cazuri dezavanta-
jul evaziunii fiscale, în principal, constituie o sursă importantă de fi-
nanţare a investiţiilor ca şi de înlocuire a capitalului depreciat econo-
mic. 

Calculele au fost efectuate la nivelul valorii capitalului social şi al salarii-
lor din anul 1992. Creşterea nivelului general al preţurilor, deci a inflaţiei în anul 
1993 este de natură a incetini ritmul privatizării. 

O dificultate obiectivă în calea privatizării se referă la restricţia organiza-
ţională. Privatizarea simultană a zeci şi chiar sute de întreprinderi, aşa cum s-a 
stabilit prin programul de privatizare pe anul 1993, presupune un efort organi-
zatoric şi experienţă deosebită, fie chiar şi numai pentru a verifica dacă actele 
de vânzare-cumpărare respectă procedurile legale. În prezent, personalul insti-
tuţiilor implicate în procesul privatizării este insuficient, se află în curs de forma-
re, iar infrastructura nu este adecvată. 

Considerăm că legislaţia în vigoare a privatizării în România, chiar dacă 
este susceptibilă de perfecţionări şi completări, permite o demarare practică a 
privatizării, fără a mai fi nevoie de abrogări şi promulgări a noi legi organice în 
această privinţă. 

Pornind de la unele dezarticulări şi disfuncţii în colaborarea dintre FPS, 
FPP, ministere, ANP şi societăţile comerciale, sunt necesare acte normative la 
nivel de hotărâri guvernamentale, instrucţiuni şi norme metodologice prin care 
să se stabilească riguros ce înseamnă, pentru fiecare factor implicat în privati-
zare, colaborarea cu ceilalţi factori ai privatizării, în sensul competenţelor, drep-
turilor şi obligaţiilor, ţinând totuşi seama că, în numele statului, FPS poartă răs-
punderea patrimonială pentru privatizare şi, totodată, renunţându-se la eventu-
ale ambiţii tutelare sau schimbări organizatorice formale, repetate şi în conse-
cinţă ineficiente. Trecerea FPS sub controlul guvernului şi renunţarea la relati-
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va sa independenţă şi răspunderea ce o are în faţa Parlamentului nu o consi-
derăm o soluţie fezabilă. Independenţa şi larga reprezentativitate a FPS au 
avut în vedere: asigurarea unei poziţii obiective faţă de privatizare; posibilitatea 
realizării acesteia în funcţie de necesitatea creării mecanismelor de piaţă; evi-
tarea subordonării birocratice şi partizane a unor interese locale, departamen-
tale etc. 

Important este ca toate instituţiile implicate să sprijine FPS şi nu să-l 
“submineze” prin manifestarea unor dificultăţi, suspiciuni, ambiguităţi şi piedici 
ca, de exemplu: greutatea cu care s-au transmis către FPS şi FPP actele de 
proprietate; întârzierile în înscrierea societăţilor în registrele comerciale (fără 
de care nu se pot face privatizabile); unele reticienţe şi divergenţe dintre minis-
tere şi FPP în ceea ce priveşte scoaterea la privatizare  a unor întreprinderi 
rentabile; lipsa de sincronizare în activitatea de restructurare şi fundamentarea 
solicitării de fonduri de la FPS etc. 

Nu lipsită de importanţă este şi clarificarea cât mai riguroasă a noţiunii 
de coordonare a procesului de privatizare şi a instituţiei care are cele mai bune 
condiţii pentru a face acest lucru. 

O serie de reţineri în procesul privatizării sunt provocate de lipsa de ex-
perienţă şi nerelevanţa unor metode tradiţionale sau consacrate de privatizare. 
La aceasta se adaugă teama de a nu greşi, de a nu subevalua patrimoniul sta-
tului, lipsa de informaţii statistice şi economice necesare, greutăţi în a stabili 
caracterul neutru al unor firme de consultanţă din străinătate sau din ţară. 

Încă nu se poate face prea bine distincţia dintre valoarea de inventar ac-
tualizată şi cea de piaţă a unei întreprinderi, adesea metodele de evaluare dife-
rite conducând la rezultate divergente, ceea ce presupune eforturi suplimenta-
re de analiză. 

Este îndeobşte cunoscut că privatizarea constituie un potenţial domeniu 
de manifestare a corupţiei, incorectitudinii, abuzurilor etc. Aceasta se constată, 
mai ales, în fazele de început când se poate profita, în unele cazuri, de lipsa de 
experienţă, de rigoare şi ambiguitatea cadrului legal. Astfel de dificultăţi, chiar 
cu riscul încetinirii ritmului privatizării, trebuie înlăturate întrucât, prin efectele 
lor directe sau indirecte, conduc la intensificarea fenomenelor de corupţie, 
abuzive şi speculative, la supradimensionarea unei economii paralele nesănă-
toase. 

Numeroase dificultăţi apar şi în ceea ce priveşte atragerea investiţiilor 
strategice străine, mai ales că unele experienţe de până acum au relevat nu 
numai o insuficienţă a cadrului legal românesc sau neajunsuri de natură biro-
cratico-operaţională dar şi încercări din partea investitorilor străini de a suprae-
valua în mod evident aportul lor la patrimoniul societăţilor cu capital mixt sau 
de a ocoli, prin forme absconse, o contribuţie reală, stabilită prin contractele ini-
ţial convenite, pe baze reciproc avantajoase între parteneri. 

Potrivit prevederilor legale, privatizarea şi restructurarea economico-
financiară şi tehnică reprezintă procese simultane, cu secvenţialitate şi sinergii 
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care, oricât ar părea de benefice din punct de vedere teoretic, practic se lovesc 
de dificultăţi, impedimente şi obstacole dintre cele mai serioase. În condiţiile 
unor semnale nesemnificative ale pieţei, este foarte greu să stabileşti categorii 
de întreprinderi şi strategii de restructurare după criteriile reale ale eficienţei 
economice şi sociale, adesea identificate în mod simplificator şi implicit numai 
cu cel al performanţelor de natură financiară pe termen scurt. Restructurarea 
economiei naţionale este un proces care necesită timp (structurile economice 
se schimbă numai în perioade îndelungate), iar realizarea sa presupune o ana-
liză aprofundată şi complexă la care un rol deosebit îl vor avea ministerele, in-
stitutele de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică din România precum 
şi colaborarea cu experţi străini. 

Stabilirea restructurării ante şi post privatizare reprezintă o sarcină deo-
sebit de dificilă la care se mai adaugă şi cea a supravegherii unor unităţi neren-
tabile, pentru care şansele de reabilitare sunt minime sau inexistente. 

FPS se va confrunta cu solicitări tot mai mari de fonduri pentru restructu-
rare din partea agenţilor economici, posibilităţile sale financiare şi materiale fi-
ind foarte limitate. Aceste discrepanţe vor necesita criterii şi principii de alocare 
a resurselor de restructurare deosebit de riguroase care să ţină seama de im-
portanţa strategică a societăţii comerciale, a subramurii sau ramurii, de efecte-
le economice propagate favorabile, inclusiv în ceea ce priveşte creşterea efici-
enţei, a competitivităţii şi gradului de ocupare a forţei de muncă. 

Experienţa privatizării societăţilor comerciale mici prin procedura stan-
dard (normele metodologice nr. 1/1993) a relevat că, în numeroase cazuri, sa-
lariaţii şi managerii nu pot plăti un avans de 30% în numerar şi restul sumei în 
rate pe o perioadă de cel mult 6 ani, mai ales în cazul în care numărul salariaţi-
lor unităţii este mic. Nivelul dobânzilor (peste 50%), la condiţiile bancare con-
tractate de asociaţia salariaţilor pentru plata avansului, este totalmente demo-
bilizator. Totodată băncile refuză sau sunt reticente în a acorda credite asocia-
ţiilor salariaţilor întrucât aceştia nu au posibilitatea de a garanta restituirea cre-
ditelor respective. Analiza acestei experienţe conduce la concluzia că normele 
metodologice de privatizare prin procedura standard ar trebui flexibilizate în 
ceea ce priveşte micşorarea ponderii avansului perceput la cumpărarea acţiu-
nilor de către salariaţi, reducerea dobânzii şi mărirea termenelor de rambursa-
re, cel puţin pentru anumite ramuri în care, în urma analizelor efectuate, este 
imposibil de realizat privatizarea, respectându-se ad-litteram normele menţio-
nate. 

Un obstacol potenţial în calea privatizării se referă la aspectele sociale şi 
psihologice care îşi au însemnătatea în desfăşurarea procesului. Dacă privati-
zarea va duce la creşterea masivă a şomajului, reducerea nivelului de trai, 
stratificarea exagerată a societăţii, creşterea numărului celor care trăiesc sub 
“pragul sărăciei”, atunci se va crea o opinie potrivnică privatizării şi tensiunile 
sociale vor creşte. Din acest motiv, rezultatele privatizării, nu cele scontate pe 
termenele mediu şi lung, ci chiar şi cele pe termen scurt trebuie să fie încuraja-
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toare, declanşatoare ale credibilităţii spiritului de iniţiativă şi creativitate, a justi-
ţiei sociale, bazate pe competitivitate loială, cantitatea şi calitatea eforturilor 
depuse de către fiecare individ. 

 4. Concluzii şi propuneri 
Fără a avea pretenţia unei abordări cuprinzătoare, pe baza cercetărilor 

efectuate şi a unor rezultate ale acestora expuse anterior, vom încerca să sin-
tetizăm câteva concluzii şi propuneri de natură să impulsioneze procesul priva-
tizării ca factor de relansare economică în România. 

4.1. Întrucât procesul privatizării - după cum am văzut - va fi de lungă du-
rată, sunt necesare măsuri ferme pentru ca întreprinderile cu capital de stat, 
atâta vreme cât se vor mai afla sub acest regim juridic şi patrimonial, să funcţi-
oneze eficient în condiţiile introducerii şi afirmării mecanismelor de piaţă. În 
acest sens, folosirea contractelor de reprezentare a FPS în adunarea acţionari-
lor, a delegării şi a contractelor de management în care se prevăd criterii mini-
me de performanţă credem că ar fi o soluţie în sensul revigorării eficienţei eco-
nomiei. 

4.2. Apare tot mai evidentă necesitatea accelerării privatizării de facto 
prin transformarea certificatelor de proprietate (echivalentul a 30% din patrimo-
niul societăţilor comerciale cu capital de stat) în acţiuni, în adevăratul lor sens, 
chiar dacă restul patrimoniului rămâne în gestionarea FPS. O astfel de măsură 
ar prezenta, în opinia noastră, cel puţin următoarele avantaje şi justificări: creş-
te motivaţia muncii mai ales dacă acţionarii sunt şi salariaţi, precum şi grija faţă 
de patrimoniul statului, aflat în indiviziune cu proprietatea particulară; acţionarii 
devin responsabili în calitate de proprietari în ceea ce priveşte cumpărarea şi 
vânzarea de acţiuni; se pun bazele unei pieţe primare şi secundare a capitalu-
lui, inclusiv a unei burse a titlurilor de valoare; apare nedrept ca deţinătorii de 
certificate de proprietate să-şi cumpere, propria lor proprietate, pe baza preţului 
pieţei (care piaţă nici nu există, preţurile certificatelor fiind stabilite, de fapt, tot 
pe baza valorii nete actualizate a activelor, indexate periodic cu o rată a inflaţiei 
diminuată); dividendele pe care FPP nu le vor distribui deţinătorilor de certifica-
te de proprietate decât peste 3 ani reprezintă o sumă nu numai nesigură, dar şi 
supusă unui evident proces de erodare inflaţionistă care oricum va crea tensi-
uni şi nemulţumiri în rândul celor peste 15,5 milioane de deţinători de certificate 
de proprietate; se creează premise pentru a evita, fie chiar şi parţial, corupţia şi 
abuzurile care, de regulă, se produc mai ales prin parazitări ale unor unităţi pri-
vate pe seama proprietăţii de stat; rămâne încă suficient capital de stat pentru 
a fi transferat, prin vânzare-cumpărare, investitorilor particulari din ţară şi străi-
nătate; se creează o bază reală pentru funcţionarea fondurilor financiare mutu-
ale, specializate pe diferite domenii şi cu mult mai numeroase decât cele 5 
FPP. 

4.3. Apare absolut necesară utilizarea de către FPS a unei multitudini de 
metode de privatizare, adecvate specificului fiecărui domeniu, inclusiv dimen-



 

 

351 

siunilor societăţilor comerciale. În cazul societăţilor comerciale mari, conside-
răm că trebuie îmbinată metoda privatizării integrale, acolo unde este posibil, 
cu cea a vânzării eşalonate în timp a unor pachete de acţiuni. Nu trebuie pier-
dute din vedere, în anumite cazuri justificate, nici semiprivatizările cum ar fi: 
concesionările, locaţia de gestiune, închirierea etc. 

4.4. Dată fiind lipsa de capital autohton şi străin, considerăm că o serie 
de facilităţi şi înlesniri directe sau indirecte, diferenţiate în funcţie de interesele 
economiei româneşti, ar trebui acordate atât întreprinzătorilor români cât şi ce-
lor străini, fără a neglija perimetrele protecţiei anumitor ramuri ale producţiei 
naţionale. 

4.5. O parte din fondurile realizate din vânzarea de acţiuni sau active de 
către FPS ar putea fi plasate în obligaţiuni de stat, contribuind în acest fel la 
uşurarea poverii deficitului în creştere al bugetului de stat, cu posibilităţi de re-
cuperare la anumite intervale de timp. 

4.6. În cadrul lărgirii sferei de cuprindere a patrimoniului privatizabil, con-
siderăm că o parte din regiile autonome pot întruni condiţii pentru a se trans-
forma în societăţi comerciale care ulterior să poată fi privatizate. 

4.7. Accelerarea privatizării societăţilor comerciale depinde în mare mă-
sură de contribuţia, modul de funcţionare şi capacitatea sistemului bancar, ce-
ea ce fac necesare măsuri de privatizare în domeniul băncilor comerciale şi in-
vestiţiilor. 

4.8. Ţinând seama de rolul şi competenţele FPS, stabilite prin lege, este 
necesară o sprijinire a autorităţii acestuia atât în contextul general interinstituţi-
onal, al mandatării unor atribute de privatizare a întreprinderilor mici şi mijlocii, 
cât şi al recrutării şi formării de cadre şi dotării cu mijloace tehnice şi informati-
ce necesare; formarea de economişti, auditori şi jurişti specializaţi în domeniul 
privatizării reprezintă o necesitate stringentă. 

4.9. Sprijinirea privatizării în România de către organismele financiare in-
ternaţionale şi firmele străine de consultanţă este deosebit de valoroasă, dar 
includerea specialiştilor români în acest proces este absolut necesară, dată fi-
ind conoaşterea de către aceştia a specificului economiei româneşti, precum şi 
posibilitatea unei mai bune adecvări a metodelor, tehnicilor şi experienţelor 
consultanţilor străini. 

4.10. Privatizarea reprezintă un proces care trebuie să se desfăşoare pe 
bază de strategii, programe şi priorităţi sectoriale interdependente, care să 
consolideze fluxurile economice dintre parteneri şi nu să conducă la rupturi şi 
disfuncţii în ceea ce priveşte relaţiile dintre unităţi, să consolideze, pa baze noi, 
specializările, cooperările şi subcontractarea, să restabilească importanţa con-
tractelor economice şi disciplina financiară. 

4.11. Privatizarea în România oferă mari posibilităţi pentru potenţarea 
reciprocă dintre sectorul privat şi cel public şi, în nici un caz, nu trebuie să ducă 
la contrapunerea lor, ştiut fiind că, în economiile de piaţă, întrepătrunderea din-
tre cele două tipuri de proprietate a devenit o tendinţă a ultimelor decenii, chiar 
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dacă, din punct de vedere cantitativ şi calitativ, raportul dintre cele două sec-
toare se modifică în favoarea sectorului privat; sectorul de stat nu-şi pierde în-
semnătatea, funcţiile sale se transformă, reprezentând un domeniu al îmbinării 
eficienţei economice şi sociale pentru întreaga economie, un factor care preia 
o serie de riscuri, facilitând  eficienţa întreprinzătorilor particulari. Sectorul de 
stat în România este o sursă potenţială de consolidare şi mărire a sectorului 
privat, inclusiv prin faptul că, în prezent, o serie de investitori particulari străini 
preferă să colaboreze cu întreprinderi de stat care prezintă mai multe garanţii 
şi o forţă economică mai mare. 

4.12. Cadrul juridic actual trebuie completat cu o serie de legi şi alte acte 
normative de natură să accelereze privatizarea în domeniile următoare: mono-
polul de stat, concesionarea, amortizarea mijloacelor fixe, valorile mobiliare şi 
bursa de valori, falimentul, creditul comercial şi agricol, sponsorizarea, regimul 
şi circulaţia titlurilor de valoare, investiţiile, subscripţia publică, reglementarea 
relaţiilor dintre proprietar şi chiriaş, contractele economice, protecţia mediului 
înconjurător etc. 

4.13. Reglementări speciale se impun în ceea ce priveşte reprezentarea 
intereselor statului şi participarea acestuia la patrimoniul diferitelor societăţi 
comerciale în proporţie egală, majoritară, minoritară sau prevalându-se de 
drepturi speciale cum ar fi: acţiuni privilegiate, acţiunea de aur etc. 

4.14. În procesul privatizării, atragerea corporaţiilor multinaţionale repre-
zintă un factor cu importanţă deosebită de natură să catalizeze mecanismele şi 
forţa pieţei, ţinând seama de cele mai înalte standarde internaţionale. 

 
* * 

* 
 
Deşi considerată de mulţi specialişti o problemă cu prevalente canotaţii 

şi opţiuni politice, în opinia noastră, privatizarea apare “par excellence” un pro-
ces economic şi social riguros, bazat pe criterii, principii, obiective, strategii şi 
programe care trebuie să conveargă spre creştera eficienţei economice şi con-
solidarea mecanismelor de realizare a acesteia, bazate pe libera iniţiativă, 
consens şi coparticipare a indivizilor la proprietate, conducere şi profit, în con-
diţiile funcţionării reale a unui stat de drept. 
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ŞOMAJ-INFLAŢIE O PROVOCARE  
PENTRU ECONOMIA ÎN TRANZIŢIE? 

Constantin CIUTACU 

1. Repere introductive 
Dintre formele cele mai grave ale dezechilibrelor cu care se confruntă 

economiile contemporane - indiferent de nivelul lor de dezvoltare - două sunt 
din ce în ce mai greu de soluţionat: şomajul şi inflaţia. 

Aceste fenomene sunt cu certitudine produsul funcţionării mecanismelor 
specifice economiei de piaţă; ele însoţesc tot mai adesea atât procesele de 
creştere, cât şi pe cele de criză, respectiv stagnare sau chiar descreştere eco-
nomică - desigur în proporţii şi forme de manifestare diferite de la o perioadă la 
alta sau de la o ţară la alta. 

Despre inflexiunile şi dezvoltările teoretice ataşate respectivelor forme 
grave de manifestare a dezechilibrelor şi disfuncţionalităţilor din economiile 
contemporane s-ar putea expune foarte multe argumente favorabile uneia sau 
alteia dintre concepţiile dominante. 

Pentru România, atât dimensiunea şomajului şi înflaţiei, cât şi formele de 
manifestare, cauzele, raportul dintre ele, dar mai ales căile de diminuare şi 
asanare a efectelor acestor maladii, sunt tot atâtea subiecte presante, de o 
maximă actualitate. 

În încercarea de diagnosticare, profilaxie şi tratament specifice şomajului 
şi inflaţiei se poate observa la noi o anume superficialitatea şi chiar o blazare. 

Între acestea, una dintre concluziile fundamental-superficiale care se 
enunţă cel mai adesea de către practicieni, dar şi de teoreticieni este şi aceea 
după care între rata şomajului şi cea a inflaţiei este o relaţie de determinare re-
ciprocă. 

Cu alte cuvinte, întreaga strategie de înlăturare a şomajului şi a inflaţiei 
ar porni de la necesitatea alegerii între cele două rele: ori şomaj, ori inflaţie; fă-
ră una din aceste boli nu se poate face tranziţia la economia de piaţă, iar ine-
xistenţa ambelor racile ar face dovada că reforma nu există sau avansează 
lent. 

Deci, dacă se doreşte sau se urmăreşte scăderea ratei inflaţiei până la 
zero, este necesar să se accepte o sporire inevitabilă, eventual proporţională a 
şomajului, tot astfel cum a nu accepta decât o rată naturală a şomajului (2-5% 
din populaţia activă) înseamnă a arunca ţara în mod conştient într-o inflaţie im-
posibil de stăpânit. Cauza creşterii explozive a preţurilor rezidă, în concepţia 
unor economişti, în sporirea foarte înceată a şomajului.  
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În fapt, inflaţia şi şomajul - ca boli ce tind să devină cronice pentru orga-
nismul economic românesc - au foarte multe cauze comune, dar tot aşa de 
adevărat este că ele sunt  amplificate şi de factori specifici; un asemenea 
enunţ nu ne poate conduce decât pripit la concluzia că înlăturând una, va dis-
părea automat şi cealaltă maladie. 

Care este însă fundamentul teoretic al acestei concepţii superficiale? 
A.W.Phillips a reuşit să verifice  - pe datele statistice ale Angliei din peri-

oada 1861-1957 - că între salariile nominale şi rata şomajului este o relaţie ne-
gativă (inversă). Cum între creşterea salariilor şi cea a preţurilor apare statistic 
o corelaţie pozitivă, unii economişti - chiar de marcă - au tras concluzia că între 
rata inflaţiei şi rata şomajului este o relaţie ce poartă denumirea de curba Phil-
lips. Dacă numai aşa ar sta lucrurile, concluzia imediată şi unică ar fi că nu 
există decât o singură rată a şomajului compatibilă cu inflaţia nulă. 

Ulterior s-a demonstrat econometric faptul că relaţia inflaţie- şomaj este 
extrem de instabilă şi în cele mai multe cazuri corelaţia lipseşte cu desăvârşire. 

Monetariştii au utlizat curba Phillips pentru a-şi argumenta teoria lor după 
care combaterea şomajului conduce pe termen mediu la creşterea inflaţiei, 
transferând cauzele profunde ale şomajului pe piaţa muncii şi nu pe cea finan-
ciar-monetară. 

În fapt, istoria şi practica economiilor de piaţă arată că există o multitudi-
ne de cazuri (ţări şi perioade) în care şomajul şi inflaţia cresc sau scad conco-
mitent tot astfel cum se întâmplă adesea ca inflaţia să crească iar şomajul să 
scadă simultan. 

Afirmarea existenţei unei asemenea corelaţii pentru România şi mai ales 
a unei dependenţe şi determinări exclusiv reciproce a celor două fenomene ni 
se pare forţată şi  de tendinţă conjuncturală de a teoretiza imposibilitatea sto-
pării practice prin mecanisme şi politici riguroase a fiecăreia dintre cele două 
maladii. 

În realitate, pe lângă determinarea reciprocă, cauzele şomajului şi inflaţi-
ei sunt extrem de complexe. Un raţionament global ne permite să susţinem că 
actualmente una dintre cauzele inflaţiei înalte din România o constituie tocmai 
creşterea şomajului.  

Aşa de pildă, costul social al şomajului cuprinde următoarele elemente: 
costul întreţinerii şomerilor fără a produce nimic; pierderea globală de câştig 
pentru cei ce lucrează; pierderile de producţie şi de contribuţii fiscale şi sociale 
neîncasate; costuri pentru combaterea proliferării fenomenelor antisociale ge-
nerate de şomeri (hoţii, jafuri, toxicomanie, prostituţie, crime etc.); costurile 
reinserţiei sociale a şomerilor (cheltuieli de reconversiune şi recalificare, inves-
tiţii pentru noi locuri de muncă ş.a.). Toate aceste elemente de costuri sunt pro-
fund inflaţioniste. 

Pentru a susţine o asemenea afirmaţie vom oferi numai câteva calcule 
grosiere şi permanent amendate de inflaţie şi şomaj: pentru a acorda ajutor şi 
indemnizaţie de şomaj la un milion de şomeri/an - cifră pe care România a de-
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păşit-o şi care va fi mult mai mare - la un salariu mediu lunar brut de 40000 lei 
sunt necesare 240 miliarde lei anual; fondul de salarii economisit este de circa 
480 miliarde lei şi pentru acesta, la bugetul de stat, la cel al asigurărilor sociale 
şi la fondul de şomaj se vor înregistra următoarele pierderi: 120 miliarde lei di-
minuare a impozitului pe salariu ca venit la buget, reducerea contribuţiilor la 
asigurările sociale tot cu aproximativ 120 miliarde lei, scăderea vărsămintelor 
la fondul de şomaj cu minimum 22 miliarde lei. Totalul pierderilor de venituri în-
sumează circa 240 miliarde lei, la care se adaugă contravaloarea indemnizării 
şomerilor de 240 miliarde lei şi rezultă circa 500 miliarde lei. Dacă am continua 
calculele, probabil că vom depăşi 1 000 miliarde lei anual. 

Pentru a nu apărea ca argumente cifrice valabile numai în România şi 
lipsite de suport internaţional, vom aminti că P.A.Samuelson considera şomajul 
echivalent cu a arunca în mare o enormă cantitate de mărfuri; tot Samuelson 
concluziona că aceasta este cea mai mare pagubă a unei economii moderne, 
mult mai mare decât pierderile generate de monopoluri, de tarifele vamale, de 
cote etc. Cu alte cuvinte, pierderile presupuse a fi generate de un centralism 
sau dirijism excesiv sunt înlocuite cu cele rezultate din şomaj. P.A.Samuelson 
şi W.Nordhaus 1) au apreciat că S.U.A. au pierdut pentru perioada 1975-1984 - 
la o rată de şomaj de 7,6% (în România aceasta este de circa 9,4% actual-
mente) - peste 1 330 miliarde dolari produs naţional brut, ceea ce reprezintă 
35% din realizările medii ale perioadei respective. La aceste pierderi, ce pot fi 
contabilizate, oferim şi o evaluare britanică, citată de un consilier al Curţii de 
Conturi a Franţei, potrivit căreia un milion de şomeri va conduce peste 5 ani la: 
50000 morţi suplimentar, 60000 cazuri de maladii mentale şi 14000 condam-
nări penale2). 

În fine, vom mai aminti că şomajul este un fenomen care se autorepro-
duce şi este însoţit permanent de amplificarea activităţilor subterane, a econo-
miei negre, paralele, greu de controlat şi de evaluat. 

Cert este că tentativele de reducere a inflaţiei prin şomaj sau a şomajului 
prin inflaţie, n-au dat rezultate nicăieri în lume. Asemenea demersuri pun ori-
cum în discuţie întreaga teorie economică recurgând permanent la filtrarea lor 
prin prisma practicii şi a consecinţelor sociale. 

2. Problematica actuală a şomajului şi inflaţiei  
în economia României 

România cunoaşte astăzi pe deplin maladia şomajului, cu forme de ma-
nifestare “de nivel european”, dar şi cu trăsături specifice.  

a) Principalele caracteristici ale şomajului din România sunt: dezvol-
tarea accelerată; tendinţă de cronicizare; este un şomaj de subproducţie (nu de 
supraproducţie ca în alte ţări); este înregistrat pe fondul descreşterii, a involuţi-
ei economice şi nu pe cel al creşterii; este însoţit de fenomene de emigrare a 
forţei de muncă şi nu de imigrare; nu mai poate fi anihilat prin reducerea ratei 
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de activitate şi a duratei legale a muncii pentru că acestea au fost măsuri ce s-
au implementat deja; este însoţit şi amplificat de proliferarea pieţei negre, para-
lele a muncii; se manifestă în condiţiile în care piaţa muncii nu funcţionează şi 
nu ea este cea care soluţionează echilibrul dintre cererea şi oferta de mână de 
lucru; a apărut înaintea reglementării regimului de proprietate, toţi şomerii înre-
gistraţi sunt şi viitori potenţiali posesori de acţiuni prin certificatele de proprieta-
te (un asemenea fapt ar putea fi incriminat ca o lezare a drepturilor fundamen-
tale ale omului - în condiţiile în care aproape întreaga populaţie în vârstă de 
muncă şi nu numai sunt proprietari - şi numai unii sunt şomeri); afectează toate 
structurile demoeconomice ale populaţiei active, cu preponderenţă femeile şi 
tinerii; ponderea şomerilor ce beneficiază de protecţie socială în numărul total 
de şomeri este variabilă pe provincii; cele mai afectate sunt  Oltenia şi Moldo-
va; numărul şomerilor la 100 persoane (resurse de muncă, ocupate sau salari-
aţi) prezintă cea mai gravă situaţie în Moldova; ponderea altor resurse de 
muncă (ce nu sunt nici ocupate, nici şomeri) în totalul resurselor şi care se 
constituie în potenţiali şomeri înregistrează cote înalte în Dobrogea (15,1%), 
Banat (12,3%) şi Bucureşti (12,1%), faţă de numai 7% în Moldova (anexele 1-
2) etc. 

Pentru a mai puncta încă unele amănunte cu privire la trăsăturile şoma-
jului în România, vom aminti, de pildă, şi următoarele elemente comparative: 
numărul de salariaţi în industria Franţei s-a redus cu cca. 1,3 milioane persoa-
ne în 13 ani (cu o medie de 100 mii pe an), iar în România, numărul celor ocu-
paţi în industrie a scăzut cu 1 milion persoane în 2 ani (cu o raţie de 500 mii pe 
an); PIB a scăzut în România cu peste o treime faţă de 1989 şi dacă ar fi să 
respectăm legea lui Okun3)  - care susţine că în S.U.A., dacă PIB se reduce cu 
2%, rata şomajului ar fi necesar să crească cu 1% - rata şomajului ar trebui să 
fie la noi nu 9%, ci dublul acesteia.   

b) În legătură cu tipurile şi cauzele şomajului 
În ultimele două decenii s-au făcut progrese însemnate în domeniul teo-

riei şomajului; acestea au fost stimulate mai ales de practica economică desfă-
şurată sub constrângerile produse de noile fenomene generate de şocurile pre-
ţului petrolului. Astăzi, în urma contribuţiei unor economişti şi econometrişti, în-
tre care se remarcă E. Malinvaud, s-au cristalizat două tipuri de şomaj: cel ke-
ynesian considerat a fi determinat de insuficienţa cererii şi cel clasic, în care 
oferta nu se poate realiza prin rentabilizarea producţiei.  

Se pot face multe comentarii pe marginea acestor tipologii ale şomajului 
mai ales pentru România. Noi considrăm că asistăm la o coexistenţă sau con-
comitenţă a şomajului keynesian (lipsa cererii şi deci a veniturilor) cu cel clasic 
ce presupune imperativul creşterii economiilor, a acumulărilor şi investiţiilor 
pentru dezvoltarea de noi capacităţi de producţie în anumite domenii. 

Tot la fel de adevărat este că în România deşi există capacităţi de pro-
ducţie ele nu pot fi folosite şi din cauza constrângerilor externe ce incriminează 
o lipsă de competitivitate care nu este însă neapărat reală. 
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Încercarea de  expunere şi explicare a cauzelor şomajului în România, 
necesită mai întâi o remarcă de principiu: orice economie în care decalajele în-
tre cerere şi ofertă se accentuează pe toate cele patru pieţe, probează meca-
nisme economice, juridice, administrative şi instituţionale care sunt fie insufici-
ente, fie inadecvate, fie bolnave. Prin aceste mecanisme dezechilibrele se cu-
mulează şi se amplifică reciproc, vărsându-se în principal asupra pieţei muncii 
şi pieţei monetare care joacă un rol de sinteză în funcţionarea sistemelor eco-
nomice. 

Pentru a întări şi mai mult aceste afirmaţii, vom mai spune că nivelul 
ocupării nu rezultă nicidecum exclusiv din confruntarea cererii şi ofertei de 
muncă tot astfel cum nu acestea vor fi cele ce fixează nivelul salariilor reale. 

Ceea ce îl detaşează pe Keynes de majoritatea economiştilor din şcoala 
monetaristă şi de cei de sorginte liber-schimbistă este tocmai viziunea sa glo-
bală referitoare la ocupare, monedă şi dobândă, respectiv analiza în termeni 
de “circuit economic”, în scopul spargerii cercurilor vicioase: economii globale-
investiţii globale; producţie-venituri; venituri-cerere; cerere-producţie; producţie-
ocupare. 

În această viziune, ocuparea depinde de cerere, cererea este dată de 
venit, venitul se compune din salarii, profit şi dobândă, cererea este consum şi 
investiţii etc. Nivelul ocupării este o rezultantă a nivelului producţiei şi cererii, a 
repartiţiei acesteia pentru consum şi investiţii, a eficienţei capitalului, a ratei 
dobânzii, a nivelului veniturilor şi a mărimii costurilor. Anticipările în aceste 
segmente sunt supuse unor riscuri inevitabile. 

În concepţia şcolii clasice, premisa concurenţei perfecte - ca o condiţie 
normativă, automatistă, mecanicistă, utopică şi falsă - presupunea că există o 
combinaţie de preţuri care creează echilibru pe toate pieţele şi economia func-
ţionează la întreaga capacitate. O asemenea aserţiune de pornire este absolut 
inoperantă astăzi, mai ales în România. În realitate, echilibrele între cererea şi 
oferta de pe piaţa bunurilor, de pe cea a capitalurilor sau cea monetară pot să 
se realizeze sau să fie însoţite de ample fenomene de subocupare şi şomaj. 

De regulă, se analizează numai echilibre valorice pe cele trei pieţe, iar pe 
piaţa forţei de muncă obiectul este omul cu nevoile sale; nu se operează nici o 
analiză în unităţi de măsură naturale sau fizice; nu se face apel la pragul de sa-
turaţie al pieţei; numai când fiecare piaţă ar  fi saturată preţurile nu ar fi alterate 
de decalajul cerere-ofertă; asemenea echilibre se realizează cel mai sigur într-
o economie bolnavă prin dispariţia totală a unuia sau a ambilor termeni ai ecu-
aţiei; de pildă, echilibrul pe piaţa muncii, când cererea este zero, se poate re-
duce la absurd prin dispariţia totală a ofertei; tot aşa dacă oferta de bunuri de 
consum alimentar tot scade şi preţul creşte permanent se ajunge la un echili-
bru bazat pe o foame generalizată. Din punct de vedere economic asemenea 
echilibre sunt posibile şi pot fi chiar “ştiinţific modelate” şi demonstrate, dar 
economia este încă şi o ştiinţă socială în care cererea nu este numai simplă 
cerere, ci este şi expresia unor nevoi biologice, vitale. 
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Argumentele şi contraargumentele teoretice şi practice în cazul pieţei 
muncii şi chiar al altor pieţe sunt permanent de natură relativă, duală. 

În România, coexistenţa, coabitarea şomajului relativ înalt şi a inflaţiei 
înalte se produce în condiţiile existenţei unei oferte reduse de bunuri şi respec-
tiv a presiunii ofertei înalte de forţă de muncă; deci, este puţin invers decât în 
teoriile economice amintite, în care coabitează cererea înaltă pe ambele pieţe. 
Inflaţia apare şi la cerere înaltă şi la ofertă înaltă, dar şi la cerere înaltă şi ofertă 
redusă etc. 

Discuţiile se pot purta în continuare pe bază de teze şi antiteze pe 
exemplul zilei de azi sau poate al zilei de mâine; în genere, când se are în ve-
dere perspectiva, se impune a se considera deopotrivă şi trecutul. Aşa cum 
Keynes spunea că pe “termen lung vom fi cu toţii morţi”, noi putem cita aici pe 
neokeynesişti care afirmă că orice model sau politică economică ce nu au în 
vedere ireversibilitatea timpului istoric şi incertitudinea în raport cu viitorul sunt 
impertinente. 

Care ar fi în aceste condiţii cele mai importante cauze ale şomajului 
în România? 

Prin conţinutul său, oricât de complet ar fi un răspuns la o asemenea în-
trebare, acesta poate părea parţial partizan, incoerent şi relativ. Cu toate aces-
tea noi ne oprim pe scurt, fără prea multe argumente - din lipsă de spaţiu - la 
următoarele cauze supuse oricând altei ierarhii: 

− căderea cvasitotală a cererii de bunuri de capital şi prăbuşirea pieţei 
investiţiilor care ajunsese să deţină 35-40% din venituri; 

− stagnarea şi chiar reducerea cererii de bunuri de consum însoţită de 
pierderea pieţei naţionale a acestei producţii prin recurgerea la impor-
turi ce aduc comisioane imediate pentru agenţii privaţi sau publici. Un 
asemenea fenomen este într-un fel normal: este mult mai uşor de în-
casat comisioane din importuri de bunuri decât de a încerca să orga-
nizezi producţia lor internă, după care să poţi obţine un profit sau un 
comision de export care ar fi mult mai mici comparativ cu eforturile 
depuse; 

− pierderea pieţei de export pentru o mare parte a producţiei de bunuri 
de capital sau de consum care au rămas fără cerere; 

− practicarea unei politici monetare şi de credit inadecvate condiţiilor de 
criză ale economiei româneşti; 

− lipsa unor mecanisme juridice capabile să instrumenteze regulile jocu-
lui pe cele patru pieţe şi să confere rigoare şi autoritate oricărei gu-
vernări a tranziţiei.  

Dintre aceste cauze, care pot fi cu uşurinţă multiplicate, nuanţate, argu-
mentate şi chiar respinse, o importanţă aparte pentru noi o au cele de sorginte 
monetar-financiară, fapt pentru care vom insista în a le enunţa şi a le detalia, 
incriminându-le prin prisma interesului economiei naţionale. 
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Între şomaj, inflaţie şi politica monetară şi de credit există o seamă de 
conexiuni directe şi inverse care de cele mai multe ori sunt extrem de greu de 
probat cu certitudine şi rigoare. De altfel, în acest “pachet” de probleme se 
poate interveni cu “seturi” de argumente teoretice şi practice supuse unui rela-
tivism cvasiperpetuu. 

 Oricât am evita problemele monetare şi incidenţa lor cu inflaţia şi şoma-
jul, ele există; moneda nu este neutră pentru că nu se poate transforma eco-
nomia într-una de troc. Moneda ca instrument singular de măsură a fenomene-
lor economice asigură legătura între prezent şi viitor; ceea ce este însă la fel 
de important din punct de vedere psihologic, moneda “ajută” oamenii să facă o 
permanentă comparaţie şi legătură între trecut şi prezent. Prin această reme-
morare zilnică a valorii trecute a monedei şi prin ea a produselor şi a muncii, 
viitorul apare încărcat de incertitudine - deşi noi am invocat ireversibilitatea 
timpului istoric. 

În România de astăzi - intim legate de monedă sunt: valoarea de schimb 
a acestei mărfi, preţul său intern şi extern, creditul şi dobânda, toate cu impact 
direct asupra preţurilor şi salariilor, costurilor, profitului, investiţiilor şi inflaţiei. 

Referitor la valoarea monedei, recurgerea la devalorizări succesive - ce 
tind să devină săptămânale sau zilnice - a condus la un lanţ de fenomene care 
anulează orice încercare de gândire strategică, orice “schiţă” politică de per-
spectivă, care instaurează dominaţia unui haos economic general în sistemul 
de preţuri şi valori. Este vorba de pericolul  aşa-zisei evoluţii după tipul curbei 
în J. 

Cele mai puternice devalorizări ale monedei în ultimii 2-3 ani s-au înre-
gistrat în Rusia şi România, paradoxal, ţări a căror situaţie financiară externă 
era mult mai favorabilă comparativ cu oricare stat est-european. 

Prin devalorizarea leului acesta a încetat de a mai fi un barometru al op-
ţiunilor între consum şi investiţii, între consumul actual şi cel viitor; leul nu mai 
este un instrument al deciziilor de strategie, de restructurare sau de gândire; 
nu se mai pot încheia contracte de producţie sau de muncă pe termen scurt, 
mediu sau lung pentru că totul este fluid; totul se rezumă la valorile şi jocurile 
zilei, la raportul leu/dolar; moneda naţională şi-a încetat rolul productiv, ea are 
exclusiv un rol speculativ, se schimbă permanent pe dolari pentru tezaurizare; 
preferinţa pentru lichiditate ca o cauză a subocupării a fost semnalată la vre-
mea sa de Keynes; la noi această preferinţă vizează dolarul care apoi este 
transferat în afară; nici nu poate fi vorba de investire sau economisire măsurate 
în lei; cursul valutar funcţionează autonom, desprins aproape complet de rigori-
le unor echilibre ale economiei naţionale, de cerinţele producţiei naţionale; leul 
nu mai îndeplineşte funcţiile minime elementare, de măsură a valorii mărfurilor 
decât prin intermediar; “ciocanele monetare” succesive şi devalorizarea mone-
dei sunt o permanentă anticipare a creşterii preţurilor; la acestea se adaugă şi 
alte asemenea anticipări cum ar fi subvenţiile sau TVA-ul, care se cumulează 
cu devalorizarea şi cu practica dobânzilor înalte, prin acestea, în mecanismul 
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economic real, de formare a preţurilor, costul nu mai este un element primar, 
iar salariul devine nu un preţ sau un cost al muncii, ci un instrument de supra-
vieţuire, de falsă protecţie socială. Salariul nu mai îndeplineşte funcţia produc-
tivă şi nici pe cea de eficienţă, relaţiile salarii-productivitate sau salarii-profit nu 
funcţionează; ele sunt zilnic anulate şi invalidate; toate funcţiile de reglare prin 
valori şi monedă naţională sunt marginale şi indirecte; se înregistrează întâi ni-
velul şi creşterea preţurilor şi apoi se determină costurile şi nu invers; salariile 
vin şi ele ex-post; întreaga economie este aruncată zilnic într-o incertitudine; 
prin ancorarea zilnică mai ales la cursul de pe piaţa neagră a valutelor, Banca 
Naţională s-a autodesfiinţat ca instituţie de importanţă vitală; este vorba mai 
ales de deţinerea unui monopol atotputernic de către această instituţie care 
aparent “stă cu un ochi la FMI şi cu altul la piaţa subterană”; ea tinde să deţină 
astfel un monopol absolut al preţurilor şi salariilor pe care nici o firmă mare sau 
mică, centrală sindicală sau chiar guvern nu-l pot descifra; prin acest veritabil 
“abuz de putere”, voit sau impus din exterior, preţul leului şi al tuturor produse-
lor interne sau externe capătă “determinări mafiote”, aberante care dictează şi 
erodează viabilitatea întregului organism economic naţional, inclusiv proporţiile 
şomajului şi ale inflaţiei; inflaţia, preţurile şi salariile nu sunt în România de as-
tăzi determinate de  monopolurile productive interne, de raporturile cerere-
ofertă, de costurile reale sau de echilibrul de forţe între partenerii sociali; ele 
sunt rezultanta raportului de forţe dintre Banca Naţională, partenerii financiari 
externi şi piaţa neagră din interior. 

Aşa-zisa stimulare a exportului prin devalorizarea monedei şi respectiv 
scumpirea importurilor nu mai au timp să se manifeste; se impinge permanent 
economia spre politica dublului deficit (bugetar şi al balanţei de plăţi) care nu 
asigură nici un viitor pentru economia românească, inclusiv pentru combaterea 
şomajului, a inflaţiei şi pentru asigurarea creşterii economice şi a succesului 
reformei şi tranziţiei. 

Pe lângă politica cursului de schimb al leului, al doilea factor esenţial de 
bulversare şi anulare a oricărei încercări de restructurare şi reformă economică 
constructivă este rata dobânzii. Aceasta, prin dimensiunile impuse, anulează 
orice investiţie datorită ridicării exigenţelor faţă de rata profitului la cote imposi-
bile; orientează haotic structura investiţiilor şi a economiei; anulează cererea 
de bunuri de capital şi aruncă în viitor faliment numeroase firme de profil, gene-
rând şomaj în proporţii încă inestimabile; rata dobânzii devine în condiţiile ac-
tuale un instrument profund inflaţionist, antiproductiv, antiocupaţional, genera-
tor de şomaj şi antireformist. Pretenţia după care este  necesară o dobândă 
minimă real-pozitivă şi o restricţionare a creditelor şi a arieratelor este iluzorie. 
Creditele se autoreproduc numai prin dobânzi şi inflaţia generată de ele şi de 
cursul de schimb. 

Acestea sunt numai câteva argumente care demonstrează că afirmaţia 
după care în România cauza inflaţiei este şomajul prea mic nu numai că este 
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nefondată, dar pare  să deturneze atât teoria  şi practica economică, câţ şi opi-
nia publică de la cauzele reale ale crizei. 

3. Căi de combatere a şomajului şi inflaţiei 
Prima condiţie a unui succes într-o întreprindere extrem de dificilă - cum 

este problema şomajului şi a inflaţiei - este elaborarea unei strategii cu un mi-
nim de obiective riguros alese şi apoi urmărite şi transpuse în practică prin paşi 
de natură economică, juridică şi, la nevoie, şi administrativă. 

a) Condiţia indispensabilă a demersului pentru diminuarea şomajului o 
constituie elaborarea unui program naţional de ocupare a forţei de muncă.  

Acest program nu poate fi instrumentat într-un mediu incert, instabil, flu-
id; este evident că ar fi necesare o seamă de măsuri prealabile de programe 
secvenţiale strategice vizând restructurarea tehnică şi tehnologică, şi pe 
această bază clarificarea duratei şi structurii sistemului de învăţământ şi forma-
re profesională, dar şi a sistemului de retragere, de programe şi durate ale vie-
ţii active şi ale săptămânii de lucru etc. Pentru a se elabora şi urmări un astfel 
de program este benefică înfiinţarea unei Agenţii Naţionale pentru Ocupare; 
aşa cum raţiunile înfăptuirii reformei au impus crearea Agenţiei Naţionale de 
Privatizare, a Agenţiei Române de Dezvoltare etc., apare ca necesară şi o 
agenţie care să se ocupe de capitalul uman pentru care se înfăptuieşte reforma. 

Într-o mare de incertitudini singurele  elemente relativ certe pe baza că-
rora se poate proiecta arhitectura şi structura economiei naţionale sunt resur-
sele de muncă şi pământul. Aceste două resurse pot oricând să o determine 
pe cea de a treia necunoscută care este capitalul; numai pornind astfel putem 
determina necesarul de capital şi apoi căutăm şi în special alegem sursele. 

b) Între căile-premisă de luptă împotriva şomajului şi a inflaţiei, din raţiu-
nile expuse anterior nu putem să nu reţinem, pe planul al doilea, necesitatea 
practicării unei politici monetare şi financiare compatibile cu interesul naţional, 
cu ocuparea forţei de muncă, cu stimularea producţiei, a exportului şi a investi-
ţiilor printr-un maxim de stabilitate şi de ordine internă. 

c) Promovarea unor politici active antişomaj.  
În acest sens vom aminti că protecţia socială a şomerilor, aşa cu este ea 

reglementată şi folosită astăzi, intră în sfera paleativelor, a politicilor pasive. 
Există două grupe de politici antişomaj şi antiinflaţie: una expansivă şi al-

ta restrictivă. 
Politicile expansive cuprind un pachet de măsuri ce vizează creşterea 

cererii. Este vorba aici de stimularea investiţiilor ca motor al ocupării şi creşterii 
economice, de politici de venituri - respectiv salarii şi profituri bazate pe spori-
rea volumului producţiei şi al vânzărilor şi nu prin valori şi preţuri. 

Dacă vom vorbi de expansiunea cererii, în primul rând ne referim la cere-
rea şi piaţa internă. Nu se poate concepe o politică antişomaj şi antiinflaţie atâ-
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ta timp cât producţia naţională a scăzut la jumătate, exporturile mai reprezintă 
o treime, investiţiile interne sunt ca şi inexistente etc. 

Prima condiţie de reuşită a unui asemenea demers îl constituie recâşti-
garea pieţei naţionale, recucerirea acesteia de către propria producţie. Reuşita 
nu se poate asigura fără o politică vamală şi un raport de schimb adecvate. 

Liber-schimbiştii văd în politica de protecţie vamală o cortină de fier ce 
nu ar fi necesară decât în cazul unui pericol major. Suntem de acord cu aceas-
tă teză şi afirmăm că România cunoaşte astăzi un asemenea pericol major. În 
România există un mare număr de şomeri şi resurse variate nefolosite, iar noi 
nu protejăm piaţa internă, ci produsele altora; importăm bunuri de consum pe 
credite de consum care devin datorie externă.  

Nu se va putea combate şomajul şi inflaţia din România atâta timp cât 
din magazine au dispărut produsele româneşti şi, din raţiuni de deschidere şi 
imagine externă, importăm şi sare pe valută.  Aceasta constituie una dintre ce-
le mai grave anomalii pe care istoria economică o va consemna şi noi suntem 
obligaţi să o semnalăm astăzi pentru a nu fi judecaţi morţi. 

Importul masiv de orice în condiţiile lipsei de control şi protecţie a pieţei 
naţionale reprezintă un impuls spre inflaţie, instabilitate şi şomaj; efectul demul-
tiplicator al importurilor accentuează şi fragilitatea structurilor economiei naţio-
nale. 

Cu alte cuvinte, recucerirea pieţei interne a bunurilor de consum - înce-
pând cu cele agricole şi continuând cu cele industriale - constituie un impera-
tiv vital de politică economică de la care porneşte orice restructurare. Tot 
de aici se va putea începe ofensiva pentru a recâştiga rolul costului în dimen-
sionarea preţurilor interne şi respectiv rolul preţurilor, salariilor, profiturilor, in-
vestiţiilor şi dobânzii ca pârghii esenţiale ale pieţei şi ale unei structurări realiste 
- pozitive şi productive - a economiei naţionale. 

Între politicile expansive de combatere a şomajului un rol esenţial îi revi-
ne industriei. Suntem obligaţi în legătură cu acest fapt să ne expunem punctul 
de vedere pe baza cunoştinţelor şi a conştiinţei proprii. Nu orice creştere a 
producţiei duce la sporirea ocupării, iar sporirea ocupării nu determină în mod 
egal variaţia numărului şomerilor. Tot în acest sens vom arăta că într-un studiu 
foarte recent al Băncii Mondiale pe problemele pieţei muncii în România sunt 
formulate ca cerinţe pentru piaţa muncii în perioada de tranziţie următoarele: 
să contribuie la reducerea dezechilibrelor macroeconomice şi la stabilizarea 
preţurilor; să fie un suport al restructurării prin alocarea eficientă a muncii şi să 
maximizeze ocuparea productivă. Au existat şi persistă la noi păreri după care  
problemele ocupării se vor soluţiona în România prin agricultură şi servicii. În 
genere, structura sectorială a ocupării are o determinantă istorică, tehnică, 
tehnologică şi socială; aceasta se schimbă foarte lent şi schimbările sunt dicta-
te de permeabilitatea şi capacitatea de absorbţie a economiei, dar şi de capita-
lul uman. Nu în ultimul rând foarte importantă este productivitatea şi venitul ca 
motor al cererii şi al investiţiilor. Din punct de vedere al productivităţii, România 
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se afla în 1989 departe de nivelul din ţările cu o economie de piaţă matură, iar 
astăzi distanţa a crescut şi mai mult. Transferul logic de populaţie din primar 
spre secundar şi apoi spre terţiar sau cuaternar se face prin mijlocirea produc-
tivităţii şi a venitului. A considera că posibilităţile de ocupare viitoare se canto-
nează în primar şi terţiar dovedeşte o concepţie superficială, nerealistă care, 
transpusă în practică, ar condamna economia la o scădere potenţială a nivelu-
lui bogăţiei şi veniturilor. România se caracterizează printr-o suprapopulare şi 
respectiv subocupare în agricultură; dacă ar mai creşte această ocupare agri-
cultura ar fi şi mai mult condamnată la ineficienţă şi la producţie de subzistenţă. 
Din acest sector inevitabil va fi necesară eliberarea de forţă de muncă. 

În servicii, de asemenea, pentru încă o perioadă de timp nu se poate 
conta pe o creştere a ocupării; dacă aceasta s-ar produce rapid, România ar 
merge, din punct de vedere al eficienţei structurilor ocupaţionale şi al producti-
vităţii, nu spre lumea întâia, ci spre cea de-a treia. 

În afara pierderii de venit, terţializarea “goleşte” economia de locuri de 
muncă; are loc un transfer de ocupare şi de venit şi nu o creare de locuri de 
muncă. Privitor la acest aspect, în Franţa, de pildă, la 10 locuri de muncă crea-
te în terţiar şomajul se diminuează cu 1-2 persoane, în timp ce la acelaşi nu-
măr de noi ocupaţi în industrie şomajul se diminuează cu 6-8 persoane.4) Ocu-
parea în servicii nu are efect de antrenare şi de autoreproducere; aceasta se 
caracterizează printr-un transfer de forţă de muncă împreună cu cererea pe 
baza unor surse de venit create în alte sectoare. Practic, în România, actual-
mente populaţia nu mai dispune nici de veniturile necesare pentru a apela la 
servicii la nivelul anului 1989. 

Prima cale de susţinere a creşterii ocupării o constituie sporirea PIB. Şi 
în condiţiile creşterii economice reflectate de ameliorarea nivelului produsului 
intern brut pe locuitor, ocuparea forţei de muncă se îmbunătăţeşte lent; cu atât 
mai mult un asemenea deziderat n-ar fi posibil atâta timp cât produsul brut 
scade permanent. 

 În Suedia, de pildă,5)  la o creştere a PIB cu 1-4% pe an, în perioada 
1982-1988, ocuparea a urcat cu numai 0,1-1%; pe acest fond, recuperarea re-
ducerii PIB, comparativ cu anul 1989, ar necesita în România o perioadă de 
creştere de cca. 10 ani - cu un ritm anual de aproximativ 2%. Un asemenea 
fapt ar permite un ritm pozitiv al ocupării de 0,2-0,3% anual, ceea ce ar echiva-
la cu menţinerea actualului număr de şomeri întrucât sporul ocupării ar cuprin-
de numai pe cei nou intraţi pe piaţa muncii. 

 Sunt numai câteva argumente care relevă că promovarea aşa-zisei “do-
rinţe” a creşterii zero este absolut inacceptabilă pentru viitorul imediat al eco-
nomiei româneşti. 

Politicile de ocupare pe fondul scăderii producţiei şi a veniturilor totale şi 
pe cap de locuitor sunt greu de acceptat în practică. 
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Dezvoltarea şi expansiunea serviciilor fără un sector secundar bine pus 
la punct va face economia permanent dependentă de importuri vitale, cu con-
secinţele arătate deja anterior.  

Între caracteristicile politicilor restrictive de anihilare a şomajului se în-
scriu măsurile microeconomice de reducere a costurilor şi a salariilor. În fapt, 
acestea pot juca un rol temporar, dar ele conduc la scăderea veniturilor şi la 
blocarea viitoare a cererii şi a vânzărilor interne. După cum se ştie, competitivi-
tatea externă are trei componente: raportul de schimb, costul salarial unitar şi 
rata profitului. Dacă prima nu funcţionează, rămân două, iar dacă se diminuea-
ză profitul, scade capacitatea de autofinanţare şi de creare de noi locuri de 
muncă. Rămâne deci costul salarial care impune moderarea salariilor şi, în fi-
nal, reducerea importurilor de bunuri de consum datorită cererii interne mai 
mici.  Devalorizarea monedei anihilează politicile restrictive de salarii şi prin 
preţuri conduce la noi revendicări salariale. 

Efectul politicilor restrictive este anulat de echilibrele macro şi de măsuri-
le de politică monetară. Se manifestă totodată o contradicţie între obiectivele 
macro şi microeconomice: la nivel micro, salariul este cost şi se cere diminuat, 
iar la nivel macro este venit şi înseamnă cerere. 

Cu alte cuvinte, este nevoie mai ales de o strategie de ocupare şi com-
batere a şomajului care să favorizeze investiţiile cu un înalt coeficient de multi-
plicare, să aibă efect de antrenare şi să reducă importurile crescând capacita-
tea de export a economiei. 

d) Între alte căi clasice de combatere a şomajului vom reţine numai cu ti-
tlu de inventar pe cele care se cantonează pe terenul populaţiei active: prelun-
girea şcolarizării (noi am redus-o), preretragerea şi reducerea vârstei de pensi-
onare, favorizarea mobilităţii forţei de muncă şi a recalificării (unde şi pentru ce 
meserii, în ce concepţie de structură a economiei etc.). Acestea ocazionează 
în genere cheltuieli suplimentare care, în condiţiile scăderii producţiei, nu în-
seamnă altceva decât expansiunea inflaţiei. 

În final, putem reţine că politicile de combatere a şomajului şi de ocupare 
sunt scumpe şi se lovesc de limitele politicilor macroeconomice. Dar, între cos-
tul finanţării unui şomer şi cel al creării unui loc de muncă diferenţa este destul 
de redusă în economiile moderne. În timp ce finanţarea şomerului este, pentru 
viitor, pierdere şi inflaţie, crearea unui loc de muncă nou deschide perspectiva 
unui venit suplimentar. 

Supraocuparea şi şomajul sunt fenomene deopotrivă dăunătoare pentru 
economie, dar şomajul este o plagă mult mai greu de suportat de către indivizi, 
care  oricum nu pot accepta ca justificare faptul că ei  contribuie la reducerea 
inflaţiei. 

În fond, putem concluziona că - aşa cum s-a derulat până acum -  conţi-
nutul, etapele şi paşii reformei economice au fost  atât căi profund inflaţioniste, 
cât şi generatoare de şomaj, ambele  cu un cost social enorm, care se va am-
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plifica şi propaga pe mulţi ani în viitor şi care pot genera oricând instabilitate 
socială. 

Creşterea economică bazată pe investiţii pentru crearea de noi locuri de 
muncă productive, deşi se lasă aşteptată, este singura cale de resorbţie a şo-
majului şi inflaţiei, chiar dacă investiţiile dau rezultate după un timp şi sunt su-
puse unor riscuri, în timp ce reducerea salariului real dă rezultate imediate pe 
terenul inflaţiei. 

Toate aceste politici şi măsuri de combatere a inflaţiei şi a şomajului nu 
pot fi concepute în afara intervenţiei statului pe piaţa muncii. În definitiv, nu se 
poate accepta ca statul să aibă un rol absolut minor în politica financiar-
monetară şi de preţuri şi altul pasiv pe piaţa muncii, intervenind numai pentru 
controlul salariilor. Inflaţia şi şomajul sunt fenomene globale, intim legate de 
politicile fiscale, monetare, vamale, de preţuri şi salarii, de investiţii şi de co-
merţ exterior şi ele nu se cantonează numai pe piaţa muncii aşa cum încearcă 
adeseori să impună unele concepţii străine, inclusiv procesului de reformă. Ele 
presupun o gestiune globală riguroasă care este exclusă fără intervenţia statu-
lui. Lipsa acestuia din economie cedează locul factorilor de putere economică 
din exterior, inclusiv prin intermediul extinderii concurenţei şi a pieţei paralele. 
Asemenea evoluţii echivalează cu un grav indeterminism economic şi social. 

 
1. P.A. Samuelson, W. Nordhaus, Economics, Mac Graw-Hill, 1989, ed. 13-a, p. 285. 
2. M.Lagrave, "Les difficultes des évaluations du coût du chômage", în Comptes ou 

mécomptes du chômage et de l'emploi, Economica, 1982. 
3. Geneviève, Grangeas, Jean-Marie le Page, "Les politiques de l'emploi", PUF, Paris, 

1992, p. 16. 
4. M. Albert, "Le pari français", le Seuil, 1982. 
5. G.Grangeas, J.M. Le Page, op. cit. 



 

 

367 

Anexa nr. 1 

Structura şomerilor pe provincii, în România, 
în funcţie de situaţia în care se află (la data de 19 aprilie 1993) 
 Numărul ju-

deţelor şi al 
prefecturilor 

Numărul 
total al 

şomerilor
 

Numărul 
şomerilor 
ce benefi-
ciază de 
ajutor de 
şomaj 

din ca-
re: 

din ca-
re: 

Total 

Nu primesc 
ajutor de 
şomaj/ Nu-
mărul celor 
ce au soli-
citat aloca-
ţie de spri-

jin 

Persoane în 
căutarea unui 
loc de muncă 
(nu primesc 
nici alocaţie 
de sprijin) 

ROMÂNIA 41 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Muntenia 10 21,3 21,7 20,7 20,9 20,0 
Transilvania 10 20,1 21,6 18,0 17,0 21,3 
Moldova 8 28,1 26,7 30,1 29,7 31,5 
Oltenia 4 8,2 6,8 10,2 8,8 14,9 
Banat 3 5,5 6,2 4,5 5,2 2,1 
Crişana şi 
Maramureş 

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

Dobrogea 2 4,5 4,0 5,2 6,1 1,9 
Bucureşti 1 5,4 5,8 4,9 6,0 1,1 
ROMÂNIA 41 100,0 58,8 41,2 31,9 9,4 
Muntenia 10 100,0 59,9 40,1 31,3 8,8 
Transilvania 10 100,0 63,1 36,9 27,0 9,9 
Moldova 8 100,0 55,8 44,2 33,7 10,5 
Oltenia 4 100,0 48,9 51,1 34,1 17,0 
Banat 3 100,0 66,0 34,0 30,3 3,6 
Crişana şi 
Maramureş 

3 100,0 61,4 38,6 2,0 9,6 

Dobrogea 2 100,0 52,2 47,8 43,7 4,0 
Bucureşti 1 100,0 62,8 37,2 35,3 1,9 
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Anexa nr. 2 

Indicatori demoeconomici pe provincii istorice ale României 
Pondere în Număr salariaţi la 100 per-

soane 
Număr de şomeri la 

100 persoane 
 
 

Resur-
se de 

muncă 
la 1.01. 
1992 

Popula-
ţie ocu-

pată 
la 1.01. 
1992 

 

Nr. 
total 

de sa-
lariaţi 

(media 
1991)

Nr. 
şomeri 

total 
(la 

19.04. 
1993)

Rata de 
ocupare a 
resurse-

lor de 
muncă 

 

Resur-
se de 

muncă
 

Popula-
ţie 

ocupa-
tă 
 

Re-
surse 

de 
muncă 

 

Popu-
laţie 
ocu-
pată 

 

Sala-
riaţi 

 

ROMÂNIA 100,0 100,0 100,0 100,0 82,5 56,5 68,5 8,1 9,8 14,4 
Muntenia 20,8 21,0 20,0 21,3 83,3 54,3 65,2 8,3 10,0 15,3 
Transilvania 20,5 20,5 21,9 20,1 82,5 60,4 73,2 8,0 9,6 13,2 
Moldova 20,2 20,0 18,1 28,1 81,7 50,6 62,0 11,3 13,8 22,3 
Oltenia 8,5 8,5 7,9 8,2 82,5 52,5 63,7 7,8 9,5 14,9 
Banat 7,0 6,9 7,0 5,5 81,3 56,5 69,5 6,4 7,8 11,3 
Crişana şi 
Maramureş 

7,0 7,2 6,4 7,0 84,8 51,7 60,9 8,1 9,5 15,7 

Dobrogea 4,7 4,4 4,9 4,5 77,2 58,9 76,3 7,7 12,4 16,1 
Bucureşti 11,1 11,3 13,9 5,4 84,0 70,8 84,3 3,9 4,7 5,6 

 

Diferenţa între resursele de muncă şi populaţia ocupată + şomeri  
la 100 persoane 

 Total diferenţă 
(mii persoane)

Resurse de muncă 
Populaţie ocupată 

=100, 
Şomeri 

din care 
Alte resurse 

ROMÂNIA 1232,0 82,5 8,1 9,4 
Muntenia 229,6 83,3 8,3 8,4 
Transilvania 256,7 82,5 8,0 9,5 
Moldova 186,8 81,7 11,3 7,0 
Oltenia 107,8 82,5 7,8 9,7 
Banat 113,1 81,3 6,4 12,3 
Crişana şi Ma-
ramureş 

64,8 84,8 8,1 7,1 

Dobrogea 92,8 77,2 7,7 15,1 
Bucureşti 175,7 84,0 3,9 12,1 

 



ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE  
ALE DETERMINĂRII COSTULUI COPILULUI 

Georgeta DUMITRESCU  

1. Introducere 
Evoluţiile demografice înregistrate recent precum şi necesitatea promo-

vării, pe de o parte, a unei politici demografice care să asigure reproducţia 
normală a populaţiei României şi, pe de altă parte, a unei politici sociale în-
dreptate spre stoparea căderii nivelului de trai al familiilor cu copii, fac deosebit 
de actuală implicarea mai amplă a statului în sprijinirea familiilor. Această in-
tervenţie a statului trebuie făcută, după părerea noastră, prin preluarea de că-
tre societate a unei părţi din costul creşterii copiilor pentru ca apariţia unui copil 
în familie să nu prezinte un “risc” pentru aceasta. Prin risc al apariţiei copilului 
înţelegem deteriorarea nivelului de trai al familiei, nivel avut anterior apariţiei 
copilului, precum şi posibila pierdere a ocupării femeii, care va trebui să rămâ-
nă în cămin pentru îngrijirea copilului. 

De aceea considerăm de o stringentă necesitate conceperea unui sistem 
coerent de protecţie a copilului, sistem integrat în domeniul “securitate socială”. 
Sigur, în prezent în România, există o serie de acte normative ce au ca obiec-
tiv şi finalitate protecţia copilului şi a mamei, dar care, după părerea noastră, 
nu rezolvă decât parţial problema. 

Conceperea şi aplicarea unui sistem unitar de protecţie a copiilor trebuie 
să mărească accesibilitatea copiilor şi a familiilor cu copii la un standard de viaţă 
cât mai apropiat de cel al familiilor fără copii din aceeaşi categorie de familii, din 
aceeaşi grupă de venit, care au mediul de reşedinţă în acelaşi tip de localitate. 

Acest sistem de protecţie trebuie să aibă concomitent şi valenţe de in-
strument al politicii economice întrucât de atenţia de care se bucură în prezent 
copilul, societatea va beneficia în viitor de o forţă de muncă superior calificată, 
educată, cu un fond genetic nealterat de sărăcia cu care se confruntă unele 
familii. 

Conceperea unui sistem de protecţie a copilului trebuie să pornească, 
după părerea noastră, de la evaluarea “costului copilului”. 

2. Precizări teoretico-metodologice 
Pentru a răspunde întrebării “care este costul copilului” trebuie să definim 

în prealabil cadrul analizei, variabilele pertinente şi relaţiile existente între ele, 
care vor permite elaborarea unui model susceptibil de a ţine cont de toate 
aceste elemente. 
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Teoretic, sunt posibile mai multe modele şi interpretări. Alegerea finală 
va fi determinată de obiectivul final propus să fie atins prin evaluarea costului 
copilului: cât costă societatea, cât costă familia, care sunt cheltuielile minime 
sau medii necesare pentru creşterea unui copil. 

Costul copilului nu depinde în mod unic de evenimentul în sine, de chel-
tuielile pentru creşterea şi îngrijirea copilului, ci în  mod egal şi de ceea ce se 
întâmplă înainte de naşterea sau după naşterea sa, respectiv cu femeia-
gravidă şi cu femeia-mamă inclusiv eventualele cheltuieli de planificare familia-
lă. Definirea costului copilului în prezent este ambiguă. Această ambiguitate 
este determinată de faptul că acest cost nu măsoară decât diferenţele, adică 
costul cercetat include cheltuielile suplimentare ale familiei cu copii în raport cu 
o situaţie de referinţă: familia fără copii. 

Practic, diferenţe în ce priveşte costul copilului apar şi în funcţie de tipul 
de familie considerat: de salariaţi sau de ţărani, diferenţe ce sunt generate de 
modelele specifice de consum ale fiecărei categorii de familii, modele ce diferă 
după mărimea veniturilor, nivelul cultural, mărimea şi structura familiei, mediul 
de reşedinţă, urban sau rural. 

Costul copilului poate fi variabil în funcţie de consecinţele pe care le poa-
te avea pe planul ocupării femeii; femeia îşi întrerupe serviciul pentru creşterea 
copilului, familia diminuându-şi venitul cu remuneraţia ce ar fi primit-o femeia; 
agentul economic înregistrează o pierdere de producţie echivalentă cu produc-
ţia pe care o realiza femeia care-şi întrerupe activitatea. Costul copilului este 
sesizabil în două maniere diferite atât la nivelul familiei cât şi la nivelul agentu-
lui economic. 

Deci costul copilului poate fi şi altceva decât o cheltuială în bani a famili-
ei: 1) o pierdere de producţie la nivelul agentului şi prin efectele sale conexe, la 
nivelul întregii economii naţionale; 2) un prejudiciu adus familiei prin pierderea 
venitului femeii-mamă; 3) un prejudiciu psihologic adus femeii datorită faptului 
că este marginalizată în producţia socială şi se dedică exclusiv creşterii copilu-
lui. Se naşte problema: cum se pot evalua diferitele costuri şi cum se pot adu-
na pentru a se obţine costul total?  

Suntem de părere că evaluarea costului copilului presupune, pe de o 
parte, evaluarea “costului direct”, respectiv a cheltuielilor familiei ocazionate de 
creşterea copilului concretizate în cheltuieli pentru alimentaţie, bunuri neali-
mentare şi servicii efectuate din veniturile familiei şi cheltuielile statului pentru 
educaţie, sănătate etc. şi pe de altă parte, evaluarea costurilor indirecte. 

Întrucât nu dispunem de date statistice operaţionale ne vom opri doar la 
determinarea sferei de cuprindere a costurilor indirecte. 

1. Costuri conexe însumează de regulă cheltuielile efectuate din buge-
tul asigurărilor sociale de stat sub forma prestaţiilor în bani acordate mamelor 
şi se referă la: concediul de maternitate plătit; indemnizaţia plătită mamei în 
cazul în care îşi întrerupe serviciul pentru creşterea copilului până la împlinirea 
vâstei de un an; indemnizaţia plătită mamei pentru îngrijirea copilului bolnav, 
până când acesta împlineşte 3 ani; indemnizaţia de naştere; indemnizaţia plăti-
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tă mamei pentru program de alăptare, 2 ore zilnic, până când copilul împlineşte 
9 luni, sau 12 luni în cazul copiilor prematuri, distrofici, precum şi program re-
dus pentru mame în ultimile 3 luni de sarcină, până când gravida are dreptul la 
concediu prenatal (52 zile înainte de naştere); ajutoarele pentru mamele ce au 
în îngrijire cel puţin 3 copii; ajutoarele pentru soţiile militarilor în termen. În 
această categorie de costuri se pot include şi facilităţile fiscale acordate celor 
care au sau au avut copii (reducerea impozitului pe salariu cu 20%, ce au func-
ţionat până la 1 iulie a.c.). 

2. Costuri legate de pierderea de producţie. Este dificil de evaluat 
pierderea agentului economic ca urmare a faptului că mama îşi întrerupe servi-
ciul. Aceasta poate fi aproximată prin volumul mediu al producţiei pe o persoa-
nă pe perioada când mama rămâne în cămin. În condiţiile excedentului de forţă 
de muncă, dacă locul de muncă se ocupă pe o durată limitată, există totuşi di-
ferenţe de randament al noului angajat. 

3. Costuri anticipate care includ, după părerea noastră cheltuielile 
ocazionate de măsurile speciale privind planificarea familială, îngrijirea sănătă-
ţii, a igienei alimentaţiei femeii gravide, cheltuielile efectuate atât din veniturile 
familiilor cât şi din bugetele de asigurări sociale pentru eventualele concedii 
medicale şi din bugetul statului. Tot în această categorie de costuri se includ şi 
cheltuielile cu medicaţia specială administrată femeii pe perioada sarcinii, cos-
turile pentru tratarea sterilităţii, educarea şi informarea viitoarei mame etc. 

De subliniat importanţa deosebită ce trebuie acordată costurilor “anticipa-
te” întrucât acestea determină în bună măsură naşterea unui copil sănătos ca-
re nu va antrena cu sine unele costuri suplimentare pentru înlăturarea sau în-
grijirea unor deficienţe, handicapuri ale copiilor. 

4. Alte costuri. În această categorie a costurilor indirecte includem cos-
tul generat de mortalitatea infantilă. Practic, în costul unei generaţii, până când 
aceasta intră în activitatea productivă, se includ şi acele chetuieli care au fost 
efectuate cu copiii ce au decedat înainte de a împlini această vârstă. Deci costul 
unui copil include şi o parte din cheltuielile ce s-au efectuat cu copii decedaţi. 

Costul copilului poate fi reprezentat grafic astfel:  
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Într-un sistem de coordonate XOY, pe axa absciselor este înscrisă vârsta 
iar pe axa ordonatelor costul (fig. nr. 1). Alura curbei costului este convexă 
crescătoare, costul crescând în funcţie de vârstă. Costul OA efectuat până în 
momentul naşterii reprezintă4> costul anticipat (K), respectiv “zestrea” de chel-
tuială cu care s-a născut copilul. 

Deşi vârsta de intrare în activitate poate varia de la individ la individ se 
consideră de obicei că vârsta   medie este de 18 ani când copilul se presupune 
că este deja crescut, educat şi format profesional pentru a putea intra în activita-
tea productivă, acesta fiind  şi momentul când iese din incidenţa măsurilor legis-
lative speciale destinate protecţiei copilului (în ţara noastră, 16 ani, în prezent). 

În realitate, în zona punctului B este o suprafaţă datorită faptului că tre-
cerea în activitate nu este bruscă pentru o întreagă generaţie, aceasta 
putându-se face în intervalul (-, +). Vârsta nu poate fi deplasată după voinţă în-
trucât performanţele ulterioare ale individului sunt legate de investiţiile făcute 
cu creşterea, educarea şi formarea sa. În ceea ce priveşte educaţia, aceasta 
îşi are legile sale proprii şi scăderea acestei vârste înseamnă consecinţe nega-
tive asupra calităţii educaţiei. Prelungirea şcolarizării şi a educaţiei, deci depla-
sarea spre dreapta a punctului α, o considerăm dezirabilă întrucât contribuie, 
pe lângă formarea dimensiunii culturale a omului, la creşterea nivelului de pre-
gătire profesională care-i măresc accesibilitatea la tehnica modernă şi randa-
mente superioare în producţia ulterioară.  

Deplasarea vârstei spre stânga, în sensul scăderii sale se poate face, 
dar într-un mod total eronat, din raţiuni bugetare, pentru a diminua costurile 
suportate de la bugetul statului cu creşterea şi educarea copilului. 

Deci la vârsta α costul copilului este suprafaţa delimitată OAB. Presupu-
nând că la vârsta “a”, costul esteC (a)costul total al copilului este determinat 
prin relaţia: 

da
ACKXC ∫+=

α

0
)(  

Trebuie relevat faptul că relaţia menţionată nu ia în considerare rata do-
bânzii şi mortalitatea infantilă care ar influenţa în sensul creşterii costului su-
pravieţuitorilor. 

Din analiza graficului pentru a concluziona putem spune că an de an 
creşte costul copilului, atingând maximul în punctul α . 

Deplasarea punctului α spre dreapta sau spre stânga are drept consecin-
ţă mărirea respectiv micşorarea suprafeţei delimitate OAB şi deci creşterea sau 
scăderea costului creşterii copilului. 

3. Evaluarea costului direct al copilului 
Deşi definirea şi evaluarea costului creşterii unui copil nu a constituit de-

cât tangenţial un subiect al cercetării ştiinţifice din ţara noastră, elemente ale 
determinării acestuia se regăsesc în bugetele de familie. 
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La stabilirea eşantionului de bugete de familie se selecţionează şi familii-
le cu copii putându-se evidenţia cheltuielile familiilor pe baza sarcinilor familiale. 

Întrucât datele statistice disponibile pentru ţara noastră 1) furnizează in-
formaţii referitoare la copiii până la 16 ani, ne-am permis deplasarea vârstei  α 
spre stânga. De aici consecinţa firească: subevaluarea costului copilului. 

Se cuvine făcută de asemenea precizarea că evaluările noastre reprezin-
tă “cifre medii” care includ în ele influenţele venitului familiei, ale mediului de 
reşedinţă, sursele de  satisfacere a nevoilor (producţie proprie sau cumpărări). 
Totodată cifrele disponibile nu permit o evaluare a costului pe grupe de vârstă 
ştiut fiind faptul că evoluţia cheltuielilor este diferită în funcţie de vârsta copilului. 

Evaluarea costului copilului s-a făcut prin compararea cheltuielilor familii-
lor cu copii cu al celor fără copii, pornind de la definirea costului ca o “cheltuială 
suplimentară care trebuie efectuată de familie pentru a beneficia de acelaşi ni-
vel de viaţă ca al cuplului fără copil” 2). 

Deşi prima tentaţie de determinare a costului copilului este metoda anali-
tică prin recenzarea tuturor cheltuielilor efectuate pentru creşterea copilului, 
metodă folosită parţial, de altfel şi la determinarea minimului de trai 3), conside-
răm că această metodă nu este indicată. Aceasta deoarece apariţia unui copil 
în familie antrenează o serie de modificări în modul de viaţă al întregii familii: 
organizarea vieţii cotidiene, folosirea timpului, petrecerea vacanţelor, activita-
tea femeii în gospodărie, accesul femeii la munca salarială. Pe de altă parte, 
nivelul costului copilului este o categorie strâns legată de nivelul de trai general 
atins, de condiţiile economice şi sociale naţionale. 

Bugetul unei familii cu copii, nu este deci simpla sumă a bugetului famili-
ei fără copii plus cheltuielile determinate analitic pentru copil. Metoda compara-
tivă va surprinde atât sumele consacrate copilului cât şi modificările survenite 
în structura cheltuielilor cuplului ca urmare a apariţiei copilului. 

Evaluările noastre privind costul copilului s-au făcut la familia de salariaţi. 
Datele disponibile au permis ca prin metoda comparativă enunţată să se 

obţină nivelul costului primului copil, format din cheltuieli de consum şi cumpă-
rări de locuinţe de 2766 lei lunar, în anul 1991, acesta reprezentând aproxima-
tiv 15% din cheltuielile şi veniturile familiei cu un copil. Totodată costul copilului 
reprezintă 47% din cheltuielile corespunzătoare ale unui adult din familia fără 
copii, luată ca referinţă. Trebuie remarcat faptul că în ce priveşte sursele de 
asigurare a acestor cheltuieli, un rol deosebit îl au veniturile părinţilor şi nu alo-
caţiile de stat pentru copii. Deci în susţinerea acestor cheltuieli statul participă 
în proporţie de 14% prin alocaţie. În totalul costurilor, cheltuielile de consum 
reprezintă 88,14% iar în cadrul acestora 67% cheltuieli pentru consumul neali-
mentar. Ponderea foarte ridicată a cheltuielilor consumului nealimentar în cos-
tul copilului este o rezultantă a liberalizării preţurilor mărfurilor nealimentare, ce 
a generat creşterea deosebită a preţurilor. Subvenţionarea în anul 1991 a pro-
duselor destinate consumului alimentar face ca aceste cheltuieli în costul copi-
lului să aibă o pondere redusă (21%). 
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Structura “aberantă” a costului copilului arătată mai sus, contrazice struc-
tura cheltuielilor totale de consum ale familiilor de salariaţi cu copii şi fără copii 
(tabelul nr. 1). 

Tabelul nr. 1 

Structura cheltuielilor de consum la familiile de salariaţi în anul 1991 

Familia formată din:  
2 adulţi 2 adulţi şi 1 copil  2 adulţi şi 2 copii 

Cheltuieli de consum 100 100 100 
- consum alimentar 54,4 49,1 49,1 
- consum nealimentar 34,5 40,3 40,6 
- plata serviciilor 11,1 10,6 10,3 

Sursa: Calculat pe baza datelor din Bugetele de familie pe anul 1991, CNS, 1992. 

De aceea considerăm că este necesară adaptarea nivelului costului copi-
lului la structura realizată de familia formată din 2 adulţi şi un copil. În aceste 
condiţii, menţinând nivelul absolut al cheltuielilor consumului nealimentar reali-
zat în anul 1991, pentru un copil, de 1645 lei, considerând că acesta reprezintă 
40,3% din totalul cheltuielilor de consum, rezultă, prin extrapolarea structurii 
familiei cu un copil că nivelul consumului alimentar ar trebui să fie de 2004 lei 
(tabelul nr. 2). 

Tabelul nr. 2 

Structura realizată şi recalculată şi nivelul recalculat  
al cheltuielilor de consum al primului copil în anul 1991 

Structura  
Realizată Recalculată 

Suma abso-
lută 

Cheltuieli de   consum 100 100 4082 
- consum alimentar 24 49,1 2004 
- consum nealimentar 67 40,3 1645 
- plata serviciilor 9 10,6 433 

 
În aceste condiţii nivelul recalculat al costului copilului, în ipoteza menţi-

nerii constante a cheltuielilor pentru cumpărările de locuinţe de 329 lei/lunar, ar 
trebui să se cifreze la suma de 4410 lei lunar. 

Din compararea acestui nivel cu nivelul alocaţiilor de stat pentru copii re-
zultă că alocaţiile medii acordate în 1991 contribuiau doar cu 8% la acoperirea 
acestui cost. 
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Nu trebuie omis faptul că statul mai efectuează o serie de cheltuieli peste 
acest cost al copilului atribuit exclusiv familiei. Acestea constau în: subvenţio-
narea unor produse alimentare, reducerea până la 1 iulie 1993 cu 20% a impo-
zitului aferent salariului brut al părinţilor salariaţi, cheltuieli cu învăţământul, să-
nătatea etc. Întrucât evaluarea acestora este mai dificilă ne-am fixat-o drept 
obiectiv de cercetare pentru o etapă ulterioară. 

Valoarea obţinută reprezintă un cost “mediu”, şi pentru că acesta evolu-
ează în funcţie de vârstă, rezultă că acest cost se referă la o vârstă “medie”. 
Deoarece, aşa cum am mai arătat, datele statistice disponibile nu reflectă 
aceste cheltuieli pe diferite vârste ale copilului, am considerat că nu este lipsită 
de interes compararea cu evoluţia costului copilului înregistrată în Franţa pe 
vârste de la 0 la 18 ani 4). 

În comparaţia noastră nu am apelat la cifre absolute, ci la cifre relative cu 
baza 100, costul copilului între 0 şi 1 an (tabelul nr. 3). Valoarea medie a costu-
lui copilului este realizată între 8 şi 9 ani. 

Tabelul nr. 3 

Evoluţia costului copilului în funcţie de vârstă 
% 

 interval cost copil 
1 1.00000 100.000 
2 2.00000 137.400 
3 3.00000 164.900 
4 4.00000 187.500 
5 5.00000 207.600 
6 6.00000 224.900 
7 7.00000 242.500 
8 8.00000 263.300 
9 9.00000 275.600 

10 10.0000 287.800 
11 11.0000 300.200 
12 12.0000 312.200 
13 13.0000 324.200 
14 14.0000 335.100 
15 15.0000 347.300 
16 16.0000 357.500 
17 17.0000 366.400 
18 18.0000 374.000 

 
Având în vedere graficul prezentat la punctul 2, am considerat că mode-

lul cel mai fidel care să reprezinte evoluţia costurilor copilului, atingând un 
punct maxim în intervalul 17-18 ani este parabola şi anume latura sa ascen-
dentă. Coeficientul de corelaţie şi în acest caz este suficient de bun: 0,9888. 
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Curba de ajustare este ax2 + bx + c. 
Calculul coeficienţilor de regresie a, b, c are următoarele rezultate: 
a = - 0,8691877 
b =  31,2907602 
c =  71,7220569 
Variabila dependentă fiind y, costul copilului, iar variabila independentă 

vârsta copilului, evoluţia costului copilului are loc după curba: 
y = - 0,8691877 x2 + 31, 2907602 x + 71, 7220569 ) 
Abaterile datelor calculate de la cele observate sunt foarte mici (-5%, 

+3%), ceea ce ne permite să concluzionăm că alegerea curbei de gradul doi 
este cea mai potrivită. 

Admiţând că şi în cazul României costul copilului respectiv cheltuielile 
familiei cu creşterea primului copil evoluează după aceeaşi curbă, translatarea 
funcţiei (1), pornind de la valoarea medie a costului copilului unei familii de sa-
lariaţi de 2766 sau 4410 lei lunar, vom obţine nivelul costului copilului în funcţie 
de vârstă, în două variante pentru anul 1991. În varianta “optimistă” în care 
costul mediu este de 2766 lei lunar, costul copilului în vârstă de 0-1 an va fi de 
1035 lei, iar pentru cel în vârstă de 17-18 ani de 3852. Mai precis, costul ar fi 
trebuit să se situeze la aceste niveluri în anul 1991. 

În varianta “pesimistă”, dacă costul mediu a fost de 4410 lei, costul între 
0-1 an ar fi fost de 1650 lei lunar, iar pentru un copil de 17-18 ani, 6173 lei. 

Având în vedere evoluţia preţurilor în anul 1992 şi anume că indicele pre-
ţurilor în luna decembrie 1992 faţă de media lunară 1991, a fost de 484,7 5) am 
obţinut valorile estimate pentru luna decembrie 1992, tot în cele două variante, 
optimistă şi pesimistă. 

Astfel, valoarea medie “optimistă” este de 13407 lei lunar, iar valoarea 
medie “pesimistă” este de 21376 lei. Valorile extreme respectiv costul copilului 
de la 0 la 1 an şi de la 17 la 18 ani sunt în varianta “optimistă” 5017 lei şi 18768 
lei, iar în cea “pesimistă” 7998 lei şi 29921 lei. 

Cu tot caracterul lor “aproximativ” nivelul costului copilului este suficient 
de mare pentru a ne atenţiona că sistemul de protecţie al copilului existent în 
ţara noastră nu poate îndeplini rolul şi funcţiile care trebuie să-i fie atribuite. Ni-
velul relativ scăzut al alocaţiilor de stat pentru copii, aproximativ 1400 lei/copil 
acordat în decembrie 1992 copiilor până în vârstă de 16 ani reprezintă, în vari-
anta “optimistă” 28% din costul copilului de la 0-1 an, 8% din cel al copilului de 
15- 16 ani şi 11% din costul mediu. 

În ce priveşte varianta “pesimistă”, costul copilului de 0-1 an este de 5,72 
ori mai mare decât nivelul alocaţiei de stat pentru copii, iar la copilul de 15-16 
ani este de aproximativ 20,43 ori mai mare decât nivelul alocaţiei, şi de 15,27 
ori mai mare cel mediu. 
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Datele prezentate în tabelul nr. 3 arată evoluţia continuu ascendentă a 
costului în funcţie de vârstă, raportul dintre costul copilului de 17-18 ani şi cel al 
copilului de 0-1 an este de 3,75. 

Perfecţionarea metodelor de determinare a costului copilului va permite 
cunoaşterea dimensiunii reale a costului, precum şi elaborarea unui sistem 
adecvat de protecţie socială a copilului. Acest sistem considerăm, că ar trebui 
să aibă la bază principiul accesibilităţii largi la protecţie a copiilor ce provin din 
familii de salariaţi sau şomeri şi cele de ţărani, combinat cu o selectivitate mai 
mare în funcţie de nivelul resurselor familiei, precum şi de numărul persoanelor 
dependente din familie. 

Totodată, dimensiunea costului copilului va permite evaluarea costului 
sistemului de protecţie a copilului şi pe această bază, găsirea variantelor posi-
bile de finanţare a acestui sistem. 

 
1." Veniturile, cheltuielile şi consumul familiilor de salariaţi/ţărani cercetate prin bugetele 

de familie, pe grupe, după mărimea familiei, numărul persoanelor adulte, numărul 
copiilor şi vârsta capului de familie, în anul 1991", CNS. 

2. Bloch Laurence, Claude Michel, "Une approche du coût de l'énfant", Economie et 
statistique nr. 155/1983. 

3. Molnar M., Poenaru M., "Minimul de trai (pragul de sărăcie) în România", CIDE, Bu-
cureşti, 1992. 

4. Sauvy A "Coût et valeur de la vie humaine", Paris, Herman, 1978, p.49. Calculele au 
fost efectuate după vârsta copilului până la 18 ani pentru anul 1975. Autorul a pornit 
de la nevoile alimentare care sunt cele mai bine cunoscute la care s-au adăugat ce-
lelalte cheltuieli legate de vârstă. Calculele s-au efectuat numai pentru cheltuielile 
familiei, lăsând în afară cheltuielile publice. S-au luat în considerare normele de 
consum şi preţurile anului 1975. 

5. Buletin Statistic de Informare Publică nr. 12/1992, CNS p. 3.   



POTENŢIALUL DE MUNCĂ AL ROMÂNIEI 
ÎN CONTEXT EUROPEAN 

Diana ROŞU 
 
Orice demers ştiinţific întreprins pe tărâmul economiei, care îşi propune 

să surprindă în prim plan problemele populaţiei, se loveşte din start de o dile-
mă metodologică. Pe de o parte populaţia, ca subiect al nevoii sociale, repre-
zintă finalitatea oricărei activităţi economice. Pe de altă parte, prin participarea 
nemijlocită la viaţa economică, ea apare ca un factor decisiv al dezvoltării. 
Oprindu-ne asupra acestei din urmă abordări, se poate spune că populaţia, 
alături de pământ şi capitalul tehnic, reprezintă o măsură a potenţialului eco-
nomic al unei ţări, a bogăţiei naţionale. 

România, ţară europeană încadrată din punct de vedere geografic între 
estul şi sud-estul continentului, dispune potrivit datelor recensământului din ia-
nuarie 1992 de o populaţie de 22.760.449 locuitori 1). Acest număr este apropi-
at atât de media zonei de est şi sud-est, cât şi de cea a întregii Europe. Din 
punct de vedere al efectivelor de populaţie, ţările europene constituie însă un 
grup neomogen, coeficientul de variaţie al acestei caracteristici fiind suprauni-
tar. În consecinţă, media nu reprezintă un indicator relevant. 

O încercare de a ilustra locul pe care îl ocupă România în contextul ge-
neral european ne-o poate oferi figura nr. 1. 2) În funcţie de “bogăţia” în cele 
două resurse primare (populaţie şi pământ) fiecare stat se situează pe un 
anumit punct din plan. 

Dacă vom lua România ca punct de referinţă, celelalte ţări se grupează 
în 3 mari cadrane. Cadranul I este reprezentat de ţări cu resurse potenţiale mai 
mari, cadranul II cuprinde ţări cu o populaţie mai redusă dar care dispun de o 
suprafaţă mai mare, iar în cadranul III se află state “mai sărace” decât Româ-
nia, atât din punct de vedere al populaţiei, cât şi al pământului. 

Dacă cele două resurse ar fi valorificate cu o eficienţă egală de fiecare 
dintre statele vizate, România ar trebui într-adevăr să se afle în jurul valorii 
medii a puterii economice şi nivelului de dezvoltare în Europa, deasupra unor 
ţări ca Danemarca, Olanda, Elveţia. Dar, pentru a concura la obţinerea efecte-
lor conomice, populaţia, ca orice resursă, trebuie să se transforme în factor de 
producţie, cu alte cuvinte să aibă loc procesul ocupării. Modul concret în care 
acesta se realizează, eficienţa lui diferă de la o ţară la alta. Dacă la acestea se 
mai adaugă şi caracterul specific al formării şi utilizării forţei de muncă, precum 
şi aportul adus de modelele culturale diferite, obţinem un tablou deosebit de 
complex, de o mare diversitate şi dificil de analizat. 

În continuare vom încerca să surprindem câteva din principalele caracte-
ristici ale forţei de muncă, legate de populaţia în vârstă de muncă, populaţia 
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activă şi cea ocupată, restrângând pe alocuri spaţiul analizei noastre la Europa 
de Est şi Sud-Est 3). 

 
1. Populaţia în vârstă de muncă. Structură şi vârstă medie 
Populaţia între 15-64 ani este un segment major al întregii populaţii, re-

zultat al evoluţiei în timp a fenomenelor demografice. Ea cuprinde diferite ge-
neraţii care, odată cu înaintarea în vârstă, pătrund sau ies din cadrul populaţiei 
în vârstă de muncă. Ponderea diferitelor generaţii în cadrul populaţiei în vârstă 
de muncă (P.V.M.) influenţează la rândul ei măsura în care populaţia poate 
contribui la o dezvoltare economcă susţinută din punctul de vedere al: ratei de 
activitate, mobilităţii teritoriale şi interprofesionale, continuităţii şi discontinuităţii 
în asigurarea economiei cu factorul uman, presiunii ofertei asupra cererii de 
forţă de muncă, stocului de învăţământ şi cunoştinţe etc. 

Structura pe grupe de vârstă a populaţie în vârstă de muncă comportă 
diferenţe de la o ţară la alta (figura nr. 2) 4). 

Ţinând cont de faptul că vârsta de intrare pe piaţa muncii variază în func-
ţie de nivelul de pregătire de la 16 la 25 de ani, se poate spune că pentru Ro-
mânia presiunea noilor generaţii asupra pieţei muncii în perioada 1990-1995 
este mult mai mare decât, spre exemplu, în Polonia. Coroborată cu greutăţile 
primilor ani de tranziţie la economia de piaţă, caracterizaţi printr-un şomaj deja 
ridicat, această situaţie va da naştere la mari dificultăţi în ceea ce priveşte asi-
gurarea echilibrului între cererea şi oferta de muncă. 
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Efortul României în acest sens trebuie deci să fie corespunzător mai ma-

re decât al celorlalte ţări est-europene, concretizându-se într-o politică cu mult 
mai activă în domeniul ocupării, în special în ce priveşte contingentele mai tinere. 

Situându-se între ţările cu cele mai tinere contingente ale populaţiei în 
vârstă de muncă din Europa (locul III), România se află pe o poziţie privilegiată 
şi din acest punct de vedere. 

Dacă vom grupa ţările Europei din punct de vedere al valorii înregistrate 
de două caracteristici: vârsta medie a P.V.M. şi ponderea  grupei 45-64 ani în 
populaţia în vârstă de muncă (fig. nr. 3), observăm că, alegând ca punct de re-
ferinţă România, celelalte ţări se împart în trei mari cadrane5). Variaţia vârstei 
medii a P.V.M. nu înregistrează valori prea mari, ea fiind cuprinsă între 34-39 ani. 

În cadranul I se află cele două ţări cu o P.V.M. mai tânără decât a Ro-
mâniei, datorită ponderii ridicate a generaţiilor până la 35 ani. 

Cadranul II este ocupat de ţări cu o P.V.M. ceva mai “bătrână”, dar nu 
din cauza existenţei unor generaţii peste 45 de ani mai numeroase, ci datorită 
mai ales ponderii pe care o deţine populaţia între 35-45 de ani în cadrul P.V.M. 
Deşi aparent defavorizate de o vârstă medie mai ridicată, în realitate aceste 
ţări beneficiază în momentul actual de un segment mai important de populaţie 
cu rate de activitate maxime şi cu posibilităţi optime de valorificare pe plan 
economic din punct de vedere al productivităţii, ştiut fiind faptul că acestea sunt 
atribute specifice grupei de populaţie 35-45 de ani. 

Cadranul III cuprinde ţări cu o populaţie în vârstă de muncă caracterizată 
atât printr-o medie de vârstă mai mare, cât şi printr-o pondere mai ridicată a 
populaţiei peste 45 de ani. În funcţie de configuraţia actuală a piramidei vârste-
lor şi de evoluţia ulterioară a fenomenelor demografice, ele sunt ţări cu o struc-
tură a P.V.M. fie “mai bătrână”, fie “în îmbătrânire”. În comparaţie cu acestea, 
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România dispune de un potenţial uman mai tânăr şi, cel puţin teoretic, mai ca-
pabil să susţină dinamismul viitor al economiei. 

 
2. Populaţia activă şi rata de activitate 
Măsura cea mai fidelă a potenţialului de muncă al economiei ne-o oferă 

populaţia activă, care ia în calcul doar acele persoane în vârstă de muncă care 
au capacitatea şi aptitudinile necesare pentru a munci şi doresc să o facă. 

Dacă în ceea ce priveşte efectivul acesteia variaţia între ţări este mare, 
din considerente de comparabilitate putem folosi rata de activitate >6) ca mă-
rime relativă. 

Valorile înregistrate de rata de activitate a populaţiei în vârstă de muncă 
suportă şi ele variaţii destul de mari de la o ţară la alta, cu o amplitudine maxi-
mă de aproximativ 30 de procente. Se constată că între statele cu cele mai ri-
dicate rate de activitate, pe primele două locuri se situează R. Moldova (88%) 
şi România (86,2%). Pe ansamblu, ţările foste socialiste se caracterizează 
printr-o rată de activitate net mai ridicată comparativ cu ţările din Europa de 
Vest şi Sud. Tot cu rate de activitate înalte se înscriu şi statele nord-europene. 

O primă explicaţie a acestor diferenţe constă în însuşi modul de calcul al 
ratelor de activitate. Astfel, pentru ţările est-europene s-a folosit ca bază de ra-
portare populaţia în vârstă de muncă conform limitelor legale în vigoare, cu o 
vârstă de retragere sub nivelul statelor occidentale, deci e firesc să rezulte o 
rată de activitate relativ mai mare. 

O a doua cauză o reprezintă diferenţele dintre ratele de activitate ale fe-
meilor. Configuraţia ratelor de activitate ale populaţiei feminine este în linii mari 
aceeaşi cu cea a ambelor sexe, cu deosebirea că diferenţa dintre valorile ex-
treme este considerabil mărită (de la 30 la aproximativ 50 de procente). 
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O ilustrare mai nuanţată ne-o oferă în acest sens fig. nr. 4, în care ţarile 
sunt localizate în funcţie de valorile înregistrate pentru caracteristicile: rata de 
activitate generală şi rata de activitate a P.V.M. Evident, toate ţările se află sub 
dreapta d care descrie cazul (imposibil) în care cele două rapoarte ar fi egale. 
Observăm că dacă se duce o paralelă d>i> la dreapta d, ţările Europei de Est 
se află sub dreapta nou creată. Această separare semnifică faptul că pentru a 
avea rate de activitate generală aproximativ egale cu statele occidentale, ţările 
foste socialiste se bazează pe o populaţie în vârstă de muncă cu rate de activi-
tate mai mari. Faptul că vârsta de retragere este mai redusă în aceste ţări nu 
este singura explicaţie pentru care apar aceste deosebiri. 

Intervin aici o complexitate de factori, printre care: 
− o mai bună antrenare, în cazul ţărilor occidentale a resurselor de 

muncă utilizabile din afara limitelor de vârstă ale vieţii active, prin poli-
tici de promovare a unor forme specifice de ocupare pentru persoane-
le tinere şi de vârstă înaintată; 

− un raport de dependenţă al populaţiei din afara vârstei de muncă mai 
mic referitor la ţările situate deasupra dreptei dI, cauzat în special de o 
pondere mai mică în populaţia totală a tinerilor sub vârsta minimă de 
activitate ş.a. 
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3. Populaţia ocupată. Rata de ocupare  
Populaţia activă cuprinde populaţia ocupată şi persoanele în căutarea 

unui loc de muncă (şomeri). Întrucât populaţia ocupată exprimă măsura utiliză-
rii efective a factorului uman, vom proceda la o analiză separată a acesteia. 
Corespunzător normelor metodologice ale Biroului Internaţional al Muncii, po-
pulaţia ocupată include persoanele care desfăşoară o activitate aducătoare de 
venit, şi anume: salariaţi, patroni şi asociaţi, lucrători independenţi, lucrători 
familiali neremuneraţi, membrii permanenţi ai forţelor armate. 
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Ca mărime absolută, populaţia ocupată a României a fost în anul 1990 
de 10945,7 mii persoane 8). Variaţiile mari între ţări în ceea ce priveşte mări-
mea populaţiei ocupate ne-au determinat ca, pentru continuarea analizei com-
parative, să apelăm la mărimi relative. În figura nr. 5 9) este ilustrată starea ac-
tuală a ocupării în ţările europene cu ajutorul ratei de ocupare a populaţiei în 
vârstă de muncă 10). 

După cum se poate observa, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 
muncă în România este uşor mai scăzută decât media Europei de Est şi Sud-
Est, întrucât pentru ţara noastră am utilizat ca bază de raportare întreaga po-
pulaţie cuprinsă între 15 şi 65 ani, spre deosebire de celelalte ţări foste socia-
liste, unde am luat în calcul populaţia cuprinsă între limitele de vârstă conform 
legislaţiei în vigoare (sub 65 de ani). 

În comparaţie cu media ţărilor Europei de Vest şi Sud-Vest, rata de ocu-
pare este sensibil mai mare în România, cu peste 8 procente. Faţă de aceste 
ţări, aparent, sub aspect extensiv, se poate spune că în ţara noastră “se mun-
ceşte mai mult”. Cu rate mai înalte ale ocupării (mai mari în medie cu 6%) se 
înscriu însă ţările Europei de Nord. 

Trebuie subliniat şi faptul că, la nivelul anului 1990, asupra populaţiei 
ocupate a României îşi pun amprenta diferite fenomene care reuşesc să dis-
torsioneze, mai mult sau mai puţin, fidelitatea acestui indicator: şomajul tehnic, 
existenţa unor supraefective ca urmare a “conservării” unui model de “ocupare 
deplină” din perioada anterioară, numărul mare de persoane ocupate în agri-
cultură etc. 

La acestea se adugă diferenţele înregistrate între ţări în ceea ce priveşte 
rata de ocupare a femeilor. În majoritatea cazurilor, ţările cu o rată de ocupare 
a femeilor mai mare se dovedesc a avea şi rate generale ale ocupării mai înalte. 

Dispunând de un nivel de trai mai scăzut şi de venituri medii mai mici, 
populaţia în vârstă de muncă din România, ca şi din celelalte ţări est-europene, 
este nevoită să apeleze într-o măsură mai mare la muncă ca singura sursă de 
existenţă, în comparaţie cu ţările europene dezvoltate. 

4. Scurte concluzii 
4.1. Până în 1990, populaţia ocupată a României a crescut continuu, 

deşi cu un ritm decelerat (figura nr. 6) >11)>. Începând cu  1991, evoluţia res-
pectivă a fost inversată. Crearea de noi locuri de muncă a fost dacă nu stopa-
tă, mult încetinită. În plus, fenomenul de şomaj înregistrează o creştere accele-
rată, astfel încât populaţia ocupată şi-a redus ponderea în cadrul celei active. 

În intervalul 1980-1990, populaţia activă în România a înregistrat o creş-
tere relativă mai mare decât populaţia totală, dar mai mică decât a populaţiei în 
vârstă de muncă, ilustrând o scădere a ratei de activitate a P.V.M. în condiţiile 
unei creşteri a ratei de activitate generale. O situaţie similară se înregistrează 
în acest sens şi în ţări ca Cehoslovacia, Franţa, Italia. 
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O altă observaţie apare în legătură cu raportul dintre creşterea populaţiei 

totale şi a celei ocupate. Dacă până în prezent (1991) raportul amintit s-a men-
ţinut aproximativ unitar, odată cu creşterea şomajului el va continua să scadă, 
conducând la înrăutăţirea ratei de dependenţă. 

4.2. Analiza raporturilor dintre: ritmul investiţiilor şi ritmul ocupării; ritmul 
producţiei şi ritmul ocupării; ritmul productivităţii şi ritmul ocupării permite, de 
asemenea, unele concluzii cu privire la procesele de ocupare. 

În intervalul 1975-1989, raporturile de mai sus 12) înregistrează în Româ-
nia valori ridicate (8,2; 15,4; 13,4). Acestea sunt mai mari nu numai faţă de ce-
le medii calculate pentru Europa de Vest (6,7; 7,7; X) 13), dar şi faţă de state 
ale Europei de Est ca: Cehoslovacia (2,3; 3,4; 2,4), R.D.G. (3,6; 7,1; 6,1), 
URSS (6,5; 5,9; 4,8). Singura ţară est-europeană în care valorile respective 
sunt mai mari decât în România este Bulgaria (54,1; 48,7; 47,5).  

Situaţia prezentată ne conduce la următoarea concluzie. Pentru o creşte-
re cu o unitate a ocupării, în România au fost necesare: un efort investiţional 
mult mai mare, o creştere mai mare  a rezultatelor producţiei şi a productivităţii 
în comparaţie cu celelalte ţări. Cu alte cuvinte, crearea netă de locuri de muncă 
a devenit în România mai scumpă, mai dificilă. Această stare, coroborată cu 
evoluţia descendentă a producţiei, productivităţii şi investiţiilor din cei trei ani de 
tranziţie la economia de piaţă agravează şi mai mult dezechilibrele deja apăru-
te pe piaţa muncii. 

Cu un proces al tranziţiei început mai devreme, celelalte ţări foste socia-
liste se confruntă şi ele din plin cu problema şomajului, poate mai acut decât la 
noi. Ele prezintă însă situaţii de fond diferite. Pe termen mediu şi lung asigura-
rea echilibrului între cererea şi oferta de muncă pare a fi în România o proble-
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mă mai dificilă de surmontat, în condiţiile declinului investiţiilor şi al producţiei. 
Este un motiv în plus pentru care se impune în ţara noastră o politică de ocu-
pare mult mai activă, nu numai în comparaţie cu statele cu o economie de pia-
ţă dezvoltată, ci chiar faţă de celelalte ţări aflate şi ele în tranziţie. 

4.3. Prin prisma analizelor noastre, principala concluzie cu valoare de 
parametru al prognozei de dezvoltare rezidă în aceea că, deşi România dispu-
ne de o importantă bogăţie relativă în ceea ce priveşte resursele de populaţie, 
continuă să se afle mult sub nivelul de dezvoltare european. Procesul de trans-
formare a resursei în factor efectiv de producţie este supus unor distorsiuni 
multiple. Acestea vin atât din interiorul pieţei muncii, cât şi, mai ales, din jocul 
altor fenomene economice. În acest sens, într-un raport ONU pe probleme de 
mediu şi resurse umane intitulat “Viitorul nostru comun”, se arată: “Populaţia 
este o sursă creatoare pe care societatea trebuie s-o folosească. Dar, pentru a 
putea fi folosită trebuie să fie mai bine hrănită, mai bine îngrijită medical etc. 
Această populaţie trebuie educată pentru a putea deveni creativă, îndemânati-
că, productivă şi mai aptă de a se putea ocupa cu problemele zilei de azi. Toa-
te acestea pot fi realizate numai printr-o participare susţinută la procesul de 
dezvoltare” 14) 

 
1. Recensământul populaţiei şi al locuinţelor, C.N.S. iunie 1992. 
 2.Datele au fost prelucrate din următoarele surse: “Rapport mondial sur le 

developpement humain”, 1992; “World Education Report”, 1992, p. 109. 
3. Am luat în considerare următoarele ţări: România, Republica Moldova, Bulgaria, fos-

ta Cehoslovacie, Grecia, Polonia, Turcia, Ucraina şi Ungaria. 
4. Sursele de prelucrare a datelor au fost: “Anuarul statistic al României”, C.N.S., 1991; 

“Anuarul statistic al Republicii Moldova”, 1990; “Yearbook of Labour Statistics”, 
I.L.O., Geneva, 1991. 

5. Idem (4) 
6. Pentru exprimarea ratei de activitate se pot folosi doi indicatori: a) rata de activitate a 

populaţiei în vârstă de muncă, ca raport între populaţia activă şi populaţia în vârstă 
de muncă; b) rata de activitate generală, ca raport între populaţia activă şi populaţia 
totală. 

7. Sursele de prelucrare a datelor au fost: “Employment Observatory - Central and 
Eastern Europe”, nr. 2/1992; “Anuar al Republicii Moldova”, 1990; “Yearbook of 
Labour Statistics”, ILO, 1991. 

8. “Balanţa resurselor de muncă ale României la 1 ianuarie 1991”, C.N.S. 
9. Idem (7) 
10. Rata de ocupare a P.V.M. a fost calculată ca raport între populaţia ocupată şi 

P.V.M. 
11. Calculat pe baza datelor din: “Anuarul statistic al României”, C.N.S., 1991; 

“Employment Observatory - Central and Eastern Europe”, nr. 2/1992. 
12).Calculate pe baza datelor din: “Etude sur la situation économique de l'Europe en 

1989-1990”, CEE, Nations Unies, New York, 1992. 
13. Lipsă date. 
14.S aburo Okita, “Cu faţa spre secolul 21”, Editura AGER- Economistul, 1992. 



INVĂŢĂMÂNTUL ROMÂNESC.  
POSIBILE REFLECŢII PENTRU TRANZIŢIE 

Luminiţa CHIVU 
 
Procesul de tranziţie la economia de piaţă implică concomitent cu institu-

ţionalizarea cadrului legislativ, a mecanismelor şi relaţiilor pieţei, noi mentalităţi, 
atitudini şi comportamente ale individului, creşterea gradului de implicare şi 
participare a oamenilor la procesul de democratizare, de restructurare a eco-
nomiei şi societăţii. Acesta este însă un proces de învăţare complex şi compli-
cat, de durată, continuu, în realizarea căruia funcţii majore revin sistemului de 
educaţie şi formare profesională a resurselor umane în general, a forţei de 
muncă, cu deosebire. 

Tocmai de aceea, dimensiunea educaţional-formativă, spiritual- umană a 
tranziţiei are semnificaţii aparte în procesul de reformă economică, de trans-
formare pe traiectoriile civilizaţiei moderne a societăţii româneşti. În sfera sa de 
incidenţă intră practic întreaga populaţie, atât instruirea şi formarea tineretului, 
procesele de educaţie şi pregătire iniţială, cât şi cele ale adulţilor; nu se rezu-
mă numai la educaţia realizată prin sistemul formal de educaţie, ci şi prin cel 
informal, în familie, în colectivităţile umane, prin contactul direct cu problemele 
ce le ridică zi de zi procesul de activitate, lărgind aria temporală a educaţiei, 
transformând-o într-o învăţare permanentă. 

Din această perspectivă valenţele educaţiei sunt nelimitate. Ele îşi spo-
resc importanţa în prezent când întreaga societate românească traversează o 
perioadă de acută criză, care nu se rezumă doar la latura sa economică, ci o 
include şi pe cea moral- spirituală, socială, politică, etc. Depăşirea acestei crize 
globale este prioritar şi covârşitor legată de reformarea întregului sistem de 
educaţie şi formare: “(...) nu se va putea ieşi din criza moral-spirituală şi finan-
ciar-economică pe care o trăim fără a-i da şcolii impulsul şi mijloacele necesare 
pentru a-şi îndeplini la nivel optim misiunile educative specifice ei şi fără a aso-
cia acestui pilon de bază al naţiunii biserica şi toate celelalte instituţii culturale 
angajate în formarea tineretului şi adulţilor” 1). 

Tocmai de aceea, în perioada actuală, problematica educaţiei face obi-
ectul preocupărilor multor specialişti din cele mai diverse domenii de activitate 
şi de la cele mai diferite niveluri de competenţă şi responsabilitate: educatori, 
pedagogi, cercetători, economişti, sociologi, psihologi, specialişti în ştiinţa edu-
caţiei, sindicate, asociaţii profesionale, agenţi economici, etc., fiecare abordând 
de pe poziţiile pe care le reprezintă, cu mijloacele specifice, conţinuturile  şi 
formele educaţiei, resursele necesare, eficienţa proceselor de învăţare, institu-
ţiile învăţării. 
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Pe fondul a nu puţine controverse în domeniu, există consensul că edu-
caţia şi formarea resurselor umane trebuie ridicată la rangul pe care îl are pen-
tru prezentul şi mai ales viitorul naţiunii. 

Pornind de la aceste premise generale, ţinând cont totodată de multiplele 
dimensiuni şi respectiv factori de influenţă, în cele ce urmează încercăm să 
abordăm - de pe poziţia şi din perspectiva economistului - doar câteva proble-
me ale regândirii procesului de educaţie, instruire şi formare a forţei de muncă, 
în special din perspectiva raportului dintre sistemului de învăţământ şi piaţa 
muncii. Şi facem aceasta într-un moment în care, peste dezechilibrele existen-
te în trecut, în cei trei ani de tranziţie s-au aşezat altele, în care disputele în 
domeniu par a nu găsi terenul de conciliere. 

Educaţia a fost şi rămâne unul din subsistemele de bază ale societăţii. 
Are caracter multidimensional, iar în raport cu societatea se află într-o dublă 
ipostază. 

Pe de o parte, educaţia este rezultat al dezvoltării economice prin resur-
sele destinate în acest scop, gradul de cuprindere şi calitatea produselor sis-
temului; pe de altă parte, este factor al dezvoltării. Sub această din urmă ipo-
stază, educaţia este mijlocul trainic de a răspunde unor cerinţe concrete, pre-
zente şi viitoare ale economiei, de genul înarmării cu sistemul de cunoştinţe, 
aptitudini şi deprinderi, al formării pentru anumite meserii, profesii, etc. şi în 
egală măsură celor de a forma “omul total”, de “a învăţa să fii”. 

Din această dublă optică sistemul de învăţământ îndeplineşte un an-
samblu de funcţii atât cu caracter general-global, cât şi cu caracter specific. 

1. Funcţiile sistemului de învăţământ 
Învăţământul îndeplineşte în primul rând funcţia de a asigura tinerilor o 

pregătire informaţională şi morală, fundamentată pe trunchiul comun de cunoş-
tinţe de cultură generală, care să le asigure integrarea în viaţă, să le înlăture 
sentimentul de nesiguranţă, de derută, fomându-le deprinderi de studiu 
permanet, aptitudinea de a învăţa să înveţi, de receptivitate şi înnoire, capaci-
tatea de a răspunde cerinţelor de mobilitate, de întegrare fără costuri sociale 
prea mari în mediul social-economic: “... trebuie să le dezvolte capacitatea de 
judecată, să-i stimuleze să participe în mod activ la viaţa publică, sindicală, cul-
turală, ajutându-i totodată să-şi păstreze liberul arbitru şi autenticitatea opţiuni-
lor proprii, să-i înveţe să se apere împotriva propagandei abuzive şi a mesaje-
lor omniprezente şi ispititoare ale comunicaţiilor de masă şi împotriva riscurilor 
de înstrăinare, ori chiar de contraeducaţie ce le comportă” 2). 

Totodată, sistemul de învăţământ şi formare profesională are şi o funcţie 
economică. Prin intermediul unei politici adecvate, învăţământul reprezintă in-
contestabil modalitatea cea mai sigură şi, în consecinţă, cea mai puţin costisi-
toare pe termen lung, de ajustare structurală a oricărei economii, în special din 
perspectiva ameliorării raportului dintre cererea şi oferta de forţă de muncă, a 
combaterii şomajului şi a risipei de potenţial de muncă. 
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Învăţământul şi educaţia îndeplinesc şi o funcţie prospectiv- anticipativă, 
ţinând cont de faptul că inevitabil există un decalaj între momentul în care sis-
temul de educaţie primeşte semnale de pe piaţa forţei de muncă cu privire la 
structurile profesionale şi le introduce prin diverse formule în sistem şi, în fine, 
cel în care produsele sistemului de învăţământ intră pe piaţa muncii. Evident, 
în funcţie de forma şi durata învăţământului, rupturile dintre aceste momente 
pot fi mai mari sau mai mici. 

Educaţia este chemată deci nu numai să anticipeze cerinţele viitoare de 
cadre, dar şi să modeleze conţinuturile proceselor instructiv-educative, tehno-
logiile proceselor de învăţare, astfel încât formarea să aibă un caracter nova-
tor, creativ, participativ. 

Răspunde sistemul de învăţământ din ţara noastră acestor exigenţe? 
Remarcând că în ultimii trei ani s-au încercat o serie de formule de înnoi-

re a învăţământului, nu putem să nu observăm că, cu toate aceste îmbunătăţiri, 
în cadrul sistemului de învăţământ din ţara noastră se menţin grave disfuncţio-
nalităţi şi blocaje. Acestea privesc în special structura, conţinutul şi resursele 
alocate. 

Mă voi opri în continuare asupra analizei acestor blocaje în special din 
perspectiva raportului sistemului de învăţământ-piaţa muncii. 

2. Structura învăţământului pregătitor de cadre   
Din punct de vedere structural principalele dezechilibre se constată la ni-

velul învăţământului secundar şi superior. Analizând structura învăţământului 
secundar, la nivelul anului 1988 (ultimul an în care dispunem de aceste date), 
se constată ponderea foarte mare a elevilor din învăţământul tehnico- profesi-
onal, 93%, comparativ cu numai 6,7% în învăţământul general şi 0,3% în învă-
ţământul pedagogic (tabelul nr. 1). 

Tabelul nr. 1 

Distribuţia elevilor pe forme ale învăţământului secundar, în anul 1988 

Total învăţământ secundar = 100,0 Ţara 
Generalx Pedagogicxx Tehnico-profesionalxxx 

România 6,7 0,3 93,0 
Austria 72,8 1,5 25,7 
Bulgaria 40,6 - 59,4 
Cehoslovacia 52,6 1,0 46,4 
Franţa 77,4 - 22,6 
Grecia 85,8 - 14,2 
Iugoslavia 66,5 1,232,3  
Marea Britanie 90,6 - 9,4 
Polonia 22,51,5  76,4 
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Total învăţământ secundar = 100,0 Ţara 
Generalx Pedagogicxx Tehnico-profesionalxxx 

Spania 73,1  26,9 
URSS 83,6 1,0 15,4 
Ungaria 24,3 1,1 74,6 

x) Învăţământul general sau specializat - se desfăşoară în şcoli secundare, copiii având deja 
cel puţin 4 ani de studii în învăţământul de gradul I şi nu vizează pregătirea directă pen-
tru o profesie sau un loc de muncă. Şcolile de acest tip se numesc: colegii, licee, gimna-
zii etc. şi în ele se desfăşoară un învăţământ obligatoriu de terminat pentru a fi admis la 
universitate. În numeroase ţări, din dorinţa de a promova alte tipuri de formare a elevilor, 
care asigură accesul la studii superioare, asistăm la dezvoltarea şcolilor care oferă atât o 
formare generală, cât şi profesională. Se consideră că aceste şcoli compozite sunt de ni-
vel echivalent cu şcolile secundare tradiţionale, din acest motiv sunt calificate în catego-
ria de grad secundar, învăţământ general. 

xx) Învăţământul normal - şcolile secundare care pregătesc învăţători. 
xxx) Învăţământul tehnic şi profesional - învăţământul din şcolile secundare în care elevii se 

pregătesc pentru o profesie sau un loc de muncă, în afara învăţământului. 

Sursa: "World Education Report", UNESCO, 1991. 

În funcţie de ponderea pe care o deţine învăţământul tehnico- profesio-
nal, ţara noastră se situează pe primul loc într-o ierarhie de 12 ţări, în timp ce 
ponderea învăţământului general o situează pe ultimul loc. 

Nivelul ridicat al ponderii învăţământului tehnico-profesional, dublată de 
ponderea scăzută a celui normal şi general, reflectă o tendinţă de specializare 
timpurie a învăţământului românesc cu efecte negative asupra formării genera-
le a elevilor, în special în ce priveşte nivelul de cultură generală şi mobilitate 
socială a acestora. 

Discrepanţele menţionate incită la o analiză mai profundă a învăţământu-
lui secundar pentru a observa profilurile şi tipurile de şcoli care determină pon-
derile respective. 

1.1. Din datele de care dispunem la nivelul anului 1991/1992 repartizarea 
elevilor în învăţământul liceal şi profesional a fost următoarea: 67,5% din elevi 
în învăţământul liceal şi 32,5% în învăţământul profesional. 

Tabelul nr. 2 

Distribuţia elevilor din învăţământul secundar, pe principalele forme 

Forma de învăţământ 1989/1990 1990/1991 1991/1992 
- Învăţământul liceal (%) 81,6 73,1 67,5 
- Învăţământul profesional (%) 18,4 26,9 32,5 
Total (mii persoane) 1650,8 1293,4 1153,7 

Sursa: Calculat pe baza datelor din: Anuarul Statistic al României, C.N.S., Bucureşti, 1992.  
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Comparativ cu anii anteriori se observă o reducere a numărului de elevi 
din învăţământul secundar (de la 1650,8 mii elevi în anul 1989/1990 la numai 
1153,7 mii elevi în anul 1991/1992, cât şi o modificare a structurii acestuia: 
creşterea ponderii elevilor din învăţământul profesional (de la 18,4% în anul 
1989/1990, la 32,5% în anul 1991/1992), concomitent cu o reducere a ponderii 
elevilor din învăţământul liceal (de la 81,6% în anul 1989/1990 la numai 67,5% 
în anul 1991/1992)3). 

Pe acest fond, apar anumite fenomene pe care le apreciem ca nocive. 
Astfel, la nivelul anului 1992, în sesiunea din iulie, din totalul de 305,1 mii ab-
solvenţi ai clasei a IX-a de liceu, 36,9 mii (12,1%) au fost admişi fără contract 
în anul I de şcoală profesională  şi 7,8 mii (2,6%) cu contract, deci un total de 
170,4 mii admişi, ceea ce a reprezentat doar 55,9% din totalul absolvenţilor de 
clasa a VIII-a. 

Totodată, la nivelul absolvenţilor clasei a X-a în anul 1990/1991 (ultimul 
an dinaintea desfiinţării treptei a II-a), dintr-un total de 311,1 mii absolvenţi de 
10 clase, 47,2% au fost cuprinşi în clasa a XI-a de liceu şi 24,6% în anul I la 
şcoli profesionale, deci un total ce reprezenta numai 71,8% din numărul de ab-
solvenţi ai clasei a X-a. 

2.2. Începând cu anul şcolar 1990/1991 în interiorul învăţământului liceal 
s-au produs modificări importante, în sensul creşterii numărului liceelor teoreti-
ce, de la 95 de asemenea licee în anul şcolar 1989/1990, la 425 în anul 
1990/1991 şi respectiv 430 în anul şcolar 1991/1992 4). 

Au fost înfiinţate noi licee de informatică, licee cu profil de educaţie şi 
sport, seminarii teologice şi licee speciale pentru cei cu deficienţe de vedere şi 
motorii recuperatorii. De asemenea, a crescut numărul liceelor de artă de la 6 
în anul şcolar 1989/1990, la 31 în anul şcolar 1991/1992. 

Dacă vom analiza profilul liceelor (tabelul nr. 3), observăm faptul că în 
anul şcolar 1991/1992 cele industriale au încă ponderea cea mai mare 43,1%, 
comparativ cu 7,4% pentru cele economice şi 1,5% pentru liceele sanitare. 
Aceasta reflectă menţinerea unui monopol al liceelor industriale în defavoarea 
altora pe care piaţa şi viaţa le va impune. 

2.3. Tendinţa de specializare în profesii industriale, reflectând dinamica 
internă a sistemului de învăţământ, se propaga şi la nivelul învăţământului su-
perior. Repartizarea studenţilor pe domenii de studii reflectă ponderea ridicată 
a studenţilor în învăţământul tehnic (53,6%), comparativ cu învăţământul uni-
versitar (15,9%), învăţământul economic (11,5%), învăţământul medical 
(10,1%), învăţământul agronomic (3,8%), învăţământul juridic (3,5%) şi învă-
ţământul de artă (1,6%). 

În perioada 1989-1992 ponderea învăţământului tehnic a cunoscut o re-
ducere de la 64,9% la 53,6%, paralel cu o creştere a ponderii învăţământului 
juridic, economic şi universitar. Cu toate acestea, ponderea învăţământului 
tehnic este supradimensionată comparativ cu necesarul viitor de forţă de mun-
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că din acest sector, în timp ce activităţile juridice, economice şi universitare se 
confruntă cu un deficit de cadre bine pregăţite. 

Tablelul nr. 3 

Distribuţia elevilor din învăţământul liceal pe tipuri de licee 

 în % faţă de total 
Anul şco-

lar 
Total (mii 
persoane) 

Licee in-
dustriale

Licee 
agricole 

Licee 
economi-

ce 

Licee 
sanitare  

Licee ne-
industriale 

1989/1990 11346,3 71,1 19,2 3,9 1,1 4,7 
1990/1991 995,7 59,0 13,0 5,5 1,5 21,1 
1991/1992 778,4 43,1 8,8 7,4 1,5 39,2 

Sursa: Calculat pe baza datelor din: C.N.S., Anuarul Statistic al României, Bucureşti, 1992. 

Această structură a învăţământului postgimnazial contribuie la necon-
cordanţele ce apar între oferta de absolvenţi şi cererea de forţă de muncă. 

3. Conţinutul învăţământului 
Tot din unghiul relaţiei învăţământ-piaţa muncii, se constată că necon-

cordanţele de structură sunt amplificate şi de cele de conţinut, ale căror efecte 
s-au manifestat în următoarele direcţii principale: 

− nivelul redus de cultură generală a absolvenţilor învăţământului se-
cundar datorat în mare parte conţinutului planurilor şi programelor de 
învăţământ, dar şi unor mentalităţi ale cadrelor didactice; 

− pregătirea practică deficitară a absolvenţilor de licee industriale şi în-
văţământ superior tehnic care, în pofida unei pregătiri teoretice bune, 
solicită un interval de 2-3 ani pentru a permite integrarea subiecţilor în 
viaţa activă; 

− stricta specializare a absolvenţilor de învăţământ liceal industrial şi 
şcoli profesionale, în dauna unei pregătiri generale ce ar permite o 
anumită flexibilizare a pieţei muncii. 

Aceste deficienţe se manifestă şi mai mult în condiţiile actuale de tranziţie. 
Necorelarea structurii sistemului de învăţământ şi formare profesională 

cu cererea actuală şi viitoare de forţă de muncă, persistenţa neconcordanţelor 
cu noile exigenţe ale structurii economice dictate de piaţă, poate extinde în vii-
tor utilizarea absolvenţilor în posturi care necesită un nivel de calificare inferior 
celui de care dispun. 

Lipsa de speranţă pentru o realizare profesională corespunzătoare pre-
gătirii dobândite poate determina totodată apariţia şi persistenţa fenomenului 
de emigrare. 
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Toate neconcordanţele de structură şi conţinut menţionate dau naştere 
unor dificile probleme sociale. O astfel de problemă o reprezintă şomajul tine-
retului. Astfel, ponderea şomerilor cu vârstă mai mică de 25 de ani era în de-
cembrie 1992 de 41% din total, proporţie îngrijorătoare mai ales dacă o compa-
răm cu valoarea aceluiaşi indicator în aprilie 1992 în unele ţări europene: Ger-
mania 14,7%, Danemarca 18,7%, Franţa 20,9%, Olanda 22,7%, Italia 40,1%. 

Fenomenul este cu atât mai grav cu cât în anii 1990-1992 absolvenţii în-
văţământului preuniversitar şi superior au constituit unul din principalele canale 
de alimentare a şomajului, din promoţiile anilor 1991 şi 1992 din circa 260000 
absolvenţi fiind angajaţi mai puţin de 10%, restul intrând în şomaj sau în popu-
laţia inactivă 5). 

Rata înaltă a şomajului are drept consecinţă apariţia unui sentiment de 
nesiguranţă atât din partea elevilor, cât şi a cadrelor didactice; inutilitatea apa-
rentă a şcolii şi a pregătirii se întoarce şi reflectă în motivaţia şi motivarea tine-
rilor pentru a se pregăti. 

Aşa îşi poate face apariţia şi un alt fenomen cu efecte sociale majore: 
perpetuarea, la un nivel ridicat, a ratei de repetenţie în învăţământul primar şi 
gimnazial (4,3%, respectiv 6,7%), precum şi rata ridicată de abandon şcolar la 
aceleaşi tipuri de învăţământ (1,9%, respectiv 2,6%). 

Asemenea consecinţe se traduc evident în costuri şi risipă de resurse şi 
de timp şi în produse umane inacceptabile pentru piaţa muncii în viitor. 

4. Resurse 
Criza sistemului de învăţământ este perpetuată şi de neconcordanţele ce 

par a fi crescătoare, dintre necesarul de resurse materiale, financiare şi umane 
ale sistemului ce s-ar cuveni reformat şi posibilităţile de acoperire a acestora. 
Dar problema esenţială este că, deşi resursele alocate învăţământului au cu-
noscut o oarecare creştere, aceste neconcordanţe sunt amplificate de folosirea 
cu eficienţă redusă a acestora. 

Pe termen mediu probabil vor persista în primul rând neconcordanţele 
cantitative şi calitative între cererea şi oferta de cadre didactice. Acestea s-au 
concretizat, iar în prezent tind să se acutizeze şi se referă în principal la: 

− neactualizarea periodică a cunoştinţelor cadrelor didactice; 
− pregătirea psihopedagogică şi de metodica predării deficitară, îndeo-

sebi la cadrele didactice din învăţământul tehnic; 
− angajarea pe posturi de cadre didactice a unor persoane fără studii 

superioare6). Acest ultim aspect este întâlnit în mediul rural, datorită 
deficitului de cadre didactice cu pregătire superioară determinat de 
numărul mare de transferuri din mediul rural în mediul urban. 

În anul şcolar 1991/1992 din totalul cadrelor didactice 32529 (12,3%) 
aveau absolvit numai liceul. Ponderea pe principalele discipline a acestora era 
de 4,1% la limba română, 2,8% la matematică, 1,4% la fizică, 10,6% la limbi 
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străine7), valori destul de ridicate dacă ţinem cont de importanţa respectivelor 
discipline. 

Totodată, sistemul de învăţământ se caracterizează şi prin lipsa unor re-
surse materiale concretizate în principal în: materiale didactice puţine, con-
strucţii şcolare improprii desfăşurării procesului de învăţământ, numărul insufi-
cient de săli de clasă, ce determină programarea elevilor în 2-3 schimburi. 

Dacă la acestea se adaugă şi lipsa resurselor financiare necesare asigu-
rării salariilor cadrelor didactice şi personalului auxiliar, inexistenţa fondurilor 
pentru acordarea unor ajutoare sociale pentru elevii cu posibilităţi financiare li-
mitate, absenţa surselor solicitate de realizarea unor investiţii în renovarea clă-
dirilor instituţiilor de învăţământ, avem deja un evantai destul de cuprinzător al 
factorilor ce perpetuează criza. 

În anul 1991, cheltuielile pentru educaţie au reprezentat 14,5% din chel-
tuielile guvernamentale şi respectiv 3,7% din PNB. Comparativ cu anul 1989, 
se constată o creştere a ponderii cheltuielilor pentru educaţie în PNB, de la 
2,08% în anul 1989, la 3,7% în anul 1991. Acest procent este destul de redus 
comparativ cu cel alocat în acelaşi an în alte ţări europene, cum ar fi: Bulgaria 
(5,5%), Polonia (4,6%), Ungaria (6,0%), Austria (5,5%), dar ţinând cont de cri-
za financiară ce afectează întreaga economie românească, accentul trebuie 
pus pe folosirea cu eficienţă mai mare a resurselor disponibile. 

5. Spre o reformă a învăţământului 
Necesitatea unei reforme a învăţământului românesc este prioritară chiar 

în raport cu alte schimbări din mecanismele vieţii social-politice pe care acest 
sector este chemat să le favorizeze şi să le susţină. 

Prioritatea reformei învăţământului este impusă de specificul educaţie, 
ca factor al dezvoltării: 

− educaţiei nu este o resursă opţională, la educaţie nu se poate renun-
ţa; capitalul uman se dezvoltă de la cantitate la calitate numai prin in-
termediul acestei resurse; 

− educaţia nu poate fi economisită - pierderile de educaţie sunt irecupe-
rabile 8). 

Transformările învăţământului românesc e necesar să vizeze atât an-
samblul acestuia, formarea unui sistem unitar şi echilibrat, dar şi elementele de 
structură, conţinut, comportament, resurse. 

O reformă ar urma să dea răspuns la câteva probleme majore. 
Prima dintre acestea este durata învăţământului obligatoriu. 
O problemă esenţială în condiţiile viitoare din România o constituie creş-

terea duratei învăţământului obligatoriu sau măcar menţinerea acestuia la nive-
lul legal stabilit, cu efecte pozitive prin rezultatele pe care le are asupra asigu-
rării unei pregătiri generale mai bune a elevilor, creşterea şanselor de continua-
re a studiilor, reducându-se astfel probabilitatea apariţiei rebuturilor educaţionale. 
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Pornind de la durata învăţământului obligatoriu astfel stabilită, a doua 
problemă extrem de importantă vizează imperativul unei restructurări globale a 
învăţământului românesc prin desfiinţarea barierelor dintre diferitele forme de 
pregătire, permiţând adaptarea mai rapidă a celor aflaţi în sistemul de formare 
la noile cerinţe de pe piaţa muncii. 

Datorită importanţei imediate a învăţământului secundar pentru cantita-
tea şi structura ofertei de forţă de muncă, la acest nivel ar trebui să se plaseze 
cele mai importante efecte de restructurare. 

În al treilea rând, cu toate întrepătrunderile fireşti ale învăţământului ge-
neral cu cel tehnico-profesional, succesul în viitoarea carieră socială este din 
start condiţionat de primul segment căruia îi revine un rol hotărâtor în crearea 
şi dezvoltarea facilităţilor vizând mobilitatea intelectual- profesională a individu-
lui. 

Aceasta este în principal cauza pentru care susţinem necesitatea dezvol-
tării rapide şi de amploare a învăţământului general şi normal, restabilirea ra-
portului dintre acestea şi cel tehnico- profesional. În condiţiile în care calitatea 
învăţământului românesc, indiferent de formă şi grad, trebuie să crească 
aceasta nu se poate concepe fără acumulări generale pe măsură. 

În al patrulea rând, probleme de conţinut şi structură, de regândire a 
acestora sunt în fiecare segment al şcolii româneşti. Aşa cum îndeobşte se cu-
noaşte, în cadrul învăţământului superior structura actuală a absolvenţilor este 
dominată încă de preponderenţa specialităţilor tehnice. Între diferitele implicaţii 
ale acestei structuri, una este deosebit de presantă pentru orice reformă: defi-
citul de cadre didactice cu studii superioare. La acestea se adaugă şi alte dez-
echilibre ce condiţionează mersul reformei economice în general, cum ar fi: de-
ficitul de economişti şi jurişti. 

Continuarea alocării unor resurse pentru a susţine structuri deficitare 
pentru nevoile social-economice imediate înseamnă risipă şi pierderi viitoare. 

O problemă ce nu trebuie pierdută din vedere la  nivelul învăţământului 
superior este aceea a învăţământului particular. Fără a mă opri prea mult asu-
pra acestei probleme, aş vrea numai să subliniez că lipsa unei evaluări şi coor-
donări a instituţiilor de învăţământ particular, supradimensionarea numărului de 
locuri pentru anumite profile (prin necorelarea acestora cu cele din învăţămân-
tul public şi necesităţile de pe piaţa forţei de muncă) poate determina, odată cu 
prima generaţie de absolvenţi, apariţia unui “val de şomeri”, precum şi a unor 
“rebuturi educaţionale”. 

Desigur că nu trebuie uitat şi un alt fapt: sistemul de învăţământ trebuie 
să se caracterizeze atât printr-o flexibilitate ridicată, cât şi printr-o marjă de 
stabilitate a structurilor de bază. Modificările repetate, efectuate fără o viziune 
strategică, produc dereglări şi disfuncţionalităţi cu efecte negative atât asupra 
procesului educaţional, dar şi de altă natură. Mobilitatea şi flexibilitatea profesi-
onală, integrarea omului în viaţa socială este tot mai greu de realizat fără edu-
caţia permanentă. 
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Instruirea iniţială, oricât de bine ar fi realizată şi în concordanţă cu cerin-
ţele la un moment dat ale sistemului tehnico- productiv, se vede în situaţia de a 
nu mai corespunde total sau parţial noilor cerinţe. Educaţia adulţilor trebuie să 
compenseze secvenţialitatea învăţământului, adică încheierea într-un cadru 
formal a unor cicluri de instruire ce urmează învăţământului obligatoriu. 

În fine, nu se poate omite că astăzi nu se mai poate concepe un “produs 
finit definit” al sistemului de învăţământ. Concepţia de carieră este cu totul alta; 
pe parcursul vieţii active subiecţii îşi schimbă din ce în ce mai des meseria sau 
profesia 9). 

Conţinutul pregătirii iniţiale şi generale, problema trunchiului comun, etc. 
capătă o nouă  semnificaţie, solicită regândiri şi reajustări necesare formării 
continue pe parcursul vieţii active. Numai astfel se poate asigura o flexibilitate 
mai mare a procesului educativ-formativ, o corelare a sistemului de învăţământ 
cu cel ocupaţional-economic, o mai bună racordare, mobilitate şi adaptare a 
oamenilor la nevoia de cadre calificate ale economiei, un echilibru dinamic pe 
piaţa muncii. 

Reforma, restructurarea şi înnoirea profundă a sistemului de învăţământ 
solicită nu în ultimul rând regândirea de ansamblu a dimensiunii şi a modalităţi-
lor de constituire, alocarea şi îndeosebi eficientizarea folosirii resurselor finan-
ciare, materiale şi umane. 

Acest segment al reformei învăţământului este la fel de dificil ca şi cele-
lalte, dar importanţa practică devine enormă întrucât poate anula totul. Din 
acest domeniu extrem de vast, două aspecte ne apar acum în prim plan: edu-
carea şi formarea nouă şi continuă a educatorilor şi stimularea agenţilor eco-
nomici pentru participarea la finanţarea învăţământului. 

Orice reformă este durabilă şi poate avea succes dacă începe într-
adevăr în şcoală şi mai ales dacă se face cu oameni şi cu educatori care să 
gândească permanent cu minimum 10-15 ani în avans faţă de întreaga colecti-
vitate naţională. Numai aşa costul social al întregii dezvoltări economice se 
poate reduce, iar educatorii pot contribui la potenţarea şi valorificarea resurse-
lor avansate în întregul sistem economic. 
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O POLITICĂ ECONOMICĂ DE PERFORMANŢĂ  
EUROPEANĂ: CAZUL PROTECŢIONISMULUI  

ROMÂNESC INTERBELIC 

Gheorghe DOBRE 

1. România economică interbelică - în Europa 
 

Drept introducere la subiectul comunicării mele mi-aş îngădui să vă ofer 
prin câteva date mai semnificative o imagine de ansamblu asupra potenţialului 
economic cu care ţara noastră, în graniţele ei din 1918, se înscria în concertul 
statelor europene de atunci 2). Datele se referă la anul 1938. Astfel între 27 de 
state europene România deţinea un teritoriu care reprezenta aproape 6% din 
totalul teritoriilor respectivelor ţări, situându-se prin aceasta, pe locul 9. Sub ra-
portul potenţialului uman, ea era populată de un număr de locuitori egal cu 5% 
din totalul populaţiei aceloraşi 27 de ţări, ocupând după acest indicator locul 7. 

De reţinut însă faptul că la momentul istoric considerat România făcea  
parte dintre statele europene care dispuneau de un potenţial demografic şi natu-
ral unde resursele agricole ocupau un loc însemnat. Suprafaţa arabilă a ţării 
noastre reprezenta cca 13% din cea deţinută de 16 state europene, prin aceasta 
ea ocupând locul III. Iar ponderea populaţiei active agricole în totalul populaţiei 
active româneşti se ridica la peste 70%, ceea ce o plasa pe locul II (în ordine 
descrescătoare) între 20 ţări europene. În epocă, România era cunoscută ca o 
ţără mare producătoare de cereale. În producţia totală de cereale a 24 ţări euro-
pene ţara noastră deţinea o pondere de peste 8% ocupând prin aceasta locul V. 

Dar în potenţialul productiv al României interbelice un loc aparte îl ocu-
pau 2 (două) produse de provenienţă industrială şi anume petrolul şi lemnul. 

Între 15 ţări europene producătoare de ţiţei şi produse petrolifere Româ-
nia deţinea o pondere de cca 38% şi prin aceasta ocupa locul I (în calcul nu s-
a avut în vedere URSS). Iar între 23 ţări europene producţia de cherestea a 
României reprezenta peste 6%, ceea ce situa ţara noastră pe locul V. 

Datele înfăţişate învederează fără dubii că în ajunul celui de-al doilea 
război mondial România dispunea de un potenţial demo- economic şi natural 
care o situa între primele zece state europene de atunci. 

2. Motivaţii istorico-naţionale 
În aceste condiţii România interbelică şi-a elaborat strategiile sale de po-

litică generală, inclusiv cele de politică economică, pornind de la interesele na-
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ţionale ale poporului român şi de la promovarea acestor interese în contextul 
istoric dat al raporturilor de forţe pe plan european. 

Politica economică  a statului nostru în acea perioadă a fost o politică de 
orientare preponderent protecţionistă. 

O atare orientare o întâlnim la mai toate statele europene de atunci. Ce-
ea ce particulariza protecţionismul românesc interbelic de politica protecţionistă 
a altor state consta în cel puţin 3 (trei) împrejurări cu caracter naţional istoric. 

A. Unirea din 1918 strânsese laolaltă, într-o formaţie statală unitar-
naţională, străbune teritorii româneşti, care suferiseră pagube şi distrugeri ma-
teriale şi umane de pe urma războiului, deosebit de grave. Necesităţile refacerii 
întregului teritoriu naţional şi în condiţiile unei penurii considerabile de resurse, 
reclamau eforturi concertate ale întregului popor, în care rolul statului se impu-
nea cu stringenţă. 

O anume experienţă protecţionistă exista încă înainte de război, dar 
acumulările de cunoştinţe şi practici în materie erau insuficiente. Un contempo-
ran, participant activ la politicile protecţioniste, şi nu numai (am numit pe 
M.Manoilescu) făcea următoarea remarcă interesantă: “În ţara noastră, pro-
blema refacerii industriale şi a refacerii economice în general, se prezintă cu 
complexitate particulară”. El menţionează că războiul, ca şi în alte ţări, a distrus 
şi a paralizat la noi mare parte a întreprinderilor de producţie. Spre deosebire 
însă de situaţiile altor ţări la noi, unirea cu ţara a străvechi pământuri româneşti 
“a dat naştere unui organism economic cu totul nou” care nu putea fi descifrat 
cu cunoştinţele dobândite anterior asupra economiei ţării. “Şi astfel pe când în 
alte ţari care au suferit distrugeri şi pierderi cât de mari, este cunoscut cel puţin 
ansamblul mecanismului de producţiune, aşa cum se găsea înainte de război 
şi se ştia cum reacţionează acest ansamblu la diferitele crize la noi situaţiunea 
de astăzi este absolut fără precedent, iar datele şi experienţele din trecut privi-
toare la vechea Românie nu au absolut nici o valoare pentru a ne orienta spre 
soluţionarea problemelor industriale de astăzi” 3). 

B. Dar Unirea era nu numai cadrul propice de refacere a ţării, ci şi plat-
forma statală de pe care urma să se edifice structurile noi ale economiei unita-
re româneşti pentru eradicarea înapoierii şi ctitorirea civilizaţiei industriale de 
tip modern, european şi în ţara noastră. 

Ideea o percepuseră destul de bine şi contemporanii. Unul din ei scria 
după realizarea Unirii. “Nu trebuie să uităm că ne găsim astăzi, într-o clipă, 
când trebuie să pornim din loc maşina oprită a producţiei noastre, într-o fază 
de demaraj economic, când trebuie să mărim cu orice preţ bogăţia naţională şi 
să ieşim din sărăcia groaznică în care ne găsim”. Iar el mai releva adevărul, 
atestat de întreaga evoluţie modernă a statelor vest- europene după care în 
acest “demaraj” rolul tehnicii, al industriei, este hotărâtor. Iată textul: “Niciodată 
poate, în decursul dezvoltării noastre de stat intrat în orbita civilizaţiei europe-
ne, nu s-a simţit mai mult lipsa caracterului de tehnicitate în toate domeniile 
vieţii noastre economice”. Şi în continuare adăuga: “Inferioritatea noastră teh-
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nică apare cu atât mai crudă cu cât structura noastră economică păşeşte de la 
faza agricolă pură spre una mai evoluată-industrială şi în care lipsa de tehnici-
tate poate fi cauza unor adevărate dezastre”. 

C. Un asemenea curs în viaţa reală a necesitat timp,  iar desfăşurarea lui 
nu a avut loc fără sinuozităţi sau chiar sincope. Cu atât mai mult necesita timp 
instituţionalizarea politicii protecţioniste, favorabilă cursului amintit. Acest pro-
ces, se ştie, a fost însoţit de frecvente şi ascuţite polemici şi controverse în 
cercurile politice - parlamentare şi neparlamentare - în cele intelectual-
universitare, în rândurile publiciştilor. Au luat parte la aceste controverse cei 
mai de seamă oameni politici ai timpului - V.Brătianu, V.N.Madgearu, - şi oa-
meni de cultură: St. Zeletin, I.N.Argelescu ş.a. Procesul însă s-a precipitat, în-
cepând mai ales după anul 1930, când statele industrial-dezvoltate din Europa 
de apus trec la adoptarea unor politici protecţioniste dure, îndreptate împotriva 
ţărilor agrare, prin protejarea radicală a agriculturii lor adică prin reagrarizarea 
şi prohibirea importurilor de produse agrare din ţările răsăritene agrare. 

Istoria acestor schimbări spectaculoase în evoluţia economică a Europei 
interbelice se cunoaşte, cel puţin în cercurile universitar-academice de la noi. 

Ceea ce aş dori să semnalez ar fi următoarele momente: 
a. Politica protecţionistă a ţărilor industriale din vestul Europei a îmbrăţi-

şat accente dure din anul menţionat. Însă şi până atunci, chiar după 
primul război mondial, o astfel de orientare o întâlnim sub diferite for-
me: publicaţii (“Cele 2 Europe”), presiuni diplomatice, etc. se înscria 
în acţiunea ofensivă a lor de a-şi menţine poziţiile pe pieţele deja exis-
tente şi de a le lărgi, pe seama ţărilor agrar-răsăritene, în aspra luptă 
de concurenţă şi de expansiune. 

b. Politica protecţionistă din ţările agrar-răsăritene a fost o politică de-
fensivă cu scopul de a-şi valorifica resursele naţionale pe pieţele vest-
europene, în condiţii economice de egalitate şi de a se afirma în con-
tinentul nostru ca state independente şi suverane. 

Prin politica sa amintită România s-a aflat în fruntea ţărilor respective din 
Europa. 

Şi-a pregătit cu minuţiozitate această politică, la elaborarea şi realizarea 
ei fiind atrase cele mai calificate forţe intelectuale, de specialitate ale ţării. 

Şi-a apărat-o, în plan practic guvernamental, la Liga Naţiunilor, la diferite 
consfătuiri şi reuniuni ale ţărilor răsăritene agrare (V.Madgearu), sau mai târziu 
în anii '40 în faţa expansiunii Germaniei hitleriste în această parte a continentu-
lui nostru (Mitică Constantinescu ş.a.). Iar pe plan teoretic, prin contribuţia pro-
fesorului politehnician român Mihail Manoilescu, care în cartea sa de largă au-
dienţă internaţională avea să formuleze o teză pentru care va fi hulit de mai toţi 
liberschimbiştii timpului până în vremurile noastre: “Inegalitatea seculară între 
productivitatea industrială şi productivitatea agricolă este aceea căreia i se da-
toreşte actualul aspect geografic şi politic al civilizaţiei umane. Ei i se datoreşte 
diferenţa enormă de bogăţii a ţărilor industriale faţă de cele agricole şi ea expli-
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că de ce, cele din urmă stau de fapt sub dominaţia politică a celor dintâi. Când 
sclavajul şi exploatarea directă a unui popor de către altul a încetat, locul scla-
vajului prin forţă l-a luat sclavajul prin schimb. 

În acest sistem munca de o zi a unui englez s-a schimbat cu suma de o 
zi a 20, 30 sau 100 de lucrători, din toate celelalte ţări şi continente! Şi în acest 
schimb, continuat timp de mai bine de un veac, de când a început epoca impe-
rialismului, a dus la imensa acumulare de bogăţie pe care o reprezintă astăzi 
Anglia şi întreaga Europă Occidentală” 4). 

3. Protecţionismul. Instituţii. Funcţionare 
Protecţionismul românesc interbelic aşa cum a existat el în practică şi 

cum a fost descris şi analizat în numeroase lucrări de specialitate, unele ajunse 
de referinţă 5), priveşte mai toate ramurile producţiei materiale, începând cu in-
dustria continuând cu agricultura, comerţul exterior, moneda naţională, creditul. 

Măsurile preconizate cuprindeau reglementări şi acţiuni cu caracter sta-
tal-guvernamental şi se refereau la protecţii şi încurajări directe şi indirecte, 
unele cu efect extern, altele cu efect intern. În aceeaşi sferă se înscriau măsu-
rile şi acţiunile protecţioniste prin mijlocirea pârghiilor economico-financiare, ca 
şi cele prin intermediul reglementărilor administrative. Organisme speciale ale 
statului asigurau promovarea, la toate nivelurile, a politicii respective. 

Legislaţia epocii, împreună cu interpretările juridice speciale descriu 
amănunţit acest lucru. Cel interesat, parcurgând respectivele surse, va consta-
ta două caracteristici. Una: că în majoritatea lor prevederile politicii protecţio-
niste româneşti interbelice le putem regăsi, sub o formă sau alta, în mai toate 
ţările vest-europene. Cele din ţara noastră ar fi replici sau acţiuni de adaptare 
faţă de cele străine. A doua: că spre deosebire de politicile protecţioniste vest-
europene, cele româneşti pun un accent mai aparte pe protejarea şi încuraja-
rea formării şi folosirii productive a factorilor principali de producţie respectiv al 
capitalului naţional şi al ocupării şi folosirii preferenţiale a forţei de muncă auto-
htone. 

Capitalului extern i se crea facilităţi de acţiune apropiate sau identice cu 
cel autohton, dar i se interzicea achiziţionarea de terenuri (ci doar arendarea şi 
concesionarea lor), iar începând de prin 1940 investitorii germani şi italieni nu 
puteau deţine majoritatea (cu atât mai mult totalitatea) de părţi sociale la o fir-
mă existentă în graniţele statului român. 

4. Câteva rezultate generale ale dezvoltării economiei româneşti6) 
Aproape statistic calculele sunt redate în valori comparabile (preţ 1938). 
a) Venitul naţional între 1922-1938 a crescut de peste 2 ori, într-un ritm  

mediu anual de 4,3%. 
b) Producţia medie industrială, între aceeaşi ani, a sporit de 4 ori, ritmul 

mediu anual de creştere înscriindu-se într-o valoare de 8,5%. Din to-
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talul sporului de venit naţional înregistrat între 1921-1938 producţiei 
nete industriale îi reveneau peste 40%. 

c) Alte ramuri ale venitului naţional (între aceleaşi date). Producţia netă 
agricolă creşte de 1,6 ori iar ritmul mediu era de 2,8%; transporturile 
se măresc de 2,5 ori, într-un ritm mediu anual de 5,6%; comerţul creş-
te de 1,8 ori, cu un ritm de 3,6%. 

d) Între 1920-1938, importul general scade cu 6%, într-un ritm de -0,4%. 
Exportul, în schimb, sporeşte de peste 4,5 ori cu un ritm de 8,8%. 

e) Nivelul scontului B.N.R. Cel mai mare este atins în 1930 fiind de 9%. 
Cel mai mic era atins în 1938 şi era de 3,84%. 

f) Nivelul dobânzilor debitoare la contul curent (dobânzi + comisioane). 
Cel mai mare era în 1927 şi era de 20,6%. Cel mai mic era în 1920 şi 
era de 8,6%. 

g) Bugetul de stat. În 17 ani s-a încheiat de 11 ori cu excedent şi de 6 ori 
cu deficit. 

h) În 1923 dolarul conta la Bursa din New York 192, 30 lei, iar în 1938 = 
135,1 lei. 

5. Câteva rezultate ale producţiei industriale 7). Concret ale in-
dustriei “mari” prelucrătoare 

a) Între 1921-1939 producţia globală deţinea o pondere medie anuală, în 
producţia globală a întregii industriei, de 85%. 

Tot între aceiaşi ani producţia ei fizică a crescut de 3,8 ori într-un ritm 
mediu anual de 7,75%. 

Circa 66% din această creştere s-a datorat măririi productivităţii muncii, 
iar 34% sporului de personal ocupat. 

b) Sub raport structural putem constata că producţia industriei prelucră-
toare din România, în anii interbelici, a fost preponderent o producţie de bunuri 
de consum. Între 1926-1938 ponderile medii anuale ale grupei A şi grupei B s-
au înscris în valori de 45% şi respectiv 55%. (calculat după valoarea adăugată 
brută în preţuri curente). De observat însă că după 1933 producţia grupei A în-
cepe să crească pe când cea a grupei B să scadă. 

c) Sub raport dinamic producţia celor 2 grupe de industrii prelucrătoare 
calculată în preţuri constante a evoluat astfel: între 1926-1938 gr. A - a crescut 
cu peste 77% pe când gr. B cu numai 47%, în primul caz ritmul fiind de 4,8% în 
cel de-al doilea 3,2%. Calculat în preţuri curente dinamicile sunt inverse. Expli-
caţia se află în nivelul evoluţiei diferite a preţurilor celor două grupe de producţii 
industriale. 

d) Aceste tendinţe îşi găsesc reflectarea în schimbarea structurii importu-
rilor. Dacă între 1921-1924 materiile prime şi semifabricate deţineau în total 
importuri o pondere de 4,5%, iar produsele finite de 86%, între 1934-1938 pri-
mele se înscriu în valori de 16%, iar celelalte în valori de 78%. 
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e) Dar mai ales ele îşi găsesc reflectarea în mărirea ponderii producţiei 
industriei autohtone în totalul consumului intern (producţie autohtonă + import). 
În 1927 valoarea ponderii respective era de 64%, pe când în 1938 era de 
78,6% (în 1935 era de 81%). 

f) S-a calculat de asemenea că în 1937 se acoperea din consumul intern 
de către industria autohtonă cu între 80 şi 98,6% din articolele metalice prelu-
crate, şi cu între 96-94,2% din necesităţile de fontă, oţel şi laminate. Să notăm 
că asemenea produse erau creaţii noi ale producţiei autohtone interbelice şi 
egalau produsele similare din occident. 

g) Cu toate acestea un perspicace analist ca V.N.Madgearu a putut face 
o constatare 8), la prima vedere contrariantă. Şi anume că procesul de industri-
alizare, sub flamura protecţionismului interbelic, n-ar fi contribuit substanţial la 
creşterea nivelului consumului intern, procesul vizat desfăşurându-se în genere 
pe calea substituirii importurilor. Dar în cazul de faţă în discuţie nu era modelul 
adoptat de o ţară sau alta, ci de faptul că industrializarea oriunde are loc duce 
la creşterea productivităţii muncii sociale în ţara respectivă ceea ce facilitează 
micşorarea şi apoi lichidarea decalajelor între naţiuni, ceea ce în final se sol-
dează cu creşterea consumului intern. 

Mai explicit era sub acest aspect M.Manoilescu care în polemică celebră 
cu prof. Gh.Tască arăta 9): d-l Tască nu pricepe un lucru: cum se face că o la-
mă produsă la Paris mă costă 1/2 sac de grâu, iar aceeaşi lamă produsă de 
fabricantul francez în România mă costă 2 saci de grâu şi conform teoriei pro-
tecţioniste românul trăieşte mai bine. La care răspunsul era că în cel de-al doi-
lea caz nici un bob de grâu nu iese din ţară, pe când în primul caz iese 1/2 de 
sac. 

Dl. Tască, obsedat de teoria costurilor comparative nu a putut observa 
însă că M.Manoilescu în raţionamentul său omitea să explice ce face fabrican-
tul francez în România cu cei 2 saci de grâu: îi mănâncă el şi familia lui aici, 
sau valoarea lor o reinvesteşte tot în România. 

h) Hibele procesului pomenit la noi în ţară, căci au fost şi dintr-astea, le-
au detectat numeroşi cercetători. Între aceste hibe de reţinut: 

Pe de o parte nivelul scăzut de folosire a capacităţilor industriale existen-
te. Iată valoarea coeficientului înregistrat în următoarele ramuri industriale, în-
tre anii 1929-1938 10). 

Industria textilă: lână = 42%; bumbac = 56%; 
Industria pielăriei: tăbăcării 61%; confecţii = 47% 
Industria hârtiei: Hârtie - 63%; celuloză = 67% 
Industria lemnului şi cherestelei = 38%. 
Pe de altă parte, nivelul foarte înalt al ratei profiturilor 11). 
Potrivit unor calcule “moderate”, în 1938 rentabilitatea în industria ali-

mentară era de 28,6%, industria textilă de 17,6%, industria pielăriei de 15,8%, 
industria hârtiei de 17,8%, industria metalurigică de 19,2%, industria chimică 
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(inclusiv rafinăriile) de 22%, industria lemnului de 13% şi în industria materiale-
lor de construcţii de 26,1%. 

V.N.Madgearu, între explicaţiile date 12), fixa atenţia cititorilor asupra mai 
multor fenomene şi procese. 

Două însă merită să le pomenim aici. 
a) Haosul şi lipsa de investiţii şi  
b) Transferul enorm de valori în străinătate. 
El semnala astfel faptul că politica protecţionistă românească interbelică 

a lăsat în afara prevederilor ei un câmp de acţiune deosebit de important pen-
tru economia naţională şi pe care “liber schimbiştii” l-au folosit la cote maxime 
în interesele lor şi în paguba ţării. 

Potrivit unor înregistrări efectuate de BNR (în 1941/42) numai transferuri-
le în străinătate de “dividende şi dobânzi” 13) între 1922-1941 se ridicau la o 
sumă totală de aproape 118 miliarde lei (preţuri 1938). Ele reprezentând, după 
evaluările noastre persoanale, peste 67% din nivelul atins de venitul naţional 
total al României în 1938. 

Nu mai puţin expresive ni se par şi datele din următorul tabel 14). 

Ponderea transferurilor de “dividende şi dobânzi” în totalul  
exporturilor româneşti între 1922-1939 

    Calculat în preţuri curente 
Anii Pondere (în %) Anii Pondere (în %) 
1922 35,0 1931 29,3 
1923 30,5 1932 56,3 
1924 16,9 1933 27,5 
1925 16,5 1934 25,5 
1926 13,1 1935 28,6 
1927 23,1 1936 33,2 
1928 16,3 1937 15,8 
1929 28,3 1938 61,4 
1930 42,1 1939 46,6 

 
Reiese că în cei 18 ani, la care se referă datele, transferurile menţionate 

în medie anuală erau egale cu peste 30% din valoarea exporturilor ţării. În unii 
ani aceste sume erau cu mult mai mari, ca de exemplu în 1938 (61,4%), în 
1932 (56,3%) etc. 

Aş dori să-mi închei comunicarea cu concluzia pe care marele economist 
român, adesea citat aici, V.N.Madgearu o formula în finalul opusului lui de că-
pătâi “Evoluţia economiei româneşti după războiul mondial”. “Fără a-şi asigura 
o creştere continuă a acumulării de capital, economia naţională a unui popor 
nu poate reprezenta o temelie sigură pentru clădirea unui stat naţional”. Şi în 
continuare: “Odată ce este stabilit că pe drumul economiei capitaliste liberale, 
deformată printr-un intervenţionism de stat haotic, spasmodic şi expus tuturor 
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influenţelor, economia românească n-a izbutit să acumuleze capitaluri produc-
tive româneşti, nu rămân deschise decât două drumuri: drumul economiei capi-
taliste liberale pure sau economia organizată controlată de stat. Cel dântâi - în 
lumina experienţei lumii întregi - apare utopic, cel de-al doilea care se desprin-
de din condiţiile de viaţă ale ţării şi din necesitatea de a construi fundamente 
puternice clădirii statului naţional-românesc, departe de a fi privit ca un pământ 
al făgăduinţei, apare ca un imperativ naţional” 15). 

 
1. Text, revăzut pentru publicare, al comunicării cu acelaşi titlu ţinute în ziua de 22 iunie 

1993, la Academia Română, în cadrul dezbaterii ştiinţifice, cu tema: Protecţionism şi 
liber schimbism în economia României antebelice" 

2. Datele care urmează, în acest paragraf le-am extras din lucrarea "Economia Româ-
niei în context european - 1938" elaborată în cadrul I.E.N. şi aflată la editură. 

3. M.Manoilescu, Politica producţiei naţionale. Bucureşti, 1923 
4. M.Manoilescu, Forţele naţionale productive şi comerţul exterior. Teoria protecţionis-

mului şi a schimbului internaţional, Bucureşti, 1986, vezi şi "Arhiva pentru ştiinţă şi 
reformă socială" an. IX. N.3, p. 1930. 

5. Vezi "Enciclopedia României", vol. III şi IV6. Surse folosite: "Enciclopedia României" 
vol. III şi IV; V.N.Madgearu "Evoluţia economiei româneşti după războiul mondial. 
Bucureşti (f.a.), "Revista română de economie" Nr. 1 pe 1991 

7. "Industria din România interbelică" Bucureşti 1991 
8. V.N.Madgearu, op. cit. 
9. "Arhiva pentru ştiinţă şi reformă socială" an. IX. Nr. 1-3 
10. După "Industria din România interbelică" Bucureşti 1991 
11. Ibidem 
12. V.N.Madgearu, op. cit. 
13. Datele au fost extrase din Arhiva B.N.R. şi publicate de C.Bogdan şi A.Platon în lu-

crarea lor "Capitalul străin în Societăţile Anonime din România în perioada interbeli-
că", Bucureşti 1981. 

14. Datele referitoare la mărimile absolute ale exporturilor româneşti după "Anuarul sta-
tistic al României 1939/1940", cele privitoare la transferuri după C.Bogadan şi 
A.Platon lucrare citată 

15. V.N.Madgearu, op. cit. 



LIBERUL SCHIMB ŞI PROTECŢIONISMUL  
ÎN PRACTICA ROMÂNIEI 

Victor AXENCIUC 
 
Politica economică externă a statului român format la 1859, a parcurs 

succesiv, în raport de variate interese ale grupurilor de putere şi de relaţiile de 
forţă internă şi internaţionale, două moduri de gândire şi acţiune: a liberului 
schimb şi a protecţionismului. 

În fond şi în esenţă ele exprimau interese economice dar vizau şi dezide-
rate naţionale. 

La sfârşitul anului unirii - 1859 - în istoricul mesaj domnesc - ca progra-
mă de guvernare - se declara liberschimbismul politică de stat, deşi primul pio-
nier al ideii protecţioniste în ţara noastră 1), D.P.Marţian se întreba în comenta-
riul la mesaj, “dar oare noi nu avem nimic de apărat”? Marţian avea în vedere 
nu o industrie oarecare ci bogăţiile ţării de acapararea economică, în ofensivă, 
a puterilor dezvoltate europene, ce se profila pentru tinerele state abia născân-
de în această parte a continentului. 

Teoria şi politica liberschimbistă în România în timpul celor 3 decenii du-
pă formarea statului naţional - 1859-1886 - au fost cercetate şi comentate, po-
zitiv şi negativ, un secol întreg, în numeroase lucrări, din care cel mai complet 
studiu rămâne până acum teza de doctorat a lui Eugen Demetrescu, elaborată 
sub îndrumarea profesorului Virgil Madgearu. 

Analistul curentului liberului schimb în România îi face următoarea carac-
terizare: acesta: “nu este decât un fragment local al marelui curent care - în 
decursul veacului trecut - începând cu ţările din occident şi ramificându-se de 
la apus spre răsărit şi spre extremul orient - a inundat continentul, 
întroducându-se pretutindeni ca factor de elaborare a spiritului necesar organi-
zării unei pieţe economice libere şi a instituţiilor burgheze, cu scopul de a se 
înlesni expansiunea capitalului apusean în plină dezvoltare, prin invazia de 
mărfuri, prin reciproca aprovizionării cu materii prime şi produse agricole, şi în 
sfârşit prin export de capitaluri” 2) 

“Acest curent - continuă Eugen Demetrescu - nu a fost în fapt decât un 
instrument de avangardă al penetraţiunii sistemului capitalist ca mijloc de ex-
ploatare socială. Întreaga politică de “civilizare” întreprinsă aici de ţările bur-
gheze din apus, are la origine necesitatea fundamentală de a se asigura în 
mâini private acumularea cât mai intensă a capitalului, în unele ţări” 3). Aceasta 
se afirma în anul 1935. 

Pentru România modernă, abia creată, adoptarea liberalismului econo-
mic constituia condiţia “primei noastre intrări în Europa”, condiţia detaşării de 
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dependenţa încă serioasă de Imperiul Otoman; liberschimbismul afişat de Ro-
mânia a urmărit nu atât efectele economice ale deschiderii pieţei noastre naţi-
onale mărfurilor străine - care, în lipsa unei industrii proprii dezvoltate, erau în 
orice caz foarte necesare - cât mai ales avantajele şi scopurile naţionale. 

Politica de libertate a schimburilor externe proclamată în mesajul dom-
nesc în decembrie 1859 reprezenta o formă de declaraţie a autonomiei eco-
nomice a ţării faţă de Turcia şi îndeosebi negarea voalată a valabilităţii pentru 
România a tratatelor comerciale - capitulaţiilor - încheiate de Poarta otomană 
cu marile puteri europene şi sub a căror prevedere se afla şi ţara noastră. 

Aşa cum explică G.Zane, afirmarea categorică a unei politici economice 
proprii4) era un act de suveranitate iar proclamarea politicii de libertate a 
schimburilor, ca bază a relaţiilor externe, era un act de oportunitate: ea răs-
pundea atunci mai multor interese româneşti: 

− pe plan extern era singura susţinere posibilă a politicii de independen-
ţă; 

− se încadra în mişcarea de idei dominante pe continent şi în climatul 
preponderent al libertăţii schimburilor; cele mai multe tratate comerci-
ale dintre ţări aveau atunci la bază principiile liberului schimb care se 
vor menţine până la începutul anilor optzeci; 

− o asemenea politică la începutul prefacerilor spre progres ale ţării 
stimula interesele occidentale pentru export de mărfuri şi capitaluri în 
România de care era urgentă nevoie şi fără de care era de neconce-
put trecerea la modernizarea ţării; 

− proclamând o politică comercială proprie, România deschidea implicit 
calea încheierii de tratate economice cu ţările străine pe picior de 
egalitate, demonstrându-şi astfel autonomia. 

În orice caz, pentru soarta tânărului stat român, atunci, era de importanţă 
capitală ca să-şi atragă bunăvoinţa şi sprijinul celor de care depindea; pentru 
că, să nu uităm, proaspăta formată România încă nu figura pe hărţile europene 
şi se afla într-o dublă dependenţă: de Poarta otomană prin suzeranitatea aces-
teia asupra ţării, dar şi de tutela puterilor garante prin Tratatul de la Paris. Alte 
interpretări pot fi mai optimiste dar nu corespund realităţilor istorice. Episodul 
următor, relatat de G. Zane, dă măsura acestor dependenţe. 

În 1861, domnitorul Cuza pentru a-şi asigura simpatia puterilor occiden-
tale hotărăşte să modifice tariful vamal otoman - de 5% la import şi la export - 
la care erau supuse şi Principatele; astfel el suspendă taxa exportului la cerea-
le şi animale; atunci, nici Turcia, nici puterile garante nu au luat poziţie; aceasta 
le convenea întrucât exportul românesc le revenea mai ieftin. Anularea taxelor 
de export a provocat însă scăderea veniturilor bugetare şi în criza financiară a 
anului 1864, Cuza se vede nevoit să hotărască reintroducerea lor. De data 
aceasta, s-au ridicat proteste vehemente din partea marilor puterii; agenţii di-
plomatici ai Austriei, Franţei, Angliei, Prusiei, Rusiei înaintează un demers co-
lectiv către domnitor în care, între altele, îi aminteau că nu avea dreptul să mo-
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difice tariful vamal fiindcă, citez: “capitulaţiile sunt în vigoare şi deplină putere, 
iar Moldova şi Valahia făcând parte integrantă din Imperiul Otoman capitulaţiile 
trebuiesc să fie aplicate ca şi în Turcia” 5). 

 Cuza a răspuns cu demnitate referindu-se la libertatea de comerţ şi na-
vigaţie a Principatelor prevăzută în Tratatul de la Paris şi a menţinut taxele re-
înfiinţate; dar relaţiile cu puterile garante s-au înăsprit pentru o vreme. 

Politica liberschimbistă adoptată nu periclita nici într-un fel interesele cla-
selor dominante şi conducătoare ale ţării în acea perioadă; din contră; astfel că 
glasul lui Marţian a răsunat singular. Şi nici nu se putea cere altceva de la marii 
latifundiari, încă feudali la 1860, care exportau cereale şi animale şi consumau 
pentru nevoile curente, în afară de alimente, aproape toate produsele de lux, 
de la veşminte şi mobilă la  bijuterii şi caleşti, provenite din import. Desigur, po-
litica liberului schimb asigura ţărilor europene, în care revoluţia industrială pro-
ducea o ofertă de mărfuri fără precedent, drum deschis, necondiţionat şi liber, 
pentru folosirea pieţei româneşti. 

La 1877 România dobândeşte independenţa, devine suverană pe actele 
sale interne şi externe şi apare dezlegată de reţeaua de obligaţii ale tratatelor 
economice ale Imperiului Otoman. 

Dar cu un an înainte, la 1876, neprevăzându-se nici războiul româno-
ruso-turc, nici rezultatele sale, guvernul conservator, în principal reprezentat de 
marii latifundiari, încheie pe 10 ani convenţia comercială cu Austro-Ungaria; 
principiile liberului schimb care stăteau la baza ei, stipulau că mărfurile parte-
nerilor erau fie scutite de taxe vamale, fie impuse cu taxe reduse. Interesul 
Austriei de a-şi plasa avantajos fabricatele pe piaţa românească concorda cu 
cel al agrarienilor români de a-şi exporta cerealele şi vitele în Austria mai ales 
că pe alte pieţe europene apăruseră semnele marii crizei agrare. 

După Austro-Ungaria şi celelalte puteri europene cer României şi obţin 
încheierea de convenţii comerciale pe 5-10 ani pe aceleaşi baze: Franţa, An-
glia, Germania, Belgia, Italia, Rusia etc. Astfel că piaţa românească devine 
practic deschisă ţărilor mari europene care o transformă într-un câmp liber de 
export şi concurenţă a mărfurilor lor industriale. Importul creşte brusc de la 100 
mil. lei în 1875 la 255 în 1880 şi 296 în 1885 depăşind exportul şi producând 
deficite de sute de milioane, acoperite cu împrumuturi din străinătate. Mărfurile 
ieftine străine au inundat piaţa internă iar meşteşugurile şi mica industrie ro-
mânească au suferit lovituri grele, producând mari nemulţumiri şi mişcări socia-
le. 

Aceste convenţii au expirat şi au fost denunţate de statul român, între 
1886-91. 

În consecinţă schimburile externe s-au desfăşurat timp de trei decenii, 
după formarea statului român modern, sub auspiciile liberului schimb. 

Între timp atât în ţară cât şi în restul Europei s-au petrecut schimbări ra-
dicale; România a devenit stat suveran; s-a desfăşurat procesul de moderniza-
re instituţională şi legislativă; s-a demarat infrastructura nouă a ţării - căi ferate, 
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şosele, poduri, porturi, silozuri etc; a început modernizarea urbană; suprafaţa şi 
producţia agricolă se dublează iar cca 1/2 din recoltele de cereale se exportă; 
se introduce treptat maşinismul în transporturi, în treieratul cerealelor; cu toate 
greutăţile provocate de convenţiile comerciale liberschimbiste se creează un 
număr de ateliere mari şi fabrici în noi ramuri industriale. 

Pe de altă parte, în Europa Occidentală şi Centrală se desfăşoară mar-
şul victorios al revoluţiei industriale şi al industrializării; concurenţa devine 
acerbă iar în locul politicilor comerţului liber între ţări din anii cincizeci şi şai-
zeci, se extind practicile protecţioniste, a celor de protejare şi încurajare a in-
dustriilor naţionale; se răspândeşte în Europa teoria protecţionistă a lui Fr.List. 

În deceniul nouă avem deci noi condiţii economice, un nou climat politic 
cu totul deosebit faţă de mijlocul secolului. 

Pentru România, concurenţa mărfurilor străine a frânat proliferarea noilor 
industrii, acumularea capitalului; circa 200- 250 întreprinderi fondate în cele trei 
decenii precedente de liber schimb, arătau că mersul industriei noi era extrem 
de lent şi că întemeierea unei industrii mari necesară progresului economic na-
ţional, în asemenea condiţii, apărea îndepărtată şi aproape nerealizabilă; iar în 
raport cu transformările grandioase industriale din Occident ţara noastră rămâ-
nea tot mai în urmă mărind în continuare decalajul secular şi dezavantajul teh-
nico- economic faţă de economiile dezvoltate. 

În faţa acestui curs al evoluţiei interne şi europene mari personalităţi 
clarvăzătoare ale vieţii noastre ştiinţifice, politice, literare - M.Kogălniceanu, 
Mihai Eminescu, A.D.Xenopol, B.P.Hasdeu, P.S.Aurelian, G.Bariţiu, ş.a. au 
pledat, după cum este cunoscut, cu ardoare şi convingere pentru întemeierea 
industriei în România, pentru apărarea ei de concurenţa străină şi acordarea 
sprijinului din partea statului ca unica soluţie în vremea aceea, de depăşire a 
înapoierii economico-sociale a ţării. 

Pregătirea încheierii convenţiilor, bazate pe liberul schimb şi în primul 
rând a acelei cu Austro-Ungaria, cât şi perioada care a urmat cu consecinţele 
cunoscute, au produs dezbateri animate, cu argumente convingătoare de natu-
ră economică şi patriotică, pledoarii ştiinţifice în sprijinul dezvoltării industriale 
punând în lumină daunele grave ale liberului schimb şi ale stării agrare a eco-
nomiei. 

Ar fi să reţin prea mult atenţia Dv. cu referiri directe la argumentaţia cu-
rentului industrializant românesc, cu atât mai mult cu cât literatura economică 
şi istorică, de peste un secol nu a încetat, prin numeroase studii şi lucrări, dez-
bateri, să pună în evidenţă permanent ideile forţă ale necesităţii industriei şi 
apărării sale, demonstrate de bărbaţi iluştri, în ale căror prime rânduri spre cin-
stea ştiinţei româneşti, s-au aflat membri ai Academiei Române. 

Inaugurarea epocii protecţioniste în România la 1886 şi care a durat pes-
te 100 ani, a condus, până la primul război mondial, la închegarea sistemului 
industrial în ţara noastră. 
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Tariful vamal protecţionist aplicat de la 1886 a urcat taxele de import la 
un nivel încă moderat, de 12-20%, dar stimulator pentru înfiinţarea întreprinde-
rilor. 

Este important de subliniat sprijinul foarte larg în opinia publică de care 
s-a bucurat politica de apărare a industriei; chiar şi o mare parte din agrarieni 
cu rol important în treburile ţării au subscris la protecţia industrială. Ei şi-au 
schimbat poziţia sub loviturile scăderii preţurilor produselor agricole pe piaţa 
continentului în urma prelungitei crize agrare mondiale. Ca exemplu: pe la 
1860, tona de grâu la bursa londoneză cota cu 310 lei; în deceniul opt ajunge 
la 250 lei, iar la 1884, coboară la 197 lei pentru a se situa la cel mai jos punct, 
la 188 lei, în 1894. 

Dezvoltarea ramurilor industriale, consumatoare în primul rând de materii 
prime agricole: cereale, carne, piei, lână, oleaginoase, sfeclă de zahăr, etc., 
deschidea o piaţa de desfacere avantajoasă pentru moşieri şi arendaşi, princi-
palii producători ai acestor mărfuri, interesându-i în sprijinirea industriei. 

Protecţia vamală introdusă la 1886 a fost completată în anul următor, 
1887, cu avantaje speciale, din partea statului, ce se acordau fabricilor care se 
înfiinţau. Cumulate, protecţia vamală şi încurajarea au reprezentat un beneficiu 
substanţial şi privilegiat pentru capitalul mare industrial. 

Tarifele vamale s-au modificat ulterior, s-au perfecţionat; în special re-
marcabil se impune tariful din 1904 a lui Emil Costinescu, industriaş şi ministru 
în guvernul liberal; acest tarif avea taxe dublate şi triplate faţa de cele anterioa-
re sporind gradul de protecţie pe măsură ce creştea concurenţa externă şi se 
dezvoltau industriile interne. Cu titlu de exemplu: în tariful din 1904 faţă de cel 
din 1886 rata protecţiei creşte: la zahăr de la 42% la 100% din valoarea 
produslui; la alcool de la 23% la 167%; la ulei comestibil de la 16% la 50%; la 
piei tăbăcite de la 15% la 34%; la hârtie de scris de la 21% la 50%; la sticlărie 
de la 10% la 43%. 

Menţionăm că nivelul protecţiei vamale româneşti nu era o excepţie la ta-
rifele protecţioniste europene; mai toate ţările slab dezvoltate adoptaseră pro-
tecţionismul, mai ridicat sau mai scăzut, în vederea creării propriilor industrii; 
ţările dezvoltate prin industrializare sporindu-şi mult productivitatea muncii şi 
reducând preţul de cost puteau concura rezonabil încă întregi categorii de pro-
duse din ţările agrare; alte mărfuri ca cele de metal, chimice, utilaje şi maşini 
nici nu erau suprataxate economia naţională având nevoie de ele. 

Pe de altă parte, pornindu-se crearea industriei, amenajarea infrastructu-
rii, sporirea armatelor şi înzestrării lor ţările agrare devin pieţe tot mai importan-
te, pentru occident, de utilaje, maşini industriale, agricole şi de transport, furni-
turi militare, armament etc., ceea ce deplasează cererea acestor pieţe spre mij-
loace de producţie şi o reduce relativ la bunuri de consum fabricate de acum 
de ramurile autohtone. Promovarea industriei în ţările agrare a stimulat şi sporit 
schimburile economice internaţionale. 
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Avantajarea substanţială a industriei în România a atras masive investiţii 
externe şi plasamente autohtone declanşând un demaraj industrial rapid; în trei 
decenii - 1886-1915 - numărul întreprinderilor considerate mari creşte de la 83 
la 834 iar capitalul utilizat al ramurilor prelucrătoare ajunge la 785 mil. lei spo-
rind de peste 14 ori. 

Revenind la realizările industriei relevăm că producţia acesteia se ridica 
în 1915 la o valoare de cca 600 mil. lei faţă de valoarea producţiei agricole de 
1700 mil. lei; până la 1914 s-a constituit matricea sistemului industrial modern 
cu ramuri, şi subramuri principale, extractive şi prelucrătoare, încă slab şi in-
complet dezvoltate, dar cu perspective de împlinire; dintre ele dominante erau 
cea alimentară, a materialelor de construcţie, petrolieră, forestieră, ultimele do-
uă lucrând prioritar pentru export. 

Industria modernă acoperea 25-30% din necesarul pieţei bunurilor de 
consum iar produsele petroliere situau România pe locul doi în Europa. 

Investiţiile pentru industrie, infrastructură - a căilor ferate în special - ca şi 
pentru modernizarea ţării au solicitat spectaculos importul de mijloace de pro-
ducţie. 

Seriile de date statistice de lungă durată asupra economiei româneşti, 
constituite în Institutul de Economie Naţională, arată, referitor la comerţul exte-
rior, că dacă la 1860 în importul ţării mijloacele de producţie deţineau doar 
13%, restul de 87% revenind bunurilor pentru consum, la 1914, mijloacele pen-
tru producţie ajung la ponderea de 49%, adică aproape jumătate din totalul im-
portului; era expresia creşterii puternice a ratei investiţiilor în economia naţio-
nală. 

În concluzie, în intervalul celor trei decenii de protecţie a pieţei interne 
industria modernă, mecanizată s-a instalat în structurile agrare ale României. 

Participarea determinantă a avut-o însă capitalul extern prin tehnică şi 
tehnologie, specialişti şi surse financiare; în 1915 companiile străine posedau 
81% din capitalul social industrial iar cele autohtone 19%; ramurile petrolieră, 
electricitate şi gaze, forestieră, etc. deţineau majoritatea investiţiilor externe din 
ţară, dar o parte majoritară din industria uşoară - alimentară, textilă, pielărie, 
etc aparţineau capitalului intern. 

Reiese  astfel că beneficiarul principal al avantajelor de protecţie şi încu-
rajare a fost capitalul extern; dezideratul curentului protecţionist din sec. 19, de 
emancipare economică prin întemeierea şi dezvoltarea industriei autohtone, 
pentru ca ţara să nu mai fie tributară pieţei externe, s-a realizat numai parţial 
desigur, dar cu preţul gestionării majorităţii patrimoniului industrial de către so-
cietăţile străine, cu urmările ce decurgeau din aceasta. 

Economia naţională însă în cele trei decenii, cu toate acestea a realizat o 
dezvoltare industrială incontestabilă; s-au extins climatul tehnic şi tehnologiile 
mecanizate, s-au pus în valoare resursele naturale neexploatate anterior, a 
sporit consumul de bunuri industriale. 
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România, cu sacrificiul marilor împrumuturi occidentale (la 1914 erau de 
cca 2200 mil. lei aur), cu însemnate investiţi private externe lua cursul industri-
alizării şi modernizării; realismul analizei istorice demonstrează că la începutul 
secolului 20 sistemul economic modern al capitalului şi concurenţei pentru ţări-
le mici, agrare era singura cale posibilă şi reală spre dezvoltare. 

În încheiere concluzia finală se impune de la sine: fără protejarea şi încu-
rajarea susţinută ferm de către statul naţional în România acelei perioade nu s-
ar fi putut demara procesul de industrializare, capitalul străin nu ar fi găsit aici 
condiţii atât de avantajoase de investire şi structura economică a ţării ar fi ră-
mas agrară cu profil colonial. 

Se spune adesea că istoria se repetă; în realitate ea nu s-a repetat şi nu 
se repetă niciodată; doar mijloacele şi consecinţele unor procese sau eveni-
mente pot fi asemănătoare în diferite perioade istorice. Dar lecţia 
liberschimbismului şi protecţionismului din trecutul României poate să constitu-
ie subiect de meditaţie fertilă pentru gândirea noastră economică actuală. 

 
1. Costin Murgescu, "Mersul ideilor economice la români", vol. I, Bucureşti 1987, p. 288. 
2. Eugen Demetrescu, "Influenţa şcoalei economice liberale în România în veacul al 

XIX-lea", Bucureşti, 1935, p. 4. 
3. Idem, p.5. 
4. Gheorghe Zane, Studii, Bucureşti, 1980, p. 155. 
5. Citat după Gheorghe Zane, op. cit. p. 157. infra. 



ASPECTE ALE EVOLUŢIEI DOCTRINEI  
PROTECŢIONISTE ÎN ROMÂNIA (1860-1940) 

Eugen GHIORGHIŢĂ 
 
O discuţie despre protecţionism economic în vremea integrărilor şi con-

federărilor poate avea, la prima vedere, un rost pur istoriologic. 1) Actualitatea 
temei este, însă, susţinută de două premise: a) menţinerea şi sporirea rolului 
statului naţional ca fundament al organizării sistemelor economice moderne în 
ultima jumătate a secolului XIX şi în cele 9 decenii ale secolului XX; b) remar-
cabila continuitate, vreme de câteva sute de ani până în zilele noastre, a apli-
cării practicilor (mercantiliste şi) protecţioniste de către toate statele în anumite 
perioade ale dezvoltării lor. 

Deşi condiţiile concrete de desfăşurare a vieţii economice româneşti au 
făcut ca măsurile cu adevărat protecţioniste să fie aplicate abia din anul  1886 
(urmând a fi caracteristice politicii economice vreme de peste 100 de ani), 
gândirea protecţionistă îşi are începuturile în epoca Unirii, “pionierul” 2) ei fiind 
D.P.Marţian. 

De la sfârşitul celui de-al VI-lea deceniu al secolului trecut şi până în aju-
nul celui de-al II-lea război mondial, curentul doctrinei protecţioniste a parcurs, 
în România, două etape: 

A. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi în primele două decenii ale 
secolului XX, economiştii (protecţionişti) se află sub influenţa cunoscutei lucrări 
a lui Fr.List3) despre sistemul naţional de economie politică. 

B. Începând cu 1929, prin opera lui M.Manoilescu, se produce desăvârşi-
rea doctrinei, elaborându-se o teorie ştiinţifică a protecţionismului. 

În prezentul articol, faţă de bogata bibliografie existentă, 4) vom încerca 
să urmărim, într-o formă sintetic-generalizatoare, câteva din liniile definitorii ale 
protecţionismului industrial, atât în continuitatea lor, cât şi în limitele specificită-
ţii date de periodizarea propusă. 

1. De la “filozofare” economică la teorie ştiinţifică 
Sub semnul lui List, protecţionismul românesc evoluează de la “filozofa-

rea” economică proprie economiştilor sfârşitului secolului XIX, la riguroasa ex-
punere manoilesciană, în care aparatul statistico-matematic are un rol substan-
ţial. 

Instrumentarul utilizat, combinarea argumentelor (economice şi extra-
economice), dependenţa fundamentală de politicile economice aplicate deter-
minau cea mai mare parte a cercetătorilor să refuze protecţionismului acredita-
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rea calităţii de ştiinţificitate. 5) Urmând îndeaproape discursul listian, gânditorii 
români caută să aplice ideile acestuia la realităţile româneşti, adăugând note 
personale. Evaluarea ideilor primilor protecţionişti români în raport cu doctrina 
listiană rămâne o problemă deschisă a istoriografiei noastre 6); în literatura de 
specialitate opiniile au evoluat de la contestarea în genere a existenţei unei 
şcoli economice româneşti 7) - considerându-se, de pildă, că P.S.Aurelian a 
fost mai degrabă “îndoctrinat decât doctrinar” 8) - până la dezvăluirea unor as-
pecte cu adevărat originale în cazul operei fiecărui scriitor protecţionist. .9) 

Cuprinzând şi perioada interbelică, incluzând şi contribuţia decisivă a lui 
Manoilescu, putem afirma că protecţionismul, începând cu D.P.Marţian, face o 
adevărată şcoală în România. 

2. Scientism şi istorism economic 
Spre deosebire de şcoala scientistă clasică (Smith, Ricardo, Say etc.), 

doctrina antiliberalistă listiană se sprijină pe o argumentaţie istoristă. Cea dintâi 
consideră termenii economici sub aspectul lor logico-abstract, 10) atemporal, 
căutând arareori în istorie dacă nu întemeieri, fie şi numai exemplificări faptice 
pentru teoriile elaborate. 

Adepţi ai doctrinei lui List, protecţioniştii români încearcă depăşirea pozi-
ţiei clasice, nu numai prin apelul la istorie, ci şi la realitatea economică, la date-
le statistice etc. Indiferent dacă a fost sau nu cunoscută ca atare gânditorilor 
români, judecata formulată de J.St.Mill exprimă clar justeţea argumentării isto-
riste: “Superioritatea unei ţări asupra alteia într-o ramură de producţie derivă 
numai din faptul că această ţară a început mai devreme”. 11) 

În raport cu opoziţia scientism (şcoala clasică) - istorism (List), 
M.Manoilescu încearcă să elaboreze în conformitate cu ultima orientare o teo-
rie economică ştiinţifică, apropiindu-se în acest sens de prima. 

Se poate aprecia că opera lui Manoilescu este o încercare de depăşire a 
acestei opoziţii printr-o întreprindere sintetizatoare, căci aderând la istorismul 
lui List pretinde acestuia fundamentare ştiinţifică, iar scientismului clasic o re-
gândire critică a categoriilor economice. M.Manoilescu îşi propune să “desfiin-
ţeze” argumentaţia clasicilor pe însuşi terenul ştiinţei “ortodoxe”: “Polemica 
noastră împotriva acestei teorii şi revizuirea poziţiilor fundamentale care ur-
mează acesteia, ne permite să contestăm în mod hotărât concluziile clasice, 
rămânând totuşi pe terenul strict economic şi renunţând la orice element străin 
acesteia”. 12) Se trece astfel de la opunerea tezelor provenite din zona teoriei 
pure unor observaţii întemeiate pe practică, la polemica între două teorii, pole-
mică purtată sub arbitrajul criteriilor ştiinţei economice. 

Spre deosebire de toţi predecesorii săi, M.Manoilescu combate nu numai 
doctrina liberului-schimb şi argumentele clasicilor, ci şi, aparent paradoxal, pe 
List însuşi. 13) Prin opera sa, se poate vorbi nu numai de “emanciparea” de sub 
influenţa maestrului, ci şi de o nouă doctrină protecţionistă. Admiţând caracte-
rul empiric al protecţionismului dinaintea sa, economistul român afirma: “În ziua 
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în care protecţionismul se va fi îmbogăţit cu o asemenea teorie, caracterul lui 
ştiinţific va apărea foarte clar. Dacă ne propunem acum sarcina să dezvoltăm o 
teorie ştiinţifică a protecţionismului, aceasta îşi are originea în convingerea 
noastră asupra necesităţii unei teorii”. 14) 

3. De la protecţia educativă la protecţia raţională 
Pe parcursul celor două etape asistăm la o transformare radicală a înţe-

legerii rosturilor şi limitelor protecţionismului. 
Conform “reţetei” listiene, protecţionismul trebuie să aibă două funcţii: 

una de întărire a economiilor naţionale în faza copilăriei lor; cealaltă, de educa-
re a spiritului de întreprindere şi a iniţiativelor conaţionalilor. Îndeplinirea aces-
tor două obiective ar coincide cu sfârşitul procesului de “maturizare” a econo-
miei naţionale şi, ca urmare, cu încetarea protecţiei. Asemenea lui List, eco-
nomiştii români ai secolului XIX înţelegeau şi ei limitarea protecţiei la faza în-
temeierii industriei naţionale. Depăşind caracterul vag al unor astfel de consi-
deraţii generale, Manoilescu va supune aplicarea măsurilor protecţioniste crite-
riilor şi principiilor propriilor teorii asupra comerţului internaţional şi asupra pro-
tecţionismului, dând astfel o bază ştiinţifică practicii economice. 

Analiza manoilesciană a insuficienţelor protecţionismului lui List priveşte 
trei aspecte: 1) “List a prezentat protecţionismul ca pe un sacrificiu economic, 
ca pe un rău necesar a cărui scuză este de a fi vremelnic... List nu atacă însă 
bazele propriu-zise ale liberului schimb, el admite principiul fundamental al libe-
rului schimb atunci când anunţă: <<Restricţia este un mijloc; libertatea este ţe-
lul>>.. când List în acest punct principal a făcut o concesie liberului schimb, el 
i-a cedat totul”, 2) “graniţa pe care List ar dori să o fixeze protecţionismului, de-
a lungul anumitor epoci din evoluţia popoarelor şi anume limitându- l la începu-
tul dezvoltării lor industriale, este tot atât de imprecisă ca şi însăşi alegerea 
popoarelor (...); în realitate industriile sunt ca şi femeile: nu vor niciodată să se 
recunoască bătrâne. Căci tinereţea le aduce privilegiul <<Protecţiei educatoa-
re>> a lui List”; 3) “... în ceea ce priveşte nivelul protecţiei, List este foarte ca-
tegoric şi impune anumite limite cu totul arbitrare” ă nici o limită care ar putea 
să fie fixată a priori pentru nivelul protecţiei”. 15)Iluzia unei proxime sau îndepăr-
tate egalizări a nivelurilor de dezvoltare va fi străină lui Manoilescu. Naţiunile 
care vin din urmă nu vor fi niciodată real concurenţiale cu cele înaintate. Nece-
sitatea nelimitării protecţionismului este una din condiţiile înzestrării politicii pro-
tecţioniste cu o teorie protecţionistă. Cea de-a doua, şi de fapt temei al celei 
dintâi, este existenţa “eternă” a statului naţional; “Viaţa naţiunilor este eternă” 
16) este însă mai mult un enunţ asertoric decât unul apodictic. 

 4. Ideea naţională - fundament al doctrinei protecţioniste 
Elementul central, care conferă adâncime şi forţă întregii construcţii teo-

retice protecţioniste, este statul naţional. 17) 



 

 

415 

Una din trăsăturile fundamentale specifice protecţioniştilor este încadra-
rea lor explicită în rândurile naţionaliştilor. De la D.P.Marţian şi până la 
M.Manoilescu, statul reprezintă unica forţă îndreptăţită să apere interesele na-
ţiunii. Pentru realizarea multvisatei Confederaţii a statelor lumii, naţiunile trebu-
ie să se întărească, să devină “normale”, o integrare echitabilă fiind exclusă în-
tre ţări cu grade mult diferite de dezvoltare. 

Deşi cu unele accente dăunătoare chiar obiectivului urmărit, naţionalis-
mul economic al protecţioniştilor celei de-a doua jumătăţi a veacului trecut apa-
re justificat. Nu trebuie omis faptul că, aşa cum remarca un analist al doctrinei, 
pe la 1850 “opinia publică aproape că nu exista, iar cea care se afla era con-
dusă din afară de curente străine, fiindcă era formată de câteva personalităţi cu 
cultură apuseană”. 18) Reacţia faţă de influenţele străine, extremistă 19) de mul-
te ori şi poate de neînţeles astăzi, era determinată de antiteza evidentă între 
laturile evoluţiei societăţii româneşti: pe de o parte nevoia de “europenizare” 
prin cosmopolitism (un rol major revenind propagării teoriilor liberaliste) 20), iar 
pe de altă parte imperativul educării în spirit autohton, naţionalist, educaţie deja 
pornită încă în deceniiile 3-4. Susţinută cu patimă de Marţian, necesitatea unei 
politici economice “naţionale” este afirmată şi de Aurelian, mai cu seamă în 
vremea aplicării Convenţiei cu Austro-Ungaria. 21) 

5. Problema industrializării, constantă a discursului protecţionist 
Schema generală a gândirii protecţioniste cuprinde următoarele trepte: 

(1) întărirea economică a naţiunii se putea înfăptui numai prin înfiinţarea unei 
industrii moderne; (2) mijlocul de realizare a acestui scop era protecţionismul; 
(3) unica forţă capabilă să asigure protecţia era statul. 

Pornind de la ideile fundamentale ale autorului german, economiştii ro-
mâni adaptează modelul listian la realităţile României, discursul lor putând fi 
analizat pe următoarele secvenţe: 

A. combaterea tezei privind necesitatea menţineriii caracterului “emina-
mente agrar” al României şi argumentarea imperativului industrializării; 

B. stabilirea mijloacelor şi modalităţilor de realizare a industrializării ţării. 
A) Necesitatea depăşirii stadiului eminamente agrar al ţării este explicit 

prezentă în lucrările tuturor economiştilor români. Argumentele aduse în spriji-
nul acestei idei conduceau la două concluzii: a) politica liber-schimbistă era 
dăunătoare intereselor ţării; b) era absolut necesară promovarea unei politici 
de încurajare şi protejare a industriei naţionale. 

Una dintre cele mai clare şi închegate argumentaţii în favoarea industria-
lizării şi împotriva menţinerii caracterului “curat” agrar al ţării este construită de 
A.D.Xenopol. Sintetic, ea este exprimată de întrebarea: “Câte chile de grâu nu 
sunt oare cuprinse într-un ornic de Geneva?”  22) Problema industrializării devi-
ne astfel nu numai o chestiune de câştig, ci şi “o chestiune de civilizaţie”. Ana-
lizând structura comerţului exterior, A.D.Xenopol observa inferioritatea produc-
tivităţii muncii naţionale (agricole) faţă de cea a străinătăţii (industriale), 23) situ-
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aţie ce avea să devină critică în perioada interbelică. 24) Prelungirea acestei 
stări de inferioritate nu este cu putinţă”, “afară numai dacă neamul românesc 
nu doreşte să ajungă o adevărată colonie economică”. 25) Într-o inechitabilă di-
viziune internaţională a muncii “avem rolul cel mai înjositor, cel mai apropiat de 
animale sau de maşinile fără conştiinţă, suntem reduşi la starea de iloţii civili-
zaţiei”. 26) O ţară “curat” agricolă este urmărită de pericolul “de a vinde ieftin şi 
a cumpăra scump”, de “boala cea rea şi pierzătoare a funcţionarismului”, de 
falsificarea democraţiei (“democraţia în acea ţară va fi o mare minciună”) şi de 
“lupta înverşunată între partizi”. 

Liberul-schimb va fi aspru criticat ca fiind una din cauzele perpetuării stă-
rii de înapoiere în care ne aflăm. În stilul său caracteristic, Marţian afirma că “a 
preconiza principiul absolutei libertăţi a schimbului poate fi iertat unui june care, 
ieşit de pe băncile unei Academii, nu se ocupă de realitatea economiei actuale 
a statelor, ci de idealul păcii eterne între popoare”.27) Adânc implicat în întregul 
proces de industrializare declanşat mai cu seamă după promulgarea tarifului 
vamal protecţionist din 1886 şi a legii de încurajare din 1887, P.S.Aurelian va fi 
tot mai vehement în combaterea liberului schimb: “Iară celor cu alianţa univer-
sală, cu înfrăţirea popoarelor, cu o turmă şi un păstor, cu pacea perpetuă, le 
vom răspunde că făcând ce fac toate popoarele din lume şi în special demo-
craticele Staturi-Unite ale Americei, nu facem nici un rău omenirei, că noi nu 
suntem aleşii lui Dumnezeu, pentru a da exemplul dezinteresării când toate 
popoarele au făcut şi fac din contra”.>28)> Analizând comparativ istoria regi-
murilor comerţului exterior în ţările dezvoltate apusene şi în ţara noastră, Xe-
nopol demonstrează că fiecare stat a recurs, în trecut, la practici protecţioniste. 
Acum însă, “ştiind că predominarea lor economică va ţine atât timp cât celelal-
te popoare vor fi înapoiate în producerea bogăţiilor (...) caută a răspândi nişte 
principii foarte profitabile stării lor actuale dar ucigătoare pentru orice popor ce 
nu este în stare să concureze cu dânsele”. În măsura în care spiritul ştiinţific 
este covârşit de interesul economic, referindu-se strict la aspectele în discuţie, 
Xenopol afirma: “Economia politică a Franţei şi Angliei nu merită numele de şti-
inţă; ea este o teorie pusă în serviciul unei practici”.29) 

Între combaterea prejudecăţii “eminenţei” agrare a economiei noastre, 
desfiinţarea argumentelor liber-schimbiste şi necesitatea industrializării este, 
aşadar, o legătură strânsă. Mai cu seamă după cucerirea independenţei de 
stat, tot mai mulţi oameni politici se pronunţă în favoarea întemeierii industiilor 
în România. Dacă în această privinţă unanimitatea era asigurată, disputele vor 
privi priorităţile şi  mijloacele de urmat. 

B) În această ordine de idei, Aurelian susţinea că industria domestică şi 
meseriile ar trebui să fie sectoarele prioritar încurajate, corespunzător situaţiei 
ţării noastre în acea vreme şi potrivit cu “calea naturală a dezvoltării economi-
ce” a unui popor. Urmând îndeaproape pe List, el consideră că, pentru încura-
jarea cu folos a industriei mari, trebuie ca un popor” să fi ajuns la oarecare 
grad de dezvoltare economică”, să fi dobândit “o deprindere industrială”. 30) Au-
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relian nu se pronunţă împotriva înfiinţării industriei mari, ci caută a demonstra 
imposibilitatea introducerii ei ca sistem, în condiţiile de atunci ale ţării. 

Xenopol are, în această chestiune, o poziţie aparent inconsecventă. Pe 
la 1880 era pentru industria mare, construind o argumentaţie pertinentă. Pole-
mizând deschis cu Aurelian, Xenopol ia ca premisă imperativul protejării, iar nu 
posibilităţile momentului; protecţia nu poate fi asigurată, însă, decât de către 
stat; concluzia: numai marile fabrici pot fi încurajate de către stat. 31) În 1895 
ajunge la convingerea că “România nu va putea niciodată să devină o ţară in-
dustrială în adevăratul înţeles al cuvântului. Pentru aceasta ne-am născut prea 
târziu la viaţa economică conştientă şi nu ne este cu putinţă a concura cu acele 
popoare care posedă marea industrie, şi anume de sute de ani”. 32) Soluţia - 
“dacă nu vrem să pierim” - rămâne introducerea acelor ramuri de industrie “ca-
re se ţin de agricultură”. Deşi a doua poziţie pare mai înţeleaptă şi realistă, vii-
torul o va confirma pe prima. “Inconsecvenţa” ţine de neînţelegerea ritmului de 
creştere; geo-economia Vechiului Regat nu-i permitea “salturi” peste etape.În 
doctrina manoilesciană, oricum, prima teză a lui Xenopol va fi continuată, potri-
vit cu criteriul dezvoltării prioritare a ramurilor cu productivitatea cea mai mare 
posibilă. 

Măsurile practice de protejare şi încurajare a industriei, fiind dependente 
de cunoaşterea realităţilor, impuneau efectuarea unei anchete industriale. Lu-
crarea a fost cerută în repetate rânduri de cei doi economişti menţionaţi, Aure-
lian şi Xenopol, având să fie realizată abia la începutul secolului XX. 

Alcătuirea unui program economic naţional, 33) preocupare de căpetenie 
a protecţioniştilor români, va fi o problemă la fel de greu de rezolvat şi în peri-
oada interbelică. Protecţionismul, parte componentă a acestui program, “a de-
venit pentru noi o necesitate de salvare naţională”. Ocrotirea industriei născân-
de contra concurenţei din afară este pusă de Aurelian înainte de asigurarea şi 
cu comenzi de stat. Protecţia internă ar putea fi asigurată de “patriotismul” lo-
cuitorilor, care ar urma să prefere la cumpărare produsele fabricilor româ-
neşti.34) Faţă de o asemenea lipsă de realism, Xenopol va sublinia rolul statului 
în asigurarea protecţiei interne pe calea fiscală şi pe calea contractării produ-
selor autohtone. Spre deosebire de Aurelian el se va arăta sceptic faţă de efi-
cienţa protecţionismului vamal. 

De altfel, rolul statului în înfiinţarea, încurajarea şi dezvoltarea industriilor 
va fi accentuat de toţi reprezentanţii doctrinei protecţioniste. Un loc aparte ocu-
pă rezolvarea opoziţiei de interese dintre sectorul de stat şi cel privat. Profe-
sând un naţionalism economic înaintea unui “economism naţional”, Marţian era 
adeptul unui intervenţionism susţinut: “A zice ca să lăsăm lupta economică la 
iniţiativa privată, aceasta dacă nu este de rea credinţă, este tot atât de ridicol 
ca şi aceea ca să lăsăm apărarea militară la iniţiativa privată”. 

Aurelian demonstra că pentru economia naţională, “oricât ar fi de puter-
nică acţiunea iniţiativei individuale, (...) pe această cale direcţiunea şi impulsio-
narea trebuie date de către cei cărora ţara le încredinţează administraţiunea 
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intereselor sale. Guvernul este dator (...) să cuprindă cu o singură ochire toate 
nevoile ţării, să le coordoneze, să-şi aştearnă un program şi să se puie pe lucru”. 

Una din concluziile lui Xenopol în finalul “Studiilor economice” sintetizea-
ză concis: “Industria în ţara noastră nu se poate dezvolta prin iniţiative private. 
Trebuie ca statul să intervină”. 

Se cuvine a menţiona şi reacţia opoziţiei conservatoare faţa de politica 
protecţionistă. Astfel, P.P.Carp, conservatorul prin excelenţă, se declară pentru 
intervenţionism care însă trebuie “să se reazeme pe trecut”, “legea trebuind să 
fie o dezvoltare a lucrurilor existente”. >35) Conştient fiind că “liberalismul ar 
condamna ţara aceasta a rămâne întotdeauna o ţară agricolă adică (...) o ţară 
săracă” 36), reprezentantul junimismului politic se arăta a fi extrem de restrictiv 
în acordarea protecţiei industriale: “Noi acordăm protecţiune acolo numai unde 
vedem că, cu toate ostenelele, concurenţa nu este posibilă”, dezicându-se con-
junctural prin aprobarea (din considerente politico- diplomatice) liberului 
schimb: “vindem grânele scump şi mâncăm pâine ieftin... Chiar aşa să fie, un-
de este răul?” 37) Politica economică a conservatorilor a rămas integrată căii 
deschise de către liberali conferindu-i, nu arareori, măsură şi sobrietate. 

Aflaţi într-o permanentă ofensivă parlamentară şi gazetărească, protecţi-
oniştii, membri ai Partidului Liberal se loveau de rezistenţa conservatorilor. Es-
te deosebit de semnificativ că, în chestiunile vitale pentru ţară, deosebirile pe 
tărâm politic se reduceau până la a se anula. 

6. Insuficienţa economică a supranaţionalului 38) 

Vom încheia această scurtă încercare de sinteză a unor aspecte ale evo-
luţiei gândirii protecţioniste româneşti revenind la M.Manoilescu şi la conceptul 
fundamental al teoriei protecţioniste expus pe larg în capitolul “Statul naţional 
ca unitate economică” din lucrarea sa de referinţă. 

Pentru întreaga perioadă (1860-1940) “protecţionism” a însemnat identi-
tate naţională în context european şi mondial.A judeca rezultatele politicilor 
protecţioniste în mod pur economic şi a constata insuficienţa sau eşecul lor, 
înseamnă a neglija observarea condiţiilor şi limitelor concrete de aplicare a lor; 
înseamnă a nu înţelege istoria universală decât ca istorie a indivizilor legaţi în-
tre ei numai prin ideea de umanitate; înseamnă a falsifica natura primă a legă-
turilor interumane: regionalitatea cu expresia ei vie, naţionalitatea; înseamnă a 
nesocoti valoarea organizării politice în state naţionale ca modus vivendi în ori-
ce economie integraţionistă. 

Naţiunea ca entitate organizată politic avea să fie una dintre cele mai 
nimerite formule de universalizare a valorilor etnice; realizată încă din epoca 
Renaşterii târzii, a fost mijloc şi scop în înfăptuirea concretă a progreselor teh-
nice, economice şi de civilizaţie. “Pentru a clădi un stat de-sine-stătător, trebuie 
să i se creeze o bază materială proprie, ceea ce nu e cu putinţă, decât printr-o 
îndelungată şi viguroasă intervenţie a puterii centrale. E o dovadă de un rar 
simţ al realităţii, cum nu se găseşte decât în sânul burgheziei (sic!), că aceasta 
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a făcut din mercantilism o parte integrantă a naţionalismului, contopind astfel 
într-un singur ţel aspiraţiile naţionale ideale şi temelia lor materială”. 39) 

Trecerea la o altă formă de integrare politico-economică poate fi în mod 
just şi necesar realizată prin îndeplinirea exigenţei fundamentale: existenţa 
unor naţiuni “normale”,cu grade de dezvoltare compatibile, iar nu numai 
complemen- tare. 40) 

Posibilitatea unei asemenea organizări a fost avută în vedere de Manoi-
lescu însuşi “... Posibilitatea de a nivela distribuţia veniturilor între diferitele po-
poare lipseşte cu totul. Nu se poate juca - de altfel şi aceasta în mod cu totul 
ipotetic - decât cel dintâi act: acela al realizării unei forme economice optime 
pentru omenire în interesul ei; dar actul al doilea, distribuţia cât mai echitabilă 
în favoarea fiecărei naţiuni nu se poate juca niciodată. 

Iată ceea ce ar trebui să înţeleagă toţi partizanii liberului schimb. 
Pentru a realiza un liber schimb echitabil, fără învingători şi fără învinşi, 

ar trebui împlinită condiţia indispensabilă a unei organizări politice internaţionale. 
Fie că este vorba de liberul schimb  extins în lumea întreagă, fie că este 

vorba de o uniune vamală continentală sau regională, este necesar ca teritoriul 
unei asemenea unităţi economice să aparţină aceleiaşi entităţi politice. Numai 
entitatea politică garantează o distribuţiie şi o redistribuţie echitabilă. 

Fără unitate politică, într-o unitate economică mare sau mică, formată 
din mai multe popoare moderne, vor exista totdeauna profitori şi exploataţi. 
Deviza unei asemenea uniuni ar fi: «renunţă tu, ca să mă îmbogăţesc eu».41) 

Ideea protecţionistă, iniţiată odată cu “românismul integral” al lui Marţian, 
frământată de sufletele şi minţile unora dintre cei mai riguroşi gânditori pe care 
i-a dat spiritualitatea acestui colţ de lume, a fost desăvârşită sub forma unui 
“protecţionism integral” reprezentat, în plan teoretic, de opera lui Mihail Manoi-
lescu. În plan practic avea să fie întruchipată de socialismul de stat în varianta 
sa - pe care însuşi Manoilescu ar fi dorit-o, poate, cel mai puţin - răsăriteană. 

Având ca temei statul şi drept scop întărirea naţiunii, doctrina protecţio-
nistă românească, cu o tradiţie de peste o sută de ani, afirmă dreptul la identi-
tate politico-economică rezumat într-un singur cuvânt: “suntem!”. 

 
1."Dacă cineva doreşte să se ocupe astăzi de protecţionism şi de liberul schimb, îi tre-

buie curajul de a face ceva nemodern, căci toate aceste controverse privitoare la li-
ber schimb şi la protecţionism sunt învechite ("Vieux jeu"), cf. Mihail Manoilescu, 
"Forţele naţionale productive şi comerţul exterior. Teoria protecţionismului şi a 
schimbului internaţional", Editura Stiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986, p. 59. 

2. cf. Victor Jinga, "Gândire economică românească în secolul al XIX-lea. Consideraţi-
uni sumare". Tipografia "Ardealul", Cluj, 1938, p. 27. 

3. "Das nationale System der politischen Oekonomie", a cărei primă ediţie a apărut în 
1841. 

4. Despre gândirea economică protecţionistă românească s-a scris foarte mult. Majori-
tatea lucrărilor au fost concepute ca analize ale operelor economiştilor noştri. În pe-
rioada interbelică, pe lângă o serie de articole semnate de D.Bodin, T.Borneas, 
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O.Botez, Th.Budu, D.G.Chiţoiu, I.Veverca, având ca obiect diverse aspecte ale acti-
vităţii lui D.P.Marţian, P.S.Aurelian, A.D.Xenopol, au apărut şi primele lucrări gene-
rale, cele mai importante fiind: Stefan Zeletin, "Burghezia română", Bucureşti, 1925; 
E.Demetrescu, "Evoluţia şcoalei economice liberale în România în secolul al XIX-
lea", Cluj, 1938; V.Jinga, "Gândire economică românească în secolul al XIX-lea", 
Cluj, 1938. Un moment important în istoriografia problemei l-a constituit apariţia lu-
crării de doctorat a lui V.Vasiloiu, "Der Einfluss Lists auf den rumnischen Gedanken 
im 19 Jahrhundert", Dusseldorf, 1939; analizând elementele listiene şi cele particu-
lare specifice gândirii economice româneşti, autorul realizează o expunere graduală, 
pornind de la anunţarea ("vestirea") ideii protecţioniste de către D.P.Marţian, conti-
nuând cu "încetăţenirea ideii" prin lucrările lui B.P.Hasdeu şi A. D. Xenopol şi înche-
ind cu desăvârşirea ideii protecţioniste cu P.S.Aurelian, "autenticul reprezentant al 
lui Fr.List în România". Cu excepţia capitolului despre B.P.Hasdeu celelalte au fost 
publicate separat în limba română în anii 1939 şi 1941. 
Perioada 1940-1944 este dominată de marile monografii ale lui V.Slăvescu, "Viaţa şi 
opera economistului D.P.Marţian", Bucureşti, 1943-1944, respectiv "Economistul 
Bogdan Petriceicu Hasdeu", Bucureşti 1943. După 1944, numărul studiilor şi artico-
lelor creşte de la sfârşitul deceniului 6 şi mai cu seamă după 1965. În 1960 apare 
valoroasa culegere "Texte din literatura economică în România", sub coordonarea 
lui Gh.Zane. Dintre numeroasele lucrări publicate în această perioadă, se remarcă, 
prin conţinutul lor, studiile introductive ale reeditărilor operelor economice ale lui 
P.S.Aurelian - semnat de C.Murgescu, D.P.Marţian - Z.Ornea şi N.Marcu, 
A.D.Xenopol, I.Veverca precum şi lucrarea cu caracter generalizator a lui V.Jinga, 
"Principii şi orientări ale comerţului exterior al României 1859-1916", Editura Dacia, 
Cluj-Napoca, 1975 remarcă, prin conţinutul lor, studiile introductive ale reeditărilor 
operelor economice ale lui P.S.Aurelian - semnat de C.Murgescu, D.P.Marţian - 
Z.Ornea şi N.Marcu, A.D.Xenopol -  I.Veverca precum şi lucrarea cu caracter gene-
ralizator a lui V.Jinga, "Principii şi orientări ale comerţului exterior al României 1859-
1916", Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1975 (Cap.II Orientări şi atitudini). Din numărul 
foarte mare de articole apărute în periodice (vezi pe larg şi "Istoriografia Economică 
Românească - Bibliografie selectivă 1944-1969" în Studii de Istorie a Gândirii Eco-
nomice, Bucureşti, 1970, nr. 10) am reţinut pentru structurarea şi abordarea temati-
cii, următoarele: I.Veverca, "B.P.Hasdeu şi rolul industriei naţionale" în Probleme 
Economice, XX, 1967, nr. 9, sept. C.Murgescu, "Elemente progresiste în gândirea 
economică a lui P.S.Aurelian", ebenda, XX, 1967, nr. 3, martie (este reliefată origi-
nalitatea gândirii lui Aurelian, v. infra, nota 9); Toader Ionescu, "Idei progresiste în 
gândirea economică a lui B.P.Hasdeu", în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, 
Oeconomica, 1966; V.Ioţa, "Alexandru Xenopol - militant de seamă pentru dezvolta-
rea industrială a României", în Probleme economice, XX, 1967, nr. 3, mart. (reţine 
atenţia analiza evoluţiei sinuoase a lui Xenopol în alternative ca: protecţie inter-
nă/protecţie externă, prioritatea industrie mare/industrie mică, interven-
ţia/nonintervenţia capitalului străin); S.Kovacevici, "Conceptul aurelianist privind 
problema creării industriei naţionale în România, prezent în revista Economia naţio-
nală (1873-1916)", în Studii de istorie a gândirii economice, Bucureşti, 1970, nr. 3; 
Gh.Dobre, "Despre  Studii economice de A.D.Xenopol şi semnificaţia lor teoretică", 
ebenda, 1970, nr. 14 (de altfel întregul număr cuprinde articole dedicate operei eco-
nomice a lui A.D.Xenopol). Ultimul articol (republicat în "A.D.Xenopol.Studii privitoa-
re la viaţa şi opera sa", volum coordonat de L.Boicu şi Al, Zub, Ed. Academiei 
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R.S.R., Bucureşti, 1972) aduce o interpretare inedită în analiza metodei de expune-
re xenopoliene.Pentru analiza operei lui M.Manoilescu menţionăm articolul lui Cris-
tea Niculescu, "Teoriile domnului Mihail Manoilescu asupra comerţului internaţional 
şi a protecţionismului", Tip. Ziarului "Universul", Bucureşti f.a., lucrarea profesorilor 
N.Sută şi Sultana Sută Selejan, "Concepţia lui Mihail Manoilescu despre comerţul 
internaţional capitalist", Bucureşti, 1972, respectiv articolul lui Dumitru Iulian, "As-
pecte operaţionale ale teoriei comerţului internaţional în gândirea economică româ-
nească interbelică", în Studii de istorie a gândirii economice, Bucureşti, 1971, nr. 
XIII. 
Nu ne propunem în acest articol o sistematizare riguroasă sau o analiză exhaustivă 
a gândirii protecţioniste româneşti, ci doar prezentarea unor aspecte, cu atât mai 
semnificative, cu cât vremurile de azi îndeamnă a porni pe căi opuse. 

5. Un exemplu concludent:deşi recunoştea avansul politicii protecţioniste pe plan euro-
pean, I.M.Epureanu afirma: "în orice caz însă, protecţionismul nu va câştiga nicioda-
tă drept de cetate în ştiinţa economică; el nu se poate recomanda decât cel mult ca 
sistem tranzitoriu..."; I.M.Epureanu, "Despre însemnătatea şi necesitatea studiilor 
economice", Bârlad, 1886. Precizăm aici şi poziţia lui P.P.Carp, care în privinţa legii 
asupra catedrelor universitare a insistat asupra desfiinţării celei de economie politică 
din Iaşi, găsind că liberul-schimb poate fi bun pentru ţările care produc, dar "ucigător 
pentru ţările care nu produc". 

6. O sugestie în acest sens, privind opera lui Xenopol este avansată în articolul semnat 
de dr.Gh.Dobre, "Despre Studii economice de A.D.Xenopol şi semnificaţia lor teore-
tică" în Studii de istorie a gândirii economice, Bucureşti, 1970, nr. 4 (vezi şi supra 
nota 4). 

7. "Nu poate fi vorba de şcoli economice propiu-zise, deoarece nu sunt grupări de idei 
în jurul unui complex de probleme cercetate cu o metodă nouă şi cu rezultate origi-
nale. Scriitorii români din prima jumătate a secolului trecut şi în mare parte şi cei de 
mai târziu, mai mult decât economie politică fac politică economică, influenţaţi direct 
de maeştrii străini consacraţi în acea vreme şi de necesităţile aparente sau reale ale 
economiei naţionale româneşti" (V.Jinga, "Gândire economică românească în seco-
lul al XIX-lea" Cluj, 1938, p. 13). 

8. V.Vasiloiu, op. cit., p. 110. 
9. A se vedea în acest sens articolul "Elemente progresiste în gândirea economică a lui 

P.S.Aurelian", semnat de C.Murgescu, apărut în Probleme economice, XX, 1967, 
nr.3/martie, p. 79: "... privindu-i opera prin prisma mimetismului ideologic, unii co-
mentatori au ajuns să vadă în concepţia lui Aurelian nu expresia realităţilor româ-
neşti, ci a influenţei lui List, mergând apoi până la negarea oricărei originalităţi de 
gândire teoretică a economistului român"; şi mai departe "opera lui List reprezintă cu 
alte cuvinte nu geneza concepţiei lui Aurelian, ... ci un instrument..." 

10) "Economia politică nu trebuie să uite că ea nu se poate mişca în regiunea curată a 
teoriei şi că lăsând să-i scape lumea reală de supt picioare, ea pluteşte în vânt şi nu 
mai are nici o temelie serioasă"; A.D.Xenopol, "Studii economice", Craiova, 1882, p. 
256; "el (Pellegrino Rossi) era nu numai un economist, ci încă legist şi ministru, adi-
că nu numai o maşină de generalităţi universale abstracte, ci încă om de cazuri 
practice locale"; B.P.Haşdeu, "Industria naţională", Bucureşti, 1901, p. 91-92.de 
gândire teoretică a economistului român"; şi mai departe "opera lui List reprezintă cu 
alte cuvinte nu geneza concepţiei lui Aurelian, ... ci un instrument..." 



 
 

 

422 

10. "Economia politică nu trebuie să uite că ea nu se poate mişca în regiunea curată a 
teoriei şi că lăsând să-i scape lumea reală de supt picioare, ea pluteşte în vânt şi nu 
mai are nici o temelie serioasă"; A.D.Xenopol, "Studii economice", Craiova, 1882, p. 
256; "el (Pellegrino Rossi) era nu numai un economist, ci încă legist şi ministru, adi-
că nu numai o maşină de generalităţi universale abstracte, ci încă om de cazuri 
practice locale"; B.P.Hasdeu, "Industria naţională", Bucureşti, 1901, p. 91-92. 

11. Apud M.Manoilescu, op. cit.,  p. 382, nota 285; cu privire la înţelegerea în plan isto-
ric a proceselor şi fenomenelor economice, vezi şi poziţia lui Zeletin: "Numai lipsa de 
simţ istoric poate duce în ispita de a pune politica economică a României în paralelă 
cu politica economică a statelor burgheze apusene în faza lor actuală. O asemenea 
procedare neistorică duce la neînţelegeri grave" (Burghezia Română, Humanitas, 
Bucureşti, 1991, p.105). 

12. Idem, p. 170. "... teoriile lui Smith şi Ricardo asupra comerţului internaţional, care 
constituie baza doctrinei diviziunii internaţionale a muncii, sunt false. Ele sunt false 
chiar atunci când s-ar admite fără discuţie premisele lor, adică libera concurenţă şi 
libera circulaţie a capitalului şi a muncii între toate ramurile de producţie ale unei 
ţări" (p. 40). 

13. Poziţia sa este cu totul originală, deşi însuşi Hasdeu contesta valoarea operei lui 
List folosind în argumentaţia sa punctele de vedere ale lui Smith (vezi şi articolul lui 
I.Veverca, "B.P.Hasdeu şi rolul industriei naţionale", în Probleme economice, 1967, 
nr. 9). Dar iată ce spunea Manoilescu:"Întregul sistem al lui List se bazează pe ide-
ea unui sacrificiu momentan, în vederea unei despăgubiri viitoare. Este o făgăduială 
pentru... lumea cealaltă, este misticism pur"; cf. M.Manoilescu op. cit., p. 399; sau şi 
mai clar: "Sistemul lui List, departe de a confirma valabilitatea generală a principiului 
protecţionist, din contră îl slăbeşte". 

14. v. M.Manoilescu, op. cit., p. 55, în alt loc (p.53): "în lucrarea de faţă ne propunem să 
stabilim  o nouă teorie generală a protecţionismului". 

15. Ibidem, p. 398-403. 
16. Ibidem, p. 402. 
17. Manoilescu avea să elogieze meritul lui List în precizarea rolului naţionalului în eco-

nomie: "El este cel dintâi care a transplantat, cu multă măiestrie, ideea de naţionali-
tate din imperiul ideologiei în domeniul economic"; ibidem, p. 407. 

18. cf. V.Vasiloiu, "Fr. List şi Dionisie Marţian", Bucureşti, Cartea Românească, 1939, p. 9. 
19. Marţian ajungea să respingă intervenţia capitalului străin în mod violent: "înţeleg 

trebuinţa de a atrage capitalurile, însă nu înţeleg că această trebuinţă este necondi-
ţionată. Să facem o deosebire între trebuinţele ţării şi ale naţiunii. Ţara, ca pământ şi 
obiect de exploataţiune, are o trebuinţă necondiţionată de capital pentru a produce. 
Dar (...) naţiunea cu indignaţiune (...) ar prefera mai bine a fi de 5 ori mai săracă dar 
proprietară a pământului, decât expropriată în ţara sa, a privi cum moşiile ce au fost 
odinioară ale fiilor ei, mai târziu vor produce noilor proprietari de 5 ori mai mult. Ce 
folos, nu ar fi al ei". "D.P.Marţian, "Proprietatea şi naţionalitatea", Tipographia naţio-
nale, Bucureşti, 1866, p.10. Această atitudine, specifică întregii opere a lui Marţian, 
este numită de V.Vasiloiu "românism integral", op. cit., p. 11. 

20.Vreme îndelungată, catedrele universitare din Iaşi şi Bucureşti au fost deţinute de 
exponenţii liberului schimb: Ion Strat, respectiv Alexandru Vericeanu. 

21. "Păstrarea şi întărirea naţionalităţii este ţinta supremă căreia poporul român este 
dator să jertfească toate gândurile şi toate întreprinderile sale. Politica noastră, fie 
internă, fie externă, numai atunci este bună când este naţională; când urmăreşte pe 
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toate căile ocrotirea intereselor naţionale". P.S.Aurelian, "Politica noastră vamală", 
în Opere economice, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1967, p. 271-304. 

22. "Studii economice", în A.D.Xenopol, "Opere economice", Editura Academiei RSR, 
Bucureşti, 1967, p. 85. 

23. "... avem în mijlociu 828 lei pentru tona de importaţiuni şi numai 158 de lei pentru 
tona de exportaţiuni"; A.D.Xenopol, op. cit., p. 158. 

24. "Valoarea tonei exportate era, în 1929, de 40.000 lei, faţă de aproximativ 27.000 lei 
valoarea tonei de marfă importată"; cf. V.N.Madgearu, "La politique économique 
extérieure de la Roumanie", Bucarest, 1939, p. 9. "Raportul de schimb internţional 
de 1:10 între ţările agricole şi cele industriale dă cheia înţelegerii relaţiilor dominante 
în prezent între  popoarele lumii. "M.Manoilescu, op.cit., p.46. 

25. P.S.Aurelian, “Opere economice”, Editura Academiei R.S.R., Bucurşti, 1967, p. 233. 
26. A.D.Xenopol, op. cit., p. 49. 
27. D.P.Marţian, “Vamă”, în Anale Economice, 1862, I-IV, p. 159- 161. 
28. P.S.Aurelian, op. cit., p. 43. 
29. A.D.Xenopol, op. cit., p. 95; “ştiinţa economică clasică a fost o marfă occidentală 

creată în occident pentru occident şi pentru profitul său. Ea făcea pe celelalte po-
poare să piardă orientarea veritabilelor lor interese şi le făcea să se încurce spre 
paguba lor în formule de producţiune defavorabile pentru ele” spunea Manoilescu în 
comunicarea “Antagonismele materiale şi unitatea spirituală a Europei” ţinută la 
Academia Italiană şi reprodusă în “Lumea Nouă”, I, 1932, nr. 8. Este remarcabilă 
continuitatea ideilor conţinute de critica şcolii liberale făcută de către economiştii 
români. 

30. De altfel, Aurelian, mai degrabă un “îndoctrinat” listian, decât un doctrinar original, 
nu este departe - în această idee - de poziţia unor liberalişti, precum N.Suţu, potrivit 
căruia industria trebuia să vină în mod “nesilit”, într-un timp îndelungat şi după posi-
bilităţile naturale ale ţării. 

31. “Industria mare este aceea ce trebuie să căutăm a dezvolta mai întâi”, căci “întrea-
ga propăşire a poporului nostru a mers pe o cale inversă de aceea a altor popoare; 
în loc de a ne dezvolta de jos în sus, civilizaţiunea a plecat la noi de sus în jos”, op. 
cit., p. 180. 

32. Idem, p. 248. 
33. “Până astăzi am lucrat cam pe dibuite la dezvoltarea economiei noastre naţionale 

(...) În lipsă de plan, în lipsă de legi economice, fiecare a lucrat după mintea sa, du-
pă părerile sale, încredinţat că va face mai bine decât predecesorii săi. Rezultatul 
atâtor încercări prin care am trecut nu putea fi decât confunziunea şi pierderea celor 
mai preţioase forţe productive ale ţării”; “Terra nostra”, Bucureşti, 1880, p. XIV-XV. 

34. Trebuie să arătăm că Aurelian nu era un caz izolat, deşi straniu: “Oare există ceva 
mai lamentabil decât să auzi pe legislatorii Angliei implorând poporul să cumpere în 
chip voluntar mărfurile naţionale, pr când guvernul ar trebui să-i oblige să le cumpe-
re?” se întreba Fr.Francis; apud M.Manoilescu, op. cit., p. 384, nota 289 

35. Dezbaterile Corpurilor Legiuitoare, 1893, 13 mai, p. 1374. 
36. C.Gane, “P.P.Carp”, Bucureşti, 1936, p. 176 
37. Ibidem; atitudinea îi era dictată - înainte de orice altceva - de imperativul încheierii 

convenţiei cu Austro-Ungaria în 1875. 
38. “... concurenţa între naţiuni este o armă de apăsare pentru cei puternici şi o cursă 

de sclavie pentru cei neputincioşi”, B.P.Hasdeu în “Industria naţională”, Bucureşti, 
1901, p. 106. 
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39. St. Zeletin, “Burghezia română”, p. 105. 
40. Mai clar decât se exprima acelaşi P.Rossi, citat de Hasdeu, nici că se poate: “Dacă 

într-o cestiune interesul naţional cel mai scump, scopul predomnitor e bogăţia: 
atunci supuneţi-vă economiei politice. Dacă însă este la mijloc nu bogăţia, ci nişte 
interese de forţă sau de demnitate naţională, atunci consideraţiunile economice se 
pogoară la treapta a doua, lăsând întâietatea raţiunilor politice”, B.P.Hasdeu, op. 
cit., p. 93. 

41. M. Manoilescu, op. cit., p. 380-381. 
 



POLITICA SCHIMBURILOR ECONOMICE EXTERNE  
ALE ROMÂNIEI ÎN PERIOADA INTERBELICĂ 

Adrian PLATON 

1. Necesitatea reglementării schimburilor economice externe 
În anii dintre cele două războaie mondiale, regimul schimburilor econo-

mice ale României cu străinătatea (fluxul de mărfuri şi decontarea plăţilor inter-
naţionale) a cunoscut două faze dictincte. Până la criza mondială din 1929-
1933 amintitele schimburi s-au realizat fără vreo ingerinţă din partea statului, 
întrucât graţie excedentelor balanţei sale comerciale România a fost în măsură 
“să efectueze toate plăţile sale exterioare” 1). În deceniul al patrulea al secolului 
XX politica în domeniul vizat s-a caracterizat prin intervenţia frecventă şi pro-
gresivă a statului - fără ca aceasta să tindă sau să se soldeze cu un monopol 
de stat - intervenţie prin care se urmărea adaptarea regimului respectivelor ra-
porturi la noile circumstanţe economice, financiare şi politice create de criza 
mondială din 1929-1933, pe de o parte şi de pericolul reprezentat de expansiu-
nea Germaniei naziste, pe de altă parte. 

Profunda criză economică mondială a determinat - printre alte consecinţe 
- scăderea puternică a excedentului balanţei comerciale şi retragerea masivă 
de plasamente, depozite şi capitaluri străine din România, cu efecte nefaste 
asupra situaţiei economice a ţării. 

Diminuarea drastică a soldului balanţei comerciale în anii crizei 2), deci şi 
a intrărilor de devize, a fost rodul scăderii catastrofale a preţurilor produselor 
româneşti destinate exportului, concomitent cu menţinerea la un nivel net su-
perior a preţurilor produselor importate de România. Consecinţele pentru Ro-
mânia erau deosebit de serioase, întrucât comerţul exterior constituia principa-
lul izvor, chiar unic s-ar putea spune, de procurare a devizelor dat fiind că Ro-
mânia nu era o ţară exportatoare de capital - ci dimpotrivă, nu era un stat credi-
tor - ci unul debitor -, şi nici nu beneficia de alte surse precum turismul, trans-
porturile internaţionale etc. 

Potrivit izvoarelor din epocă s-a ajuns la situaţia în care soldul balanţei 
comerciale se dovedea insuficient fie şi pentru achitarea cuponului datoriei ex-
terne, a plăţii cheltuielilor regiilor autonome, ale legaţiilor şi al altor servicii ale 
statului. Astfel, valoarea plăţilor externe ale statului - în afara pasivului invizibil 
reprezentat de dobânzile datoriilor private, cuponul capitalurilor străine plasate 
în întreprinderile din ţară, primele de asigurare, turism ş.a. - depăşeau soldul 
balanţe comerciale cu 407 milioane lei în 1930, cu 373 milioane lei în 1931 şi 
cu 779 milioane lei în 1932 3). Cu alte cuvinte, soldul balanţei comerciale reu-
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şea să acopere volumul plăţilor externe ale statului în proporţie de 93% în 
1930, de 94,5% în 1931 şi doar de 72,6% în 1932. 

Dar criza economică mondială a avut repercusiuni dintre cele mai seri-
oase nu numai asupra comerţului exterior, ci şi asupra capitalului, determinând 
retragerea masivă de capitaluri străine existente în România şi chiar exodul 
unor capitaluri autohtone. Estimăm că retragerile de capitaluri şi de depozite, 
restituirile de credite şi de împrumuturi s-au ridicat la 11.298 milioane lei în 
1929, la 11.396 milioane lei în 1930 şi la 12.717 milioane lei în 1931, fenomen 
ce a amplificat dezechilibrul existent pe piaţa valutară şi greutăţile cu care se 
confrunta economia românească. 

La cele schiţate s-a adăugat un element agravant, anume caracterul tar-
div, comparativ cu alte state, al măsurilor restrictive şi de control al comerţului 
cu devize luate de România. În vreme ce o serie de state europene au sus-
pendat - în cursul verii şi toamnei anului 1931 - convertibilitatea biletelor şi au 
trecut la centralizarea comerţului cu devize 4), România a continuat să practice 
- în detrimentul propriilor sale interese - până în mai 1932 libertatea deplină a 
tranzacţiilor internaţionale şi convertibilitatea biletului de bancă. Cărui fapt se 
datoreşte însă această întârziere? La conferinţa internaţională a băncilor de 
emisiune, convocată la Praga în primele zile ale lui noiembrie 1931 de “Banca 
Reglementelor Internaţionale”, delegatul român propunea adoptarea şi de către 
ţara noastră a unor măsuri de control a plăţilor în străinătate identice celor 
adoptate de către alte state. “Experţii străini aflaţi însă în ţară, la acea dată, de 
teama unor repercusiuni în programul plăţilor noastre către ţările ce le repre-
zentau (subl. n.), au izbutit să convingă (sic!) atât conducerea Băncii Naţionale 
a României cât şi reprezentanţii guvernului, asupra inoportunităţii introducerii 
unui asemenea regim pe consideraţiunea platonică de prestigiu monetar” 5). Că 
în realitate lucrurile stăteau altfel, că era vorba de cu totul alte interese decât 
“pretigiul monetar” al României, ne-o demonstrează cifrele: din totalul transfe-
rului de capital şi de profit efectuat de capitalul străin din România, între anii 
1929-1932, estimat la 130.192.193 mii lei constanţi 1938 (contravaloarea devi-
zelor), 35,5% a reprezentat transferul de dividende şi dobânzi. Datoria publică 
şi cuponul  CAM avea o pondere de numai 22,5%, restul de 42,0% 
constituindu-l retragerile de capitaluri, depozite, plasamente, precum şi restitui-
rile de credite şi împrumuturi. 

2. Reglementarea comerţului cu devize 
În asemenea împrejurări acţiunea statului era reclamată imperios. Astfel, 

în luna mai 1932, se realizează centralizarea comerţului cu devize - respectiv 
monopolul acestui comerţ, cedat de stat Băncii Naţionale, în calitate de manda-
tară -, orice vânzare sau cumpărare de valută fiind posibilă numai la şi de către 
BNR. Exportul valutelor şi devizelor străine, sub orice formă, ca şi exportul de 
lei, era permis doar cu autorizarea BNR 6). Regimul restricţiilor valutare, căruia i 
s-au adus (în oct. 1932, apr. 1935 şi iul. 1937) 7), o serie de completări, modifi-
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cări şi îmbunătăţiri - nu lipsite de importanţă - a fiinţat până în toamnă lui 1938 
când s-a trecut la negociabilitatea parţială a devizelor. Introducerea controlului 
şi reglementarea comerţului cu devize - ţintind înlăturarea speculaţiilor, stopa-
rea evaziunilor şi a retragerilor de capitaluri străine - nu erau de natură să asi-
gure, ele singure, mijloacele de plată externă necesare, mai ales în condiţiile 
apariţiei unui nou element de dezechilibru - reducerea contingentelor acordate 
României de către ţările importatoare de produse româneşti şi generalizarea 
restricţiilor din partea acestora. 

3. Contingentarea importurilor 
 În vederea sporirii cantităţii de devize, intervenţia statului a vizat creşte-

rea soldului balanţei comerciale în urma acţiunii convergente exercitată de di-
minuarea importurilor - prin contingentarea lor - şi mărirea volumului exporturi-
lor - prin intermediul primelor de export. În principal sistemul contingentării im-
porturilor - introdus în nov. 1932 8) - constând în controlul şi limitarea importuri-
lor potrivit anumitor norme, urmărea pe de o parte realizarea unui sold activ cât 
mai însemnat al balanţei comerciale care să procure mijloacele de plată exter-
nă prin frânarea importurilor excesive sau inutile, iar pe de alta obţinerea de 
concesii economice din partea altor state, respectiv fie de contingente în vede-
rea plasării diferitelor produse româneşti pe anumite pieţe externe, fie reducerii 
de taxe vamale sau chiar compensaţii directe. 

Contingentarea se realiza pe mărfuri ori pe cantităţi, stabilindu-se lista 
nominală a produselor prohibite la import sau limita contingentelor fixate pentru 
produsele ce trebuiau aduse din exterior. 

În totalul importurilor comerciale realizate de România pe parcursul anilor 
1933-1937, mărfurile contingentate au deţinut ponderi deosebit de mari între 
80% şi peste 90% 9). 

Conform aserţiunilor din epocă, regimul contingentărilor nu a contribuit 
defel sau aproape deloc la îmbunătăţirea situaţiei comerţului exterior al Româ-
niei. S-a afirmat că în privinţa curbelor comerţului exterior românesc şi comer-
ţului mondial se constată un evident paralelism, că până la sârşitul lui 1935 sis-
temul a fost ineficient, iar revirimentul înregistrat între 1936-1937 s-a produs 
“dacă nu împotriva regimului contingentării, pe lângă el şi fără meritul lui”, el 
datorându-se exclusiv conjuncturii economice mondiale favorabile, cu toate că 
- se recunoaşte - pe măsura trecerii timpului “regimul a funcţionat mai bine”. În 
ceea ce priveşte modificările produse în structura importurilor - atâtea câte au 
intervenit - se conchidea că ele s- au întâmplat “independent de regimul con-
tingentării şi ca un efect pe de o parte al preţurilor, pe de altă parte al dezvoltă-
rii industriei româneşti”. Fără îndoială, toate acestea sunt de netăgăduit. Totuşi, 
apreciem că regimul contingentărilor a jucat, în plan general, şi un anume rol 
pozitiv asupra balanţei comerciale a României, deoarece a tins să impiedice - 
reuşind fie şi numai parţial - unele importuri excesive sau chair inutile. Oricum, 
suntem de părere că fără adoptarea măsurilor de contingentare efectele nefa-
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vorabile suferite de economia ţării ar fi fost  amplificate. Nu este lipsit de semni-
ficaţie faptul că relaxarea temporară a regimului contingentării a dus la o creş-
tere a importurilor în numai patru luni (mai - august 1934) cu 1,5 miliarde lei. Şi 
încă un aspect: contingentarea nu putea rezolva, ea singură, multiplele şi com-
plexele probleme ale comerţului exterior românesc din acea perioadă şi nici să 
înlăture efectele acţiunii combinate ale unor factori interni şi externi, numeroşi 
şi diverşi. 

4. Stimularea exportului 
Stimularea şi mărirea volumului exporturilor s-a căutat a se realiza prin 

două mijloace principale: 1) directe - primele economice şi 2) indirecte - prime-
le valutare şi libera negociere a devizelor - acestea din urmă constituind uneori 
cauze, alteori efecte ale deprecierii monedei naţionale. 

Intervenţia statului prin mijlocirea primelor economice de export a urmă-
rit, în primul rând, procesul de formare a preţurilor produselor agricole, petrolie-
re şi lemnoase - produse de bază ale exportului românesc - în scopul acoperirii 
diferenţelor dintre preţurile interne şi cele de pe piaţa externă. Primele econo-
mice de export au fost introduse începând cu 1931, dar au cunoscut intensifi-
cări şi amplificări din 1933. 

Astfel, în iunie 1933 11) se creează fondul pentru organizarea comerţului 
şi exportului produselor agricole, în aprilie 1934 12) sistemul primelor economi-
ce se extinde şi asupra lemnului, iar în decembrie 1934 13) sunt introduse noi 
prime de export, încluzându-se, totodată, în sfera de acţiune a acestora produ-
sele petroliere. În iunie 1935 14) se instituie un nou sistem de prime de încuraja-
re, proporţionale cu contravaloarea în lei a exportului, după cum urmează: 40% 
la grâu şi derivate, 30% pentru orz, ovăz şi secară, 15% la porumb, 30% pen-
tru animale vii şi produse animale, precum şi pentru produsele alimentare, cu 
excepţia păsărilor vii, 25% pentru lemn şi derivate, 10% pentru produse petro-
liere, 25% pentru celelalte produse. De reţinut faptul că primele enumerate se 
plăteau numai în condiţiile în care exporturile erau achitate în valută forte.   

De un interes aparte s-a bucurat politica de susţinere a preţului grâului, 
în care scop au fost utilizate trei sisteme: a) prima de export (în 1931); b) inter-
venţia statului în calitate de cumpărător (în 1933-1934) şi c) sistemul combinat 
- fixarea unui preţ minimal, prima de export şi intervenţia statului pe piaţă în ca-
litate de cumpărător (în intervalul 1935-1938) 15). 

Acoperirea primelor plătite exportatorilor se realiza din: taxele percepute 
la eliberarea autorizaţiilor de import a articolelor contingentate, taxele de con-
tingentare încasate de Ministerul Finanţelor, prima de import de 44% încasată 
de BNR de la importatori şi de la toţi agenţii economici care obţineau devize 
pentru plăţi în străinătate (introdusă în iunie 1935), taxa de 10% din valoarea 
certificatelor de import provenite din exportul produselor petroliere, cerealiere şi 
lemnului, timbrul asupra pâinii, taxa  asupra măcinatului morilor comerciale şi 
bugetul statului. 
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Referitor la primele valutare, pe lângă amintita primă de import de 44%, 
menţionăm instituirea, în 1936, a unei prime de 38% plătită tuturor categoriilor 
de mărfuri exportate în ţările cu devize forte, precum şi prima suplimentară de 
50% peste cea de 38%, adică 107%, achitată - din martie 1940 - de BNR ex-
porturilor realizate în ţările cu devize liber convertibile 16). După cum se vede, 
primele au constituit nu numai o pârghie de stimulare a exporturilor, ci şi un 
mijloc de orientare a exporturilor româneşti spre ţările cu valută forte. 

În anii 1934-1939, în condiţiile în care România devine un obiectiv din ce 
în ce mai disputat între marile puteri în cadrul politicii de reîmpărţire a zonelor 
de influenţă, pe lângă asigurarea unui sold comercial extern cât mai ridicat, po-
litica economică a urmărit şi îndrumarea fluxurilor schimburilor cu străinătatea 
în direcţia menţinerii şi amplificării legăturilor cu aliaţii tradiţionali - Franţa şi 
Anglia - şi contracarării tentativelor tot mai insistente ale Germaniei naziste de 
a atrage ţara noastră în orbita ei de influenţă economică şi politică. Orientarea 
schimburilor comerciale către statele occidentale în detrimentul ţărilor iredentis-
te, s-a realizat prin obligativitatea exportatorilor de a vinde produsele de bază 
ale exportului românesc (petrol, cereale, lemn) exclusiv contra devize libere 
(nov. 1934), instituirea unor prime de export variabile - între 10 şi 40% - pentru 
exporturile realizate în statele cu devize forte (Anglia, Franţa, Belgia, Olanda, 
SUA ş.a.) - în iunie 1935 - şi prin lăsarea la libera negociere a unei cote de 
30% (august 1938) şi de 70% (octombrie 1939) din devizele obţinute în urma 
exporturilor. 

Totodată, guvernul român a fost nevoit să recurgă şi la o serie de conce-
sii faţă de statele creditoare din occident, aşa cum a fost regimul compensaţii-
lor - constituit într-un mijloc deloc neglijabil de transferare a profiturilor obţinute 
de capitalul străin în România - şi libertatea de transfer acordată, în august 
1938, aceluiaşi capital. Este de remarcat şi faptul că în conjunctura creată de 
declanşarea celui de-al doilea război mondial şi de intrarea în vigoare a tratatu-
lui economic româno- german din martie 1939, România a căutat prin politica 
sa comercială externă să menţină în continuare deschis canalul fluxurilor eco-
nomice cu ţările occidentale, precum şi să zădărnicească planurile agresive ale 
celui de-al treilea Reich, scontând încă pe sprijinul politico-militar al blocului 
anglo- francez. 

Evoluţia rapidă a evenimentelor politice şi militare, victoria trupelor nazis-
te, culminând cu prăbuşirea Franţei, au făcut ca în vara lui 1940 România să 
fie complet izolată pe plan internaţional. Şi urmările prea bine cunoscute - în 
ceea ce o priveşte - nu au întârziat să-şi facă apariţia. 
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COORDONATE ECONOMICE  
ALE DREPTURILOR DE PROPRIETATE 

Sorica SAVA 

1. Privatizarea în corelaţia economie-drept 
Politicile de privatizare aplicate sau în curs de aplicare în unele ţări cen-

tral şi est europene sunt prezentate de multe ori ca o mişcare inexorabilă asu-
pra căreia trebuie să prevaleze analiza gradului de avans sau de recul. 

Dincolo însă de schimbarea regimului juridic al proprietăţii, abordarea ra-
ţională a procesului de privatizare implică analiza economică a statuării şi 
exercitării drepturilor de proprietate. Respectiv, evidenţierea anumitor aspecte 
mai puţin sesizabile “cu ochiul liber”, dar care pot influenţa natura şi ritmul re-
formelor în care ne angajăm. Pentru că, pe de o parte, această majoră modifi-
care instituţională nu are sens decât în contextul restructurării vechiului sistem 
economic, evident drept bază a unui nou ansamblu societal. Şi, pe de altă par-
te, întrucât, drept principală modalitate de introducere a logicii şi mediului eco-
nomiei de piaţă, privatizarea reprezintă una dintre cele mai spinoase probleme 
ale transformărilor de sistem ale economiilor puternic centralizate. 

Aceste aprecieri sunt cu atât mai justificate cu cât istoria economică ne 
arată că marea majoritate a instituţiilor şi pieţelor din ţările occidentale nu au 
fost create conştient - adică printr-o anumită politică şi într-o anume perioadă 
prestabilită - ci dimpotrivă au apărut, s-au dezvoltat şi perfecţionat - fără îndoia-
lă nu în afara raţionalităţii - pe măsura scurgerii timpului, decenii după decenii. 

De aceea este necesară includerea în aria problematică a tranziţiei la 
economia de piaţă, alături de trecerea proprietăţii de stat în regimul proprietăţii 
private şi, respectiv, crearea şi dezvoltarea sectorului privat, şi a analizei eco-
nomice a dreptului, a regulilor juridice ca şi a fiecărui act normativ. Adică să lu-
ăm în consideraţie “ceea ce vedem şi ceea ce nu vedem” - după cum şi-a inti-
tulat un celebru eseu Frederic Bastiat - ştiut fiind că în funcţionarea sistemului 
economic intervin factori care sunt vizibili precum şi o serie de factori ce nu pot 
fi percepuţi imediat. 

În cazul privatizării este utilă o analiză economică a dreptului patrimonial 
(proprietate, succesiune, responsabilitate civilă şi penală, contracte), a dreptu-
lui corporativ (constituire, faliment, reglemetări antimonopol ş.a.) a reglementă-
rilor cu implicaţii în economie, a procedurii şi chiar a dreptului familiei. 

În teoria economică actuală acest gen de studii reprezintă un univers nou 
de preocupări în care investigaţia a trecut dincolo de frontierele tradiţionale ale 
stiinţei economice. Analiza economică a drepturilor de proprietate ce se înca-
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drează în această orientare beneficiază de o serie de concepte şi metodologii 
care alcătuiesc ceea ce am putea denumi “teoria economică a drepturilor de 
proprietate”. 

O primă problemă care se ridică în cadrul privatizării atât prin vânzare 
cât şi mai ales prin transferul gratuit de proprietate este aceea a definirii rigu-
roase a drepturilor de proprietate, sau cum se obişnuieşte a se spune stabilirea 
unor “drepturi de proprietate clare”. Din punct de vedere economic trebuie să 
luăm în consideraţie nu simplul drept de proprietate, ci drepturile de proprietate 
1): dreptul de a poseda, dreptul de a folosi, dreptul de a decide, dreptul de a 
conduce (o firmă, o afacere etc.), dreptul de uzufruct (de a obţine şi a-şi însuşi 
un venit), dreptul la capital, dreptul la titlul de proprietate sau de garantare a 
acestuia, dreptul de a-l transmite, dreptul de a face schimb de proprietate, 
dreptul de control al activităţilor izvorâte din proprietate sau asupra folosirii 
proprietăţii în cadrul delegării acesteia, dreptul de a sancţiona utilizările impro-
prii sau păgubitoare, dreptul de a emite titluri de credit ş.a. 

De aici diferitele mecanisme ale desetatizării proprietăţii (vânzare de ac-
ţiuni, distribuirea gratuită a acestora, transferul controlului - fără proprietate - 
asupra unor întreprinderi publice etc.), dar mai ales diversitatea condiţiilor, 
posibilitţilor de manifestare a drepturilor de proprietate. Implicaţiile exercitării 
depline sau trunchiate a drepturilor de proprietate se regăsesc nu numai în 
mediul microeconomic, ci şi la nivel macroeconimic determinând în final ampli-
tudinea raportului piaţă-stat. Căci deşi este adevărat că proprietatea privată 
crează pentru individ o sferă de acţiune în care este liber faţă de stat, şi că ex-
tinderea sectorului privat limitează posibilităţile de intervenţie directă şi discre-
ţionară a statului, tot atât de adevărat este şi că orice autoritate, chiar şi cea 
mai liberală este o “contradictio in adjecto”.  

Statul poate influenţa funcţionarea economiei nu numai prin intervenţie 
sau non intervenţie strict economice, ci şi prin reguli de drept. De pildă, prin fa-
vorizarea sau obstrucţionarea creării condiţiilor exercitării, respectării drepturi-
lor stabilite, sau prin reglemetări juridice, care, pe fondul unor constrângeri 
specifice economiei naţionale (lipsa de capital, sisteme de organizare, gestiune 
şi management, relaţii stat- agenţi economici inflexibile etc.) pot influenţa şi 
modifica comportamentele proprietarilor sau ale nonproprietarilor. Cu atât mai 
mult statul poate interveni din start, încă în faza stabilirii titlurilor juridice, la fel 
cum nici simpla statuare a drepturilor de proprietate nu înseamnă automat asi-
gurarea condiţiilor exercitării lor. Aceste judecăţi sunt cu atât mai adecvate 
economiei noastre cu cât transferul de proprietate precede, cel puţin cantitativ, 
dacă nu în general, proprietatea privată şi nu invers. 

Influenţele directe sau indirecte asupra comportamentelor din economie 
sunt deosebit de importante întrucât din punct de vedere economic drepturile 
de proprietate nu reprezintă relaţii între oameni şi bunuri, ci “relaţii codificate 
(n.n.: conform unor reglemetări) între oameni”, care intervin în legătură cu folo-
sirea bunurilor posedate. Posesiunea drepturilor de proprietate având sens 
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doar în măsura în care aceasta se fructifică, se valorizează prin relaţii între 
proprietari sau între aceştia şi non-proprietari. 

Relaţiile acestea pun în evidenţă un fapt esenţial şi anume că proprieta-
tea reprezintă o componentă de bază a sistemului instituţional al unei societăţi, 
sistem ce reflectă “convenţiile privitoare la atitudinea individuală sau a grupuri-
lor, respectiv propriul comportament, sau faţă de comportamentul celorlalţi”. 2) 
Astfel, drepturile de proprietate generează anumite comportamente de partea 
proprietarilor şi altele de partea non-proprietarilor, fenomen ce defineşte “ca-
racterul opozabil al drepturilor proprietarului vizavi de ceilalţi indivizi” 3). În con-
secinţă, proprietatea şi schimburile de activităţi prin piaţă ce le dă naştere inse-
rează agenţii economici într-o reţea de legături cu o latură pozitivă - “recom-
pense” (avantaje) - şi o latură negativă - “sancţiuni” (dezavantaje). Experienţa 
şi capacitatea de anticipare permit oamenilor ca în exercitarea drepturilor de 
proprietate să reflecteze şi să sconteze pe o serie de consecinţe a raporturilor 
cu ceilaţi membri ai colectivităţii. 

În teorie (practica nu infirmă) se consideră că pe un plan general dreptu-
rile de proprietate alăturate ipotezei de raţionalitate - adică maximizarea utilităţii 
la nivelul fiecărui agent - pot duce la “maximum de eficienţă”. Acestea sunt evi-
dent reguli generale ce presupun un comportament adecvat folosirii eficiente a 
proprietăţii, bazat pe iniţiativă dar şi pe capacitate şi experienţă în atingerea 
unei asemenea finalităţi. 

De aceea abordarea economică a drepturilor de proprietate implică o dis-
juncţie între “proprietatea creată” şi “proprietatea transmisă”, structură semnifi-
cativă pentru vitalitatea unei economii naţionale. Privatizarea prin traansferul 
gratuit al unei părţi a proprietăţii de stat presupune deci o analiză detailată a 
efectelor pe termen scurt şi pe termen lung, cel puţin din punctul de vedere al 
dobândirii şi utilizării capitalului şi al majorării acestuia (consum, economie, in-
vestiţii), al iniţiativei şi capacităţii de folosire eficientă a proprietăţii, al organiză-
rii, gestiunii şi conducerii unităţilor economice, al implicării în schimbul de pro-
prietăţi etc. 

2. Caracteristici şi consecinţe 
Pentru ca privatizarea să-şi atingă menirea în crearea structurilor de pia-

ţă drepturile de proprietate trebuie să prezinte două caracteristici sine qua non: 
exclusivitatea şi transferabilitatea. Ele trebuie să fie exclusive, altfel puterea 
proprietarilor şi capacitatea lor de control sunt alterate. Totodată ele trebuie să 
fie transferabile în sensul asigurării libertăţii depline a proprietarilor de a renun-
ţa la anumite elemente ale proprietăţii sau supuse controlului lor. În caz contra-
riu posesorul nu mai are capacitatea să decidă şi să opteze asupra folosirii di-
verselor componente ale proprietăţii sale şi deci puterea sa nu mai este res-
pectată. 

Analiza modificării drepturilor de proprietate reliefează prevalenţa motiva-
ţiei economice. >4)  Atât la nivel individual cât şi de grup drepturile de proprie-



 
 

 

434 

tate tind să se schimbe numai atunci când câştigurile scontate din asemenea 
modificări excedează costurile ocazionate de acestea; la fel crearea unor noi 
drepturi de proprietate are loc ca răspuns la dorinţele unor agenţi, persoane, de 
ajustare a noi relaţii beneficiu-cost. 

Astfel, o semnificaţie aparte o dobândeşte analiza factorilor susceptibili 
de a altera cele două caracteristici, fără de care din punct de vedere economic 
proprietatea nu are sens. 

Teoria şi practica economiilor de piaţă relevă doi factori de lezare şi ate-
nuare a exclusivităţii drepturilor de proprietate: constrângerile juridice ce pot 
limita exercitarea anumitor drepturi şi costurile de tranzacţie - privite ca an-
samblu al costurilor ce trebuie să le suporte un proprietar pentru ca să i se res-
pecte de către alţii drepturile sale. 

Referitor la transferabilitate s-a constatat că au acţionat în sens limitativ 
sau atenuant toate acele dispoziţii legale ce au condiţionat transferul de o serie 
de restricţii, uneori ajungându-se chiar şi la interzicerea cedării. După unele 
studii occidentale, asemenea instituţii de bază, ca drepturile de proprietate şi 
pieţele, sunt tipic alterate de “modificările în relaţiile contractuale sau de 
schimbarea limitelor dintre activităţilor de piaţă şi cele de non-piaţă”. 5) 

Analiza manifestărilor şi consecinţelor exercitării drepturilor de proprieta-
te pe exemplul tendinţelor postbelice din ţările occidentale prezintă şi alte con-
cluzii interesante şi cu implicaţii practice. Astfel anumite forme de constituire şi 
organizare a unităţilor economice şi a producţiei compromit progresiv cele do-
uă trăsături esenţiale ale drepturilor de proprietate: marea întreprindere privată 
(“întreprinderea gigant”), diferitele structuri publice, firmele reglementate, coo-
perativele şi asociaţiile mutuale, separarea crescândă a puterii de proprietate, 
a dreptului de decizie de cel de control, comportamentul excesiv birocratic, 
comportamentele “strategice” ş.a. 

Motivaţia acestor aprecieri ţine de faptul că în marea firmă managerială 
există o separare între manageri şi acţionari (proprietari) numărul şi disemina-
rea foarte mare a acţiunilor imprimând o asemenea tendinţă. Ca urmare exerci-
tarea unora dintre drepturile de proprietate este alterată, controlul asupra folo-
sirii proprietăţii este redus, iar costurile de tranzacţie sunt foarte ridicate, exis-
tând dificultăţi majore în relevarea preferinţelor agenţilor economici. 

Analiza costurilor de tranzacţie în cadrul diferitelor organizaţii economice 
a relevat că anumite tipuri dintre acestea pot influenţa pozitiv sau negativ exer-
citarea drepturilor de proprietate. Respectiv, că “alegerea tipului de organizare 
a activităţii întreprinse (contract, firmă, regie publică etc.) trebuie să ia în calcul 
minimizarea costurilor de tranzacţie”. 6) 

Dar fără a se neglija anumite limite ale raţionamentelor economice, deja 
manifestate în ultimele decenii, impuse de creşterea costurilor informaţiei, ca şi 
de “asimetria informaţiei” în rândul agenţilor economici. De pildă, diferenţele în 
privinţa informaţiei dintre acţionarii şi managerii companiilor private, dintre asi-
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gurator şi cel ce se asigură, dintre patroni şi salariaţi, dintre guvern şi manage-
rii firmelor publice, ori birocraţii acestora. 7) 

Deopotrivă un factor ce a lezat exercitarea deplină a drepturilor de pro-
prietate s-au dovedit a fi şi unele strategii economice care au generat anumite 
“comportamente strategice”, respectiv obiective şi finalităţi ce s-au îndepărtat 
de cele strict raţionale din punct de vedere economic. Caracterul exclusiv al 
drepturilor de proprietate este astfel minimizat ca şi în cazul marilor firme în ca-
re managerii beneficiază de o autonomie mult mai puternică decât în firma 
obişnuită. 

Un alt exemplu de non exclusivitate pot fi considerate firmele 
reglemetate întrucât aici constrângerile legale limitează profitul realizabil, în 
sensul reglementării ratei profitului. Acesta este cazul unor întreprinderi private 
care girează servicii publice sau lucrează pe baza comenzilor de stat, tip de 
firme întâlnite în SUA şi Canada. Din analiza acestor situaţii reiese însă că 
managerii ar putea depăşi rata reglementată a profitului transformând  surplu-
sul într-o formă non-pecuniară (mărirea cheltuielilor generale, sporirea alocaţii-
lor pentru scopuri neproductive etc.) Astfel prin degradarea drepturilor de pro-
prietate se poate ajunge la o alocare ineficientă a resurselor, în timp ce orga-
nismele publice de control nu pot frâna acest comportament. Agenţii de control 
economico-financiar care ar putea să acopere absenţa controlului acţionarilor 
nu pot influenţa respectarea unei anumite norme a profitului, deoarece, în pofi-
da angajamentului real în satisfacerea cerinţelor prezumate mandatul lor este 
limitat în timp. Deci, după cum apare din analizele efectuate în unele economii 
occidentale, o asemenea degradare a drepturilor de propietate poate avea loc 
şi în cazul unor situaţii legale, iar controlorii publici care iau locul acţionarilor 
privaţi nu pot fi în măsură să asigure un control susceptibil de a evita acest gen 
sui generis de risipă. 

Conform altor studii o formă de alterare a unor drepturi de proprietate ar 
putea fi cooperativele şi asociaţiile mutuale (de interes reciproc), în măsura în 
care transferul de proprietate nu ar fi asigurat la nivelul la care se realizează în 
cadrul firmelor private. După încadrare, cooperatorii şi membrii asociaţiei nu 
vor mai putea avea drepturi de proprietate nici exclusive, avându-se în vedere 
dificultăţile de control asupra gestionarilor; nici transferabile, în măsura în care 
nu există o piaţă care să permită transmiterea, schimbul acestor drepturi. În 
acest caz rezultă două consecinţe: gestionarii nefiind obligaţi de a realiza un 
profit pot genera risipă sau operaţiuni profitabile doar pentru ei; iar cooperatorii 
şi gestionarii neputând să recupereze surplusul de capital sau de venit al între-
prinderii ivit în decursul activităţii sub o formă monetară, nu vor ezita să diversi-
fice activităţile uneori într-un fel neproductiv. 

Dar, în opinia majorităţii autorilor teoriei economice a drepturilor de pro-
prietate un caz tipic de alterare a acestora îl constituie firma publică. În acest 
gen de firme drepturile nu sunt nici exclusive şi nici transferabile. Întrucât ges-
tionarii din aceste firme sunt eliberaţi de orice constrângere pe motivul că 
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acţinează conform interesului general într-un domeniu fixat apriori şi folosirea 
ineficientă a resurselor devine îndoielnică. Relevanţa acestei aprecieri este mai 
mare întrucât au fost şi situaţii în care drepturile de proprietate publică au putut 
compensa întrucâtva dispariţia drepturilor de proprietate privată. Trecerea în-
treprinderilor cu capital de stat la administraţiile publice au dovedit însă o şi mai 
mare degradare a drepturilor de proprietate, degradare ce s-a repercutat nega-
tiv asupra activităţii lor, în primul rând datorită absenţei controlului prin piaţă a 
opţiunilor, strategiei şi acţiunilor economice în general. 

3. Aplicaţii - exercitarea drepturilor de proprietate în organizarea, 
conducerea şi crearea de capital a firmelor 

În arsenalul analitic al abordării economice a drepturilor de proprietate 
pot fi incluse şi corelaţiile dintre exercitarea acestor drepturi, tipul de organizare 
a activităţii şi dimensiunea firmei, raportul dintre “deţinerea de proprietate” şi 
accesul la “exercitarea puterii”, şi invers dintre “exercitarea puterii” şi accesul la 
proprietate, dintre proprietatea “creată” şi proprietatea “transmisă”, ca şi impac-
tul birocraţiei, îndeosebi a birocraţiei publice. 

Preocupaţi de a răspunde la întrebarea, cine conduce unităţile şi activită-
ţile economice - managerii sau proprietarii? - numeroşi economişti  şi-au con-
centrat atenţia asupra relaţiei dintre conducerea întreprinderii şi proprietari, 
asupra condiţiilor şi efectelor exercitării dreptului de decizie şi control. 

Răspunsurile pot fi grupate în jurul a trei ipostaze: proprietatea asupra 
capitalului dă acces la exercitarea puterii, sau, dimpotrivă, există o disociere 
între cele două realităţi, sau, în fine, exercitarea puterii dă acces la proprietate. 

Pentru a se aprecia importanţa relativă a fiecăreia dintre eventualităţi s-a 
procedat la investigaţii după dimensiunea firmei, adică pe de o parte cazul ma-
rilor întreprinderi, iar pe de altă parte cel al întreprinderilor mici şi mijlocii. Din 
acest punct de vedere numeroase studii occidentale relevă separarea cres-
cândă a “puterii” de “proprietate” în marile întreprinderi datorită “revoluţiei ma-
nageriale”. 

Această apreciere se bazează pe două tipuri de argumente: comparativ 
cu valoarea marilor întreprinderi (în sensul capitalizării bursiere) valoarea mari-
lor patrimonii familiale este cu mult mai mică situându-se la un nivel care nici 
măcar nu le permite să deţină o parte semnificativă din capitalul celor mai mari 
firme; complexitatea problemelor de rezolvat în marea întreprindere (tehnologi-
ce, ştiinţifice, comerciale, financiare, sociale, organizaţionale etc.) aflate sub 
spectrul temerii de ineficienţă a făcut ca proprietarii să nu mai poată fi la co-
manda firmelor ce le deţin, aceasta revenind “inteligenţei organizate a între-
prinderii”, denumită “tehnostructură”, şefului de întreprindere deţinător de cu-
noştinţe şi nu de capital. 

Tendinţa nu este însă uniformă în toate firmele influenţa mediul econo-
mic specific naţional fiind importantă. Astfel, în Franţa, spre deosebire de SUA, 
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raportul “putere-proprietate” în primele 200 cele mai mari întreprinderi franceze 
arată că deşi există “condiţii de acces la putere” (n-a-: conducere) în marile 
companii “revoluţia managerială” nu a atins încă nivelul global. Mai mult, con-
form unor estimări (pentru anul 1986), 50% din cele mai mari societăţi private 
franceze sunt conduse de către patronul-proprietar. Deci, în numeroase cazuri 
“contrar teoriilor, chiar şi în cele mai mari întreprinderi, legătura dintre putere şi 
proprietate este încă pregnantă”. Această situaţie este explicată de economiştii 
francezi prin faptul că, valoarea acestor firme, talia, organizarea lor şi comple-
xitatea problemelor cărora trebuie să le facă faţă “sunt departe de a scoate în 
afara jocului puterea proprietăţii”. Apoi, acest mod de exercitare a puterii pro-
prietarilor nu este singurul, un proprietar putând fi foarte influent printr-un con-
trol asupra managerilor nonproprietari, întrucât transmiterea dreptului de deci-
zie, de conducere nu înseamnă obligatoriu slăbirea, ci dimpotrivă, solicită şi 
amplifică dreptul de control. Se ridică totuşi problema comportamentului mana-
gerilor şi a modalităţilor de control indirect asupra activităţii lor. 

În practica economiilor de piaţă occidentală au apărut câteva situaţii: pe 
de o parte managerii pot maximiza valoarea vânzărilor sau pot deturna o parte 
din profituri sub forma unor investiţii sau cheltuieli, nu neapărat necesare, dar 
care să le întărească poziţia şi prestigiul lor; pe de altă parte managerii nu au 
putut merge prea mult împotriva obiectivelor acţionarilor datorită temerii desti-
tuirii lor. 

Din acelaşi punct de vedere, dar extinzându-se analiza la nivelul întregii 
economii, în studii elaborate conform principiilor “Şcolii opţiuni publice” se 
apreciază drept caracteristică majoră a actualei organizări birocratice din eco-
nomiile occidentale, “slăbirea drepturilor de control ale cetăţenilor în favoarea 
celor ce girează în numele lor - spre deosebire de ceea ce se întâmplă în în-
treprinderile în care controlul perfect al acţionarilor asupra giranţilor poate asi-
gura o eficienţă normală”. 

Luând în consideraţie aceste concluzii interesante din analizele efectuate 
pe specificul economiei de piaţă, putem sesiza importanţa “noilor instituţii” de 
tipul Fondului Proprietăţii de Stat, Fondurile Proprietăţii Private a funcţiilor şi in-
cidenţelor acestora în condiţiile unei economii care trebuie să funcţioneze sur-
montând numeroase constrângeri economice, sociale, politice ş.a. şi cu obiec-
tivul restructurării ei fundamentale. 

În ceea ce priveşte consecinţele exercitării dreptului de proprietate asu-
pra patrimoniului ar fi de relevat că nu se poate vorbi de o disociere netă, între 
“proprietate” şi “putere” întrucât condiţiile de acces la proprietate sunt în mod 
egal, tot atât de favorabile transmiterii drepturilor de proprietate prin moştenire 
ca şi prin vânzare- cumpărare sau creare de către manageri. De pildă în cazul 
celor mai mari companii private franceze, din cei 42 de manageri-proprietari, 
21 erau proprietari-moştenitori şi 21 erau cumpărători sau creatori de proprieta-
te. În categoria întreprinderilor mici şi mijlocii (firme private) - adică cei ce folo-
sesc până la 500 de angajaţi - s-a constatat că nu există o disociere între pro-
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prietate şi putere, aici suprapunerea puterii cu propietatea fiind cvasitotală. La 
fel de diferite apar şi problemele creării, dobândirii drepturilor de proprietate. 
Cu cât întreprinderea este mai mică cu atât este mai rară deschiderea capitalu-
lui către persoane străine de familie, în general această opţiune fiind o decizie 
excepţională; şi când are loc se apelează şi se acceptă numai acei parteneri 
financiari sau bancari ce s-au dovedit întotdeauna ataşaţi de firmă sau de fami-
lia-patron. 

După unele estimări asupra economiei franceze partea deţinută de pa-
tron şi familia sa este în medie de 77% în întreprinderile cu 10-19 salariaţi, 
71% în cele cu 20-49 salariaţi, 62% în cele cu 50-99 salariaţi, 45% în cele cu 
100-199 salariaţi şi de 38% în întreprinderile cu 200-499 salariaţi 9). 

Desigur, cu timpul această participare “străină” la capitalul patronului şi 
al familiei sale ar putea schimba aceste proprietăţi chiar şi prin simpla transmi-
tere prin succesiune a drepturilor de proprietate. Această eventualitate este în-
să foarte puţin probabilă întrucât, după cum au constatat cercetătorii francezi, 
există tendinţa de recentrare în familie a capitalului celei de-a doua generaţie 
de intruşi, în majoritatea acestor întreprinderi (87%) nepracticându-se sistemul 
dividendelor. Beneficiile sunt de obicei reinvestite, sau repartizate ca supra sa-
lariu patronului - proprietar şi membrilor familiei sale implicaţi în activitatea fir-
mei. Din toate acestea rezultă că în cazul întreprinderilor mici creşterea, dez-
voltarea firmei este cu preponderenţă autofinanţată. Pentru cunoşterea raportu-
lui real proprietate-putere este semnificativă şi constatarea că în întreprinderile 
mici şi mijlocii considerate adesea un fel de societăţi pe acţiuni de un tip deo-
sebit, drepturile de proprietate delimitează nu numai condiţiile de acces la pute-
re ci şi dreptul de uzufruct. În acelaşi timp acest tip de proprietate oferă şi mij-
loacele de a interzice orice contraputere şi orice reglare din partea acţionarului. 
Pe fondul unui acţionariat de proporţii reduse “acţionarii din familie” deţin un 
capital care nu poate fi vândut ci doar transmis în familie, adică un capital care 
nu se valorifică pe piaţa financiară. Aceşti “acţionari” acceptă un asemenea 
statut al drepturilor de proprietate, în care sunt lipsiţi de putere, control, remu-
neraţie, pentru că acest patrimoniu simbolizează apartenenţa la familie şi afa-
cerile ei, situaţie uneori calificată drept “absurdă din punct de vedere econo-
mic”. 

4. Unele aspecte corelative 
Din punctul de vedere al efectelor exercitării şi al valorizării drepturilor de 

proprietate, o importanţă deosebită o prezintă căile de acces la proprietate. În 
analiza economică acestea sunt redate de structura proprietăţii prin creare 
şi/sau cumpărare pe de o parte, şi prin moştenire, pe de altă parte. 

Din cercetările efectuate de o serie de economişti occidentali reiese că 
pentru întreprinderile mici şi mijlocii, ponderea transmiterii proprietăţii prin suc-
cesiune creşte sensibil odată cu dimensiunea firmei, paralel cu descreşterea 
greutăţii specifice a capitalului nou; după cum ruptura crescândă dintre putere 
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şi proprietate se manifestă odată cu mărirea firmei din cauza complexităţii pro-
blemelor de rezolvat. Astfel rolul noilor întreprinzători a crescut dovedind carac-
terul deschis al patronatului conform logicii economiei de piaţă. Această relaţie 
dintre “capitalul familial” şi “capitalul nou creat” relevă nu numai condiţiile în ca-
re proprietatea dă acces la exercitarea puterii (conducerea întreprinderii etc.) ci 
şi pe cele în care exercitarea puterii dă acces la proprietate. Fenomenul este 
foarte interesant întrucât este vorba de economii de piaţă consolidate şi nu în 
formare, economii dezvoltate şi nu în curs sau care aspiră la dezvoltare, fiind 
de la sine înţeles că este mai important să creezi proprietate decât să o perpe-
tuezi - pentru că întotdeauna trebuie să se promoveze progresul şi nu stagna-
rea, fie ea şi la nivelul celei mai mici firme. 

În mod firesc analiza economică a exercitării drepturilor de proprietate 
cuprinde şi alte aspecte corelative cum ar fi comportamentul birocratic sau or-
ganizarea şi conducerea unităţilor economice în folosirea proprietăţii. 

Cuprinzând consecinţele economice posibile ale exercitării raţionale a 
dreptului de decizie şi a dreptului de control cu cele în cazul delegării acestora 
altcuiva, nonproprietar, unii economişti susţin ipotetic posibilitatea creării unui 
hiatus între interesul proprietarului şi al administratorului patrimoniului, hiatus 
exprimat material prin existenţa “unei marje între bugetul corespunzător unui 
volum de activităţi şi costul realizării acestora”. 

Această marjă este denumită şi “bugetul discreţionar” pentru că 
pornindu-se de la supoziţia că ar fi cunoscută doar de birocraţi” ei ar putea să o 
foloseacă în profitul lor, formele de utilizare depinzând de strategia dorită sau, 
mai precis, de maniera în care este abordat interesul propriu”. Această situaţie 
posibilă este explicată prin faptul că acţiunile administratorilor se pot bizui pe 
poziţia lor generală de monopol - pentru că în administrarea proprietăţii nu au 
concurenţă - ca şi pe deţinerea monopolului informaţiei (costuri rezultate ş.a.). 

O altă modalitate de analiză economică a exercitării drepturilor de pro-
prietate este oferită de aplicarea tezelor teoriei organizaţiilor. 

Punându-ae un accent deosebit pe dreptul de decizie în exercitarea 
drepturilor de proprietate se poate analiza aplicarea acestui drept prin conjunc-
ţia a două elemente: opţiunea în materie de organizare a deciziei şi comporta-
mentul activ al executanţilor (n.a. care de obicei nu sunt proprietari şi nici chiar 
acţionari). 

În această optică problema fundamentală a unei firme constă în organi-
zarea sistemului de luare a deciziilor la diversele niveluri şi în cadrul numeroa-
selor centre de decizie. De aceea o atenţie deosebită trebuie acordată legăturii 
dintre proprietate şi sistemul deciziilor ştiut fiind că performanţele organizaţiilor 
economice depind de calitatea legăturilor dintre diverşi parametri birocratici 
descentralizaţi (centrele de decizie), de informaţia transmisă şi de incitările pu-
se în serviciul convergenţei comportamentelor. 

Pe baza acestor teze în numeroase studii privind birocraţia s-a ajuns la 
concluzia că trăsătura majoră a acestui tip de transmitere a unor drepturi de 
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proprietate este cea a slăbirii drepturilor de control ale proprietarilor în favoarea 
celor care girează în numele lor organizarea şi conducerea unităţilor; adică in-
vers decât ceea ce ar fi necesar să se întâmple în cazul unui control perfect al 
acţionarilor asupra giranţilor. Mai mult, din analiza funcţionării firmelor private 
reiese că cei ce le conduc pot să le gestioneze pentru a-şi maximiza propriile 
lor interese. 

Această apreciere se aplică şi birocraţiei publice prin ipoteza că birocra-
ţia profită de poziţia de monopol a ofertei de servicii publice pentru a-şi urmări 
propriile interese, atrăgându-se numeroase avantaje non-pecuniare şi minimi-
zând eforturile lor, ceea ce pe total înseamnă ineficienţă. Fără însă a se exage-
ra întrucât în întreprinderile publice ca şi în cele private birocraţii nu au putut şi 
nu pot atinge acest grad de libertate întrucât ei fac obiectul unor aprecieri din 
partea celor superiori ce le pot condiţiona sau determina comportamentul prin 
provocare sau renunţare la serviciile lor. Şi totodată nu trebuie făcut abstracţie 
de faptul că rigorile concurenţei - nu numai între firme ci chiar şi între ei - îi ori-
entează pe manageri spre un comportament selectiv şi competiţie obligându-i 
să administreze activităţile economice conform intereselor acţionarilor. 

  
* * 

* 
 
Analiza economică a drepturilor de proprietate, plecând de la o proble-

matică mai mult sau mai puţin tradiţională, dar absorbind şi rezultatele ultimelor 
cercetări în acest domeniu, ne oferă astfel instrumentarul necesar cunoaşterii 
şi înţelegerii semnificaţiei statuării şi respectării drepturilor de proprietate, ca şi 
pentru evaluarea efectelor exercitării depline sau trunchiate a drepturilor de 
proprietate şi în general a rolului proprietăţii private în crearea şi funcţionarea 
economiei de piaţă. 

Întrucât piaţa reprezintă o negociere între drepturile asupra bunurilor, 
factorilor de producţie etc., între piaţă şi conţinutul regulilor de drept există o 
relaţie certă în sensul că determinarea titularilor de drept influenţează rezulta-
tele pieţei, la fel cum forma drepturilor are incidenţă asupra funcţionării ei. Piaţa 
funcţionează mult mai bine cu drepturi negociabile respectiv transferabile şi 
exclusive (drepturile de proprietate privată) pentru că părţile înşile îşi fixează 
preţurile, decât cu drepturi negociabile şi non-exclusive, caz în care autoritatea 
judecătorească intervenind poate impune părţilor obligaţii fără acordul1> lor 
etc. 

Privatizările trebuie precedate de analize economice pentru a ne feri de 
situaţii în care să fim obligaţi să acţionăm conform unui empirism relativ sim-
plist. Şi nici să apreciem că în faţa vidului de criterii, soluţia pur “liberală”, mai 
ales dacă se aplică brusc şi nenuanţat, ar fi cea mai bună pentru noi. 

În acest fel studiul coordonatelor economice ale drepturilor de proprietate 
permite să înţelegem complexitatea şi gravitatea problemelor ridicate de re-
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structurarea sistemului economic în ţara noastră. Căci dacă este adevărat că 
“societatea nu se schimbă prin decret” - pentru a prelua titlul unui volum de no-
torietate - tot atât de adevărat este şi faptul că sistemul de reguli constituie ca-
drul intern de creare şi dezvoltare a iniţiativei private, unul dintre factorii de in-
fluenţă majoră a funcţionării şi transformării economiei noastre. 
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O ANALIZĂ CUPRINZĂTOARE A PRINCIPALELOR 
STRUCTURI ŞI TENDINŢE ÎN SECTORUL  

SERVICII DIN CÂTEVA ECONOMII DEZVOLTATE 

"Dezvoltarea şi specializarea serviciilor"1, 
Editura Academiei Române, Bucureşti, 1992 

Coordonatori:  
Dr. Constantin GRIGORESCU,  

Mihai ŞTEFAN 
 
Cu un an în urmă, literatura economică românească  se îmbogăţea cu o 

valoroasă carte consacrată analizei dezvoltării şi specializării serviciilor (secto-
rul terţiar) într-o serie de ţări dezvoltate cu economie de piaţă, cunoscute ca 
ţări unde acest sector de activitate a atins, în evoluţia sa, un înalt nivel: SUA, 
Franţa, Marea Britanie, Japonia, Italia şi Belgia. 

Lucrarea, scrisă într-un stil cursiv, antrenant, captează interesul cititorului 
nu numai prin bogăţia informaţiilor şi datelor privind nivelul de dezvoltare şi 
structura diversificată la care a ajuns sectorul terţiar în aceste ţări, dar mai ales 
prin profunzimea analizei retrospective (istorice) şi prospective a locului şi rolu-
lui pe care-l are şi îl va avea acest sector în economia naţională şi în politica de 
dezvoltare regională, a factorilor economico-sociali care au influenţat dezvolta-
rea sa, a raportului dintre cererea şi oferta de servicii, a mecanismelor ce sti-
mulează dezvoltarea şi specializarea serviciilor pentru producţie, ca şi acelor 
de consum, precum şi a indicatorilor de eficienţă (valoarea adăugată şi produc-
tivitatea muncii în servicii). 

Motivaţiile care au orientat colectivul de autori în cercetarea acestui im-
portant sector al economiei naţionale mi se par justificate din cel puţin două 
puncte de vedere: 1) importanţa teoretică pe care o are analizarea acestui sec-
tor de activitate;2) interesul major pentru ţara noastră pe care-l prezintă cu-
noaşterea experienţelor privind evoluţia serviciilor de producţie şi de consum 
pentru populaţie din ţările dezvoltate cu economie de piaţă. Numai şi simpla 
evocare a acestor experienţe mi se pare edificatoare în acest sens: stadiul 
atins în evoluţia acestui sector în ţările dezvoltate cu economie de piaţă; dina-
mica mai accentuată în aceste ţări a sectorului de servicii comparativ cu indus-

                                                           
1 Colectivul de autori: Dr. Constantin Grigorescu (Cap. I), Dr. Camelia Cămăşoiu (Cap. II), 
Ştefan Mihai (Cap. III), Dr. George Georgescu (Cap. IV), Sorin Tănăsescu (Cap. V), Ilea-
na Nişulescu (Cap. VI) şi Angela Bărbulescu (Cap. VII). 
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tria, agricultura şi construcţiile; acest sector putând fi capabil să absorbă sur-
plusul de forţă de muncă eliberată din celelalte ramuri, se dovedeşte astfel un 
factor de echilibru în economie şi viaţa socială; serviciile au devenit un puternic 
factor de creştere a eficienţei producţiei sociale şi de satisfacere a nevoilor po-
pulaţiei; realizarea unei dinamici mai înalte a eficienţei economice în sectorul 
terţiar decât media pe economie, ceea ce contribuie la creşterea eficienţei 
economice a întregului complex naţional; contribuţia pe care o are acest sector 
în ţările dezvoltate cu economie de piaţă, fie la eliminarea deficitului balanţei de 
plăţi externe, fie la creşterea excedentului valutar pe ansamblul economiei na-
ţionale. 

Lucrarea, structurată pe şapte capitole, deşi înmănunchează tot atâtea 
studii distincte scrise de autori diferiţi, datorită însă asigurării unei bune coor-
donări, se prezintă, totuşi, ca o lucrare unitară, unitate asigurată de un plan de 
cercetare a problematicii dezvoltării serviciilor de producţie şi consum, plan în 
general respectat de colectivul de autori. 

În primul capitol autorul abordează, mai întâi, o serie de aspecte teoreti-
co-metodologice care se referă, în principal, la definirea conceptului, conţinutu-
lui şi sferei de cuprindere atât ale serviciilor de consum ale populaţiei, cât şi 
serviciilor de producţie. 

În concepţia autorului, atât serviciile destinate producţie, cât şi cele pen-
tru populaţie au aceeaşi importanţă pentru dezvoltarea economico-socială a 
unei ţări. În consecinţă, aceste categorii de servicii nu pot fi contrapuse una ce-
leilalte. Orice contrapunere n-ar face altceva decât să dăuneze desfăşurării efi-
ciente a procesului reproducţiei lărgite în ansamblul său, cu grave urmări în vi-
aţa economico-socială a ţării respective. 

Precizând că în literatura de specialitate şi în lucrările statistice nu există 
o unanimitate de păreri în privinţa sferei de cuprindere a sectorului de servicii, 
autorul împărtăşeşte întru totul părerea exprimată în lucrările ONU consacrate 
sectorului servicii, în a cărei sferă includ toate activităţile economice altele de-
cât agricultura (inclusiv silvicultura şi pescuitul), industriile extractive şi prelu-
crătoare, construcţiile şi serviciile de distribuire a apei, gazului şi a electricităţii.1) 

Meritul principal al noii “Clasificări ONU privind serviciile” constă în faptul 
că oferă posibilităţi mult mai largi decât în trecut pentru analiza evoluţiei servici-
ilor pe plan mondial. 

Pe baza principiilor teoretico- metodologice prezentate în prima parte a 
studiului, autorul face o analiză comparativă a dinamicii şi structurii sectorului 
de servicii în ţările membre ale O.E.C.D. (care, se ştie, majoritatea sunt ţări  
dezvoltate), în perioada 1965-1988. 

Principalul indicator utilizat în procesul de analiză a fost structura popula-
ţiei ocupate pe principalele sectoare de activitate la nivelul anilor 1965 şi 1988. 

Corelând modificările intervenite în evoluţia acestui indicator cu dinamica 
produsului naţional brut (PIB) pe locuitor, în perioada analizată, autorul ajunge 
la concluzia că există strânse legături atât între nivelul dezvoltării economice şi 
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structura economiilor, cât şi între mărimea produsului intern brut (PIB) pe locui-
tor şi ponderea serviciilor. 

Ilustrează această legătură atât cu exemplele unor ţări dezvoltate ale 
OECD (SUA, Canada, Elveţia, Suedia, Japonia, Germania etc), cât şi cu ţări 
mai puţin dezvoltate, membre ale aceleiaşi organizaţii (Portugalia, Grecia, Tur-
cia). 

Concluzia autorului o considerăm valoroasă nu numai din punct de vede-
re teoretic, ci şi practic; mai precis, experienţele privind evoluţia serviciilor de 
producţie şi de consum pentru populaţie din ţările dezvoltate cu economie de 
piaţă pot fi de mare utilitate organelor de decizie în luarea unor măsuri econo-
mico- sociale cât mai adecvate vizând dezvoltarea sectorului terţiar în ansam-
blul economiei. 

Capitolul II este consacrat analizei dezvoltării sectorului terţiar în SUA. 
Analiza bogatului material statistic şi faptic privind evoluţia sectorului ter-

ţiar în economia americană în ultimele trei decenii prilejuieşte autoarei studiului 
constatarea că: 1) economia americană este o economie terţiară; 2) sectorului 
terţiar îi revine rolul cel mai important în creşterea gradului de ocupare a forţei 
de muncă şi reducerea şomajului; 3) dezvoltarea sectorului terţiar a accentuat 
dezechilibrul existent al populaţiei între metropolă şi provincie şi a constituit un 
factor al dezvoltării de noi oraşe şi al reînviorării celor în declin; 4) existenţa 
unei specificităţi a dezvoltării sectorului terţiar în economia naţională (tradiţie, 
ponderea ridicată a celor care lucrează cu timp parţial, sensibilitatea redusă la 
ciclurile conjuncturale). 

Previziunile privind evoluţia sectorului terţiar în economia americană pâ-
nă în anul 2000 (apariţinând Biroului de Statistică a Muncii, unor economişti şi 
alţi viitorologi), prezentate în studiu, evidenţiază o tendinţă de creştere mai pu-
ţin dinamică a ramurilor terţiare comparativ cu fenomenele  anterioare, deşi s-a 
considerat că noile tehnologii de vârf vor conduce la sporuri de productivitate, 
care inevitabil vor influenţa şi gradul de ocupare a forţei de muncă. 

Capitolul menţine un interes deosebit mai ales datorită analizei pe care 
autoarea o face cererii pentru consumul de servicii pentru producţie, consumu-
lui de servicii pentru populaţie şi exportului de servicii. O atenţie specială se 
acordă prezentării cererii de servicii pentru cercetare-dezvoltare (cu plată sau 
fără), sector care solicită mari fonduri financiare (în 1988 suma totală a fonduri-
lor de C-D a fost de 117,6 miliarde dolari, depăşind volumul cheltuielilor Japo-
niei, Germaniei, Franţei, Angliei şi Canadei la un loc). 

Capitolul II se încheie cu o analiză privind rolul ofertei în creşterea secto-
rului terţiar, avându-se în vedere importanţa unităţilor mici, costul forţei de 
muncă şi impactul reglementărilor oficiale.  

Bogăţia de date şi mai ales concluziile rezultate în urma analizei vin să 
confirme opinia sociologului Daniel Bell că societate americană a ajuns în sta-
diul post industrial, care “se caracterizează, sub aspect economic, prin mutaţii 
de la producţia de mărfuri la servicii”. 2) 
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În Capitolul III este amplu prezentată bogata experienţă dobândită de 
Franţa în dezvoltarea şi specializarea serviciilor (sectorul terţiar). 

După ce face o scurtă incursiune istorică în economia franceză, autorul 
constată că, “începând cu anii '70, are loc un proces ireversibil de reducere 
constantă atât a ponderii, cât şi a efectivelor de populaţie ocupată în toate ra-
murile, cu excepţia serviciilor, care domină absolut structura macroeconomică 
a Franţei, aici fiind ocupată mai multă populaţie decât în toate celelalte sectoa-
re luate la un loc” (pag. 60). 

Consolidarea acestui proces în economia Franţei a intrat în atenţia eco-
nomiştilor şi cercetătorilor, care au creat noi concepte în vederea caracterizării 
lui; unul din acestea fiind “revoluţia terţiarului”, lansat de Lengellé. 3) 

Consider că au valoare pragmatică deosebită două din concluziile auto-
rului, trase în urma analizei experienţei Franţei în ceea ce priveşte dezvoltarea 
serviciilor (sectorul terţiar): 1) în ceea ce priveşte dezvoltarea serviciilor se rea-
lizează nu numai terenul prioritar pentru asigurarea de locuri de muncă supli-
mentare, dar, prin randamentul său superior, sectorul terţiar poate accelera 
creşterea economică şi spori eficienţa pe ansamblul economiei naţionale; 2) 
ritmul de creştere relativ constant al serviciilor constituie un factor al discordan-
ţelor din evoluţia macroeconomică. 

Analiza structurii sectorului terţiar în Franţa îi oferă autorului prilejul for-
mulării unor concluzii interesante privind adâncirea procesului de diversificare 
şi specializare a serviciilor atât cele prestate populaţiei, cât şi cele prestate că-
tre întreprinderi. 

Impresionează prin bogăţia datelor statistice şi a informaţiilor paragraful 
consacrat stadiului atins şi a specificităţii principalelor două categorii de servi-
cii: serviciile fără plată şi serviciile cu plată. 

Capitolul III se încheie cu prezentarea mecanismelor care stimulează 
dezvoltarea şi specializarea serviciilor pentru producţie. 

Printre aspectele abordate se numără: politicile vizând stimularea terţiaru-
lui, relaţia dintre mecanismul economic şi incitarea dezvoltării serviciilor cu plată 
pentru întreprindere, rolul comenzilor de stat şi asigurarea aprovizionării sectoru-
lui public şi contribuţia diferitelor categorii de servicii fie la diminuarea deficitului 
balanţei de plăţi, fie la creşterea excedentului pe ansamblul economiei. 

În Capitolul IV autorul, utilizând un bogat material statistic, reuşeşte să 
ne prezinte un tablou cât mai veridic al dezvoltării şi specializării sectorului ter-
ţiar în cadrul economiei britanice. 

El defineşte locul şi rolul serviciilor în economia britanică nu static (la un 
anumit moment), ci în dinamică, pe baza evoluţiei structurii populaţiei ocupate 
în servicii, ca şi a evoluţiei valorii adăugate pe principalele categorii de servicii. 

După opinia sa, “prin ocuparea a cca 2/3 din populaţia ocupată, sectorul 
terţiar în cadrul Regatului Unit se găseşte într- o situaţie de hipertrofiere, fiind, 
ca mărime, disproporţionat în  raport cu nivelul dezvoltării generale a economi-
ei” 4) (pag. 110). 
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Autorul îşi exprimă, în lucrare, dezacordul cu opinia unor economişti care 
consideră “că chiar în situaţia de hipertrofiere la care a ajuns dezvoltarea sec-
torului terţiar ar putea constitui o soluţie pentru redresarea economiei britanice 
şi pentru transformarea Regatului Unit din “atelierul industrial al lumii” în “cen-
trul de servicii al planetei”. 

Analiza pe care o face atât structurii populaţiei ocupate în servicii, cât şi 
a valorii adăugate şi productivităţii muncii realizate în acest sector de activitate, 
pe de o parte, relevă noi aspecte ale implicaţiilor pe care le are dezvoltarea 
sectorului terţiar atât în evoluţia populaţiei ocupate, iar pe de altă parte, ne ofe-
ră posibilitatea cunoaşterii raportului între productivitatea muncii realizate în 
principalele categorii de servicii şi productivitatea muncii pe ansamblul sectoru-
lui terţiar. 

Prin prezentarea mai detaliată care se face, în studiu, unor caracteristici 
şi tendinţe ale dezvoltării principalelor categorii de servicii în Regatul Unit, 
punându-se un accent mai mare pe cunoaşterea acelor servicii care au un rol 
determinant în introducerea progresului tehnic şi asigurarea dezvoltării econo-
miei britanice, nu se urmăreşte altceva decât să se ofere organelor de decizie 
din ţara noastră noi sugestii şi învăţăminte privind orientarea dezvoltării eco-
nomiei în condiţiile trecerii la economia de piaţă. Afirmă acest lucru chiar dacă 
dezvoltarea sectorului terţiar în economia britanică are unele particularităţi care 
o diferenţiază de cea a altor ţări occidentale. 

Capitolul V al lucrării este consacrat analizei dezvoltării sectorului terţiar 
în una din ţările cele mai dezvoltate ale lumii: Japonia. 

Din capul locului, autorul a ţinut să releve dinamica constantă a sectoru-
lui terţiar după anul 1970, înscriind Japonia în tendinţa generală ce a caracteri-
zat, în această perioadă, schimbările structurilor economice din ţările capitalis-
te dezvoltate (p. 139). 

Mi se pare lăudabil efortul autorului în susţinerea acestei teze, recurgând 
la utilizarea unui bogat material statistic şi informaţional pe care şi l-a procurat 
din publicaţiile de specialitate japoneze şi străine. 

Un alt merit al autorului constă în faptul că a reuşit să depisteze nu nu-
mai factorii cu caracter general care au acţionat cu aceleaşi efecte şi în alte ţări 
dezvoltate, ci mai ales factorii care sunt specifici Japoniei pentru stimularea 
dezvoltării serviciilor în cadrul economiei sale. 

De asemenea, considerăm că analiza dataliată pe care o face autorul 
stadiului dezvoltării unor categorii de servicii, cu un impact deosebit asupra 
tehnologizării unor ramuri economice şi dezvoltării economiei naţionale (servi-
ciile din telecomunicăţii, transport maritim, transport aerian, informatice, finan-
ciar- bancaare şi de operaţii cu valori mobiliare, publicitare, consultanţă şi ingi-
nerie, leasing),în care scop a folosit un vast şi variat material informaţional, 
poate să ofere informaţii de mare utilitate în adoptarea unor decizii vizând re-
structurarea economiei româneşti în actuala perioadă de tranziţie pe care o 
parcurgem. 
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Analiza dezvoltării sectorului terţiar în Italia se face în cadrul Capitolului 
VI al lucrării recenzate. 

Şi în economia italiană, ca, de altfel, în celelalte ţări occidentale dezvol-
tate, sectorul terţiar cunoaşte o dezvoltare puternică o dată cu declanşarea cri-
zei economice din anii '70, care a produs modificări importante în structura sa, 
în sensul creşterii ponderii sectorului terţiar în PIB şi în forţa de muncă ocupa-
tă, în detrimentul primelor două sectoare: primar şi secundar. 

Afirmând acest lucru, autoarea ţine, însă, să precizeze că de fapt dezvol-
tarea sectorului de servicii, în special al producţiei de servicii utilizate în diferite 
ramuri ale sistemului, se datoreşte, în principal, procesului de creştere şi re-
structurare a industriei, proces început cu multe decenii în urmă. 

În subcapitolul “Analiza principalelor sectoare” se face o investigare 
amănunţită a evoluţiei unor indicatori din conturile economice ale întreprinderi-
lor aparţinând principalelor sectoare de servicii şi anume: comerţul şi turismul, 
transporturile şi telecomunicaţiile, creditul şi asigurările, cercetarea ştiinţifică şi 
serviciile de producţie. 

Analiza fundamentată pe statistici şi informaţii provenite din publicaţii atât 
italiene, cât şi străine, oferă suficiente elemente de apreciere a stadiului înalt la 
care a ajuns fiecare dintre aceste sectoare de servicii şi care au propulsat Italia 
în rândul ţărilor dezvoltate ale lumii. 

Capitolul se încheie cu două subcapitole; unul este consacrat locului pe 
care îl ocupă sectorul terţiar în politica dezvoltării regionale (este vorba de une-
le zone rămase în urmă, cum este cazul provinciei Mezzogiorno), iar celălalt, 
rolului important al comerţului internaţional cu servicii în economia italiană (ca-
re deţine o parte importantă, cca 25% din totalul comerţului italian cu restul lu-
mii). 

În Capitolul VII, de altfel ultimul al lucrării, se face o analiză pertinentă a 
sectorului terţiar în Belgia. Ca şi în cazul celorlalte ţări dezvoltate analizate, 
dezvoltarea economiei în Belgia în ultimele decenii se caracterizează printr-o 
diminuare a sectorului secundar în favoarea sectorului de servicii. 

Ca principal argument în susţinerea acestei aprecieri generale se invocă: 
creşterea ponderii sectorului terţiar în structura populaţiei ocupate (de la 43,1% 
la 68,6%) şi în structura valorii adăugate brute (de la 50,9% la 63,8%) în peri-
oada 1954-1986. 

Printre factorii principali care explică această tendinţă se situează, după 
opinia autoarei, pe primul loc evoluţia relativ nefavorabilă a preţurilor industria-
le, comparativ cu preţurile serviciilor. 

Teza potrivit căreia sectorul terţiar a devenit unul din cele mai dinamice 
sectoare ale economiei belgiene este amplu argumentată, în lucrare, prin ana-
lizele detaliate pe care le face autoarea unor categorii de servicii care deţin o 
pondere importantă şi înregistrează dinamici înalte în cadrul acestui sector, 
cum sunt: transporturile (maritim, feroviar şi aerian), cercetarea ştiinţifică (una 
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din cele mai dinamice ramuri), serviciile pentru producţie (îndeosebi unele ser-
vicii pentru întreprinderi: de consultanţă, de informatică şi de inginerie). 

Un paragraf special este rezervat, în capitol, analizei comerţului interna-
ţional cu servicii, care are o importanţă primordială în condiţiile economiei bel-
giene, lipsită, în general, de materii prime şi de o largă piaţă internă. 

Sunt publicate date statistice elocvente pe baza cărora se poate aprecia 
că sectorul terţiar, pe lângă aportul pe care-l are la crearea PIB şi la ocuparea 
forţei de muncă, îşi aduce o contribuţie însemnată la echilibrarea balanţei co-
merciale. 

În concluzie, cele şapte studii, înmănunchiate în lucrare, se disting nu 
numai prin valoarea teoretică a analizelor efectuate asupra sectorului terţiar - 
sector care cunoaşte o dinamică înaltă şi profunde modificări de structură în 
general în ţările analizate -, ci şi prin prezentarea unor experienţe care prezintă 
un interes major pentru ţara noastră. 

Considerăm, că dintr-o enumerare a acestor valoroase experienţe teore-
tice şi practice nu ar putea să lipsească: 

− definirea conceptului, conţinutului şi sferei de cuprindere, precum şi 
clasificarea serviciilor (prestate producţiei şi populaţiei); 

− dezvoltarea în ritmuri înalte şi adâncirea procesului de diversificare, în 
cadrul economiei, a sectorului de servicii, comparativ cu sectorul pri-
mar şi secundar; 

− dezvoltarea şi specializarea serviciilor pentru producţie, îndeosebi a 
acelora care au un rol important în introducerea progresului tehnic şi 
creşterea producţiei în toate ramurile de activitate (serviciile de teleco-
municaţii, informatice şi publicitate, cercetări ştiinţifice, de leasing, de 
consultanţă şi inginerie; servicii de operaţii cu valori mobiliare, etc.); 

− punerea unui accent mai mare pe dezvoltarea comerţului exterior cu 
servicii; 

− creşterea rolului şi locului în politica de dezvoltare regională. 
Impresia generală care se creează după citirea lucrării este aceea că ne 

aflăm în faţa unei cărţi cu deosebite valanţe teoretice şi practice. 
 

Vergiliu IORDACHE 
 

1. Potrivit ultimei "Clasificări ONU", în  sectorul servicii se includ: comerţul cu ridicata şi 
cu amănuntul; reparaţiile de autovehicule, motociclete şi bunuri personale casnice, 
hotelurile şi restaurantele; transporturile, depozitare şi comunicaţiile; activităţile de 
intermediere, financiare şi activităţile imobiliare, de închiriere şi de servicii pentru în-
treprinderi, administraţia publică şi apărarea; asigurările sociale obligatorii; învăţă-
mântul; sănătatea şi asistenţa socială; alte activităţi de servicii colective, sociale şi 
personale; gospodăriile care folosesc personal casnic şi organizaţiile extra teritoriale. 

2. Daniel Bell, "Technology and Social Change", 1965, p. 15. 
3. M.Lengellé, "La révolution tertaire", Ed. Genin, Paris, 1966 
4. Problemes économiques, nr. 1572/1978, p. 36. 



O LUCRARE DE REFERINŢĂ PRIVIND ECONOMIA  
ROMÂNIEI ÎN CONTEXT EUROPEAN 

A apărut recent în editura “Expert”, sub conducerea dr. Constantin 
GRIGORESCU lucrarea “NIVELUL DEZVOLTĂRII ECONOMICO-SOCIALE A 
ROMÂNIEI ÎN CONTEXT  EUROPEAN, 1989”. 

Ea este rodul activităţii unui larg colectiv de specialişti ai Institutului de 
Economie Naţională şi se înscrie în cadrul cercetărilor privind tranziţia la eco-
nomia de piaţă în România, desfăşurate sub egida Institutului Naţional de Cer-
cetări Economice al Academiei Române. 

Colectivul a beneficiat, desigur, de experienţa existentă în străinătate în 
materie de cercetare comparativă foarte bogată şi asiduu cultivată în cercurile 
academice. Dar el s-a bucurat şi de experienţa proprie acumulată în studiile de 
profil elaborate în ultimile decenii în cadrul Institutului însuşi de Economie Naţi-
onală dar care studii, din păcate, au rămas aproape necunoscute celor intere-
saţi, fiind valorificate în forme de semi- legalitate. 

Lucrarea de faţă se axează pe analiza comparativă a anului 1989 atât de 
viu disputat în presa noastră şi care deşi a intrat în istorie continuă să se facă 
puternic simţit în actualitatea românească. Spre deosebire de alte cercetări si-
milare întreprinse în trecut, cea de faţă are avantajul că, geografic, se circum-
scrie comparaţiei cu ţările europene, adică cu ţările spre care  tinde a se inte-
gra şi România. Acest lucru a permis colectivului de autori să-şi amplifice nu-
mărul de indicatori folosiţi şi mai ales să acopere segmente economico-sociale, 
prin diversificarea respectivilor indicatori, cu o relevanţă analitică şi apreciativă 
deosebită. Dintre indicatorii economici aş menţiona: produsul naţional brut; 
productivitatea socială a muncii, cercetarea ştiinţifică; consumul de energie 
primară; valoarea adăugată în industria prelucrătoare; randamentul la cereale 
şi respectiv la lapte; înzestrarea agriculturii cu tractoare; consumul de îngră-
şăminte chimice; exportul; populaţia neagricolă. 

Iar dintre indicatorii sociali remarcăm: urbanismul şi condiţiile de locuit; 
consumul de calorii; consumul de proteine de origine animală; speranţa de via-
ţă la naştere; mortalitatea generală şi infantilă; medici; paturi de spital; elevi în 
învăţământul secundar; studenţi; înzestrarea populaţiei cu bunuri de folosinţă 
îndelungată. 

Inspirată şi totodată salutară ni s-a părut şi ideea de a exprima valorile 
tuturor indicatorilor potenţiali folosiţi într-un indicator sintetic-agregat, ca şi a 
unui indicator sintetic al dezvoltării umane - folosit tot mai adesea în literatura 
de specialitate, calculat pe baza datelor referitoare la produsul intern brut, gra-
dul de şcolarizare şi de viaţă. 

Dincolo de toate acestea lucrarea se impune atenţiei prin cel puţin trei 
calităţi. 
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Mai întâi prin informarea primară ireproşabilă care stă la baza documen-
tării indicatorilor folosiţi. Ca să obţii date semnificative pentru determinarea a 
peste 20 de indicatori privind situaţia economico-socială  a aproape 25 de ţări 
europene, în condiţiile României postdecembriste era nevoie nu numai de in-
ventivitate dar şi de tenacitate ieşite din comun din partea autorilor. Subsolurile 
tabelelor ca şi notele de referinţă bibliografice abundă în lucrări de specialitate 
ONU şi a organizaţiilor lui de specialitate, a OECD şi a altor organizaţii interna-
ţionale, a anuarelor naţionale şi a celor mai diverse publicaţii atâtea câte au 
circulat în ţara noastră în ultimii 3-4 ani. 

După cunoştinţele mele în lucrarea de faţă ni se oferă laolaltă concentrat 
tot ce e mai relevant din informaţia economică de profil din străinătate existentă 
la ora actuală în ţara noastră. 

Cel de al doilea merit al lucrării îl leg de scrupulozitatea aprecierii datelor 
de bază folosite şi a acurateţei calculelor întreprinse pentru determinarea indi-
catorilor reţinuţi în lucrare. 

Este, din acest punct de vedere, de salutat şi apreciat efortul autorilor de 
a se descurca onorabil în hăţişurile datelor disponibile şi de a păstra măsura 
valorii informaţiilor necesare unui studiu de nivel academic şi de a nu se lăsa 
impresionat de bombardamentul submediocru a multora din informaţiile pe ca-
re le aruncă pe piaţă o parte însemnată din presa actuală. 

În sfârşit, dar nu şi în ultimul rând, aş dori să relev că lucrarea se remar-
că prin claritatea şi sobrietatea expunerii rezultatelor obţinute de autori. Autorii 
au reuşit să se menţină la un nivel de elevată cotă intelectuală a informării citi-
torilor lor asupra strădaniei depuse de ei şi prin această calitate au întocmit o 
lucrare care neîndoielnic se recomandă ca o lucrare de referinţă asupra anului 
economico-românesc 1989, impunându-se atenţiei atât a specialiştilor, cât şi a 
celor interesaţi. 

Cei care au alcătuit o astfel de lucrare, în afară de coordonatorul ei, sunt: 
(în ordinea semnării capitolelor lucrării): dr. Constantin Grigorescu (cap. 1, 3 şi 
12), Mihai Ştefan (cap. 2), Ion Ghizdeanu (cap. 4-5), Grigore Vâlceanu (cap. 6, 
7, 8 şi 9), George Georgescu (cap. 10), Steliana Sandu şi Anca Dachin (cap. 
11), Maria Molnar  şi Maria Poenaru (cap. 13, 15, 16, 17, 18) şi Vergiliu Iorda-
che (cap. 14). 

Din punct de vedere editorial execuţia este ireproşabilă. 

Gheorghe DOBRE 



ZILELE DE STUDII ŞI CERCETĂRI  
ECONOMICE FRANCO-ROMÂNE 

În zilele de 5-6-7 mai s-au desfăşurat la Bucureşti “Zilele de studii şi cer-
cetări economice Franco-Române”. Organizate de Institutul de Economie Naţi-
onală, în colaborare cu Academia Română, Academia de Studii Economice şi 
Laboratorul de Analiză şi Cercetări Economice al Universităţii din Bordeaux, 
Franţa, manifestarea ştiinţifică menţionată a reunit cercetători şi cadre didacti-
ce de prestigiu din România şi Franţa, care au dezbătut o serie de probleme 
actuale ale tranziţiei spre economia de piaţă în România şi fostele ţări socialis-
te. Au fost prezentate 15 comunicări ştiinţifice de către specialiştii români şi 
francezi, dezbaterile asupra acestora fiind organizate pe trei secţiuni: Aspecte 
macroeconomice ale tranziţiei şi privatizării; convertibilitatea şi piaţa capitaluri-
lor; investiţiile străine în România şi probleme ale comerţului exterior. Comuni-
cările prezentate, au prilejuit un larg schimb de opinii ale cercetătorilor francezi 
asupra comunicărilor prezentate de specialiştii români şi ale cercetătorilor ro-
mâni asupra comunicărilor prezentate de specialiştii francezi. Dintre comunică-
rile prezentate menţionăm: “Restructurările industriale şi transformările econo-
mice în Europa Centrală şi Orientală”, autor, Prof. univ. X.RICHET, de la Uni-
versitatea Rennes II “Aspecte macroeconomice ale tranziţiei spre economia de 
piaţă în România”, autori: dr. Constantin GRIGORESCU - director adjunct, dr. 
George GEORGESCU - şef sector şi Grigore VÂLCEANU - secretar ştiinţific, 
Institutul de Economie Naţională; “Ţările din Est în tranziţie spre economia de 
piaţă - 1990-1992”, autor, G. WILD, Centrul de Studii Prospective şi Informări 
Internaţionale, Paris; “Concepte, cadrul juridic şi impactul mecroeconomic al 
privatizării”, autori: dr. Gheorghe ZAMAN - director, Institutul de Economie Na-
ţională şi Daniel LABARONNE, conferenţiar, Universitatea Bordeaux I: “Privati-
zarea în agricultura României” autor, Dumitru DUMITRU - director, Institutul de 
Economie Agrară; “Convertibilitatea  monedei naţionale (leu)”, autor, Prof. univ. 
dr. Constantin IONETE - director general, Institutul Naţional de Cercetări Eco-
nomice; “Convertibilitatea în ţările Europei Centrale şi Orientale la proba fapte-
lor”, autor, Prof. univ. Henri BOURGUINAT, director, laboratorul de analiză şi 
cercetări Economice, Universitatea Bordeaux; “Aspecte teoretice şi instituţiona-
le în domeniul comerţului exterior în faza de tranziţie”, autor, Prof. univ. dr. Mi-
hai KORKA, prorector Academia de Studii Economice; “Perfecţionarea mana-
gerială a producţiei industriale în perioada de tranziţie spre economia de piaţă”, 
autor, Prof. univ. dr. Constantin BĂRBULESCU - rector, Academia de Studii 
Economice; “Miza interesului comercial al României - dimensiuni şi consecin-
ţe”, autor, dr. Sorica SAVA - şef de sector, Institutul de Economie Naţională; 
“Investiţiile străine în România”, autor, Florin BONCIU, director, Agenţia Ro-
mână de Dezvoltare etc. Din partea franceză, în afara autorilor de comunicări 
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au mai participat la dezbateri, în calitatea de coreferenţi, domnii: M. SARDIN - 
prof. univ. Universitatea Bordeaux I, M. LARRIBAU, prof. univ. Universitatea de 
PAU, director CATT; M. TAILBOT, director al B.N.P. Paris şi doamna E. 
LHOMEL, CEDUCEE, Paris. 

Lucrările manifestării ştiinţifice s-au bucurat de un larg interes şi aprecieri 
din partea auditoriului român şi francez. 

 Grigore VÂLCEANU 



O DEZBATERE ŞTIINŢIFICĂ PRIVIND POLITICILE  
ECONOMICE ÎN ROMÂNIA ANTEBELICĂ 

În data de 22 iunie 1993 Institutul de Economie Naţională, sub auspiciile 
Secţiei de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologice a Academiei Române, a 
organizat o dezbatere ştiinţifică cu tema: Protecţionism şi liber schimbism în 
economia României antebelice. 

Cuvântul de deschidere a fost rostit de Acad. N.N. Constantinescu, Pre-
şedintele Secţiei. 

Victor Axenciuc şi Gheorghe Dobre au prezentat următoarele comuni-
cări: primul “Liber schimb şi protecţionismul în practica economică a României 
(1859-1914)”; cel de al doilea “O politică economică de performanţă europea-
nă: cazul protecţionismului românesc interbelic” (textul comunicării îl reprodu-
cem în numărul de faţă al Revistei noastre). 

La discuţii au participat cercetători şi cadre didactice: Ion Bulborea, Ga-
briel Drăgan, Eugen Ghiorghiţă, Adrian Platon, D. Tobâltoc. 

În cuprinsul comunicărilor, ca şi al intervenţiilor participanţilor s-au evi-
denţiat câteva idei de interes atât istoric, cât şi teoretic, de actualitate. Între 
acestea de menţionat: 

− caracterul relativ al politicilor liberschimbiste şi protecţioniste, în func-
ţie de ţară şi de timp; 

− cu mici excepţii România a promovat în secolul al XIX-lea (din 1959) 
şi în primele patru decenii ale secolului al XX-lea o politică economică 
preponderent protecţionistă; 

− în prevederile legislative şi în organizarea ei instituţională o aseme-
nea politică avea trăsături comune cu situaţia constantă în mai toate 
statele vest-europene ale timpului, unde s-a promovat o politică simi-
lară; 

− spre deosebire de ţările vest-europene, în România politica protecţio-
nistă a fost o politică defensivă de apărare a intereselor economico-
sociale fundamentale ale poporului nostru; 

− ea a fost susţinută şi promovată de toate forţele progresiste înaintate 
ale societăţii româneşti; 

− a dus la demararea procesului de edificare a civilizaţiei industriale de 
tip modern şi la noi în ţară, cu toate consecinţele sale pozitive în plan 
economic, social, politic şi cultural-ştiinţific. 

    Gheorghe DOBRE 



ALTERNATIVE ŞI OPINII ÎN PROCESUL REFORMEI 

În zilele de 2 şi 3 iunie 1993 s-au desfăşurat la Bucureşti lucrările sesiu-
nii de comunicări ştiinţifice “Alternative şi opţiuni în procesul reformei” organiza-
tă de Institutul Naţional de Cercetări Economice. Comunicările ştiinţifice pre-
zentate la sesiune au supus discuţiei principalele rezultate ale cercetărilor în-
treprinse în Institutele componente ale Institutului Naţional de Cercetări Eco-
nomice în anul 1992-1993 şi au fost grupate într-o şedinţă plenară şi cinci sec-
ţiuni: secţiunea I “Ajustarea sectorială şi stabilizarea macroeconomică”; secţiu-
nea a II-a “Reforma economică şi dezvoltarea sectorului particular”; secţiunea 
a III-a “Modelarea macroeconomică”; secţiunea a IV-a “Dimensiunea socială a 
tranziţiei” şi secţiunea a V-a “Experienţe internaţionale privind tranziţia; Pro-
bleme ale integrării economice”. 

În şedinţa plenară şi în cele 5 secţiuni au fost prezentate un număr de 51 
comunicări ştiinţifice îmbrăţişând aria largă de cercetări care se desfăşoară în 
cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice. Comunicările şi dezbaterile 
suscitate de acestea au prezentat un viu interes pentru auditoriu şi au constituit 
totodată un prilej pentru adâncirea studiilor elaborate, precum şi pentru 
perfecţionatrea formelor şi metodelor de trecere la economia de piaţă în ţara 
noastră. 

Dintre comunicările prezentate de cercetătorii Institutului de Economie 
Naţională menţionăm: “Privatizarea în România. Realizări, dileme şi dificultăţi”, 
autor, dr. Gheorghe ZAMAN; “Sistemul ştiinţă - tehnologie în contextul restruc-
turării economice româneşti”, autor, Steliana SANDU; “Şomaj - inflaţie - o pro-
vocare pentru ştiinţa economică”, autor, dr. Constantin CIUTACU; “Disoluţia 
familiei prin divorţ în România; Evoluţia şi consecinţe social-demografice” au-
tor, Vergiliu IORDACHE. 

 

 Grigore VÂLCEANU 



SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL "TRANZIŢIA  
DE LA POLITICA ŞTIINŢEI ŞI TEHNOLOGIEI  

LA POLITICA INOVĂRII. CADRUL LEGISLATIV  
PENTRU ŞTIINŢĂ, TEHNOLOGIE ŞI INOVARE" 

Desfăşurat la Costineşti în perioada 4-5 iunie 1993, acest simpozion  a 
fost organizat de Academia Română, prin Comisia de Scientică, Institutul de 
Sociologie şi Institutul de Economie Naţională; Ministerul Cercetării şi Tehnolo-
giei; Comisia Naţională a României pentru UNESCO; Consiliul Internaţional 
pentru Studii de Politica Ştiinţei şi Universitatea Mării Negre. 

Simpozionul s-a bucurat de o largă participare din partea specialiştilor în 
domeniu (65 în total), atât români cât şi străini (20) din ţări ca: Polonia, Bulga-
ria, Ungaria, Rusia, Cehia, Japonia, China, S.U.A., Suedia, Anglia, Franţa. 

Lucrările simpozionului s-au desfăşurat pe 5 secţiuni şi anume: Ştiinţă, 
Tehnologie şi Dezvoltare; Strategii pentru restructurarea sistemelor de C-D; 
Mecanisme şi motivaţii; Cadrul conceptual şi modele pentru procesele de ino-
vare; Tendinţe în politicile inovaţionale. 

Comunicările prezentate în cadrul primei secţiuni au abordat o problema-
tică generală din domeniul economiei, istoriei şi filozofiei ştiinţei şi tehnologiei şi 
anume: raportul dintre ştiinţă, tehnologie şi dezvoltare; strategii ale transformă-
rilor din domeniul ştiinţei privite din perspectivă istorică; tratarea proceselor de 
inovare şi învăţare prin prisma “teoriei haosului”; raportul dintre interesele indi-
viduale şi colective în ştiinţă; probleme ale politicii ştiinţei şi tehnologiei în Ro-
mânia în procesul de tranziţie. 

În jurul temei celei de-a doua secţiuni s-au concentrat lucrări care au 
prezentat aspecte ale strategiilor de restructurare a sistemelor  C-D din diferite 
ţări: România, Ungaria, Rusia, Cehia, lucrări care au pus în evidenţă atât simili-
tudinile cât şi discrepanţele dintre sistemele C-D. 

Lucrările susţinute în cadrul celei de-a treia secţiuni s-au referit la pro-
bleme ca: influenţa migraţiei personalului ştiinţific asupra procesului inovaţio-
nal, consiliile cercetării ca instrument al politicii inovaţionale. 

În secţiunea a patra lucrările abordate au pus în evidenţă unele probleme 
legate de necesitatea unui cadru conceptual specific pentru politica inovaţiona-
lă din ţările fost-comuniste, reevaluarea capacităţilor interne în contextul noului 
cadru, politica tehnologică strategică pentru ţările est-europene. 

În cadrul celei de-a cincea secţiuni s-au prezentat o serie de aspecte şi 
tendinţe ale politicilor inovaţionale din unele ţări ca: Japonia, China, România. 

Pe marginea lucrărilor susţinute în cadrul fiecărei secţiuni au avut loc 
dezbateri pentru detalierea unora dintre ideile şi termenii de referinţă avansaţi. 

Cu prilejul organizării acestui simpozion România a fost şi gazda întâlnirii 
anuale a membrilor Consiliului Internaţional pentru Studii de Politica Ştiinţei. 
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Sompozionul s-a bucurat de o apreciere favorabilă din partea participan-
ţilor, datorată atât nivelului ştiinţific şi profesional ridicat cât şi condiţiilor de par-
ticipare asigurate.   

 Cristina CROITORU 



DIN ACTIVITATEA EDITORIALĂ A INSTITUTULUI  
DE ECONOMIE NAŢIONALĂ 

Autori Titlul lucrării Editura, anul apariţiei 
Colectiv Economia României-secolului 

XX 
Ed. Academiei Româ-
ne nr. 1991 

Dr. Constantin Grigorescu, 
Mihai Ştefan (coord.) 

Dezvoltarea şi specializarea 
serviciilor 
 

Ed. Academiei Româ-
ne 1992 

Victor Axenciuc 
 

Evoluţia economică a Români-
ei. Cercetări statistico-istorice. 
Vol. I. Industria. 

Ed. Academiei Româ-
ne 1992 
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