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PENTRU ELABORAREA TEORETICÃ
A PROBLEMATICII NOII TRANZIÞII

LA ECONOMIA DE PIAÞÃ ÎN ROMÂNIA
ÎN CONTEXT EST ªI GENERAL EUROPEAN1

academician Tudorel POSTOLACHE

Doamnelor ºi domnilor,
Deschizând lucrãrile actualei sesiuni tematice, din cadrul ciclului de

dezbateri organizat Consiliul ªtiinþific al Institutului Naþional de Cercetãri
Economice, doresc sã-mi exprim satisfacþia cã ne aflãm, cu acest prilej,
împreunã toþi colaboratorii institutului.

Mulþumim, cu deosebit respect, tuturor invitaþilor care ne onoreazã cu
prezenþa. Aº dori, în mod special, sã adresez cãlduroase mulþumiri
domnului prim-ministru Petre Roman, care ne-a fãcut o adevãratã surprizã
Este drept, noi - cei care ne-am ocupat de organizarea acestei sesiuni, am
adresat invitaþii membrilor guvernului, însã, din câte îmi amintesc, domnului
prim-ministru i-am scris de mânã cã este doar pentru informare invitaþia
noastrã. Am adresat ºi colaboratorilor direcþi ai domnului prim-ministru
invitaþia, chiar cu titlul de “Invitaþie”, bãnuind cã, asistându-l în problemele
reformei economice, îºi vor gãsi timp sã participe la lucrãrile noastre.

Actuala noastrã sesiune urmãreºte sã schiþeze o imagine sunt eticã
asupra provocãrii pe care o reprezintã, pentru ºtiinþa economicã, tranziþia la
economia de piaþã în þãrile est-europene, în planul teoriei, în planul evoluþiei
vieþii economice, ambele plasate pe un fundal de lungã duratã.

În acelaºi timp, urmãrim sã realizãm o concentratã trecere în revistã a
rezultatelor ºi direcþiilor cercetãrilor efectuate în institut.

În acest context, odatã cu sunt ezele prezentate de domnii directori ai
institutelor, sunt prevãzute ºi comunicãri ale coordonatorilor de program,
precum ºi ale altor cercetãtori, inclusiv din partea unora dintre cei mai tineri
colegi ai noºtri, intraþi în institut în ultimul an ºi sunt convins cã punctele lor
de vedere vor reþine atenþia prin prospeþimea ºi ineditul judecãþilor.

                                                          
1 Transcriere de pe bandã de magnetofon a alocuþiunii de deschidere a sesiunii ºi a

cuvântului introductiv.
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Doamnelor ºi domnilor,
Teoria tranziþiei la economia de piaþã nu poate fi importatã de nicãieri.

Mãcar pentru bunul motiv cã ea nu existã. Tocmai aºa se ºi explicã de ce
strategiile ºi programele concrete de tranziþie înregistreazã adesea oscilaþii,
zig-zag-uri, chiar eºecuri în domeniul conceperii ºi aplicãrii lor.

Însãºi raþiunea de a fi a Institutului nostru, vocaþia ºi destinul sãu fac
sã nu putem ocoli sarcina abordãrii frontale a elaborãrii teoretice a
problematicii actualei tranziþii ºi, pe aceastã bazã, formularea de soluþii
practice, întemeiate.

Titlul intervenþiei mele introductive menþioneazã cã elaborarea
teoreticã vizeazã noua tranziþie la economia de piaþã în contextul est ºi
general european. De ce? Pentru cã România, ca ºi întregul spaþiu est-
european, a mai parcurs o tranziþie la economia de piaþã în secolele XVUI-
XIX ºi, fãrã a trage toate consecinþele în plan teoretic din prima tranziþie nu
vom putea elabora o teorie închegatã asupra noii tranziþii. Prima tranziþie la
economia de piaþã a fracturat economia Europei în douã: în timp ce vestul
european îºi constituia structuri industriale moderne, estul continentului
pãºea în ceea ce a cãpãtat denumirea de a doua iobãgie, cu un decalaj de
productivitate aproape de nerecuperat. În teorie, prima tranziþie la economia
de piaþã a generat ºcoala clasicã cu ecourile ei în valuri pânã în prezent,
apoi replica protecþionistã a lui List ºi Manoilescu, ambele flancate de
doctrine de inspiraþie socialistã, revoluþionar-democratã ºi cu repetate
încercãri de sunt ezã. Noua tranziþie la economia de piaþã va naºte, inevita-
bil, noi teorii ºi va determina o nouã configurare a ºtiinþei economice. Ea
reprezintã principala piatrã de încercare, hârtia de turnesol a validitãþii
zestrei teoretice a ºtiinþei economice ºi, totodatã, principalul factor
restructurant al acesteia.

Aº invoca, aici, una din inovaþiile principale promovate de Virgil
Madgearu în elaborarea conceptualã. În introducere la lucrarea sa
fundamentalã “Evoluþia economiei româneºti”, Madgearu sublinia: “Schema
zombardianã, care se bazeazã-cum se ºtie - pe cercetarea istoriei
economice a þãrilor Europei Apusene ºi Centrale, fãrã a lua în seamã, decât
în chip cu totul întâmplãtor, þãrile din rãsãritul ºi sud-estul Europei. Din
aceastã cauzã, ea nu poate avea nici valabilitate generalã, ci una limitatã,
nici aplicare universalã, ci una specificã realitãþilor la care se referã”. Acest
demers metodologic, cultivat ºi de Manoilescu într-un plan încã ºi mai vast
ºi cu rezultate restructurante pe ansamblul teoriei economice mondiale,
capãtã noi întemeieri în procesul” conceptualizãrii noii tranziþii la economia
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de piaþã. Orice închistare localã, fãrã o comparaþie cu ce se întâmplã în
þãrile din jur, se condamnã Ia o mãrginire a orizontului, dupã cum singura
modalitate întemeiatã de a verifica concluziile în condiþiile accentuatei
internaþionalizãri a economiei este plasarea concluziilor pe fundal general
european, sensul de “general european” fiind acela care include SUA, ºi
Canada.

Dar, elaborarea teoriei tranziþiei este un proces inevitabil de duratã.
Putem noi, oare, aºtepta o teorie pe deplin închegatã, pentru a purcede,
abia apoi, în mod liniºtit, la aplicarea ei? Dramatismul care planeazã asupra
sorþii ºtiinþei economice, încã de la naºterea ei, ºi care o aseamãnã pânã la
identificare, sub acest raport, cu soarta medianei, este acela cã e pusã în
situaþia sã opereze cancer, fãrã sã fi fost elaboratã, în prealabil, teoria
acestuia.

Ieºirea, în cazul economiei, nu poate fi nici “orbecãirea pragmaticã” ºi
nici aºteptarea olimpianã. Trebuie operat cu ajutorul unei strategii. Fãrã a
intra în subtilitãþi ale definiþiilor, indiscutabil utile, dar într-un alt plan ºi
pãstrându-ne pe o linie operaþionalã, mi-aº permite sã afirm necesitatea
elaborãrii unei strategii care are avantajul cã se plaseazã între teorie ºi
politicã practicã. Strategia, fãrã a avea - desigur - pretenþia de a fi o teorie
închegatã, poate opera cu achiziþii ale ºtiinþei inclusiv cu ipotezele.
respectând regulile corelãrii lor judicioase, poate opera ca aprecierea
rezultatelor practice, fãrã - însã - a se pierde în detalii pe care numai un
program concret le poate lua în calcul. Din acest punct de vedere, strategia
este, un program concret, ceea ce teoria este pentru strategie. Dar,
elaborarea strategiei mai are o particularitate cu totul esenþialã: ea oferã cel
mai generos câmp de elaborare teoreticã în contact cu presantele dileme
ale practicii, filtrate ºtiinþific.

Iatã de ce principalul mesaj al cuvântului meu introductiv este
urmãtorul: noi am elaborat o Schiþã a strategiei, Schiþã care reprezintã o
zestre intelectualã de invidiat. Ceea ce, însã, se cere acum, în mod obiectiv
ºi ceea ce, dupã convingerea mea, putem realiza - dovadã ºi lucrãrile
sesiunilor noastre - este sã trecem, într-o largã conlucrare naþionalã, la
elaborarea strategiei însãºi, proces în care, repet, elaborãrile teoretice vor
cãpãta câmp generos de dezvoltare. S-a scris ºi s-a vorbit mult despre
pomenita Schiþã ºi în þarã ºi în strãinãtate. ªi nu este intenþia mea sã trec
acum în revistã aprecierile, evaluarea lor realistã fiind - desigur -
indispensabilã. Schiþa demonstreazã, însã, fãrã dubiu, ingeniozitatea
economiºtilor români, faptul cã în timpul dictaturii, a existat totuºi o gândire
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paralelã celei oficiale. Pentru cã, altfel, ar fi fost de neconceput ca, în
decurs de numai câteva sãptãmâni, sã se poatã croi o lucrare care, pe
mãsura scurgerii timpului, se dovedeºte a avea stâlpii de rezistenþã bine
concepuþi încã din start.

Caracteristicile Schiþei vor trebui sã fie, desigur, reluate, consolidate,
dezvoltate în strategia la care ne-am putea angaja. În acelaºi timp, însã,
sunt ºi deosebiri, chiar esenþiale, între Schiþã ºi noua strategie (dacã privim
strategia pe de-o parte ca un fundament teoretic al unui viitor program
practic ºi, pe de altã parte, ca teren favorizam pentru elaborarea teoriei
tranziþiei).

Voi evoca, cu titlu de exemplificare, trei asemenea probleme noi. O
primã problemã: strategia va trebui sã ia în consideraþie interacþiunea
factorilor economici cu ºtiinþa, ºcoala, arta - probleme care au rãmas fie
total în afara preocupãrilor Schiþei, fie au fost tratate cu totul tangenþial.
Schiþa trateazã, de exemplu, ºcoala ca pe ceva exogen economicului.
Strategia va trebui, însã, sã aprofundeze locul ºcolii, al ºtiinþei ºi artei, atât
în perioada de tranziþie, cât ºi în economia socialã de piaþã pe care o
construim.

În primul rând, pentru cã învãþarea ºi învãþãmântul au tendinþa sã se
suprapunã, învãþãmântul devenind unul permanent. Aceasta poate face ca
moºtenitã comasare a ºcolarizãrii la un capãt al vieþii ºi pandantul ei la
celãlalt capãt - pensionarea, cu imense pierderi individuale ºi societale sã
poatã fi distribuite pe întregul parcurs al ciclului de viaþã individual, în funcþie
de procesele restructurãrii concepute dinspre viitor spre prezent. În felul
acesta, ºomajul - una din principalele tare ale economiei de piaþã, în toate
tipurile ei - poate cãpãta o soluþie radical nouã: el sã devinã timp din timpul
programat pentru reciclare ºi sã capete, astfel, expresie pozitivã.

În al doilea rând, ºcoala, în sensul ei general, poate reprezenta
aparatul ideal al decelãrii deciziilor optimale. Este un aparat constituit firesc,
natural. Toate aparatele societãþii moderne au fost într-un caz sau altul,
artificiale ºi, prin însãºi construcþia lor, condamnate sã vadã problemele de
pe poziþii de partid Oricât de calificat ar fi un aparat artificial, al unui partid
sau al altuia, el nu poate îndeplini funcþiile decelãrii deciziilor optimale, aºa
cum poate face acest lucru ºcoala. ªcoala asigurã convergenþa procesului
de transformare a preferinþelor individuale în preferinþe convenite, deoarece,
prin istoria ei multimilenarã, prin gradul de cuprindere integralã a populaþiei
în condiþiile învãþãmântului permanent, prin reþeaua distribuitã descentralizat
în teritoriu, cât ºi prin gradul de instruire a corpului profesoral, poate asigura
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condiþiile strict necesare pentru aceastã transformare a preferinþelor
individuale în preferinþe convenite ºi anume: cointeresarea, competenþa,
omogenitatea, motivaþia, saturaþia informaþionalã, creativitatea,
democratismul dezbaterii, obiectivitatea.

În al treilea rând, dupã cum se ºtie, în Schiþã s-a fãcut abstracþie de
problema retehnologizãrii. Problema retehnologizãrii devine, însã, problema
centralã a noii strategii; cele douã dimensiuni strategice ale elaborãrii -
programul resurselor ºi programul liniilor fundamentale - vor da un nou
orizont întregii strategii sub coordonarea ºtiinþificã a preºedintelui Academiei
Române.

Istoria economicã ne relevã predominanþa succesivã a trei tipuri de
produse: munco-intensive, capitalo-intensive, tehnico-intensive (adicã tehnic
avansate), cu tendinþa ca, în secolul viitor sã se treacã la predominanþa
produselor artintensive; cu alte cuvinte, produsele cu un înalt grad de artã
vor fi cele care vor predetermina competitivitatea. De aici rezultã cã, ceea
ce poate deveni elementul strategic esenþial ar fi pregãtirea treptatã a
întregii populaþii a României, înainte de toate, prin sistemul de învãþãmânt,
pentru ceea ce va fi în viitor producþie artintensivã, în care nu am porni cu
nici un fel de handicap istoric, ci dimpotrivã. Pentru aceasta, este nevoie ca
acumulãrile ºi investiþiile sã fie altfel canalizate.

În aceastã perspectivã, însãºi noþiunea noii tranziþii s-ar aºeza altfel,
ºi anume þinând cont de concluziile puse în evidenþã de epistemologie, în
mod deosebit de necesitatea ca temele fierbinþi sã fie conºtientizate în
legãtura lor de adâncime cu conceptele eterne. Pentru cã, dacã este
adevãrat cã temele fierbinþi ale privatizãrii, liberalizãrii preþurilor º.a.m.d., pot
fi conºtientizate doar în legãtura lor de adâncime cu proprietatea,
mãsurarea etc., la fel de adevãrat este cã actuala tranziþie, în ansamblul ei,
trebuie pusã pe fundalul global al tranziþiilor cunoscute în istoria omenirii.
Economia a fost dominatã de modele statice. dar societãþile în tranziþie
formeazã axul dezvoltãrii sociale. Care sunt factorii determinanþi ai
tranziþiilor de la o civilizaþie în alta, de la o epocã, la alta, de la un regim la
altul? Mediul natural, casa, uneltele ºi relaþiile de proprietate, mediul
instituþional, limba, religia, ºtiinþa, învãþãmântul, arta sau toate la un loc?

Toynbee, care s-a aplecat o viaþã asupra problemei globale ale
tranziþiei conchide cã: “Este nevoie de o clasificare, iar studiul faptelor sã fie
sinoptic ºi comparativ, deoarece succesiunea faptelor se deruleazã într-un
mare numãr de curente simultane”.
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Economia, ºtiinþa, cultura, arta, privite â la longue, se întreþes în toate
marile tranziþii. Aceastã particularitate se cere a ocupa un loc proeminent în
elaborãrile noastre teoretice privind tranziþia, cu atât mai mult cu cât
dimensiunea culturalã ºi artisticã nu a avut nicicând atâta consistenþã ºi
semnificaþie pentru economie ºi ºtiinþã; ºi aceasta deoarece, pentru prima
datã nu numai ºtiinþa, dar ºi arta vin sã se uneascã cu producþia. ªi aici
este, dupã pãrerea mea, secretul posibilitãþii ca în cursul noii tranziþii,
România sã evite reeditarea celei de-a doua iobagii, care a însoþit prima
tranziþie de la economia naturalã la economia de piaþã în Estul european.

O a doua problemã: Schiþa a fãcut propriu-zis abstracþie de
caracterizarea tipului de economie de piaþã pe care vrem sã-l edificãm.
Orientarea spre economia de piaþã era absolut suficientã atâta timp cât ne
delimita de economia supercentralizatã. Dar aceastã delimitare devine
inoperantã, când ne aflãm în plin proces al tranziþiei ca proces ireversibil.
Problema care se pune, deci, este aceea: ce tip de economie de piaþã vrem
sã edificãm? Economia de piaþã spre care tindem, în mod implicit, este
definitã ca o economie de piaþã cu orientare socialã sau economie socialã
de piaþã, caracteristica ei esenþialã fiind asumarea de cãtre stat nu atât a
funcþiilor economice, cât a funcþiilor de protecþie socialã ºi asigurarea
calitãþii vieþii. O economie socialã de piaþã a fost realizatã pânã în prezent,
numai în þãri cu un foarte înalt nivel de productivitate naþional pe locuitor.
Tendinþa preluãrii de cãtre stat a protecþiei sociale ºi calitãþii vieþii necesitã
resurse financiare uriaºe, în timp ce productivitatea scãzutã,
competitivitatea redusã ºi, deci, venitul naþional scãzut fac imposibilã
aceastã asumare. Contradicþia fundamentalã a economiei sociale de piaþa,
pe care vrem sã o edificãm se plaseazã tocmai în aceastã zonã. În plus, o a
doua contradicþie fundamentalã este aceea cã economia socialã de piaþã
cere retragerea statului din gestionarea completã a economiei ºi axarea lui
pe protecþia socialã, în timp ce împrejurarea cã tranziþia suprapune unei
crize economice adânci, presupune implicarea statului în economie. În
sfârºit, problemele practice ale contradicþiei dintre mecanismul construit ºi
cel real, inclusiv ale comportamentului economiei subterane, devin
prioritare. În acest context, înseºi fundamentele teoretice ale strategiei
tranziþiei vor trebui larg explicitate.

Se poate, deja, trece la o tipologizare nu numai a economiilor de piaþã
- lucru, în mare, realizat - dar ºi a metodelor înfãptuirii noii tranziþii la
economia de piaþã, în funcþie de diferite criterii. Piaþa, prin definiþie, este
legatã de stat ºi naþiune. ªi nu întâmplãtor noua tranziþie se prezintã atât de
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diferenþiat sub acest aspect. Dacã vom adopta criteriul naþional-statal,
constatãm cel puþin trei tipuri de tranziþie; primul – Iugoslavia, Cehoslovacia,
U.R.S.S., în care tranziþia în economie ridica la ordinea zilei, dacã nu
problema dezintegrãrii statului federativ, cel puþin pe aceea a reorganizãrii
adânci a acestuia, într-un mod mult mai complex însã decât apar lucrurile Ia
prima vedere - Ungaria, Polonia, România, Bulgaria ºi trei - aº spune
R.D.G.-ul care, pe de-o parte, este un tip considerat irepetabil, pe de altã
parte, ar putea constitui element de studiu ºi formulare a unor concluzii
pentru viitor, pentru þãri cum sunt:

Coree, China, de ce nu ºi România, în perspectiva problematicii
Basarabiei ºi Bucovinei, deci a întregului complex ºi costurilor generale ale
reunificãrilor ºi a surselor acoperirilor lor financiare.

A treia problemã: în procesul elaborãrii strategiei, se cere a fi realizatã
o analizã comparatã. Acumulãm un uriaº material faptic ºi teoretic. Pentru
fiecare problemã

Complexã existã, fãrã exagerare, zeci ºi chiar sute de variante; ºi
cunoaºterea noastrã nu este deplinã.

În aceste condiþii, elaborarea unei strategii coerente pentru tranziþia la
economia de piaþã presupune necesitate, în prealabil, stabilirea unui set de
procedee, de criterii pentru evaluarea comparativã a diferitelor variante.

În privinþa procedeelor, ne permitem sã avansãm urmãtoarele:
a) necesitatea aducerii fiecãrei variante luate în studiu la forma ei

raþionalã aº spune chiar la forma ei idealã, eliberatã de greºeli,
imperfecþiuni º.a.m.d., pentru ca, în dezbateri, amãnuntele sã nu
complice inutil clarificarea fondului;

b) necesitatea plasãrii fiecãrei variante pe fundalul analizei
macroeconomice. În acest fel variantele analizate se
despovãreazã de frãmântãri personale, subiective, de decizii
emoþionale ºi fiecare se întãreºte prin preluãri reciproce ºi îºi
întãreºte construcþia internã. Pe de altã parte, cercul de criterii ar
cuprinde cel puþin urmãtoarele douã:
• minimizarea costurilor sociale ale reformei;
• posibilitatea acoperirii lor, într-o ºi mai mare parte, în chiar

procesul de tranziþie concomitent cu producerea lor.
Rezultatele atât ale aplicãrii procedurilor de mai sus, cât ºi ale

criteriilor de evaluare comparativã sunt de maximã utilitate ºtiinþificã pentru
elaborarea unei strategii coerente. Noi le-am aplicat în analiza diferitelor
variante de privatizare, cu prilejul Sesiunii organizate de Institutul nostru
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acum 2 sãptãmâni ºi în lipsã de timp, eu voi omite aceastã analizã pe care,
însã, o gãsiþi în programele Institutului nostru.

Concluzia este cã, aceste procedee ºi criterii de evaluare obiectivã
sunt un punct de sprijin indispensabil pentru o evaluare ºtiinþificã obiectivã a
semnificaþiei fiecãreia din zecile ºi sutele de variante care s-au acumulat în
procesul tranziþiei cãtre economia de piaþã.

Menþionez, prin doar câteva cuvinte, alte câteva probleme care s-ar
ridica în procesul elaborãrii teoriei noii tranziþii.

Schiþa lãsa pe planul doi problema etapizãrii interne a tranziþiei în
ansamblul sãu, cu toate cã fãcea o delimitare netã, care se dovedeºte
întemeiatã, între faza iniþialã - prioritar dedicatã introducerii noului cadru de
funcþionare a economiei - ºi etapele ulterioare cuprinzând o perioadã de
pânã la 12 ani. Problema etapizãrii interne a tranziþiei, precum ºi a fiecãreia
din principalele reforme (financiarã, bancarã, monetarã º.a.m.d.) devine,
însã, esenþialã, cu atât mai mult cu cât a devenit ºi mai limpede cã diferitele
laturi ale reformei sunt interdependente ºi trebuie tratate ca atare, în cadrul
oricãrei strategii. În Schiþã, am fãcut abstracþie de tratarea explicitã a
problematicii ridurilor în procesul tranziþiei. O nouã strategie trebuie sã
abordeze în mod frontal aceastã problemã, inclusiv ciclul lung, secular cu
posibilul punct nodal al confluenþei celor douã faze, la mijlocul sau în a doua
parte a deceniului actual.

Mai departe, punctul iniþial al fundamentãrii Schiþei a fost evaluarea
crizei moºtenite de la vechiul regim. Punctul iniþial al fundamentãrii noii
strategii va trebui sã fie aprofundarea analizei iniþiale, completate cu
resorturile “crizei post-crizã”, ca sã spunem aºa, ºi prin analizã comparatã
cu situaþia din alte þãri, pentru a se determina ce anume este legic inevitabil
ºi pentru a putea fi tratate manifestãrile cu instrumente adecvate. În plus,
critica regimului trecut s-a transformat, într-un anumit sens, într-un factor
defavorizant al tranziþiei, pe care îl speculeazã þãrile concurente, care
descurajeazã pe investitorii strãini ºi care demonetizeazã, în felul acesta,
patrimoniul naþional.

Dimpotrivã, în strategia de care vorbim, ar trebui sã acordãm atenþie
unui aspect care a trecut mai puþin observat* ºi anume: marile atuuri pe
care le deþine economia româneascã, în competiþie cu alte economii
naþionale, aflate în proces de tranziþie, ca un factor concurenþial.

Doamnelor ºi domnilor,
Un câmp de cercetare generos ni se deschide, Sesiunea noastrã,

suntem convinºi, va oferi un nou ºi bogat material pentru reflecþie. Dupã
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cum, ansamblul ridului tematic putem de pe acuma afirma cã îºi
îndeplineºte una din funcþiile sale: prima funcþie, aº spune, aceea a
decupãrii temelor noastre de cercetare, o decupare pe fundalul global al
miºcãrii ºtiinþei universale, al încurajãrii creativitãþii, al independenþei de
gândire ºi de exprimare, a conduitei dupã regulile ºtiinþei.

Mi-aº permite, în încheiere, în câteva cuvinte, sã schiþez cum se
contureazã, în urma sesiunilor noastre trecute, planul de cercetare al
Institutului. Este vorba de patru teme prioritare, strâns interdependente*
fiecare având douã dimensiuni: una de cercetare fundamentalã, cealaltã -
de programe aplicative. În primul rând, este vorba de strategia tranziþiei la
economia de piaþã în România, în contextul european despre care am
vorbit, având reflexul sãu, programul de cercetãri aplicative în sprijinul
reformei. În al doilea rând, este vorba de Marele Dicþionar Economic
Explicativ, cu reflexul sãu în sprijinul armonizãrii opticilor departamentale, în
definirea fluxurilor materiale, financiar-monetare pe de o parte, a celor
informaþionale pe de altã parte. Este vorba ºi de o lucrare fundamentalã
(asupra cãreia ne-am oprit în mod special într-o reuniune a Consiliului
ªtiinþific al Institutului) care, printre altele, ar avea drept preocupare
principalã stabilirea comunicabilitãþii la nivel conceptual intre economie,
ºtiinþã ºi artã, întreprindere ce s-ar putea dovedi un element fundamental nu
numai în teorie, dar ºi în demersul depãºirii decalajelor istorice de
productivitate ºi competitivitate ºi, totodatã, un element de noutate pe plan
mondial. În cazul în care un colectiv de câteva zeci de cercetãtori înalt
calificaþi ar avea drept sarcini exclusive de cercetare elaborarea
Dicþionarului ºi lucrãrile vor fi finanþate corespunzãtor, va exista posibilitatea
sã atragem specialiºti din toate ramurile ºtiinþei economice, din toate
ramurile ºtiinþei ºi din arte, îndeplinirea acestei opere ar dura circa 8-10 ani,
Vom edita o publicaþie specialã care cuprinde materialele dezbaterilor,
precum ºi fascicule cu termenii elaboraþi, astfel încât, chiar pe parcurs,
începând cu 1992, pânã la publicarea integralã a Dicþionarului, activitatea
desfãºuratã sã-ºi poatã exercita influenþa asupra practicii economice ca
atare. Or, în condiþiile când fluxurile materiale, aºa cum ºtiþi cu toþii, s-au
rupt de cele monetar-financiare în bunã mãsurã, când fluxurile
informaþionale sunt în divorþ, aproape total, de la concepþie pânã la
formulele de calcul, ºi aceasta nu numai din cauza obiectivã a trecerii de la
sistemul producþiei materiale Ia sistemul conturilor naþionale, dar ºi din
cauza înstrãinãrilor conceptuale pe care tranziþia la economia de piaþã le



18

scoate acum la suprafaþã, cu greu s-ar putea ignora importanþa acestei
munci pentru practica economicã.

A treia temã fundamentalã - România ºi integrarea economicã
europeanã, cu reflexul sãu - propuneri pentru mandatele de tratative în
diferite organizaþii economice subregionale. Asupra acestei teme vom
reveni cu o dezbatere specialã.

În sfârºit, modelarea economiei româneºti, având ca secþiune iniþialã
ºi determinantã programul social exprimat printr-un set de indicatori, astfel
încât obiectivul fundamenta! de asigurare a protecþiei sociale ºi atingerea
treptatã a unui nivel comparabil cu media europeanã la indicatorii sodali de
bazã sã nu fie simplã doleanþã, ci sã se bazeze pe studii aprofundate ºi
calcule riguroase ºi reciproc corelate. Printre programele aplicative aferente
acestei teme, aº menþiona doar elaborarea ºi publicarea de cãtre Institutul
Naþional de Cercetãri Economice a unor indici proprii privind ºomajul,
inflaþia, costul vieþii, care vor avea de jucat un rol aparte în contextul în care
organisme guvernamentale, patronate, sindicale vor calcula ºi publica
proprii indici. Or, poziþia Institutului poate deveni un punct de sprijin în
dificile negocieri care vor avea loc, þinând seama cã, prin firea lucrurilor, el
poate evita optici parþiale. S-a demarat întreagã aceastã acþiune.

Suntem convinºi cã Institutul nostru se va afirma cu modestie ºi
profesionalism ca un factor inconfundabil a! patrimoniului ºtiinþific naþional,
cu mari disponibilitãþi de conlucrare ºi cooperare în binele economiei
naþionale.



TRANZIÞIA LA ECONOMIA DE PIAÞÃ –
O PROVOCARE PENTRU ªTIINÞA ECONOMICÃ

Vasile PILAT

I. Necesitatea definirii conceptelor

Istoria a pus în faþa popoarelor fostelor þãri “socialiste” o sarcinã fãrã
precedent, de o nebãnuitã complexitate - trecerea de la sistemul economiei
de comanda la o “economie de piaþã”. Necesitatea desfãºurãrii acestei
treceri ca proces conºtient, impune frontului cunoaºterii ºtiinþifice economice
descifrarea teoreticã a structurii lui (elaborarea modelului teoretic) ºi
conceperea, pe aceastã bazã, a strategiei acþiunii societate pentru al realiza
ca proces real ºi cu costuri totale cât mai reduse. Faptul conferã noi
dimensiuni atât obiectului cunoaºterii ºtiinþifice, cât ºi funcþiei sale sociale.

În ceea ce priveºte obiectul, se impune a fi integratã acestuia
problematica nouã, deosebit de complexã, a procesului tranziþiei. În ceea ce
priveºte funcþia socialã, valenþe noi capãtã funcþia normativã în virtutea
finalitãþii mult amplificate a ºtiinþei economice: demolarea vechiului sistem
economic ºi edificarea componentelor structurale ale celui nou1.

Aceste aspecte noi, generate de evoluþiile în plan ontic, fac necesarã
o redeterminare sau, dacã vreþi, o “recartografiere” a conceptului de ºtiinþã
economicã - atât în accepþiunea de domeniu al cunoaºterii, cât ºi de “corpus
de cunoºtinþe”.

Totodatã, noile elemente ale obiectului ºi funcþiei ºtiinþei economice
reclamã definirea sau, mai exact, structurarea clarã a conþinutului destinaþiei

                                                          
1 În condiþiile economiilor de piaþã care au evoluat ºi funcþioneazã ca organisme naturale,

pe baza unor mecanisme de autoreglare autogenerate, cunoaºterea ºtiinþificã oferã
instrumentarul intervenþiei societale reglatoare, în scopul anihilãrii acþiunii (sau
efectelor) factorilor entropiei (autogeneraþi sau externi) ºi al menþinerii sistemului în
limitele stãrii de homeostazã. În cazul tranziþiei de Ia economia de comandã la
economia de piaþã, funcþia cunoaºterii economice este de a oferi instrumentare
sistemului economic real. Acesta presupune elaborarea “proiectului” ºi a “tehnologiei”
materializãrii lui, tehnologie a cãrei trãsãturã definitorie în cazul sistemelor vii constã în
concomitenþa acþiunii de demolare cu cea de construcþie, sau, mai exact spus, în
substituirea vechilor mecanisme prin mecanisme noi.
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tranziþiei - economia de piaþã, fãrã de care nici structura procesului de
tranziþie nu poate fi prefiguratã.

Fenomenul tranziþiei ridicã, astfel, problema claritãþii ºi relevanþei
accepþiunii în care sin! folosiþi, în mod curent, de cãtre comunitatea
economiºtilor-teoreticieni, termenii invocaþi în titlul prezentului text: -
“economie de piaþã”, “ºtiinþã economica”, “tranziþie” - ridicã problema
necesitãþii reconceptualizãrii lor. De fapt, mai exact, nu o ridicã, ci o
acutizeazã. Aceasta deoarece chiar dacã am face abstracþie de impactul pe
care problematica tranziþiei îl are asupra reprezentãrilor noastre despre
conþinutul conceptului de ºtiinþã economicã, formularea, aparent clarã* a
temei noastre: Tranziþia la economia de piaþã - o provocare pentru ºtiinþa
economicã”, poate fi consideratã, în mod justificat, ca imprecisã. Cãci, în
pofida unor scheme (stereotipuri) de gândire dominante, în ultimul deceniu,
în comunitatea ºtiinþificã, dar mai ales, în ultimul an, în conºtiinþa socialã ºi
gândirea economicã din þãrile est-europene, conceptele de “economie de
piaþã’’ ºi “ºtiinþã economicã”, cunosc determinãri ºi conþinuturi diferite.

Aºa cum o evidenþiazã istoricii ºi epistemologii ºtiinþelor sociale în
general ºi a celei economice în particular, în virtutea unor cauze care þin de
natura obiectului lor de cunoaºtere, le este caracteristicã manifestarea nu
numai consecutivã (cum, de regulã, se întâmplã în ºtiinþele naturii) ci ºi
concomitentã, a unor premise teoretice, metodologice ºi ideologice
paradigmatice ºi a unor paradigme substantive diferite, care contureazã ºi
structureazã diferit “corpusul” de cunoºtinþe, conferând acestora semnificaþii
diferite. Înþeleasã ca reprezentând “corpusul de cunoºtinþe economice” al
umanitãþii, ºtiinþa economicã este unicã. Dar corpusul de cunoºtinþe
obiectivat capãtã, pentru pentru teoreticã, atributele onticului, a cãrui
reflectare, în simbiozã organicã cu resetarea economiei reale, se manifestã
sub forma mai multor ºtiinþe coexistente, definite ca orientãri, curente sau
ºcoli. ªi, în fiecare din aceste ºtiinþe conceptul de “economie de piaþã”
capãtã conþinuturi ºi semnificaþii diferite. Conceptul sau “modelul teoretic” al
“economiei de piaþã” promovat de curentul libertarianist, cum îl numeºte P.
Samuelson, al “ªcolii de la Chicago” (cu marii ei reprezentanþi - de la Frank
Knight la Henry Simons ºi Milton Friedman, cãrora li se adaugã Friederich
Hayek, cu discipolii lui), este diferit de cel promovat de neokeyenesiºti ºi
respectiv de adepþii “sintezei neoclasice” (P. Samuelson, W. Heller, A.
Okun, J. Tobin º.a.), la fel ca ºi modelul ºcolii “opþiunilor publice” (fondatã
de J. Buchana); la rândul lor “modelele” acestora se deosebesc de cel al
curentului instituþionalist (G. Myrdal, J.K. Galbraith, R.A. Gordon sau L.
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Davis ºi D. North - precedaþi de marii Th. Veblen, Commens ºi Mîtchell) sau
cel al ºcolii aºteptãrilor raþionale (Robert Lucas, Thomas Sergent), iar al
tuturor acestora de cel al orientãrii radicale (sau “noii stângi”) º.a.m.d.

Este adevãrat însã cã, din varietatea de orientãri sau curente,
întotdeauna a cunoscut o mai largã recunoaºtere academicã ºi socialã (prin
asumarea ei de cãtre factorii societali ca fundament al politicii economice),
detaºându-se ca dominantã o anumitã orientare, care formeazã ºtiinþa
economicã “consacratã”, “convenþionalã” sau “ortodoxã”.

În ultimele decenii poziþia dominantã în þãrile dezvoltate, necomuniste,
au avut-o, alternativ, neokeynesismul ºi libertarianismul - mai ales cel de
facturã monetaristã - ambele sub aspect metodologic de sorginte
neoclasicã.

Dupã o îndelungatã perioadã în care a prevalat neokeynesismul (sub
forma new-economicsului american ºi dirijismului european), treptat, în anii
care au urmat crizei economice din 1974-1975, se impune varianta
libertarianistã a orientãrii neoclasice, al cãrei statut de concepþie dominantã
va fi consacrat prin aºezarea ei la baza politicilor economice din principalele
citadele ale ºtiinþei economice convenþionale - SUA ºi Anglia - începând din
1979-1980, iar apoi ºi al RFG, Franþei º.a. În prezent, recesiunea
economicã în care au intrat economiile occidentale, a creat un mediu
favorabil “redresãrii” poziþiilor neokeynesiste.

În fostele þãri comuniste din Europa Centralã ºi de Est prevalenþã
cvasiabsolutã o are gândirea libertarianistã. Faptul constituie nu numai
expresia poziþiei dominante a acestui curent în occidentul dezvoltat în
general, în organismele economico-financiare internaþionale (FMI, BIRD,
BERD etc.) în special, ci ºi rezultatul caracterului de mutaþie al schimbãrilor
din fostele þãri comuniste ºi a naturii acestei mutaþii - abandonarea
sistemului economiei de comandã în beneficiul economiei de piaþã - care,
inerent, a predeterminat manifestarea unei asemenea poziþii extreme. Chiar
dacã însã în opþiunile guvernamentale ºi în conºtiinþa publicã ar câºtiga
teren curentul neokeynesist, în faþa frontului gândirii noastre economice
ºtiinþifice se ridicã cel puþin trei mari probleme:

a) constituie modelul teoretic al “economiei de piaþã”, avansat de
actuala ºtiinþã economicã “consacratã” sau convenþionalã - în
oricare din variantele ei - un model suficient de relevant, îºi include
el toate principalele dimensiuni ale fiziologiei organismului
economic care pot asigura degajarea strategiei tranziþiei? Sau, mai
exact: reprezintã el o bazã teoreticã suficientã pentru identificarea
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factorilor ce condiþioneazã materializarea lui, identificare ce
constituie premisa conceperii “tehnologiei” tranziþiei?

b) cãror exigenþe ar trebui sã le rãspundã structura teoreticã pe baza
cãreia s-ar putea desfãºura demersul pentru identificarea logicii
tranziþiei ºi care ar putea fi aceastã structurã?

c) ce probleme de naturã practicã ºi respectiv teoreticã ºi
metodologicã ridicã sau repune tranziþia?

Aceste întrebãri reclamã rãspunsuri urgente din partea comunitãþii
ºtiinþifice pentru a se evita, fie blocajul tranziþiei, fie mari costuri economice
ºi sociale (totale) suplimentare, generate de o strategie neadecvatã.

2. Lipsa de relevanþã a ºtiinþei economice
dominante ºi cauzele ei

În contextul politico-ideologic actual, afirmaþia din titlul de mai sus ar
putea fi apreciatã drept o încercare de “întoarcere din drum”, de indirectã
respingere a opþiunii fostelor þãri “socialiste” în favoarea economiei de piaþã,
a cãrei expresie se considerã cã o constituie ºtiinþa economicã dominantã.
Implicaþiile practice extrem de serioase ale unei asemenea posibile
înþelegeri - implicaþii deja resimþite ca rezultat al unor mãsuri de politicã
concepute în limita “ºtiinþei economice dominante” - ne impun sã prezentarã
mai pe larg motivaþia unei atari aprecieri a acestei ºtiinþe.

2.1. În ceea ce priveºte formele de manifestare a lipsei de relevanþã a
ºtiinþei economice dominante în reflectarea funcþionãrii economiilor de piaþã
reale:

a) în primul rând, se impune a fi menþionatã nu numai contestarea
reciprocã de cãtre cele douã mari ramuri ale gândirii neoclasice -
keynesismul ºi libertarianismul - a capacitãþii lor de a oferi soluþii
problemelor pe care sistemul economiei de piaþã în funcþionarea sa le
genereazã, ci ºi recunoaºterea, de cãtre fiecare din ele, a propriei
incapacitãþi. Milton Friedman, în celebra lui disputã cu Walter Heller,
îºi exprima “serioasele îndoieli în privinþa posibilitãþii realizãrii unor
corectãri cât de cât serioase ale activitãþii economice prin schimbarea
politicii monetare, cel puþin-precizeazã el - în condiþiile nivelului actual
al cunoºtinþelor”1 idee pe care o va relua într-o formulare ºi mai
directã într-o discuþie cu Arrigo Levi: “noi pur ºi simplu nu cunoaºtem
îndeajuns cum sã folosim, fie politica fiscalã, fie politica monetarã, ca

                                                          
1 Friedman, M.; Heller, M., Monetary vs. Fiscal Policy, p. 48.
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instrumente flexibile de control asupra economiei”1. La rândul sãu, P.
Samuelson declara dezarmat, în legãturã cu concomitenta inflaþiei ºi
ºomajului: “Keynes.. ne-a lãsat cu o problemã nerezolvatã: cum
putem sã avem o utilizare deplinã a forþei de muncã concomitent cu
stabilitatea preþurilor? Adevãrul este cã noi nu putem”2. Or, inflaþia ºi
ºomajul sunt problemele centrale ale macroeconomiei. “Atâta timp cât
teoria economicã nu poate sã explice ºi sã ia în consideraþie aceastã
comportare a preþurilor.. ea reprezintã o bazã destul de sãracã pentru
politica guvernamentalã”, noteazã Gardiner Means, considerând cã
infirmarea “Curbei Phillips” de cãtre realitatea funcþionãrii economiei
de piaþã, reprezintã o provocare pentru ºtiinþa economicã clasicã
(neoclasicã n.n.) de “importanþã fundamentalã”3.

b) în al doilea rând, orice ºtiinþã în mãsura în care îºi realizeazã funcþia
explicativã, capãtã valenþe prognostice. Funcþia prognosticã ºi
respectiv cea normativã constituie însãºi raþiunea de a fi a ºtiinþei.
În perioada postbelicã, dar mai ales începând din anii ‘60, ca urmare

a succeselor în domeniul modelãrii matematice a economiei ºi a unor
importante realizãri ale statisticii, a fost elaborat un imens arsenal de
modele econometrice cu funcþie prognosticã, au fost create numeroase
centre specializate de prognozã economicã. Rezultatul: nici o prognozã
economicã nu a putut prevedea vreuna din cele opt crize, cu care SUA au
fost confruntate în perioada postbelicã. Cu toate cã, spre exemplu, la
sfârºitul anului 1973 apãruserã semne prevestitoare ale crizei din 1974-
1975 - cea mai gravã de la dramaticul ‘29-’33 - toate prognozele elaborate
în “laboratoarele” ºtiinþei dominante prevedeau creºtere.

Economiºti de mare prestigiu ca W. Leontief, P. Samuelson, O.
Morgenstern, S. Kusnetz, W. Heller, J.K. Galbraith º.a. ale cãror reflecþii-
concluzii nu le mai reproducem aici, remarcã ineficienta modelãrii
econometrice din ºi pe baza teoriei neoclasice. Cauza: “atunci când
prognozele se dovedesc profund greºite, aceasta înseamnã cã ceva greºit
este în însãºi teoria”4, pe baza cãreia au fost elaborate - diagnosticheazã
clar fi direct Business Week.

                                                          
1 Levi, Arrigo, Journey Among the Economist, London, 1973, p. 3.
2 Idem, p. 26.
3 Means, G., “The Administered Price Thesis Reconfirmed”, în American Economic

Review, June 1972, p. 304.
4 Business Week, 29 iunie 1974, p. 50.



24

2.2. Cauzele nemijlocite ale slabei potente operaþionale ºi prognostice
a economistului contemporan þin, într-adevãr, de însãºi substanþa sa, de
fundamentele ce-i predeterminã capacitatea de reflectare generalizatã (de
explicare) a funcþionãrii economiei reale. Numeroase personalitãþi ale lumii
academice occidentale evidenþiazã divorþul profund care existã între tot mai
sofisticatele ºi riguroasele dezvoltãri analitice în planul teoriei, al tehnicilor ºi
aplicaþiilor, pe de o parte, ºi realitatea economicã, pe de altã parte.

a) în ºtiinþele reale - ºtiinþele asupra unor realitãþi ontice - criteriul de
apreciere nu îl constituie faptul cã propoziþiile sunt logic adevãrate, ºi
tautologic deductibile din premise; criteriul adevãrului este reprezentat de
corespondenþa acestor propoziþii cu realitatea. Or, în teoria economicã, cea
mai “ºtiinþificã” dintre ºtiinþele sociale, un întreg complex de cauze de naturã
socialã sau gnoseologicã - printre care ºi preocuparea pentru a asigura un
nivel de rigurozitate al raþionamentelor cât mai apropiat de cel al ºtiinþelor
naturii-a dus la eludarea treptatã a “obiectului de drept” al cunoaºterii
economice - realitatea onticã a economiei; a dus de asemenea, la
substituirea acestuia cu un model teoretic, abstract, construit pe un set de
postulate, axiome ºi ipoteze din care se deduc impresionante ºi rafinate
construcþii teoretice, într-adevãr riguroase sub aspect logic formal, dar
lipsite de relevanþã pentru cunoaºterea realitãþii economice. A avut loc o
inversare a criteriului de apreciere: aºa cum menþiona George Stigler,
considerarea unui fapt economic real ca semnificativ depinde, în primul
rând, de cât de relevant este el pentru teoria economicã curentã”1. Cu alte
cuvinte, nu relevanþa teoriei depinde de concordanþa ei cu lumea realã, ci
relevanþa lumii reale depinde de concordanþa cu teoria. ªi, remarcã R.A.
Gordon, fost preºedinte al Asociaþiei Americane de Economie, “mulþi, dacã
nu majoritatea economiºtilor teoreticieni de azi, par sã fie de acord cu
aceastã ordine a prioritãþilor”2.

Este o orientare în consens cu însuºi modul în care economistul îºi
formuleazã obiectul de studiu prin pana lui Lionel Robbins: “alocarea
resurselor limitate între utilizãri nelimitate ºi competitive”. Ce aspecte ale
lumii reale, observabile, pe care economistul ar trebui sã le descifreze cu
instrumentarul sãu analitic sunt surprinse într-o asemenea definiþie? Din
start se creeazã posibilitatea lansãrii în construcþii abstracte, riguroase ºi
rafinate, dar nerelevante pentru practica economicã. Nerelevante pentru cã,

                                                          
1 Gordon, R.A., “Rigore and Relevance”, în American Economic, nr. 3, p. 1.
2 Idem, p. 2.
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prin însãºi premisele sale, teoria economicã dominantã capãtã atributele
unei “teorii economice pure”, asocialã, în afarã de spaþiu ºi timp, ce descrie
ºi explicã structuri ºi procese ipotetice. W. Leontief remarca patetic: “Este
ceva scandalos în spectacolul reprezentând un atât de mare numãr de
oameni ocupaþi cu rafinarea analizei unor situaþii economice, referitor la
care nu au nici un motiv sã presupunã cã ar putea vreodatã sã aparã în
realitate.. Este o situaþie nesatisfacãtoare în care este chiar ceva necinstit”1.

b) Poate cã cel mai semnificativ exemplu de ignorare a realitãþii este
“încãpãþînata aderare - cum se exprimã R.A. Gordon - la premisa
concurenþei perfecte”2, un concept considerat a fi, dupã Stigler, “unul dintre
cele mai persuasive ºi fundamentale în întreaga structurã a teoriei
economice clasice ºi neoclasice”3. Aceasta în pofida faptului cã pentru
pieþele industriale oligopolul este un model mult mai relevant. Cu toate cã
încã din anii ‘30, sub impulsul lucrãrilor de pionierat ale lui E. Chambelen ºi
J. Robinson s-a dezvoltat o teorie a concurenþei imperfecte, centrata pe
noþiunea de diferenþiere a produselor, ataºamentul teoreticienilor faþã de
teoria echilibrului economic general, componentã centralã a economicsului,
a fost de naturã sã reorienteze atenþia de la evidenta îndepãrtare de
concurenþa perfectã.

Pe mãsurã ce “blocurile de putere s-au multiplicat.., firmele au devenit
tot mai mari, la combinãrile pe orizontalã ºi verticalã adãugându-se
conglomeratele.. problema externalitãþilor a devenit tot mai importantã ºi
rolul guvernului în funcþionarea pieþelor a crescut neîntrerupt (ferm),.. teoria
ºi-a întors tot mai mult privirea (de la realitate n.n.) îndreptând-o cu tot mai
multã pasiune cãtre construcþiile ipotetice ale echilibrului general, în condiþii
de concurenþã perfectã4.

c) Aceastã orientare este expresia ignorãrii faptului cã funcþionarea
economiei este rezultatul structurilor instituþionale ºi a evoluþiei acestora.

N. Georgescu-Roegen subliniazã cã a considera principiile
fundamentale ale economiei ca fiind universal valabile, “poate fi adevãrat
numai în ceea ce priveºte forma. Conþinutul lor este însã determinat de
cadrul instituþional, iar fãrã acest conþinut instituþional ele nu sunt decât
«cutii goale» din care se pot obþine numai generalitãþi lipsite de substanþã
                                                          
1 Leontief, W., “Theoretical Assumption and Nonobserved Facts”, în American Economic

Review, martie 1971, p. 1-8.
2 Gordon, R.A., op. cit., p. 6.
3 Stigler, George, op. cit., p. 234.
4 Gordon, R.A., op. cit., p. 7.
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(gãunoase)”1. ªtiinþa economicã poate fi o ºtiinþã pertinentã numai în
mãsura în care vizeazã conþinutul, adicã mediul instituþional, al cãrui
caracter evolutiv predeterminã natura evolutivã a însãºi ºtiinþei economice.
Cantonarea teoriei economice dominante în analiza formei, a unui model
teoretic rupt de realitãþile contemporane este cert, un exemplu elocvent al
incapacitãþii sau eºecului (feilure) teoriei economice de a-ºi adapta
instrumentarul analitic la mediul instituþional schimbãtor2.

Este semnificativ cã teoria microeconomicã nu ºi-a integrat
“autoritatea publicã” ca un factor în structura raþionamentelor sale.
“Explicaþiile”, în special monetariste dar ºi cele keynesiene, ale inflaþiei spre
exemplu în societatea contemporanã, sunt simpliste, abordate ca un
fenomen tehnic, în afara oricãrei realitãþi economico-sociale, într-un vacuum
instituþional” cum spunea R.A. Gordon. Macroeconomia ignorã faptul cã
“tendinþa inflaþiei din societãþile modeme de a deveni cumulativã ºi
acceleratã îºi are rãdãcinile într-o largã ºi complexã realitate instituþionalã”
cum subliniazã Gunnar Myrdal, spre deosebire de ºtiinþa dominantã care
considerã simplist inflaþia drept un fenomen strict monetar.

Ignorarea conþinutului instituþional al obiectului “de drept” al
cunoaºterii economice a predeterminat ignorarea faptului cã, mai ales într-o
economie modernã, alocarea resurselor nu este exclusiv rezultatul acþiunii
“forþelor impersonale ale pieþei”, ci preponderent, expresia unui complex de
aranjamente instituþionale, variate atât în spaþiu cât ºi în timp (în virtutea
caracterului lor evolutiv). El îºi include, printre altele, asemenea
determinanþi precum: distribuirea, între diferite grupe de agenþi economici, a
puterii de a implementa pieþele de mãrfuri ºi factori; distribuirea proprietãþii
(a obiectelor dreptului de proprietate) ºi a avuþiei împreunã cu distribuirea
atributelor dreptului de proprietate pe subiecþi ai acestora; structura
impozitelor împreunã cu întreaga reþea de reglementãri guvernamentale
emergentã din procesele politice.

Trebuie totodatã, avut în vedere faptul cã instituþiile, caracterul ºi
configuraþia restructurãrilor lor, îºi includ ca o componentã organicã ºi, în
acelaºi timp se identificã - un anumit sens ºi într-o anumitã mãsurã - cu
“matricea culturalã” a spaþiului lor geografic ºi istoric de fiinþare, sunt
manifestarea “sistemului de valori” definitorii pentru colectivi ta tea umanã
respectivã.

                                                          
1 Georgescu-Roegen, N., Unele probleme de orientare în ºtiinþa economicã, p. 109.
2 Gordon, R.A., op. cit., p. 6.
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Factorul cultural predeterminã comportamentul economic al
individului1. Acest fapt este pus în evidenþã de o manierã incontestabilã fie
ºi de cea mai superficialã comparare a comportamentelor sã spunem
japonezilor cu cele ale americanilor, al ambilor cu cel al arabilor, al
protestanþilor cu cel al ortodocºilor º.a.m.d.

Dacã acþiunile economice ale omului ar fi independente de “matricea
culturalã”, aratã N. Georgescu-Roegen “nu s-ar putea explica varietatea
considerabilã, în timp ºi spaþiu al structurilor (tiparelor) economice”2.

J.J. Spengler formula cã “rata creºterii economice depinde de gradul
de compatibilitate dintre componentele economice ºi noneconomice ale
culturii respective”3. Se afirma ca axiomatic faptul cã procesele economice
îºi integreazã ca inalienabile ºi condiþionate (dar ºi condiþioneazã) toate
principalele dimensiuni ale societãþii umane: socialã, instituþionalã, cultural-
valoricã, politicã etc. În unitatea (integralitatea) lor.

Cu tot caracterul indubitabil al dependenþei comportamentului
economic de “modelul” sau “matricea” culturalã cãreia individual îi aparþine,
ºi, drept urmare, al varietãþii comportamentelor, ºtiinþa economicã
dominantã continuã sã aibã ca unul din principalii stâlpi de rezistenþã al
edificiului sãu - alãturi de “concurenþa perfectã” - faimoasa (dar denaturata
ºi prea puþin relevanta pentru numeroase spaþii economice) - premisã a unui
Hommo Oeconomicus universal, în afarã de spaþiu ºi timp.

Critica fãcutã de Th. Veblen acestui concept fundamental al ºtiinþei
ortodoxe, ca ºi critica lui J. Schumpeter cã aceastã ºtiinþã teoretizeazã
pornind de la falsa premisã a unui set fix (invariabil) ºi unic de instituþii
sociale ºi economice, au rãmas fãrã efect. ªtiinþa economicã dominantã
contemporanã rãmâne strãinã de ideea cã proceselor economice le sunt
imanent proprii ºi dimensiunile instituþionalã, culturalã, socio-politicã, tehnicã
etc. “Semnale de alarmã”, trase de numeroºi economiºti lucizi în special de
orientare instituþionalistã - cã teoria economicã “este în primejdie de a
deveni un domeniu pentru expunerea ºi exercitarea ingeniozitãþii
academice”4, au fost total ignorate.

ªi chiar dacã o serie de reprezentanþi lucizi ai gândirii economice de
facturã neokeynesistã, precum P. Samuelson, se opresc astãzi cu atenþie
asupra unor asemenea probleme majore precum rolul monopolurilor, rolul
                                                          
1 Vezi Georgescu-Roegen N., op. cit., p. 124-126.
2 Idem, p. 125.
3 Citez dupã idem, p. 128.
4 Economic Journal, dec. 1949, p. 518.
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statului în economie sau rolul sindicatelor, în substanþa ei, în structura
raþionalilor sale, teoria economicã dominantã - care era predatã în
universitãþi ºi care modeleazã paternurile de raþionare economicã a marii
cohorte de economiºti, teoreticieni ºi practicieni-aceastã teorie, zic, rãmâne
fundamental o teorie abstractã, asocialã, lipsitã de relevanþã pentru a
rãspunde la întrebarea: ce fel de economie de piaþã putem ºi vrem sa
edificãm? Ea nu poate constitui o bazã adecvatã pentru a concepe strategia
tranziþiei.

Aceastã afirmaþie ca ºi ansamblul celor de mai sus nu se doreºte a fi
ºi nu constituie în nici un caz o negare a oricãrei valori a economics-ului
contemporan, nu înseamnã excluderea lui din perimetrul cunoaºterii
ºtiinþifice. El reprezintã un tip ºi un nivel al cunoaºterii de extremã
importanþã pentru practica teoreticã. Teoria economicã purã - cum remarca
Georgescu-Roegen invocându-l pe Frank Knight - ne indicã nu atât ceea ce
este just, ci ceea ce este greºit în raþionamentul economic; ea trebuie sã fie
un criteriu pentru raþionamentul dialectic, “o coloanã vertebralã” pentru
acesta, sã permitã evitarea erorilor de raþionament Acest rol este
indispensabil Dar teoria economicã purã aritmomorfã”, nu are nici o valoare
dacã nu serveºte raþionamentul dialectic –spune G. Roegen - singurul
capabil sã surprindã conþinutul proceselor economice.

d) De ce în gândirea economicã occidentalã dominantã a persistat ºi
persistã tendinþa de eludare a “obiectului de drept” al cunoaºterii
economice, o viziune încremenitã în postulate ºi premise ale teoretizãrii
total nerelevante pentru economiile contemporane? ªi aceasta cu toate cã
“provocãri” au fost, atât din interior, cât ºi, mai ales din exterior?

Este clar cã întrucât relaþiile economice reprezintã în esenþa lor,
raportul de interese, interesele dominante au condiþionat dominaþia
concepþiilor concordante – Ia scarã naþionalã ºi internaþionalã.

Din exterior provocarea a venit din partea þãrilor rãmase în urmã,
afectate în interesele lor de concepþia clasicã ºi neoclasicã a cãror
concluzie practicã de politicã economicã este laisser-faire-ul, în diferitele
sale variante.

Sã ne reamintim de reacþia ºcolii istorice germane - expresie a
intereselor unei Germanii rãmase în urma Angliei ºi Franþei - sau de reacþia,
în perioada postbelicã, a gândirii economice din þãrile în curs de dezvoltare,
ambele postate pe poziþii de respingere a teoriei “consacrate” din lumea
dezvoltatã. Cãci aceastã teorie contravine intereselor lor. ªi contravine
pentru cã piaþa liberã favorizeazã pe cei puternici în detrimentul celor slabi.
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Suntem martorii unei noi provocãri - tranziþia la economia de piaþã a
fostelor þãri comuniste. Va reacþiona la ea gândirea dominantã? Evident cã
nu. Cum nu a reacþionat nici în cazul provocãrilor anterioare. ªi pentru cã
modelul teoretic necesar acþiunii de edificare a economiei de piaþã moderne,
eficiente, nu ni-l oferã teoria economicã occidentalã dominantã, acest model
trebuie sã-l construim. Pe ce bazã teoreticã?

3. Un model teoretic al economiei naþionale -
premisa conceperii strategiei tranziþiei

Cred cã singura bazã teoreticã, care ar putea valorifica întregul
“corpus de cunoºtinþe”, acum neintegrat, “distribuit” sau dacã vreþi,
“parcelat” în orientãri multiple, ar putea fi o teorie a economiei naþionale,
care, prin definiþie îºi poate include toate acele dimensiuni care au un rol
important în configurarea fiziologiei economice dar pe care economistul le
eludeazã. Unele elemente de bazã ale unei asemenea teorii au fost deja
elaborate de reprezentanþi ai ºcolii istorice germane, ca ºi de doi mari
români M. Manoilescu ºi G. Zane. O serie de alte importante componente
se regãsesc în structurile multora din orientãrile “neortodoxe” contemporane
- precum instituþio-nalismul, radicalismul, behaviorismul, structuralismul etc.
ºi mai ales în construcþiile teoretice consacrate economiilor în curs de
dezvoltare elaborate atât de economiºtii din aceste þãri, cât ºi de cei din
þãrile dezvoltate.

Economia nu existã în general. Ea fiinþeazã sub forma unor
organisme determinate, atât spaþial, cât ºi ca timp istoric, cu dimensiuni ºi
configuraþii structurale-economice, tehnico-economice, de ramurã,
tehnologice etc. - proprii, determinate de evoluþiile anterioare ºi de condiþiile
actuale relativ constante ºi variabile atât interne cât ºi externe. Acest
organism este economia naþionalã. Un organism a cãrei funcþionare este
rezultanta interacþiunii tuturor factorilor, direcþi ºi indirecþi, interni ºi externi,
implicaþi în desfãºurarea proceselor economice: economici, sociali, politici,
culturali, instituþionali, organizaþionali, tehnici-tehnologici etc. - factori aflaþi
într-o organicã legãturã de intercondiþionare. Nu insist aici asupra
componentelor structurale ale unui posibil model teoretic al economiei
naþionale. Am încercat o determinare a lor într-o lucrare. Ceea ce vreau sã
subliniez este cã pornind de Ia un concept larg elaborat al economiei
naþionale putem depãºi falsa problemã a opþiunii pentru un model particular
de economie de piaþã - nordic, japonez, american, sud-coreean, vest-
german etc.
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Opþiunea nu poate fi în favoarea unui model particular anume ci
numai a unui model general, de principiu, a unui model-cadru, ale cãrui
principale coordonate ar fi: piaþa ca mecanism de realizare a legãturilor
dintre agenþii economici ºi de alocare a resurselor-inputuri pentru producþie
(inclusiv a capitalului financiar) ºi statul menit sã traducã în viaþã ceea ce E.
Dobrescu a numit “preferinþe convenite”, prin funcþiile: de elaborare a
cadrului legal pentru funcþionarea economiei, de elaborare ºi promovare a
politicii de stabilizare macroeconomicã, de intervenþie (prin pârghii
economice) în alocarea resurselor în vederea creºterii eficienþei
macroeconomice; de elaborare ºi promovarea politicii veniturilor (inclusiv
prin programe speciale).

Configuraþia particularã a economiei de piaþã ce se va realiza nu
trebuie acum elaborat. Ar fi un joc steril. Ea va fi rezultatul procesului
miºcãrii cãtre modelul general. În realizarea acestei miºcãri întreaga
preocupare ar trebui sã se concentreze asupra elaborãrii teoretice-cadru a
procesului tranziþiei pe baza modelului teoretic al economiei naþionale ºi a
analizei empirice a fiecãruia din factorii cuprinºi în acest model. Ambele
momente sunt esenþiale. Nu insist. De subliniat cã o teorie relevantã a
tranziþiei la economia de piaþã nu poate fi conceputã decât pe baza unei
teorii a economiei naþionale.

Tranziþia la economia de piaþã urmãreºte douã obiective
fundamentale:

− unul economic: creºterea eficienþei aparatului productiv al þãrii în
sensul dat de Dobrescu acestei sunt agme;

− al doilea, social-politic: crearea bazei materiale a unui sistem
democratic.

În lumina acestor obiective urmeazã a fi elaboratã strategia tranziþiei
pe baza concepþiei teoretice-cadru procesului tranziþiei ºi a evaluãrii
raporturilor de intercondiþionare dintre principalii factori implicaþi în acest
proces.

În aceastã etapã a elaborãrii strategiei, apar ºi marile probleme
teoretice ce confruntã gândirea ºtiinþificã, prin a cãror identificare ºi (poate)
soluþionare concepþia teoreticã cadru asupra tranziþiei va putea fi dezvoltatã
într-o teorie a tranziþiei.

În ultimã instanþã aceste probleme rezidã în rezolvarea teoreticã a
modalitãþilor de depãºire a principalelor “restricþii” în realizarea tranziþiei,
astfel încât procesul sã se e cât mai rapid cu costuri economice cât mai mici
ºi costuri sociale care sã se încadreze în limita de suportabilitate a



31

organismului social. Câteva dintre ele sunt deja evidente. Le menþionãm cu
titlu de exemplu:

− Una dintre cele mai importanþe constã în lãmurirea raporturilor dintre
diferitele tipuri de structuri ale distribuirii drepturilor de proprietate (
sau, cum ar spune juriºtii, a atributelor dreptului de proprietate) în
societate, pe de o parte, ºi calitatea funcþionãrii ºi a comportamentului
firmelor, pe de altã parte - în general, ºi în condiþiile tipurilor de mediu
economic (nivel general de dezvoltare economicã, inclusiv nivel de
trai) de structuri social-comportamentale ce definesc societatea
naþionalã datã. Fãrã lãmurirea acestei probleme este practic imposibil
de determinat un conþinut al procesului de dezetatizare ºi respectiv
privatizare, adecvat cerinþelor creºterii performanþelor unei mari pãrþi
a economiei naþionale.

− O altã problema majorã este cea a raportului dintre exigenþele
funcþionãrii economiei pe principiile pieþei ºi amploarea nevoilor de
adecvare prin restructurare a aparatului de producþie ia aceste
cerinþe. De amploarea nevoilor de restructurare - condiþionatã de
distorsiunile evoluþiei anterioare-de structura tehnicã a aparatului de
producþie ce condiþioneazã volumul resurselor necesare restructurãrii,
ºi de volumul resurselor de care societatea poate dispune în vederea
acestei restructurãri (inclusiv a menþionãrii costurilor sociale în limite
tolerabile), depinde ritmul restructurãrii. Iar acest ritm posibil al
restructurãrii predeterminã ritmul intrãrii în funcþiune ºi al pãtrunderii
în întreaga economie a mecanismelor pieþei.
Ritmul reformei este condiþionat de ritmul restructurãrii desfãºurate în

limita suportabilitaþii ei de cãtre organismul social.
O forþare a ritmului reformei - posibilã prin deschiderea largã a porþilor

pentru competitorii strãini-ar restructura mai rapid aparatul de producþie
printr-o dramaticã amputare chirurgicalã a unei mari pãrþi din organismul
economic naþional; dar cu efecte ce ar putea fi catastrofale (vezi Germania
de est care beneficiazã însã de fabuloase resurse externe).

Faptul ridicã o altã problemã de maximã’ importanþã - aceea a
mecanismelor funcþionãrii economiei în perioada de tranziþie: în condiþiile în
care noile mecanisme de piaþã încã n-au penetrat în economie, lichidarea
generalã ºi completã a celor vechi este ea posibila? În cazul cã se
lichideazã, este posibilã evitarea haosului cu efectele lui asupra outputului
sistemului? Se pot “construi” ºi utiliza mecanisme compatibile cu
funcþionarea economiei pe principiile pieþei care sã îndeplineascã funcþiile
acesteia?
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Legat de cele de mai sus ºi ca o concretizare a lor se ridicã problema
preþurilor. Funcþionarea economiei pe principiile pieþei presupune a se
asigura preþurilor rolul de mecanism de autoreglare a producþiei sociale ºi,
respectiv, de asanare a organismului economiei de celule neviabile. Pentru
aceasta el trebuie sã reflecte raportul dintre cerere (ca expresie a nevoii) ºi
ofertã (producþie). Faptul reclamã formarea liberã sau liberalizarea
preþurilor. În condiþiile unui monopol, practic generalizat al producãtorului -
situaþie definitorie pentru economia unei foste þãri “socialiste-liberalizarea va
avea drept consecinþã nu transformarea preþurilor în mecanism de
autoreglare ºi autoasanare a economiei, ci va determina o creºtere
generalã a acestora cu un dublu posibil efect: inflaþie pe piaþa bunurilor de
consum ºi blocaj financiar pe piaþa bunurilor de investiþii Care ar trebui sã fie
politica de preþuri adecvatã pentru evitarea unor asemenea consecinþe ale
liberalizãrii, consecinþã care acþioneazã nu ca stimul, ci frânã a producþiei?
Care ar trebui sã fie pentru o þarã puternic dependentã de schimburile
internaþionale corelaþia între politica de preþuri ºi politica cursului valutar?

Cãderea output-ului, deja extrem de dureroasa - ca urmare, printre
altele ºi a Vacuumului” de mecanism - în conjuncþie cu inflaþia generatã de
creºterile de venituri salariale în condiþiile scãderii producþiei - pune în faþa
gândirii ºtiinþifice o altã problemã teoreticã extrem de importantã: problema
inflaþiei, respectiv stagflaþiei, în condiþii de subproducþie, de penurie. O
problemã cu mult mai grea decât cea a stagflaþiei cu care s-au confruntat
economiile occidentale în anii 70 (în faþa cãreia corifeii Franþei economice
consacrate s-au declarat total dezarmaþi) ºi “rezolvatã” practic prin polemica
infuzie de petrodolari. Lista poate continua. Ceea ce se cere subliniat ca o
concluzie este faptul cã procesul tranziþiei este un proces complex, de
duratã, total a desþelenit sub aspect teoretic, care ridicã în faþa cunoaºterii
ºtiinþifice economice numeroase probleme a cãror rezolvare reclamã o
viziune a proceselor economice total diferitã de cea promovatã de gândirea
dominantã, o viziune holisiticã, integratoare, care sã poatã asigura relevanþa
propoziþiunilor, demersului cognitiv, procesele economice, aºa cum am mai
menþionat, fiind rezultanta acþiunii ºi interacþiunii dintre toate subsistemele
sistemului societal.

Legat de aceasta nu pot sã nu reamintesc cuvintele lui Keynes care
insista asupra ului cã un economist pentru a fi economist, trebuie sã fie mai
mult decât economist. În afarã de economist “el trebuie sã fie - scrie Keynes
- matematician, istoric, om de stat, filosof - într-un anumit grad. El trebuie sã
studieze prezentul în lumina trecutului pentru þelurile viitorului Nici o
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pãrticicã din fiinþa umanã sau din instituþiile (s.n.) omeneºti nu trebuie sã
rãmânã cu totul în afara considerentelor sale1. El trebuie sã fie multilateral.
Cãci aºa cum sublinia Alexander Gray, reluând aceeaºi idee, “dacã este
numai economist, atunci e condamnat”.

                                                          
1 Economic Journal, dec., 1949, p. 517.
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Discursul d-lui prim-ministru Petre Roman1

Nici nu ºtiu dacã aveam dreptul sã vorbesc, pentru cã economist, din
pãcate nu sunt, iar ca sã vin sã vorbesc în calitate de politician la o sesiune
ºtiinþificã, iarãºi nu sunã prea frumos, dar pentru cã cel puþin sunt pasionat
de economie ºi nici nu am încotro, îmi iau aceastã îndrãznealã.

Am venit totuºi la aceastã sesiune pentru cã ideea strategiei tranziþiei
la economia de piaþã este, aºa cum spunea într-un fel profesorul
Postolache, grinda de sprijin a reconstrucþiei economice în þara noastrã. Mi-
am adus aminte de un moment din februarie 1990: þin minte acum, ca ºi
atunci, într-o ºedinþã a guvernului provizoriu, un moment de tensiune ºi de
suspans, care a survenit dupã ce câþiva miniºtri însãrcinaþi cu sectoare mai
importante economice au fãcut o prezentare din care rezulta o inexplicabilã
înmãnunchere de blocaje în derularea activitãþii economice pe structurile
existente, deci pe structurile moºtenite. S-a aºternut o tãcere - nimeni nu
mai vedea ce puteam face de aici încolo, domnul profesor Postolache se
uita intens la mine ºi atunci am înþeles ºi am lansat ideea elaborãrii
teoretice a strategiei tranziþiei.

A fost o mare uºurare pentru toatã lumea. Domnul profesor
Postolache a primit cu inima deschisã ºi cu gândul deschis-nici nu se putea
altfel, pentru cã este o mare personalitate ºtiinþificã - aceastã grea sarcinã
de elaborare a Schiþei.

Am plecat împreunã cu dânsul de la constatarea în plan
macroeconomic cã într-adevãr trebuie sã luãm, practic, totul de la început.

Dar, construcþia teoreticã care urma sã fie realizatã presupunea un
lucru primordial, pe care noi l-am subînþeles, l-am acceptat, l-am încorporat
fãrã a-l enunþa, ºi anume existenþa oamenilor, a gânditorilor în primul rând,
din domeniul economic. Am fost convinºi cã acest potenþial existã ºi
rezultatele obþinute, adicã Schiþa, ne-au dat dreptate.

Nu am avut prilejul concret, intim, de a recunoaºte acest lucru ºi a
mulþumi celor ce ºi-au adus contribuþia lor intelectualã ºi pasionatã în acea
elaborare. O fac cu entuziasm acum, în faþa dumneavoastrã.

Deci, iatã prinosul nostru de recunoºtinþã pentru acele eforturi fãcute
de economiºtii noºtri, în primul rând, care au avut prilejul, dar ºi
încrâncenarea de a se atela la un car atât de greu al regândirii economice.

                                                          
1 Transcrierea de pe bandã de magnetofon a intervenþiei în plenul sesiunii, 29 mai 1991.
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Astãzi suntem mult mai departe în planul reaºezãrii economice decât
în februarie 1990. Vã rog sã-mi concedeþi acest lucru, nu numai mie, ci stãrii
generale a naþiunii. Iar acest lucru este pozitiv ºi bizuindu-ne în foarte mare
mãsurã pe acele rezultate care constituie Schiþa pentru strategia tranziþiei la
economia de piaþã.

Am cãutat foarte mult sã substanþiem acea idee generoasã de a ocoli,
de a gãsi altã cale, decât aceea a liberalismului numit sãlbatic sau excesiv
doctrinar, excesiv prin ceea ce am numit noi componente sociale.

În acel moment exista o mare majoritate de politicieni, dar ºi de
oameni de ºtiinþa din domeniul economic care gândeau astfel ºi astãzi
existã aceeaºi imagine asupra prefigurãrii cãii noastre economice. La unii
este pur ºi simplu o consecvenþã a ceea ce au gândit din primul moment, la
alþii este o raliere beneficã, iar despre o categorie, sã zicem, de tovarãºi de
drum, nu are rost sã amintesc aici; pânã la urmã, cert este cã în acest
domeniu, elaborarea teoreticã, deºi doritã, nu ºi-a spus ultimul cuvânt, nici
mãcar propoziþia în sine, ci numai primele cuvinte.

Noi ºtim cã logica tranziþiei cere libertãþi politice, aliniate la valorile
democraþiei clasice recunoscute ºi nu originale, cere libertatea iniþiativei,
cere potenþarea motivãrii forþelor vii, creatoare, într-un context, aºa cum
spunea domnul profesor Postolache, care a eliminat barierele între actele
productive ºi cele ale creaþiei pur intelectuale.

Liberalismul, ca expresie a economiei de piaþã a însemnat - ºi
înseamnã ºi astãzi - a elibera factorii dezvoltãrii prin instrumentele
inteligente, dar ºi severe ale unui mecanism economic coerent Am spus
instrumente severe, pentru ci într-adevãr noi trebuie sã ne opunem, chiar
dacã nu reuºim încã, acelui “laisse-faire”, despre care amintea dl. Vasile
Pilat, aducãtor de pagube sociale ºi probabil ºi economice.

De aceea, noi am putea vorbi de un liberalism social ca o formã nu
originalã în planul ºtiinþei economice, dar poate original în plan politologic
cãtre aceastã mai mare, mai exactã conturare a componentei sociale. Spre
exemplu, am remarcat - citez pe profesorul Postolache - cã am avea o
ºansã de a trata ºomajul altfel decât prin încasarea lui de cãtre societate,
intervenind cât mai masiv, mai incisiv în planul reaºezãrii profesionale,
reducerea tensiunii sociale generate de ºomaj printr-o tratare a acestei
probleme ca pe o necesitate. Este poate o realã contribuþie m planul
filozofiei economice dotatã cu o puternicã componentã socialã, în cadrul
reformei noastre economice.
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Dar, suntem în faza în care acum este necesar sã comunicãm
agenþilor economici starea de urgenþã, în a executa ceea ce au regândit ei
înºiºi pentru a obþine mai rapid rezultate.

În aceastã operaþie rãmâne constantã utilitatea; de cele mai multe ori,
singura variantã, cea de asociere cu parteneri strãini capabili de eforturi de
retehnologizare.

Este necesar sã gãsim timp, sã regãsim starea de reflexie pentru a
planifica tranziþia ºi a-i determina în mai mare mãsurã viitorul.

Reaºezarea economicã, pregãtitã ºi promovatã prin reforma
economicã, a însemnat o extindere irigata în întreaga economie a
descentralizãrii. Actul politic ºi economic al descentralizãrii are ca obiectiv
trimiterea profitului, dar ºi a responsabilitãþii planificãrii, a refacerii tehnice, la
întreprinderi.

Centralizator poate ºi trebuie sã fie efortul de gândire economicã
pentru a combina resursele naþionale, inovând asupra cãilor de mai bunã
valorificare ºi a extrage eficienþa superioarã în ansamblul economiei.

În fine, o ultimã idee: noua elaborare teoreticã, care mi se pare cã e
de fapt subsecventã sesiunii dumneavoastrã, ºi vã mãrturisesc cã
profesorul Tudorel Postolache a propus-o nu cu multã vreme în urmã, noua
elaborare teoreticã deci, de strategie, care readuce obiectul Schiþei în planul
de acum al reformelor economice este, fãrã îndoialã, o acþiune care revine,
cred eu, în bunã mãsurã institutului dumneavoastrã, care se desprinde într-
o mare mãsurã de opþiunile strict politice pentru a opera cu instrumentele
specifice ºtiinþei economice. Ar trebui sã se porneascã aceastã acþiune -
elaborare cât de curând, în folosul viitorului nostru ºi pentru a valorifica
potenþialul pe care îl constituie institutul dumneavoastrã.

Sunt necesare idei, regândiri, evaluãri ºi reevaluãri, examinãri ºi
cuantificãri, într-un cuvânt elaborarea gândirii ºi creaþiei în domeniul
economic.

Noua elaborare teoreticã pentru noua stare a þãrii, este, dupã
convingerea mea, o imagine de frontispiciu pentru contribuþiile celor de
astãzi, oameni de ºtiinþã ºi politicieni, în favoarea viitorului de mâine.



EVALUAREA NIVELULUI DEZVOLTÃRII
ECONOMICO-SOCIALE A ROMÂNIEI

ÎN CONTEXT EUROPEAN ªI MONDIAL

dr. Constantin GRIGORESCU

1. În perioada postbelicã, lucrãrile de cercetare axate pe compararea
economiilor naþionale au cãpãtat o pondere tot mai mare în literatura de
specialitate.

Este însuºi rezultatul faptului cã în anii care au urmat celui de al
doilea rãzboi mondial, pe de o parte, a avut loc o diversificare social-politicã
ºi a nivelului de dezvoltare a þãrilor ºi, pe de altã parte, s-a înregistrat o
creºtere fãrã precedent a interdependenþelor dintre economiile naþionale.

Problematica lucrãrilor este foarte variatã ºi exprimã interesul
factorilor naþionali de decizie ºi al oamenilor de ºtiinþã ca ºi al organismelor
ºi instituþiilor internaþionale în cunoaºterea atât a progresului economico-
social al þãrilor, cât ºi a factorilor ºi a mecanismelor care au favorizat sau au
frânat progresul respectiv. În acest cadru, un loc aparte îl reprezintã
compararea transversalã, la un moment dat, a nivelului dezvoltãrii
economico-sociale a þãrilor.

Extinderea cercetãrilor comparative internaþionale privind nivelul de
dezvoltare al þãrilor a fost însoþitã de notabile contribuþii de ordin teoretic ºi
metodologic.

a) S-a afirmat necesitatea utilizãrii unui sistem de indicatori care sã
caracterizeze multilateral nivelul ºi calitatea forþelor productive,
structurile economice ºi eficienþa economicã. O pondere deosebitã în
acest sens are produsul naþional brut sau produsul intern brut pe
locuitor, productivitatea socialã a muncii ºi structura pe sectoare ºi
ramuri de activitate a populaþiei ocupate sau active;

b) S-a impus ca indicatorii economici sã fie completaþi cu indicatori ai
nivelului de trai ºi ai calitãþii vieþii, astfel încât sã se ia în considerare
nu numai rezultatele activitãþii economice, dar ºi modul în care
acestea sunt folosite, în ce mãsurã se asigurã o legãturã între
dezvoltarea economicã ºi cea socialã;

c) S-au perfecþionat metodele de transformare a indicatorilor valorici
exprimaþi în valute naþionale într-o valutã unicã, în dolari SUA, spre
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exemplu. În acest cadru relevãm cã, pe lângã cursurile oficiale de
schimb, pentru exprimarea produsului intern brut în dolari se
utilizeazã ºi paritãþile puterii de cumpãrare a monedelor naþionale în
raport cu dolarul. Determinarea paritãþii puterii de cumpãrare a
valutelor se face pentru un numãr însemnat de þãri în cadrul
Programului ONU de comparaþii internaþionale. Metoda are avantajul
cã, spre deosebire de cursurile oficiale de schimb, se iau în
considerare raporturile de preþuri interne ale tuturor produselor ºi
serviciilor componente ale produsului intern brut Datele relevã cã
mãrimea produsului intern brut pe locuitor în dolari, determinat prin
paritatea puterii de cumpãrare este, în multe cazuri, sensibil diferitã
de cea calculatã prin folosirea cursurilor oficiale de schimb. Potrivit
surselor de care dispunem, în 1988, spre exemplu, majoritatea
monedelor naþionale ale þãrilor dezvoltate din Europa erau
supraevaluate în raport cu dolarul. Mãrimea medie a supraevaluãrii
era de 22% ºi varia între 12,8% pentru Irlanda ºi 65,2% pentru
Elveþia. Astfel, pentru 1988, produsul intern brut pe locuitor în Elveþia
la cursul oficial de schimb se ridica la 27 581 dolari, iar la paritatea
puterii de cumpãrare la 16 700 dolari Precizãm cã în anul respectiv
produsul intern brut pe locuitor în SUA era de 19 558 dotãri. Spre
deosebire de situaþia amintitã, în þãrile europene mai puþin dezvoltate
valutele naþionale erau subevaluate în raport cu dolarul. De exemplu,
cu 29,7% în Grecia ºi cu 58,3% în Portugalia.
Pentru aceastã þarã cele douã mãrimi al produsului intern brut pe

locuitor sunt de 4 265 dolari ºi respectiv 6750 dolari1. Di pãcate, pentru
România nu dispunem de date oficiale privind paritatea puterii d cumpãrare
a leului în raport cu dolarul, întrucât þara noastrã s-a retras de la Programul
ONU de comparaþii internaþionale;

d) Pentru o determinare ºi mai adecvatã a nivelului de dezvoltare a
þãrilor, concomitent cu utilizarea unui numãr însemnat de indicatori
parþiali economia ºi social s-a trecut ºi la calculul unui indicator sunt
etic-agregat. Deºi acestui indicator i se aducã unele critici, el oferã un
plus de cunoaºtere, mai ales în condiþiile în care coeficienþi de
importanþã ce se atribuie indicatorilor parþiali sunt determinaþi pe o
bazã cât mai obiectivã.

e) Prin efortul organismelor naþionale de statisticã, ca ºi al organismelor
internaþionale, îndeosebi al celor din sistemul ONU, al Fondului

                                                          
1 OECD, National Accounts, Main Agregates, volume 1, Paris, p. 131 ºi 145.
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Monetar Internaþional ºi a Bãncii Mondiale, s-a lãrgit fondul de date
necesar pentru efectuarea comparaþiile internaþionale. Atlasul Bãncii
Mondiale cuprinde, spre exemplu, date privind produsul naþional brut
pe locuitor în dolari SUA (calculat prin cursurile oficiale de schimb
pentru un numãr de peste 125 de þãri.
România dispune în prezent de mai multe date ºi de o calitate mai

bunã decât în trecut pentru efectuarea de studii comparative cu alte þãri.
Elocvente în acest sens sin datele cuprinse în Anuarul Statistic al României
1990 ºi în Buletinele editate de Comisia Naþionalã pentru Statisticã. Dat fiind
rolul major al produsului intern brut îi evaluarea nivelului dezvoltãrii
economico-sociale, credem cã se impune ca þara noastrã sã reintre în
Programul ONU de comparaþii internaþionale, astfel încât indicatorii
respectiv sã fie determinat ºi prin paritatea puterii de cumpãrare. Ca ºi în
cazul altoi þãri mai puþin dezvoltate, apreciem cã ºi la noi cursul oficial de
schimb al leului, ºi ci atât mai mult cursul interbancar, este cu mult
subevaluat în raport cu cel care ar rezulte din paritatea puterii de
cumpãrare. De altfel, Comisia Naþionalã pentru Statisticã a renunþat la
determinarea produsului intern brut în dolari prin cursul oficial de schimb; în
locul acestuia se utilizeazã cursul de revenire lei/dolar din fiecare an.
Potrivit acestui curs, aºa cum rezultã din Buletinul de Informaþii Statistice
Operative nr. l din aprilie 1991, în þara noastrã produsul intern brut pe
locuitor a fost de 1523 dolari în 1988; de 1567 dolari în 1989 ºi respectiv de
1227 dolari în 1990 (date provizorii). La paritatea puterii de cumpãrare,
produsul naþional brut pe locuitor în anul 1990 este evaluat de Institutul Plan
Econ din SUA la 3000 dolari1. O cifrã asemãnãtoare, de data aceasta
pentru 1987, este cuprinsã în lucrarea “Human Development Report 1990”
elaboratã de o echipã de specialiºti sub egida Programului Naþiunilor Unite
pentru Dezvoltare.

f) O problemã care s-a pus ºi se mai pune încã pentru cercetarea
economicã este modul de departajare a þãrilor, când o þarã poate fi
consideratã “bogatã” sau “sãracã”; sau, mai precis, dezvoltatã sau în
curs de dezvoltare. Simon Kuznets, laureat al Premiului Nobel
departajeazã þãrile bogate de cele sãrace în funcþie de un anumit
nivel acceptabil de bunuri economice pe locuitor, cu mult mai mare în
cazul þãrilor bogate ºi semnificativ mai mic în cazul þãrilor sãrace, fapt

                                                          
1 The Economist, vol. 318, nr. 7689, January 12th, 1991.
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ce implicã mari lipsuri ºi neajunsuri.1 Se face totodatã precizarea cã
se are în vedere faptul cã volumul de bunuri economice trebuie sã fie
obþinut prin utilizarea potenþialului tehnologic corespunzãtor creºterii
economice moderne, respectiv sã nu rezulte dintr-o înzestrare cu
resurse naturale exploatate de alþii ºi pentru care se primeºte rentã.
În ultimã instanþã pentru departajarea þãrilor dezvoltate de cele în curs

de dezvoltare Simon Kuznets ia în considerare produsul intern brut ºi face
precizarea cã problema privind unde se va trage linia pentru departajarea
respectivã se va face în funcþie de datele statistice. Pentru 1965 laureatul
Premiului Nobel grupeazã þãrile lumii în felul urmãtor:

I. “Þãri dezvoltate”: cele cu peste 1.000 dolari PIB pe locuitor. Grupa
cuprinde majoritatea þãrilor din Europa Occidentalã, America de Nord,
Australia, Noua Zeelandã ºi Japonia. De asemenea, grupa mai cuprinde
URSS, RDG ºi Cehoslovacia. Din aceastã categorie s-a exclus Porto Rico,
Kuweit, Qatar al cãror produs intern brut pe locuitor rezultã din avantaje
naturale ºi de aºezare, dar include Japonia care, deºi este lipsitã de resurse
naturale, avea la vremea respectivã un produs pe locuitor de 870 dolari, fapt
ce indica un nivel înalt de modernizare ºi dezvoltare.

S. Kuznets face precizarea cã definiþia sa privind gruparea þãrilor
diferã de cea a Naþiunilor Unite în sensul cã exclude din grupa þãrilor
dezvoltate Africa de Sud (ca urmare a faptului cã nivelul ridicat al veniturilor
populaþiei albe este însoþit de un venit scãzut al populaþiei nealbe, mult mai
numeroasã), precum ºi o parte din þãrile Europei, respectiv: Grecia,
Portugalia, Spania ºi Irlanda.

II. “Þãrile mai puþin dezvoltate”: cele cu un produs pe locuitor de pânã
la 1.000 dolari. Grupa este divizatã la rândul sãu în mai multe subgrupe, ºi
anume:

1.”Þãri sãrace mai puþin dezvoltate”. Aceastã categorie de þãri este
consideratã într-o dublã accepþiune: a) restrânsã - cele cu un produs pe
locuitor de 120 dolari ºi mai puþin (cu douã subgrupe: 80 dolari ºi mai puþin
ºi respectiv 81-120 dolari) ºi b) lãrgitã - cele cu un produs pe locuitor de 300
dolari sau mai puþin (cu 2 subgrupe: 121-180 dolari ºi 181-300 dolari).

Grupa þãrilor sãrace mai puþin dezvoltate în viziunea lãrgitã, cuprinde
aproape toatã populaþia din Asia ºi din Africa sub-saharianã, precum ºi o
parte substanþialã din populaþia Americii Latine.

                                                          
1 Kuznets, Simon, Population, Capital and Growth. Selected Essays, W.W. Northon

Company Inc., New York, 1973, p. 263.
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2. “Alte þãri mai puþin dezvoltate” cu urmãtoarele subgrupe: 301-
450 dolari ºi 451 ºi peste dolari.

Potrivit datelor furnizate de S. Kuznets rezultã cã în 1965 þãrile
dezvoltate deþineau 26% din populaþia mondialã ºi 79% din produsul
mondial. În acelaºi timp, ponderea t. þinutã de þãrile sãrace mai puþin
dezvoltate, luate în accepþiunea restrânsã, era de 53% în populaþie ºi de
numai 7,9% în produsul intern brut. Tot atât de semnificativ este ºi faptul cã
decalajul dintre produsul intern brut pe locuitor din cele douã grupe de þãri
este de 20:1, decalaj considerabil mai mare decât cel existent în momentul
intrãrii actualelor þãri dezvoltate în procesul de industrializare, a creºterii
economice moderne.

Aºa cum precizeazã autorul, grupele mai sus amintite cuprind atât þãri
necomuniste, cât ºi þãri comuniste. Relativ asemãnãtor procedeazã ºi
Banca Mondialã ºi Fondul Monetar Internaþional. Precizãm însã cã, în
publicaþiile Bãncii Mondiale, numãrul grupelor de þãri este relativ mai redus:
5 în Atlasul Bãncii Mondiale ºi 4 în Raportul dezvoltãrii mondiale1. Aceste
organisme grupeazã þãrile în funcþie de produsul naþional brut pe locuitor
(PNB/loc.)

Cercetãrile comparative postbelice relevã totodatã cã nivelul PNB pe
locuitor luat în considerare pentru departajarea þãrilor potrivit nivelului lor de
dezvoltare se modificã în timp. Astfel, în Raportul Bãncii Mondiale din anul
1990, grupele de þãri ºi pragurile de departajare a lor (datele se referã la
anul 1988) se prezintã astfel:

1. “economii cu venit scãzut”, cu un PNB/loc. de 545 dolari ºi mai
puþin;
2. “economii cu venit intermediar”:

a) tranºa inferioarã, cu 546 - 2.199 dolari/loc.;
b) tranºa superioarã, cu 2.200 - 5.999 dolari/Ioc.;

3. “economii cu venit ridicat”, cu 6.000 dolari ºi peste/loc.
Þinându-se seama de nivelurile amintite, în raport se aratã cã

economiile cu venit scãzut sau intermediar sunt, uneori, denumite “economii
în curs de dezvoltare”. Evident, þãrile cu venit ridicat urmeazã sã fie
considerate dezvoltate. Dat fiind cã nivelul de dezvoltare este o noþiune
relativã, care trebuie sã þinã seama ºi de alþi factori decât produsul naþional
brut, raportul face totodatã urmãtoarea precizare: “clasamentul în funcþie de

                                                          
1 The World Bank Atlas 1989, The World Bank, Washington D.C.; Banque Mondiale,

Rapport sur le developpement dans Ie monde 1990.
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nivelul venitului pe locuitor nu reflectã în mod necesar gradul de dezvoltare”.
De altfel, raportul semnaleazã cã printre þãrile cu venit ridicat pe locuitor se
regãsesc ºi unele pe care Naþiunile Unite sau organele de stat proprii le
considerã în curs de dezvoltare. În acest sens sunt menþionate: Arabia
Sauditã, Israel, Singapore, Kuweit ºi Emiratele Arabe Unite.

Alte organisme internaþionale, Naþiunile Unite, UNCTAD ºi GATT nu
grupeazã þãrile numai dupã criterii economice, ci ºi social-politice1. Astfel, în
lucrãrile organismelor respective, criteriul amintit este limitat, de regulã, Ia
þãrile cu economie de piaþã. Spunem de regulã, întrucât principalele þãri
exportatoare de petrol ºi, respectiv, de produse manufacturate formeazã
grupe distincte ale þãrilor în curs de dezvoltare. Menþionãm, totodatã, cã în
cadrul þãrilor în curs de dezvoltare cu economie de piaþã s-a constituit, de
asemenea, ca o grupã distinctã “þãrile în curs de dezvoltare cel mai puþin
dezvoltate” La începutul anului 1990, acest statut era deþinut de 42 de þãri,
majoritatea africane. În lucrãrile organismelor amintite, o altã grupã distinctã
o reprezintã “þãrile socialiste” (uneori sunt denumite “economii cu planificare
centralã”).

2. Studii de comparare a economiilor naþionale au cãpãtat o anumitã
extindere ºi în þara noastrã, ele s-au realizat atât în institute de cercetãri
economice ºi de învãþãmânt superior, cât ºi în ministere ºi instituþiile de sunt
ezã ºi de statisticã. Lucrarea Tipologia economiilor naþionale” apãrutã în
1977, abordeazã pe larg potenþialul ºi nivelul dezvoltãrii economice a 124
de þãri aflate pe cele mai diverse trepte de progres economic ºi social.
Datele ºi analizele corespund anilor 1960 ºi 1971, iar nivelul dezvoltãrii
economice a þãrilor s-a evaluat pe baza a 9 indicatori economici ºi sociali ºi
a unui indicator sunt etic. Cercetãri asemãnãtoare sunt cuprinse în volumele
1 ºi 2 ale “Tratatului de economie contemporanã”, ele se înscriu în
dezbaterile internaþionale privind “subdezvoltarea economicã”, dimensiunile
ºi cauzele care au generat aceastã trãsãturã esenþialã a lumii
contemporane.

Dupã Revoluþia din decembrie 1989, în cadrul lucrãrilor Comisiei
guvernamentale pentru elaborarea programului economic al guvernului s-au
fãcut ample analize ale nivelului de dezvoltare a României comparativ cu
alte þãri, îndeosebi europene. O parte din rezultatele cercetãrilor amintite
sunt cuprinse în “Schiþa privind strategia înfãptuirii economiei de piaþã în

                                                          
1 World Development Report 1989, p. 250-251; Handbook of International Trade and

Development Statistic, 1989, United Nations, New York, 1990 p. V-VII.
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România” ºi în volumul editorial în curs de apariþie “Economia României-
secolul XX”.

Menþionãm de asemenea cã analiza evoluþiei economiei româneºti ºi
a nivelului sãu de dezvoltare comparativ cu alte þãri a constituit obiect de
cercetare a numeroase lucrãri ºi în Institutul de Economie Naþionalã. În
acest cadru s-a evaluat nivelul dezvoltãrii economico-sociale a României în
1982 ºi 1984 comparativ cu 118 þãri pe baza a 21 de indicatori parþiali
economici ºi sociali ºi a unui indicator sunt etic. O altã cercetare s-a
încheiat recent ºi trateazã nivelul de dezvoltare al României în anul 1988,
comparativ cu 118 þãri.

3) Pentru anul 1988 analiza s-a Scut pe baza unui ansamblu de
indicatori structuraþi în felul urmãtor:

I. Indicatori economici-produsul naþional brut; productivitatea socialã a
muncii; consumul de energie; valoarea adãugatã în industria prelucrãtoare;
randamentul la cereale; randamentul la lapte; înzestrarea agriculturii cu
tractoare; consumul de îngrãºãminte; exportul; populaþia neagricolã.

II. Indicatori sociali-populaþia urbanã; consumul de calorii; consumul
de proteine de origine animalã; medici; paturi de spital; elevi în învãþãmântul
secundar, studenþi; aparate TV; mortalitatea infantilã; durata medie a vieþii.

Indicatorii amintiþi (20) acoperã toate cele 118 þãri luate în comparaþie.
Pentru un numãr mai restrâns de þãri s-au acut analize comparative ºi în
domeniul cercetãrii ºtiinþifice ºi dezvoltãrii tehnologice, precum ºi în
domeniul turismului internaþional.

La fiecare din indicatorii analizaþi s-au fãcut ierarhizãri ale þãrilor ºi s-
au stabilit câte 5 grupe de dezvoltare. Evaluãrile cantitative au fost
completate cu analize calitative, un accent aparte fiind pus pe situaþia din
þara noastrã în raport cu cea din Europa Occidentalã.

Pentru caracterizarea nivelului general de dezvoltare atât economicã,
cât ºi socialã s-a determinat, totodatã, profilul de dezvoltare al þãrilor ºi,
respectiv, un indicator sunt etic agregat

Din date rezultã cã România înregistreazã puternice decalaje faþã de
þãrile dezvoltate1.

                                                          
1 Datele utilizate în analizã s-au obþinut din publicaþiile statistice internaþionale ºi din

Anuarul ºi, respectiv, Breviarul statistic al României 1990, editat de CNS. Precizãm cã
PNB este calculat la cursurile oficiale de schimb. Pentru România s-au luat în
considerare douã mãrimi ale PNB/loc.: 2.210 dolari (sursa ONU) ºi 1.765 dolari (sursa
CNS).
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Locul României în ierarhia þãrilor dupã nivelul
dezvoltãrii economico-sociale în anul 1988

Indicatorul Nivel Rang Grupã Decalaje România=1,0
faþã de medie

mondialã grupa
a II-a

grupa
I

1. Produsul naþional brut ($/loc) a) 2210
b) 1765

42
46

III
III

1,55
1,94

1,65
2,06

7,84
9,82

2. Productivitatea socialã a muncii
($/pers. activã)

a) 4601
b) 3675

47
53

III
IV

1,65
2,07

3,48
4,36

8,16
10,22

3. Consumul de energie
(kg/cc/loc.)

5360x 14 II 0,36 0,80 1,48

4. Valoarea adãugatã în industria
prelucrãtoare ($/loc.)

1202 25 III 0,69 1,41 3,35

5. Randament la cereale (kg/ha) 3044xx 29 II 0,84 1,25 1,56
6. Randament la lapte (kg/vacã 1951x 39 III 1,09 1,45 2,86
7. Tractoare (buc/1.000ha) 15,09 x 39 III 1,15 2,21 7,96
8. Consum de îngrãºãminte
chimice (kg/ha)

115,30 x 37 II 0,83 1,08 2,40

9. Export ($/loc) 453 x 38 III 1,17 2,98 7,83
10. Populaþia neagricolã (%) 72,4 x 49 II 0,73 1,10 1,32
11. Populaþia urbanã (%) 53,2 x 51 II 0,85 1,19 1,47
12. Consum disponibil de calorii
(nr./loc./zi)

2949 x 41 II 0,91 1,02 1,17

13.Consum de proteine (gr./loc./zi) 38,3 x 39 III 0,63 1,37 1,80
14.Medici (nr./1000 loc.) 21 31 II 0,62 0,87 1,80
15. Paturi de spital (nr./1000 loc.) 93 18 II 0,42 0,80 1,33
16. Elevi în învãþãmântul secundar
(% din populaþia de vârstã
corespunzãtoare)

79 27 II 0,58 0,80 1,20

17. Studenþi (% din populaþia de
20-24 ani

11 55 III 1,27 2,27 4,27

18.Aparate TV (nr. la 1000 loc.) 197 30 III 0,70 1,61 3,61
19. Mortalitatea infantilã (%) 27 x 41 III 2,30 0,58 0,30
20. Durata medie a vieþii (ani) 69,4 xx 44 II 0,93 0,99 1,08
21. Indicatorul sunt etic (%) 46,5 46,5 III - - -

x 1989; xx 1987-1989.

Notã: Cele douã date privind PNB/loc. provin din lucrarea PNB/loc. provin din lucrarea
UNDP DP/1990/43 Add 1 menþionate la pag. 7 ºi respectiv din Buletinul Statistic
al României din 1990.
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La indicatorii economici de bazã, produsul naþional brut ºi
productivitatea socialã a muncii, România ocupã în varianta “a” locurile 42 ºi
47 ºi se plaseazã în grupa a IlI-a de þãri.

În varianta “b” poziþia þãrii noastre coboarã pe locurile 46 ºi 55 ºi
respectiv în grupa a IV-a de þãri la productivitate. Mãrimea indicatorilor este
mai micã decât media mondialã ºi îndeosebi decât media grupei I de þãri,
decalajul dintre România ºi þãrile din aceastã grupã fiind de 1:7,8–1:9,8 la
produsul naþional brut ºi respectiv de 1:8,2-1:10,2 la productivitatea socialã
a muncii. Sub media mondialã sunt ºi indicatorii privind randamentul la
lapte, înzestrarea cu tractoare ºi exportul pe locuitor. La aceºti indicatori
decalajul faþã de media grupei I de þãri este de 1:2,9; 1:8,0 ºi 1:7,8.

Proporþia populaþiei cuprinsã în învãþãmântul superior se plaseazã, de
asemenea, sub media mondialã. La acest indicator, þara noastrã ocupã
locul 55 ºi decalajul faþã de media grupei I este de 1:4,27.

Alþi indicatori au niveluri mai mari decât media mondialã. Ne referim,
în primul rând, la consumul de energie ºi la valoarea adãugatã în industria
prelucrãtoare.

Referitor la aceºti indicatori arãtãm cã în procesul dezvoltãrii industriei
au cãpãtat dimensiuni deosebite ramurile mari consumatoare de resurse
energetice ºi de materii prime minerale ºi care, dat fiind rezervele reduse de
care dispune þara noastrã, trebuie fie procurate din import. În 1989 ramurile
industriale energointensive - metalurgia, chimia ºi materialele de construcþii
- deþineau 233% din totalul producþiei marfã circa 10,5% în 1938) ºi aproape
50% în consumul industrial de energie electricã1. Consumul mare de
energie se datoreazã ºi faptului cã în ramurile respective se utilizeazã ºi
procedee tehnologice care au o eficienþã foarte redusã. În industria
metalurgicã, de exemplu, în timp ce þãrile membre ale Comunitãþii
Economice Europene au renunþat demult la procedeul Siemens-Martin de
obþinere a oþelului în România, în 1988, prin procedeul amintit se obþinea
27% din producþia de oþel.

Ca urmare a ponderii însemnate a ramurilor amintite ºi a tehnologiilor
utilizate, consumul de energie primarã la o unitate de produs intern brut este
de 3,5 ori mai mare decât consumul mediu european ºi de 6,8 ori decât în
þãrile europene dezvoltate (datele se referã la anul 1987).

                                                          
1 Datele provin din lucrãrile elaborate de Comisia Naþionalã pentru Statisticã, inclusiv

România în cifre 1990 ºi Buletinul de Informare Publicã, nr. 3/1990.
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Dimensiunile tot mai mari ale ramurilor industriale energointensive au
determinat creºterea importurilor de energie. Astfel, în totalul resurselor din
1989, importul de energie electricã a fost de 93% (faþã de 43% în 1985), de
cãrbune cocsificabil de 60% ºi de þiþei de circa 2/3. Per total importul de
energie primarã ºi transformatã, în balanþa resurselor a fost de 39,2% (faþã
de 28,2% în 1980). Arãtãm, de asemenea, cã ºi la alte resurse industria
noastrã este puternic dependentã de import Necesarul de minereu de fier
este acoperit aproape în întregime de import, iar la bauxitã proporþia a fost
de circa 3/4.

Lipsa de corelare dintre capacitãþile de producþie create ºi baza
proprie de resurse energetice ºi de materii prime a cãpãtat accente
deosebite în ultimul timp, fapt ce a determinat utilizarea incompletã a
capacitãþilor de producþie, evident cu efecte nefavorabile asupra producþiei
ºi productivitãþii muncii.

Remarcãm, de asemenea, cã în dezvoltarea industriei nu s-a þinut
seama de cerinþa specializãrii internaþionale, respectiv de dezvoltarea
selectivã a produselor, îndeosebi în industria constructoare de maºini.
Aceastã orientare a frânat realizarea unor produse de înalt nivel tehnic ºi
competitive pe plan internaþional. De aici ºi participarea redusã a industriei
construcþiilor de maºini la exportul României pe relaþia devize convertibile.
Astfel, ponderea exportului pe relaþia DC de maºini, utilaje ºi mijloace de
transport în exportul total pe relaþia respectivã a fost de 11,1% în
1970,12,6% în 1980 pentru ca în 1989 sã se reducã la numai 8,6%. În þãrile
membre ale OECD (în majoritate þãri dezvoltate), ponderea grupei amintite
în exportul lor total era în 1987 de 41%. Ponderi deosebit 49%, Suedia
44%, Regatul Unit 37%, Franþã 36%. Menþionãm cã recordul mondial în
aceastã privinþã este deþinut de Japonia cu 65%. Este adevãrat cã în totalul
exportului românesc grupa amintitã de produse este mult mai mare (33,7%
în 1987), dar exportul lor s-a realizat în principal în fostele þãri membre ale
CAER, în care dupã cum se ºtie, se acceptau reciproc ºi produse la nivel
tehnic inferior celor din Europa Occidentalã.

Ceilalþi indicatori, respectiv randamentul de cereale, consumul de
îngrãºãminte chimice ºi populaþia neagricolã au, de asemenea, niveluri mai
mari decât media mondialã. De altfel, la aceºti indicatori România se
plaseazã în grupa a II-a de þãri. Subliniind acest aspect semnalãm totodatã
cã ºi la indicatorii amintiþi decalajul dintre România ºi þãrile din grupa I este
destul de însemnat ºi variazã între 1:1,3 la populaþia neagricolã ºi 1:2,4 la
consumul de îngrãºãminte chimice.
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Niveluri mai înalte decât media mondialã se înregistreazã ºi la
urmãtorii indicatori sociali: populaþia urbanã, consumul de calorii ºi respectiv
de proteine de origine animalã, numãrul de medici ºi de paturi de spital,
elevi în învãþãmântul secundar, numãrul de aparate TV ºi durata medie a
vieþii. Dar ºi la aceºti indicatori apar decalaje în raport cu þãrile din grupa I,
între 1:1,1 la durata medie a vieþii ºi 1:3,6 la aparate TV. Precizãm cã ºi
mortalitatea infantilã are un nivel mai bun decât media mondialã 26,9%o
faþã de 62,2%o. Cu toate acestea mortalitatea infantilã din þara noastrã este
sensibil mai mare, de 3,4 ori, decât cea din þãrile cu economie dezvoltatã.

În cele 119 þãri luate în analizã se afla ºi 25 þãri europene din care 14
sunt þãri dezvoltate, membre ale OECD. Compararea nivelului indicatorilor
din þara noastrã cu media europeanã ºi cu media din þãrile dezvoltate relevã
cã România ocupã o poziþie perifericã. Astfel, la PNB ºi la productivitatea
muncii deþinem, locul 22, în urma noastrã plasându-se Bulgaria, Polonia ºi
Albania. La export deþinem, de asemenea, locul 22 ºi ne urmeazã URSS,
Polonia ºi Albania. La consumul de calorii ºi de proteine, la mortalitatea
infantilã ca ºi la studenþi ne plasãm pe locul 24, în urma noastrã fiind numai
Albania. Arãtãm, de asemenea, cã la indicatorul privind speranþa de viaþã,
care are o semnificaþie deosebitã pentru aprecierea nivelului dezvoltãrii, ne
plasãm pe ultimul loc.

În comparaþia amintitã semnificativ este nu numai locul pe care ne
plasãm în ierarhia europeanã, dar ºi decalajele care ne despart de þãrile
luate în analizã. Datele relevã cã aproape la toþi indicatori ne aflãm cu mult
nu numai sub nivelul þãrilor dezvoltate, dar ºi a mediei europene. Decalajul
la productivitatea socialã a muncii spre exemplu este de 1:7,1 ºi respectiv
de 1:3,7, iar ia exportul pe locuitor de 1:8,0 ºi respectiv de 1:4,1.
Randamentul la lapte este de 2,1 ori mai mic decât în þãrile dezvoltate ºi de
1,6 ori decât media europeanã. Alt exemplu, proporþia populaþiei de 20 - 24
ani cuprinsã în învãþãmântul superior este de 2,2 ori mai mica în raport cu
media din þãrile cu care ne comparãm.

Prin combinarea indicatorilor parþiali, potrivit analizei factoriale, s-a
determinat indicatorul sintetic-agregat al dezvoltãrii economico-sociale1.
Indicatorul are valori de la 0 la 100; pe ultimul loc fiind clasat Mozambicul,
iar pe primul loc al ierarhiei SUA. Pentru România mãrimea acestui indicator
este de 46,5 ºi plaseazã þara noastrã pe locul 382. De aici rezultã cã într-o
                                                          
1 Evaluarea s-a fãcut la Centrul de Cercetare ºi Calcul al ASE  Bucureºti.
2 Pentru PNB ºi productivitatea socialã a muncii s-au luat în calcul datele menþionate la

lit. a din tabel.
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comparaþie la scarã mondialã potrivit indicatorului sunt etic-agregat
România se aflã în prima treime a þãrilor ierarhizate dupã nivelul dezvoltãrii
economico-sociale.

Localizarea comparaþiei, la sfera þãrilor europene, prezintã însã o
imagine cu totul diferitã. Datele relevã cã în ierarhia acestora România
ocupã penultimul loc

Cu un indicator sunt etic agregat a cãrui mãrime variazã între 99,0 ºi
87,1 se aflã 10 þãri respectiv Elveþia, Belgia, R. F. Germania, Olanda,
Norvegia, Suedia, Danemarca, Finlanda, Franþa ºi Austria. Acestora le
urmeazã 9 þãri cu un indicator sunt etic cuprins între 81,9 ºi 63,7. În grupa
respectivã întâlnim în ordinea descrescândã a indicatorului, ca ºi în
enumerarea anterioarã, urmãtoarele þãri: R.D. Germanã, Regatul Unit, Italia,
Irlanda, Spania, Cehoslovacia, URSS, Bulgaria ºi Ungaria. Alte þãri cu
valoarea indicatorului sunt etic superior celui corespunzãtor României sunt:
Grecia (62,7), Polonia (593), Iugoslavia (54,7) ºi Portugalia (47,7). Dupã
România se aflã numai Albania cu un indicator sunt etic în mãrime de 35,2.

Relevând locul periferic al României în ierarhia þãrilor europene la
indicatorul sunt etic-agregat menþionãm ºi faptul cã în ultimul deceniu s-a
înregistrat o scãdere sensibilã a nivelului indicatorului amintit ºi, ca atare, ºi
o deteriorare a poziþiei þãrii noastre pe plan mondial ºi respectiv european.
Comparãm în acest sens rezultatele cercetãrii din 1988 cu cele obþinute
anterior în Institutul de Economie Naþionalã1.

Datele relevã urmãtoarele situaþii La nivelul anilor 1982 ºi 1984
mãrimea indicatorului sunt etic era de 51,8 ºi respectiv de 54,5 pentru ca în
1988 sã scadã, aºa cum s-a arãtat, la 46,5. În ierarhia celor 119 þãri
România a coborât de la locul 31 în 1982 ºi 29 în 1984 la locul 38 în 1988.

În sfârºit, menþionãm ºi faptul cã în 1982, pe lângã Albania (locul 45)
în urma României se aflã ºi Portugalia (locul 40) iar în 1984 pe locuri
inferioare României se gãseau Iugoslavia (locul 31), Portugalia (locul 41) ºi
Albania (locul 44). În 1988 numai Albania ocupa un loc inferior României,
însã raportul dintre mãrimea indicatorului sunt etic-agregat din cele douã þãri
s-a redus de la 1,67 în 1982,1,55 în 1984 ºi la 1,32 în 1988.

Baza materialã existentã în România în anul 1988, în industrie,
agriculturã ºi în celelalte ramuri ºi sectoare de activitate este fãrã îndoialã,
                                                          
1 “Contribuþii la evaluarea stadiului de dezvoltare economico-socialã a României” (studiu

comparativ cu 118 þãri), Caiet de studiu, nr. 109, Bucureºti, 1985, ºi “Evaluarea
stadiului de dezvoltare economico-socialã a României” (studiu comparativ cu 118 þãri),
Caiet de studiu, nr. 131 Bucureºti, 1988.)
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mai mare decât în trecut. Aceeaºi apreciere se cuvine a fi fãcutã ºi pentru
nivelurile indicatorilor economici ºi sociali luaþi în analizã. Dezvoltarea
economiei româneºti în a doua parte a acestui secol s-a bazat însã pe un
mecanism de comandã, administrativ-statal ºi pe alocarea unei pãrþi
însemnate a venitului naþional pentru acumulare în condiþiile limitãrii
consumului populaþiei. Rezultatele au fost însã pe mãsura sacrificiilor la
care au fost supuºi muncitorii, þãranii ºi alte categorii sociale. Mai mult, în
ultimul deceniu, economia a bãtut pasul pe domeniul nivelului de trai ºi
calitãþii vieþii s-a înregistrat ca sensibil regres, o dare înapoi.

Evoluþia amintitã este rezultatul faptului cã mecanismul economic de
comandã, bazat pe lichidarea proprietãþii particulare asupra mijloacelor
productive ºi înlocuirea acesteia ca proprietatea de stat sau cooperatist-
statalã, a desfiinþat autonomia unitãþilor economice în luarea deciziilor,
stimulentele materiale ºi interesul agenþilor economici în folosirea eficientã a
resurselor. Pe fondul unui astfel de mecanism, anacronic în raport ca
experienþa de secole a omenirii, au apãrut o serie de disfuncþionalitãþi între
altele, lipsa de proporþionalitate în dezvoltarea ramurilor ºi sectoarelor de
activitate, ca deosebire între industria prelucrãtoare ºi baza de materii
prime, combustibil ºi energie rãmânerea în urmã a agriculturii ºi a sectorului
terþiar, frânarea introducerii progresului tehnic în producþie ºi neglijarea
satisfacerii trebuinþelor populaþiei.

Deteriorarea poziþiei României în actualul deceniu este cea mai
concludentã expresie a stãrii de crizã în care intrase economia româneascã
ca urmare a accentuãrii disfuncþionalitãþii mecanismului economic de
comandã în ultimii ani ai dictaturii ceauºiste.

Revoluþia din decembrie 1989 a deschis largi posibilitãþi pentru
dezvoltarea economiei româneºti pe o nouã bazã, pentru valorificarea
superioarã a resurselor materiale ºi umane. Asistãm însã la o deteriorare
accentuatã a poziþiei economiei naþionale în lume ºi în Europa. Produsul
intern brut pe locuitor spre exemplu, dupã o scãdere cu 6,2% în 1989, a
înregistrat o nouã scãdere, de 8,1% în 1990 ºi ca atare a ajuns la nivelul
celui din 1980.

Dacã am lua în considerare numai produsul intern brut pe locuitor
România s-ar afla în prezent nu în eºalonul superior al þãrilor în curs de
dezvoltare ci în cel intermediar. Baza materialã, economicã ºi socialã
existentã ca ºi calitatea forþei de muncã nu justificã o asemenea apreciere.
Þara noastrã are condiþii, ca într-un timp relativ scurt, sã atingã nivelul
mediu al indicatorilor economici ºi sociali din Europa.



NATURA ªI SPECIFICITATEA CRIZEI
ECONOMICE ROMÂNEªTI

prof. univ. dr. Constantin IONETE

Criza profundã pe care o strãbatem constituie pata albã din câmpul
analizei economice post-revoluþionare. Cantonarea în recunoaºterea ºi
trãirea ei na este întâmplãtoare.

De aproape jumãtate de secol acest fenomen a fost eliminat din
efortul de conceptualizare a dinamicii economiei noastre ºi menþinut într-o
formã hiperatrofiatã în arsenalul militantismului ideologic.

Totodatã, dupã decembrie 1989 a avat Ioc o focalizare proiectivã,
programaticã a efortului de cercetare asupra trecerii la economia de piaþã,
valoroasã în ansamblul sãu, dar cu unele tendinþe de unilateralitate.

Grãitor la acest sens este efortul «ie a demonstra fie opþiunea de
trecere “ºoc”, fie cea “gradualã”, ignorându-se vitezele ºi duratele diferite
ale proceselor social-economice în cursul implementãrii reformei, în
condiþiile crizei ce se declanºase deja. Viaþa a dovedit cã stabilirea cadrului
juridic ºi instituþional al economiei de piaþã este compatibilã cu opþiunea
“ºoc”. În schimb, constituirea ºi funcþionarea unora din segmentele acestuia
ºi, mai ales, a pieþei financiare, cu componenta ei majorã, privatizarea patri-
moniului, precum ºi a pieþei monetare, se mãsoarã cu anii.

Viciul de abordare a favorizat apariþia unor soluþii miracol, totdeauna
prezente în fazele de crizã. La noi au fost populare reînvierea unor
mecanisme depãºite, cum ar fi etalonul monetar aur sau transformarea
peste noapte, prin decret, a fiecãrui cetãþean în capitalist.

În acest fel s-a pierdut din vedere o categorie fundamentalã ºi anume,
timpul economic în care se desfãºoarã fenomenele ºi procesele în cadrul
unui mecanism. Evident, existã ºi excepþii Schiþa înfãptuirii economiei de
piaþã, mereu prezentã în fundamentarea reformei, este consolidatã prin
evaluarea timpului economic specific grupelor de transformãri.

În etapa în care ne aflãm, pe timpul economic al schimbãrilor prin
reformã, se suprapun duratele factorilor crizei, influenþându-se reciproc.

Acest fapt implicã cunoaºterea aprofundatã a manifestãrilor crizei
economiei noastre.

Altfel, vom continua sã alimentãm aºteptãrile la rezultate imediate,
dupã adoptarea cadrului juridic al reformei.
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Caracterul atipic al crizei economiei româneºti

În investigarea depresiunii economice prin care trecem au poate fi
ignoratã experienþa dramaticã, îndelungatã, a crizelor periodice suportate
de majoritatea þãrilor în care s-a consolidat capitalismul tehnic, încã de la
începutul secolului trecut. În plinã perioadã de trecere la economia de piaþã
apare fireasca examinarea capacitãþii dovedite de mecanismele acesteia în
reglarea gravelor dezechilibre accidentale sau periodice, asemãnãtoare sau
specifice, în acest domeniu efortul de conceptualizare a fost considerabil.
Este greu de întâlnit un economist de talie, a cãrui operã sã nu fie marcatã
de astfel de preocupãri. De mai mult timp existã o tipologie a crizelor ºi ea
va fi îmbogãþitã dupã seismul sistemului economic cunoscut sub numele de
socialism real.

Într-o încercare de clasificare a lor dupã multiple criterii, Henri Guitton,
în lucrarea sa despre “Miºcãrile conjuncturale”, distinge un numãr mai mare
de zece tipuri de crize ciclice.

Economia secolului XIX ºi mai mult de o treime din secolul nostru, a
fost dominatã de crizele integrate în ciclurile economice denumite de J.
Schumpeter “cicluri Juglar”, în cinstea autorului primei cãrþi dedicate acestor
fenomene, apãrutã în 1860.

Cu toate cã acestea, cunoscute ºi sub numele de cicluri clasice, ºi-au
încheiat existenþa într-o formã violentã ia începutul anilor 30, ele nu pot fi
considerate obiect de arhivã ai istoriei economice.

Fluctuaþiile economice ºi chiar ruperea brutalã a echilibrelor sunt
fenomene perene, aºa cum dovedeºte depresiunea economiei noastre. Ele
nu se încadreazã în ciclurile clasice, dar unele din manifestãri, în forme noi,
atenuate sau simplificate, sunt asemãnãtoare

Pe de altã parte, în structurile contemporane ale economiei de piaþã
în care avansãm ºi-au încetat acþiunea forþele endogene care asigurau
automatismul trecerii de la depresiune la relansare în ciclurile clasice.
Acestea erau generate de sistemul bãnesc aur prin capacitatea lui de
creºtere ºi reducerea cantitãþii de bani pe calea tezaurizãrii ºi detezaurizãrii,
în condiþiile conservãrii valorilor, precum ºi de fluctuaþia neîngrãditã a
preþurilor ºi salariilor favorabile reluãrii producþiei.

În economia noastrã, ca ºi în alte þãri, moneda de credit, care a
înlocuit ireversibil sistemul aur, poate evolua în direcþia inflaþiei, iar miºcarea
preþurilor ºi salariilor are un singur sens, creºterea. Redobândirea acþiunii
lor regulatoare este imposibilã.
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Frãmântata istorie a economiei moderne a cunoscut forme sensibil
modificate ale fluctuaþiilor ciclice. Unele, prin caracterul lor de adaptare la
noile condiþii ale economiei capitaliste au fost aºa de diferite de cele clasice,
încât au fost denumite crize de reconversiune.

Primele manifestãri ale acestora s-au desfãºurat în þãrile europene
dupã primul rãzboi mondial, începând din 1920.

Ieºirea din crizã implica depãºirea greutãþilor trecerii de la economia
de rãzboi la cea de pace, iar în planul mecanismelor de la regimul economic
autoritar ºi dirijist la cel liberal Saltul la acomodarea cu schimbãri noi,
profunde, hi sistemul economiilor de piaþã s-a sãvârºit în perioada marilor
crize din anii ‘30, care au zguduit întregul sistem. De data aceasta,
transformarea necesita trecerea de la reglarea automatã ciclicã la nivel
micro-economic a dezechilibrelor la restabilirea echilibrului prin acþiuni sau
politici la nivel macroeconomic.

Acest proces s-a declanºat atât în practica relansãrii susþinutã încã de
la unele evoluþii ale crizei ciclice, cum a fost funcþionarea scãderii preþurilor,
cât ºi în plan teoretic prin apariþia keynesismului, în anii 30.

Consolidarea modificãrilor de structurã, dupã al doilea rãzboi mondial,
a anihilat acþiunea factorilor majori care generau crizele ciclice în toate
formele anterioare ºi a schimbat fundamental cursul fluctuaþiilor economice.

Aceastã etapã marcheazã trecerea la fluctuaþiile recesive. Pe fondai
expansiunii economice neîntrerupte, apar fazele de recesiune care, pe
durate scurte, neperiodice, dezamorseazã parþial ritmul de creºtere, fãrã sã
ajungã la niveluri negative. Reglarea fluctuaþiilor în ambele sensuri
(ascendente sau recesive) se realizeazã prin acþiuni macroeconomice, pe
pieþele monetare ºi financiare, desfãºurate atât la nivel naþional, cât ºi
internaþional.

Din confruntarea cu aceste forme ale fluctuaþiilor, rezultã cã
depresiunea economiei noastre nu este generatã de aceiaºi factori ºi nici nu
cuprinde forþe interne a-semãnãtoare pentru restabilirea echilibrului.

Ea prezintã unele asemãnãri cu formele de reconversiune a
structurilor ºi mecanismelor, crizelor ciclice ºi, mai ales, cu fazã finalã a
acestora din anii ‘30.

Totuºi, deosebirile rãmân fundamentale, deoarece cãderea
economicã de la noi este manifestarea prãbuºirii sistemului economiei de
comandã, nu a modificãrii unor elemente structurale. Cele douã crize de
reconversiune din anii ‘20 ºi ‘30 s-au desfãºurat pe fondul menþinerii
proprietãþii private.
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Pe de altã parte, orice crizã se exprimã prin evoluþia negativã a
indicatorilor relevanþi echilibrului. Depresiunea economiei noastre nu face
excepþie de la aceste manifestãri, deºi prin natura ei este atipicã.

Cumularea unor manifestãri ale crizei ciclice

Încadrarea crizei actuale în fluctuaþiile economice, de aproape o
jumãtate de secol, ale sistemului comenzii economice centralizate din þara
noastrã aparþine cercetãrilor economice viitoare.

Certã ºi mãsurabilã este dezlãnþuirea acesteia în forþã, în ansamblul
economiei naþionale, în anul 1989 ºi continuarea cel puþin la aceleaºi cote în
perioada postrevoluþionarã.

Ca expresie a ruperii echilibrului, ea poate fi analizatã prin evoluþia
variabilelor relevante ale acestuia.

Pentru condiþiile funcþionãrii celor patru segmente ale economiei de
piaþã, teoria economicã a selectat 10 variabile în acest scop.

Dintre acestea pot fi urmãrite ºi în condiþiile structurilor economiei
noastre venitul naþional, investiþiile, beneficiul, (profitul) ºi masa monetarã.

Dimensiunile cãderii economiei naþionale în anul 1989 sunt mãsurate
prin evoluþia venitului naþional, al cãrui nivel a scãzut la 92% faþã de anul
anterior.

Caracterul de duratã al acestui fenomen, specific crizelor ciclice, cu
interval de depresiune, de 2-4 ani, a fost marcat de continuarea aceluiaºi
curs în perioada postrevoluþionarã. Faþã de 1989, în 1990 venitul naþional a
scãzut cu 10%.

Trebuie subliniat cã, spre deosebire de crizele ciclice, depresiunea
economiei noastre nu s-a declanºat dupã o evoluþie pozitivã a economiei
pânã la atingerea unui punct maxim al creºterii Din 1984 pânã în 1988
indicele sub formã de bazã al venitului naþional a fost relativ stagnant.

Cealaltã variabilã, ºi anume investiþiile nete, a parcurs o traiectorie
clasicã, intrând în pantã coborâtoare, cu anumite abateri, cu mai mulþi ani
înainte ºi prevestind criza.

Într-adevãr nivelul acestora a scãzut la 67% în 1989 faþã de 1980. În
1990 investiþiile nete s-au redus de la 133 miliarde lei la 68 miliarde lei. Ele
au reprezentat aproape jumãtate din cele realizate în anul anterior, iar
ponderea lor în venitul naþional a scãzut la 10,2% în acelaºi interval.

În ce priveºte beneficiul, variabilã de echilibra corelatã cu investiþiile
nete ºi în ansamblu cu formarea capitalului, declinul acestuia a fost ºi mai
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abrupt. În fluctuaþiile ciclice scãderea profitului la nivelul zero semnalizeazã
generalizarea crizei.

În 1989, beneficiul realizat în economia noastrã a scãzut cu 19% faþã
de anul anterior, ceea ce ar fi fost suportabil. În schimb, pierderile totale au
fost mai mari cu 64 miliarde lei decât beneficiile, necesitând acoperirea lor
din veniturile generale ale bugetului.

Epuizarea resurselor de formare netã a capitalului ºi a potenþialului de
economisire în ansamblu nu au semnalizat numai adâncimea crizei
dezlãnþuite, ci ºi caracterul de duratã al forþelor care au propulsat-o.

Într-adevãr, continuarea cãderii libere a producþiei în 1990 a antrenat
o nouã reducere corespunzãtoare a beneficiului.

Trendul acestor variabile nu exprimã toate laturile depresiunii.
Departe de a avea un caracter sectorial, limitat la ramuri, criza

economiei româneºti prezintã ºi unele manifestãri amplificatoare în unele
structuri de producþie.

Teoria fluctuaþiilor economice a consemnat existenþa unor ramuri
numite pilot sau ghid în declanºarea crizei încã de la începutul
capitalismului tehnic.

Ele se încadreazã în industria de bazã care cuprinde sectorul
extractiv, metalurgic, chimic ºi altele.

Dezechilibre grave în faza de declin apãreau ºi în producþia de fontã,
de oþel, de cãrbune, de regulã sub formã de supraproducþie.

Ridicarea la cote înalte a nivelului tehnic al producþiei a mãrit
potenþialul acestor manifestãri în industria de bazã.

Prin expansiunea lor acceleratã unele din aceste sectoare au antrenat
în procese destabilizatoare atât ramurile din amonte ºi în primul rând
producþia la materii prime ºi de energie, cât ºi la cele din aval, cu deosebire
construcþia de maºini

În þãrile dezvoltate, dupã cel de-al doilea rãzboi mondial, aceste
ramuri au încetat sã domine tehnic procesele economice ºi sã influenþeze
hotãrâtor fluctuaþiile economice, ca urmare a acþiunii puternice a unor
factori, în cadrul cãrora progresul tehnic ºi competitivitatea produselor pe
pieþele internaþionale ocupã un loc central.

În economia noastrã, prin structura ºi dimensiunile sale, sectorul
producþiei de bazã ºi-a amplificat poziþia de pilot destabilizator, intrând într-o
crizã profundã cu ample efecte de antrenare.

Cu toate cã în 1989 acesta ºi-a pãstrat caracterul de sector privilegiat,
mai ales în aprovizionarea cu materii prime ºi materiale, producþia în cadrul
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sãu a intrat în declin. Metalurgia feroasã ºi neferoasã, chimicã, energia
electricã ºi alte ramuri au înregistrat scãderi cuprinse între 2-5% faþã de
anul anterior.

Confruntarea cu starea realã în cadrul întregii economii a avut loc în
1990. Ca urmare, la majoritatea produselor, scãderile au fost considerabile,
producþia reprezentând 38-80% faþã de realizãrile anului 1989.

Abaterea evoluþiei industriei de bazã de la mersul crizelor ciclice
constã în faptul cã ea continuã sã antreneze forþe ale declinului în
desfãºurarea proceselor economice. În 1990, cel de al doilea an al crizei, în
condiþiile penurie! de materii prime, materiale ºi devize libere, creºterea
stocurilor în economie a blocat 125 miliarde lei din venitul naþional, adicã
18% din valoarea acestuia. Ele au fost aproape de douã ori mai mari decât
alocaþiile din venitul naþional pentru investiþiile nete (63 miliarde lei) deºi a-
cestea pot acþiona pentru redresare.

Principala cauzã o constituie timpul economic pe care ii implicã
restructurarea ramurilor în perioada specificã de trecere la economia de
piaþã, atâta timp cât nu funcþioneazã mesajul preþurilor în alocarea
resurselor.

Totodatã, ramurile de bazã au întreþinut o adevãratã foame de devize,
mãrind dependenþa întregii economii de importuri în condiþiile
necompetitivitãþii produselor ºi ale rambursãrii accelerate a datoriei externe.

În 1989, pentru 1 leu venit naþional creat au fost necesare resurse din
import în valoare de 23 bani.

Potrivit datelor din balanþa legãturilor între ramuri, numai pentru
ramurile din industria extractivã resursele importate au reprezentat 40% din
totalul celor folosite.

Pe lângã industria de bazã, un loc aparte în manifestãrile crizei revine
agriculturii.

Dupã cum se ºtie, teoria ciclurilor economice nu cuprinde în sfera
acestora fluctuaþiile producþiei agricole. Alternarea recoltelor bune ºi slabe la
intervale neregulate în timp, determinatã de factori naturali, extraeconomici,
modificã natura acestor evoluþii Acestea sunt fluctuaþii fizice, cu caracter
sezonier, pe perioade scurte, ce nu se încadreazã în ritmul ºi durata
depresiunilor ciclice.

Variaþiile recoltelor nu se transmit în mod necesar asupra întregului
mecanism economic.

În economia de comandã centralizatã din þara noastrã a avut loc o
integrare riguroasã a agriculturii în sistem, care a adãugat factori noi de
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influenþã asupra fluctuaþiilor fizice ale producþiei Forma specificã folositã în
acest scop a constituit-o reglementarea detaliatã a proceselor economice,
care s-a transformat în ceea ce teoria economicã numeºte regimul juridic de
crizã, concretizat în coerciþii ºi interdicþii.

Sistemul preluãrii obligatorii la preþuri simbolice a produselor vegetale
ºi animale, al interzicerii circulaþiei libere a cerealelor ºi produselor
animaliere, al desfiinþãrii practice a pieþei produselor agricole, precum ºi a
salarizãrii în acest sector, a dus la permanentizarea unei crize de
subproducþie ºi subconsum cu efecte asupra întregii economii

De aceea criza s-a manifestat ºi în agriculturã, ca în toate celelalte
ramuri.

În 1989)venitul naþional în agriculturã a scãzut cu 9% faþã de anul
anterior, mai mult decât în industrie ºi în ansamblul economiei.

În perioada postrevoluþionarã abolirea regimului juridic de crizã a
acþionat asupra procesului de creºtere a produsului interior brut agricol. În
1990 acest indicator a crescut cu 31% faþã de 1989.

Revenirea agriculturii la fluctuaþii relativ independente, fizice,
sezoniere, rãmâne legatã de alte schimbãri fundamentale în domeniul
exploatãrilor specifice.

Impactul crizei de sistem cu formarea structurilor pieþei

Pregãtirea ºi aplicarea reformei a început ºi se desfãºoarã pe fondul
a douã mari grupe de dificultãþi, ºi anume cãderea economiei declanºatã în
anul premergãtor revoluþiei, pe de o parte, ºi eradicarea ºi înlocuirea
sistemului comenzii economice centralizate, pe de altã parte.

Pe cât de virulentã, pe atât de subevaluatã a fost prima componentã
a dificultãþilor, disponibilã a fi trecutã pe seama mersului reformei.

Aºa cum s-a vãzut, în 1990, declinul ºi«a urmat cursul în ritmul impus
de dimensiunile crizei, iar reforma a avut propria-i cadenþã, marcatã ºi de
crearea prealabilã, într-un timp specific, a cadrului juridic necesar.

Pe neobservate, s-au acumulat noi dificultãþi de duratã, implicate de
formarea pieþei, vitale pentru reformã, care nu devin viabile numai prin
legiferarea ºi înfiinþarea de instituþii.

Economia de piaþã nu e omogenã, ci structuratã. Nici unul din
segmentele ei nu funcþioneazã pe deplin, iar douã din acestea, ºi anume
piaþa financiarã sau a capitalului ºi piaþa monetarã, se aflã încã în perioada
pregãtirii condiþiilor necesare începutului.
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Procesul de formare a acestor structuri reduce capacitatea de acþiune
pentru relansarea economiei

Funcþionarea acestor segmente, precum ºi a pieþei mãrfurilor ºi
serviciilor, în condiþiile manifestãrii mesajului preþurilor este hotãrâtoare
pentru antrenarea investiþiilor de capital.

Se ºtie cã steaua polarã a investiþiilor o constituie cursul acþiunilor,
care creºte direct proporþional cu randamentul în producþie al agenþilor
economici ºi invers proporþional cu rata dobânzii pe piaþa monetarã.

( )N
i
rC =

C = cursul acþiunii; r = randamentul activitãþii; i = rata dobânzii; JV =
valoarea nominalã a acþiunii.

O legislaþie perfectã a investiþiilor nu prinde viaþã în afara funcþionãrii
acestui mecanism, cu deschideri multiple. În cadrul lui se realizeazã
evaluarea activelor agenþilor economic. Totodatã, declanºarea pe baze
economice a procesului de privatizare, la scarã mare, prin transferul
acþiunilor de stat în proprietatea întreprinzãtorilor ºi, în general, a titularilor
de disponibilitãþi bãneºti, implicã cele douã segmente de piaþã. În funcþie de
semnalul lor ºi mesajul preþurilor devine eficient ºi procesul de restructurare
a producþiei pe ramuri.

Desfãºurarea crizei actuale este sensibil marcatã ºi de formarea
pieþei muncii.

Funcþionarea acestui segment a suferit schimbãri fundamentale în
economia de piaþã contemporanã spre care tindem. Acestea s-au datorat
constituirii unor structuri revendicative, ca elemente noi în structura forþelor
sociale, reprezentate prin sindicate puternice. Noile evoluþii au avut urmãri
importante. Flexibilitatea salariilor în funcþie de cererea ºi oferta de muncã
din perioada ciclurilor clasice ºi-a încetat acþiunea în sensul ieºirii din crizã
prin scãderea continuã a acestora.

Salariile au devenit rigide, fãrã deschidere spre scãdere sub nivelul
dat ºi, ca atare, ele se exprimã prin salariul nominal, nu prin cel real. În
aceste condiþii, numãrul de salariaþi fiind corelat cu creºterea producþiei,
menþinerea salariilor la nivelul existent duce la nefolosirea forþei de muncã
în perioadele de crizã. Aceste modificãri au Scut obiectul analizei ºi
elaborãrii de modele pentru restabilirea echilibrului pe alte cãi în opera lui
Keynes încã din anii ‘30.

Organizarea structurilor sindicale la perioada postrevoluþionarã de Ia
noi a avut un curs accelerat ºi manifestãri de afirmare complexe, înainte de
liberalizarea preþurilor ºi salariilor.
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Viguroasa acþiune revendicativã a fost dominatã de urmãtoarele
caracteristici: substituirea patronatului prin guvern, soluþionarea
revendicãrilor în afara rezultatelor în producþie ale agenþilor economici, de
regulã pe seama bugetului ºi extinderea revendicãrilor la acþiuni sociale, cu
caracter general ºi chiar politic.

Aceste orientãri sunt în afara cerinþelor pieþei muncii
Cadrul funcþionãrii acestei pieþe, sub impulsul forþei revendicative, îl

constituie repartiþia echitabilã ºi conformã cu cerinþele creºterii economice a
profitului realizat întreprindere ºi nicidecum obþinerea de avantaje pe seama
redistribuirii generale a

Mai încãrcatã de consecinþe este necorelarea numãrului de salariaþi
cu evoluþia producþiei în procesul de creºtere a salariilor. Abaterea de la
aceastã relaþie fundamentalã exprimatã de funcþia de producþie, poate duce
la blocarea întregii economii.

Una din formele de manifestare evidentã a acestei decorelãri o
constituie creºterea numãrului de muncitori cu 105 mii în 1990 faþã de anul
anterior, în condiþiile scãderii cu 10% a venitului naþional.

Sub imperiul dificultãþilor se desfãºoarã ºi formarea ºi consolidarea
pieþei mãrfurilor. O componentã majorã a acesteia ºi anume, comerþul cu
ridicata pentru produsele intermediare, care deþin peste 60% din totalul
produsului social, continuã sã lipseascã. Activitãþile de aceastã naturã sunt
îndeplinite în cea mai mare mãsurã de organele cu caracter administrativ de
aprovizionare tehnico-materialã, care au tendinþa prelungirii sub diferite
forme a sistemului repartiþiilor.

Planificarea centralizatã, care se menþine sub diferite forme, poate fi
eliminatã numai prin formarea, pe baze comerciale, a unui segment
indispensabil al pieþei mãrfurilor, constituit din întreprinderi cu ridicata pentru
aprovizionarea ºi desfacerea de produse intermediare. Lipsa acestui
segment pane în pericol funcþionarea normalã a pieþei mãrfurilor ºi duce la
creºterea costurilor trecerii la economia de piaþã. Creºterea considerabilã a
structurilor în 1990 este urmarea perpetuãrii metodelor administrative în
miºcarea produselor intermediare, care va continua sã angajeze statul ºi
bugetul în economie.

Inflaþia ºi evoluþia crizei

O dovadã peremptorie a caracterului atipic al crizei o constituie
specificitatea declanºãrii ºi perspectivelor inflaþiei în þara noastrã.
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S-a subliniat cã depresiunile ciclice erau însoþite de scãderea
preþurilor ºi nu de creºterea lor, iar fluctuaþiile economice din þãrile
dezvoltate coabiteazã cu inflaþia calmã în perioada de expansiune ºi cu cea
controlatã în faza recesivã.

Caracteristica mersului crizei explozive de sistem de la noi,
declanºatã în 1989 constã în faptul cã s-a manifestat în fenomene
inflaþioniste deschise cu o întârziere de aproape doi ani

Dupã cum se ºtie, inflaþia se defineºte printr-o creºtere continuã,
generalã (nu sectorialã) ºi exponenþialã a indicelui general al preþurilor (sub
acþiunea unui mecanism de autopropulsate), dupã depãºirea unui anumit
prag, a cãrui limitã de jos se mãsoarã prin cei mai mic numãr ca douã cifre
(10% anual). Indicele general al preþurilor fiind greu de evaluat, ea este
aproximatã prin indicele preþurilor cu amãnuntul ºi al tarifelor pentru
serviciile prestate populaþiei.

Miºcarea preþurilor ºi tarifelor în 1989 ºi în cea mai mare parte a
anului 1990, când criza ºi-a continuat drumul, a fost departe de aceastã
performanþã, fãrã ca procesul inflaþionist sa fie absent din economic

În adevãr, îin 1989 preturile cu amãnuntul au stagnat, fiind mai mari
cu 0,7% faþã de anul anterior ºi cu 3% faþã de 1985. În cea mai mare parte
din 1990, fluctuaþia lor a fost apropiatã de acelaºi nivel, cu excepþia celor
proiectaþi pe piaþa þãrãneascã.

În schimb, niciodatã nu a fost mai mare ca în aceastã perioadã
creºterea cantitãþii de bani în circulaþie fãrã acoperire, masa de produse cu
costuri ce depãºeau preþurile, cozile la magazine, în aºteptarea de mãrfuri,
degradarea calitãþii produselor ºi alte fenomene asemãnãtoare.

Distorsiunile valorice din toate structurile economiei erau sporite ºi de
supraevaluarea administrativã a cursului de schimb al leului.

Aceste manifestãri de subsol ale inflaþiei criptice care au însoþit criza
au fost acoperite prin sistemul preþurilor fixe, unice pe perioade
nedeteminate, prelungite ºi în 1990.

Trecerea de la inflaþia cripticã la cea deschisã a început în noiembrie
1990, odatã cu prima etapã a liberalizãrii preþurilor ºi apropierii cursului de
schimb al leului de cel real, conferit de poziþia slabã a comerþului nostru
exterior pe pieþele internaþionale.

Desfãºurarea parþialã a crizei ºi reformei sau mai exact a acesteia din
urma pe fondul primei, nu Iasã loc dependenþei dintre liberalizarea preþurilor
ºi inflaþie. Liberalizarea este o piatrã unghiularã a reformei, a formãrii
segmentelor pieþei ºi a resurselor în funcþie de mesajul preþurilor.
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Deºi, propulsate aceste mecanisme, liberalizarea nu este o operaþie
miracol anti-crizã ºi anti-inflaþie.

Experienþa a dovedit ca, în þãrile cu structuri de piaþã consolidate,
trecerea în perioade specifice - de la preþuri controlate la preþuri libere, dace
la anumite rezultate dupã cel puþin un an.

La noi, efectul ei imediat, evaluat de la început, a fost deschiderea
supapelor pentru eliberarea presiunii valorice exercitata de dezechilibrele ce
definesc adâncirea crizei.

Mai mult, inflaþia deschisa nu s-a declanºat lent, ci aproape exploziv,
datoritã acþiunii unor factori multiplicatori, generaþi de modificãrile de
aplicare a sistemului preþurilor fixe pe ramuri economice. Dupã cum se ºtie,
în economia de comandã s-au practicat preþuri mici, subvenþionate de la
buget, în sectorul primar, în principal în industria extractivã, pentru a proteja
ramurile prelucrãtoare. :

Ca urmare, pierderile în economie au crescut an de an, ajungând în
anul declanºãrii crizei (1989) la circa 170 miliarde lei ºi fiind localizate mai
ales în sectorul primar.

Organizarea societãþilor comerciale ºi liberalizarea au rupt lanþul
acoperirii de la buget a pierderilor din economie. Preþurile materiilor prime s-
au corelat cu preþurile lor internaþionale, deoarece acestea se importau în
proporþie de peste 50 % din necesar. Fiind preþuri de piaþã, nivelul lor a
crescut sensibil, depãºind atât distorsiunile datorate pierderilor, cât ºi
supraevaluarea cursului de schimb al leului, de la 16 lei/dolar, prin
devalorizarea cursului, s-a stabilit la 35 lei/dolar.

Dar procesul creºterii nu s-a localizat la preþurile materiilor prime
indigene ºi din import Devenind costuri, acestea se adaugã în cascadã pe
treptele de prelucrare, multiplicându-ºi volumul de 2-3 ori în preþul
produselor finale.

În cea de a doua etapã a liberalizãrii, în aprilie 1991, pe lângã
trecerea cursului de la 35 lei la 60 lei pe dolar, au acþionat ºi alþi factori de
creºtere simplã ºi multiplicatã a preþurilor.

Efecte majore de aceastã naturã au avut liberalizarea salariilor ºi
mãsurile de protecþie socialã. Liberalizarea salariilor a depãºit mobilul
repartiþiei echitabile a beneficiilor din activitatea economicã, al cãror nivel a
fost ºi rãmâne foarte scãzut, ºi al compensãrii creºterii preþurilor.

Structurile sindicale puternice, constituite încã din 1990, au revendicat
ºi frustrãrile prin subevaluarea muncii, practicate în perioada
prerevoluþionarã pe scarã largã ºi prin forme ingenioase care au mers pânã
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la sãptãmâna de lucru de 7 zile. Dar aceste acþiuni s-au desfãºurat pe
fondul ºubred al scãderii producþiei la jumãtate, devenind la rândul lor un alt
factor multiplicator al inflaþiei.

Reflectarea valoricã a acþiunii acestor factori enumerativi a fãcut ca
preþurile cu amãnuntul sã creascã pânã în aprilie 1991 de 2,3 ori faþa de
octombrie Î990, depãºind cu mult pragul de 10% al inflaþiei: Salariul mediu
nominal a crescut de asemenea în aceeaºi perioadã deºi negocierile nu s-
au încheiat încã.

Dimensiunile inflaþiei ºi ameninþarea adâncirii ei nu se reduc la
exprimarea dezechilibrului de duratã de la declanºarea crizei începând din
1990 ele mãsoarã ºi dificultãþile economice care apar în procesul de
formare a economiei de piaþã. De aceea, stabilizarea preþurilor se prevede
în fuziunea acþiunilor de ieºiri din crizã cu cele declanºate de mecanismele
pieþei în curs de constituire.



TENDINÞE ªI PROCESE DE DURATÃ
ÎN EVOLUÞIA ECONOMICÃ A ROMÂNIEI

prof. univ. dr. Victor AXENCIUC

În evoluþia secularã a popoarelor, oricât s-ar schimba rânduielile
economico-sociale ºi regimurile statale, societatea, în ansamblul sãu
material ºi spiritual, menþine incontestabil un fond de elemente de
continuitate; el reprezintã filonul de entitate care afirmã, în istorie ºi în lume,
caracterul propriu, naþional ºi particular, singular ca specific ºi formã, a
respectivei comunitãþi sociale. ªi aceastã continuitate, în substanþa
evoluþiei, indiferent de ritmul ºi amploarea prefacerilor, þine de caracterul, de
fondul ºi comportamentul comunitãþii naþionale, format istoriceºte, în
condiþiile geografice, climatice proprii, prin tradiþiile de activitate materialã ºi
spiritualã, prin patrimoniul resurselor naturale ºi umane, prin zestrea
acumulatã ºi depozitatã în decursul secolelor în fiinþa poporului, cât ºi de o
anume capacitate de acþionare pentru propulsarea spre progres.

În consecinþã, dezvoltarea societãþii, aºa cum afirma profesorul Gusti,
îºi va proiecta prin continuitatea din trecut ºi prezent, trãsãturile ºi
caracterele asupra viitorului.

Aceste sumbre propoziþii introductive urmãresc sã acrediteze ideea
folosului de cunoaºtere a tendinþelor ºi proceselor de duratã, seculare în
evoluþia economiei româneºti.

Voi înscrie aspectele subiectului în intervalul de la mijlocul secolului
XIX la mijlocul secolului XX, în istoria modernã a României, deci mai
aproape de contemporaneitate ºi pentru faptul cã ia anii anteriori am
întreprins cercetarea de reconstituire a datelor statistice ºi de formare a
seriilor pe termen lung asupra economiei româneºti din perioada 1859-
1947; cercetarea, finalizatã cu sprijinul colaboratorilor în cadrul Institutului
de Economie Naþionalã, cuprinde domeniile principale ale economiei
româneºti expuse în mai multe volume de date statistice istorice.

Aspectele abordate în comunicare au astfel un suport de argumente
prin comensurarea cantitativã a proceselor ºi fenomenelor pe care le
prezintã.

Intervalul în care se plaseazã subiectul temei noastre poate fi în cea
mai cuprinzãtoare formã caracterizat ca secolul modernizãrii societãþii
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româneºti; punctul de plecare s-a reprezentat o stare economico-socialã
patriarhalã; înapoiatã, încorsetatã de regimul feudal, încãrcat de privilegii,
de o parte ºi lipsit de drepturi economice ºi libertãþi cetãþeneºti de alta.

În cursul unui secol, viaþa economicã a þãrii s-a transformat
fundamental sub acþiunea determinantã a Unirii Principatelor la 1889, a
înlãturãrii regimului feudal agrar - 1864 - a procesului de democratizare
treptatã a vieþii politice, a instituþionalizãrii ºi legiferãrii proprietãþii private, a
economiei de piaþã, a dobândirii independenþei statale, a sãvârºirii unitãþii
naþionale statale din 1918, a promovãrii politicii de stimulare a sectoarelor
moderne ale organismului economiei naþionale, de rãspândire a
învãþãmântului ºi culturii.

Pe acest fundal ascendent de înnoire a þãrii, vastul domeniu al vieþii
economice aduce o contribuþie hotãrâtoare la fondarea ºi ridicarea edificiului
societãþii moderne româneºti.

Studierea retrospectivã a organismului economiei naþionale pune în
evidenþã o serie de tendinþe ºi procese economico-sociale, desfãºurate pe
termen lung, specifice întregii dezvoltãri, cum ar fi: transformarea economiei
naturale în economie de piaþã; prefacerea marii proprietãþi funciare
latifundiare în micã proprietate þãrãneascã; mecanizarea producþiei sociale;
urbanizarea aºezãrilor; formarea aparatului tehnico-economic naþional,
angajarea economiei româneºti în piaþa mondialã etc.

În timpul afectat comunicãrii vom prezenta unele consideraþiuni
asupra primelor trei tendinþe ale evoluþiei.

Transformarea economiei naturale în economie de piaþã, începutã cu
secole în urmã, pe teritoriul României, în toate epocile precedente a rãmas
limitatã la un sector restrâns: chiar în perioada Unirii - 1859 - economia
naturalã, închisã apare încã predominantã în ansamblul producþiei sociale;
aceasta ºi pentru faptul cã peste 4/5 din populaþia þãrii era cantonatã la
sate; monografiile rurale aratã cã gradul de autosatisfacere a gospodãriei
þãrãneºti - majoritatea clãcaºi dependenþi - ajungea la 75-80% din consum;
numai marea gospodãrie boiereascã transforma în marfã o parte din
producþia sa.

Totodatã, sectorul de prelucrare: meºteºugurile, atelierele,
manufacturile ºi comerþul aveau o pondere redusã în activitatea economicã;
în schimb industria casnicã era înfloritoare ºi ocupa un loc decisiv în
gospodãrie.

Dupã 1859, noul stat modern român declanºeazã o acþiune de creare
a cadrului instituþional ºi legislativ al economiei libere, de piaþã, de
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întemeiere ºi dezvoltare a infrastructurilor moderne-mecanizate ºi de
stimulare a producþiei ºi schimbului; în consecinþã transformarea economiei
naturale în economie bãneascã ia amploare, producându-se într-un ritm
alert; o parte tot mai mare a producþiei sociale devine marfã, intrã în circuitul
bãnesc al pieþei; procesul este ulterior potenþat de crearea ºi extinderea
importantã a sectoarelor noi neagricole; industria mecanizatã, de fabricã,
construirea cãilor ferate ºi a comunicaþiilor, a sistemului de credit ºi bancar
etc.

Astfel cã la începutul secolului XX, relaþiile bãneºti stãpânesc
principalele forme de producþie ºi canalele sale de circulaþie ºi schimb, în
afarã de zonele încã întinse de economie naturalã din mediul rural.

Aceasta a avut semnificaþie ºi a constituit totodatã premisa pentru
generarea ºi proliferarea largã a formei superioare a producþiei de mãrfuri,
cea capitalistã; capitalul autohton ºi strãin, aflã acum mediul adecvat
funcþionãrii ºi extinderii sale; însã, deºi manifestãrile sale iniþiale pe teren
românesc se descoperã încã la începutul secolului 19, dupã 100 de ani
componentele moderne: capitalul industrial, capitalul bancar etc., sunt încã
tinere, nematurizate ºi fãrã forþa necesarã de prefacere din temelii a
organismului economic naþional.

În cadrul economiei de piaþã, predominantã de acum în þarã,
producþia capitalistã ocupã o poziþie încã secundarã; faþã de avuþia
naþionalã, estimatã de 26 mdr. lei aur, în 1913, totalul capitalului social
utilizat reprezenta 1,3 mdr. lei.

Cu toate acestea, nervul central al miºcãrii economice, în special
urbane, revenea capitalului; el provoca impulsul ºi mobilul dezvoltãrii mai
rapide a producþiei sociale.

Perioada care urmeazã pânã în deceniul patru secolul 20 confirmã
tendinþa puternicã de restrângere a economiei naturale, extinderea celei de
piaþã, în cadrul cãreia economia capitalistã avanseazã victorioasã.

La sfârºitul acestui deceniu economia româneascã se prezenta
radical transformatã ºi dominatã de relaþiile bãneºti de capital. Dupã
conþinutul ºi formele acestora, organismul naþional se afirma în structurã
pluralistã:

− sectorul cel mai activ ºi mai puternic se reprezenta prin economia
mare capitalistã - în industrie, comerþ, bãnci ºi credit, asigurãri ºi în
micã parte în agriculturã;

− sectorul de stat, deþinãtor al principalelor mijloace de transport ºi
comunicaþie ale þãrii: cãile ferate, telefonul ºi telegraful, radioul,
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unele întreprinderi de marinã ºi aviaþie, posturile ºi docurile, avea
poziþii însemnate ºi în industria extractiyã, în unele instituþii
bancare private, poseda 1/3 din fondul forestier al þãrii, suprafeþe
de teren de peste 2 mil. ha, ºi multe alte bunuri economice;
valoarea patrimoniului sãu depãºea mãrimea capitalului mare,
privat;

− sectorul micii producþii ºi micului schimb era reprezentat de
majoritatea gospodãriilor þãrãneºti-cea. 3,2 milioane-peste 200 000
mici meseriaºi ºi 180 000 mici comercianþi.

Mecanismul pieþei libere asigurã articularea ºi funcþionarea, în condiþii
de concurenþã, a acestor componente ale organismului economic naþional;
tendinþele majore evoluau cãtre concentrarea ºi centralizarea marii producþii
ºi schimbului în industrie ºi bãnci, pe de o parte, ºi lupta de rezistenþã, de
supravieþuire a micii producþii pe de alta.

În consecinþã, pe termen lung, în economia de piaþã sesizãm douã
tendinþe de naturã diferitã, cu ritmuri diferite dar în aceeaºi direcþie:
prefacerea economiei naturale în economie bãneascã simplã ºi
transformarea acesteia în economie mare capitalistã; prima tendinþã era
lentã ºi limitatã istoriceºte; a doua, rapidã, deschisã ºi propulsoare a forþelor
productive.

Astfel, în secolul analizat, unul din procesele cele mai adânci ºi
cuprinzãtoare ale vieþii economice, transformarea vechilor forme, închistate,
în forme noi dinamice, parcursese partea cea mai mare a traseului cãtre o
economie modernã.

Se cuvine, la încheierea acestei probleme, sã facem o rectificare
pentru istoria noastrã economicã: în regimul trecut din considerente
ideologice ºi politice, în scopul justificãrii unei dezvoltãri mai devreme a
capitalismului în România ºi, respectiv, a forþelor ºi contradicþiilor sale, în
documentele oficiale ºî în unele lucrãri de istorie, s-a supraestimat în mod
deliberat nu numai perioada de apariþie a economiei capitaliste ci ºi aria de
cuprindere; în acest sens, apariþia sa era plasatã în a doua jumãtate a sec.
18, iar predominarea acestor raporturi în economia naþionalã la începutul
secolului 20; de aici derivau numeroase implicaþii ºi denaturãri pentru
interpretarea evoluþiei societãþii româneºti ºi a fazelor sale istorice; la baza
viziunii menþionate se afla asimilarea parþialã sau integralã a producþiei mici
ºi mijlocii de mãrfuri cu marea producþie modernã, confundarea celor douã
forme ale economiei de piaþã, urmãrite mai sus.
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A doua problemã a comunicãrii priveºte tendinþa, procesul prefacerii
marii proprietãþi funciare în micã proprietate þãrãneascã; ea are cel puþin
semnificaþia ºi importanþa naþionalã a temei precedente.

Prin reformele agrare de ia 1864,1921 ºi 1945, deci în decurs de opt
decenii, marea proprietate funciarã latifundiarã a fost transformatã în micã
proprietate þãrãneascã.

Este de subliniat cã procesul pe termen lung, de dispersare a marii
proprietãþi a atras dupã sine ºi fãrâmiþarea exploataþiilor mari, cu efecte
negative asupra producþiei agricole a þãrii.

Acþiunea de transformare a întregii mari proprietãþi latifundiare private
în micã proprietate s-a desfãºurat nu din necesitãþile obiective ale
competiþiei economice pentru sporirea randamentelor ºi eficienþei producþiei
agricole, ci din cerinþe sociale, de împroprietãrire a þãrãnimii ºi din
deziderate politice, de reducere a puterii proprietarilor latifundiari în viaþa
social-politicã a þãrii; procesul s-a desfãºurat astfel pe cale extraeconomicã,
prin impunerea legilor de expropriere amarilor proprietari funciari.

Tendinþei determinante de difuzare a marii proprietãþi ºi marii
exploatãri funciare, în aceastã perioadã de peste opt decenii, nu i-a
corespuns ºi una de contracarare, de centralizare a exploataþiilor mici, prin
cumpãrãri de pãmânt sau formare de asociaþii viabile, ca în occident, pentru
constituirea exploataþiilor mari, optime din punã de vedere economic.

În anul 1940, suprafaþa gospodãriilor mild. - pânã la 10 ha - cuprindea
63% din total, a celor de 10-100 ba - formate în afara efectelor reformelor
agrare-constituiau 24%, iar întinderea exploataþiilor mari, 13% din totalul
suprafeþelor agricole individuale.

Astfel, România ajunge la sfârºitul perioadei una din þãrile cu cea mai
întinsã micã producþie - proporþional-în agriculturã, bazatã pe inventar
înapoiat ºi incapabilã de progres economic, cu o largã suprapopulaþie, de
milioane de þãrani, latentã ºi cu unul din cele mai reduse niveluri de viaþã din
Europa.

Întinsa micã producþie agricolã cu greu rezistã concurenþei
gospodãriilor mijlocii ºi mari, ºi toate împreunã erau lovite de concurenþa
internaþionalã. Sprijinul material ºi eficient al statului pentru agriculturã,
solicitat vehement, apãrea imposibil de la un buget care-ºi trãgea la rândul
sãu, veniturile principale prioritar din agriculturã.

O parte din efectele dezacordurilor celor douã tendinþe, în miºcarea
proprietãþii funciare, se regãsesc în analiza orientãrilor producþiei agricole.
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Cea mai importantã orientare manifestatã pe tot parcursul secolului
19 ºi al începutului secolului 20, a fost trecerea de la caracterul animalier-
cerealier al producþiei agricole la cel pronunþat cerealier.

Cerealizarea agriculturii, cu adânci implicaþii în economie, s-a
desfãºurat prin lãrgirea suprafeþelor arabile pe seama desþelenirilor ºi
restrângerii pãºunilor ºi fâneþelor, ceea ce a condus la douã rezultate: la o
supraproducþie de cereale - care a fost îndreptatã pentru export - ºi la criza
zootehniei româneºti.

Suprafaþa pãºunilor la 100 de locuitori, se micºoreazã de la 90 ha în
1862/66 la 21 ha în 1944/47. În consecinþã, diminueazã ºi ºeptelul:
reveneau 85 animale în etalon vitã mare la 100 locuitori în 1860 ºi 21
animale în 1938 ºi 1947.

Importantã este evoluþia producþiei de cereale pe locuitor: 1862/66:
409 kg, 1911/15:824kg, 1934/38: 584 kg; 1944/47: 257 kg.

Deºi randamentele erau mici, predominarea cerealelor în suprafaþa
arabilã, folosirea lor redusã pentru furajarea animalelor explicã ºi exportul
însemnat al României: în 1911/15 în medie 3 mil. tone, iar în 1934/38 numai
1,5 mil. tone; când importul anual al Europei era în medie de 30 mil. tone
este cel puþin exagerat sã se afirme cã România reprezenta grânarul
continentului.

Intratã printre ultimele þãri din Europa pe calea modernizãrii vieþii
economice România a cunoscut, în secolul studiat, o tendinþã ascendentã
de mecanizare a economiei; este epoca în care se trece de la forþele
naturale motrice la forþele mecanice motrice; maºina cu aburi, apoi motorul
cu aprindere internã, motorul diesel ºi electric se rãspândesc în toate
ramurile. La început, maºinile cu abur ºi batozele sunt importate anual cu
sutele pentru treieratul cerealelor, un alt val de mecanizare cuprinde
morãritul, înlocuindu-se ºi aici treptat forþele naturii - animalele, apa ºi
vântul; al treilea val al mecanizãrii, de mari proporþii, are loc în transporturi -
aºezarea drumurilor de fier - între 1870-1914, pe 3 500 km cu sute de
locomotive ºi zeci de mii de vagoane; transportul pe apã trece de la
corãbiile cu pânze la vapoare cu aburi; concomitent se introduce telegraful
ºi telefonul în comunicaþii publice ºi private; toate comunele ºi oraºele se
leagã între ele printr-o reþea de comunicaþie mecanizatã.

În sfârºit, temelia mecanizãrii, fondarea industriei mari se desfãºoarã
mai susþinut din deceniul nouã al secolului trecut; se creeazã fabrici ºi
ateliere cu maºini ºi forþã motrice, punându-se bazele ramurilor ºi
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subramurilor industriei moderne, în proporþie de 80-90% cu capitaluri ºi
tehnicã de import.

În perioada interbelicã procesul se extinde ºi devine predominant
asupra sectorului industrial; meºteºugurile ºi atelierele cu muncã manualã,
covârºitoare în 1860 în câmpul industrial îºi reduc rolul ºi importanþa; în
1938 ele mai reprezentau doar 1/5 din potenþialul de producþie ai þãrii.

O imagine sunt eticã ne furnizeazã totalul puterii motrice folosit: în
1860, forþa motoarelor cu aburi echivala cu cea 350 Kw; în 1901, puterea
motrice a þãrii era de 413 mii Kw, iar în 1915 de 1020 mii Kw. Potenþialul
sporeºte dupã 1918 prin sportul noilor provincii cât ºi prin dezvoltarea lui în
continuare: în 1938, România avea instalaþi 5363 mil. Kw care se distribuiau
astfel: industria mare - 22%, transporturile feroviare, fluviale ºi maritime -
73% ºi agricultura - 5%.

Procesul de mecanizare a producþiei sociale, tranziþia de la baza
manufacturierã la cea tehnicã modernã a economiei era însã departe de a fi
încheiatã; agricultura, o parte a activitãþilor de prelucrare ºi servicii
continuau sã funcþioneze cu forþe manuale.

Cu toate acestea, maºinismul revoluþionase din temelii o mare parte
din producþia materialã ºi serviciile organismului economic naþional, ridicase
în medie de 7-12 ori productivitatea muncii faþã de agriculturã, transformând
România, în cinci decenii, dintr-o þarã eminamente agrarã în 1888 în una
agrar - industrialã în 1938.

Economia de piaþã generalizatã, articulatã cu efectele maºinismului în
plinã ofensivã, au antrenat mutaþii radicale în viaþa economico-socialã ºi
spiritualã a þãrii; avanseazã procesul de urbanizare, se ridicã centre
moderne industrial-comerciale ºi culturale, amenajate cu mari edificii ºi
locuinþe etajate, canalizare, apã curentã, iluminat electric etc., toate
inexistente în 1859; oraºele mai mari lichideazã caracterul ºi înfãþiºarea
orientalã, dobândesc modernitatea europeanã contemporanã, mediul urban
este înzestrat cu ºcoli pentru învãþãmântul primar ºi liceal, instituþii de
sãnãtate ºi culturã, tipografii ºi sute de publicaþii, iar în marile oraºe apar
institute de învãþãmânt superior ºi universitãþi.

Deºi mult mai puþin ºi mai greoi, sfat atrase parþial în modernizare ºi
satele; apar case mai bune, diminueazã numãrul bordeelor, se ridicã ºcoli -
învãþãmântul elementar este declarat obligatoriu; drumurile de pãmânt,
singurele existente în 1859, stat acoperite pe zeci de mii de km cu piatrã;
cãile ferate, telegraful ºi telefonul conexeazã oraºele ºi multe comune la
traficul general intern ºi european; prin învãþãtori, preoþi, administraþie, cãrþi,
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pãtrunde ºi culturala sate. Cu toate acestea, majoritatea ruralului românesc
rãmâne înapoiatã; la recensãmântul din 1930, peste 47% din populaþie
ruralã ºi 22% din cea urbanã era analfabetã; lampa de petrol constituie
principala sursã de Iluminat, iar consumul de produse industriale pe locuitor
se aratã a fi din cele mai scãzute în Europa.

În dezvoltarea sa, oraºul se desprinde ºi se depãrteazã de sat; se
profileazã tendinþa de duratã a decalajului sever al condiþiilor ºi modului
deviatã ale oraºului – superioare - ºi ale satului – inferioare - uneori chiar
mizere.

Trecând însã peste acestea, marea transformare de la înapoierea
economicã feudalã la dezvoltarea modernã este o realitate incontestabilã a
istoriei României care a propulsat poporul român într-o etapã superioarã de
civilizaþie materialã ºi spiritualã.



MODELAREA MACROECONOMICÃ
ªI TRANZIÞIA LA ECONOMIA DE PIAÞÃ

acad. Emilian DOBRESCU

1) Din punct de vedere epistemologic, modelarea economicã se aflã,
în perioada tranziþiei într-o situaþie de neinvidiat. Ea nu se poate dezvolta
deductiv, neexistând încã o teorie coerentã a acestei faze istorice, dar nici
practica nu este îndeajuns de edificatoare pentru a conferi consistenþa
necesarã demersului inductiv. Existã, însã, ºi un oarecare avantaj: acela cã,
prin rigoarea pe care o impune ºi datoritã faptului cã este testabilã în sens
popperian, modelarea - deºi nu complet imunã - este totuºi, mai puþin
vulnerabilã la iluziile “ºtiinþifice” pe care le alimenteazã autoinsuficienþa
intelectualã, fisurile ascunse de raþionament sau ataºamentul emoþional faþã
de anumite ipoteze.

Nu ne rãmân decât aproximaþiile succesive, aceastã lucrare nefiind
decât un prim inventar al problemelor specifice pe care tranziþia te pune în
acest domeniu al cercetãrii.

a) Una dintre cele mai importante este modificarea tipologiei agenþilor
economici ca efect al mutaþiilor ce se produc în domeniul proprietãþii Este
vorba nu numai de extinderea sectorului privat, ci ºi de restructurarea
subiectualã a elementelor proprietãþii de stat Dupã cum este cunoscut,
sistemul agenþilor economici este deosebit de mobil ºi în statele cu
mecanisme de piaþã tradiþionale. În cadrul acestora însã, schimbãrile
decurg, de regulã, din însãºi procesele economice, în timp ce tranziþia
situeazã pe prim plan mãsurile instituþionale.

b) În al doilea rând, se inverseazã raportul dintre economia realã ºi
economia nominalã. Dintr-o replicã pasivã a proceselor tehnico-materiale în
condiþiile conducerii hipercentralizate, procesele monetare capãtã un rol tot
mai activ, chiar determinant, în condiþiile economiei de piaþã.

Tranziþia atrofiazã vechea corelaþie, însã fãrã a o elimina integral ºi
fãrã a asigura, mai ales la început, instaurarea efectivã a celei noi. Fluxurile
bãneºti, puternic dinamizate de reformã, se grefeazã pe structuri productive
destul de rigide. Asistãm astfel, la o rupturã între economia nominalã ºi
economia realã, cu numeroase fenomene paradoxale, cum ar fi coexistenþa
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inflaþiei cu subproducþia schimbãrilor comerciale între unitãþi afectate de
blocajul financiar în lanþ.

c) Modelarea maroeconomicã a avut ºi va avea mereu de înfruntat
spinoasa ºi mult controversata problemã a agregãrii. Tranziþia adaugã, însã,
complicaþii suplimentare. Introducerea mecanismelor pieþei face ca aºa
numitele preferinþe economice impuse prin pârghiile administrative de
comandã sã fie masiv înlocuite cu preferinþe statistice. Se schimbã, de
aceea, însuºi conþinutul mãrimilor agregate. Ca urmare, chiar dacã datele
din sistemul de evidenþã al producþiei materiale se recalculeazã în
metodologia conturilor naþionale, obþinem serii doar formal unitare, ele
având o substanþã social-economicã hibridã.

Aceasta ar fi o a treia chestiune.
d) Multiple consecinþe are, de asemenea, modificarea

comportamentului agenþilor mici, care cumuleazã efectul noilor coordonate
ale dezvoltãrii societãþii, înainte de toate al schimbãrii matricei sale
axiologice,

În plus, destructurarea vechiului mecanism se produce mult mai rapid
decât pot fi operaþionale reglajele de piaþã, astfel cã o mare parte a vieþii
economice nu se i conformeazã nici unui sistem previzibil de reguli de
conduitã. Stresul provocat conflictele socio-grupale, precum ºi de
amplificarea incertitudinii, se repercuteazã direct asupra economiei.
Inevitabil, deci, comportamentul economic este instabil, greu de anticipat.

2) Existã, desigur, ºi alte probleme de complexitate similarã,
circumspecþia ce planeazã asupra modelãrii macroeconomice în perioada
tranziþiei fiind pe deplin îndreptãþitã ºi de înþeles. De altfel, experienþa
statelor occidentale a evidenþiat ºi ea o oarecare fluctuaþie a ceea ce am
putea numi “creditul public” acordat modelãrii relativ ridicat, chiar
supradimensionat, în condiþiile dezvoltãrii normale a economiei ºi destul
scãzut atunci când evoluþia acesteia este marcatã de schimbãri profunde.

Sã ne reamintim, de exemplu, cã perioada mai puþin prielnicã a
reconstrucþiei postbelice a fost urmatã de un boom prelungit al modelãrii. În
anii ‘70-’80, ea a intrat însã, în serioase dificultãþi, deoarece sistemele
elaborate îndeosebi în anii ‘50-’60 reflectau - atât structural, cât ºi
informaþional - experienþa fazei ascedente a macrociclului declanºat dupã
cel de-al doilea rãzboi mondial. Apariþia fazei descendente a acestuia -
punctatã de stocurile petroliere ºi alte crize de proporþii - crearea premiselor
ºi iniþierea efectivã a unor adânci mutaþii tehnologice au modificat radical
termenii problemei, vechile modele înregistrând tot mai multe eºecuri de



72

previziune. Treptat, însã, a devenit limpede cã nu metoda în sine, trebuie
incriminatã, ci aplicaþiile sale inadecvate unor realitãþi esenþialmente
schimbate. Simptomele reabilitãrii acestui instrument s-au înmulþit în a doua
parte a deceniului trecut.

3) Lucrãrile ce se desfãºoarã în INCE. Încearcã sã apropie modelarea
macroeconomicã de specificitatea proceselor tranziþiei din România, având
ca puncte de sprijin experienþa internaþionalã pe care ne strãduim sã o
asimilãm cu discernãmântul cuvenit, ansamblul cercetãrilor întreprinse în
unitãþile institutului, colaborarea cu organismele de specialitate ºi catedrele
universitare. În principiu, eforturile sunt orientate în douã direcþii, cu posibile
interferenþe, dar fãrã obligativitatea condiþionãrii lor reciproce. În cadrul
Institutului Naþional se urmãreºte realizarea unui model general pentru într-o
economie, iar unitãþile componente îºi fundamenteazã modele sectoriale, cu
un pai avansat de detaliere structuralã.

Pentru nivelul macroeconomic - el constituind, de altfel, obiectul
prezentei comunicãri - cercetãrile de pânã acum au conturat necesitatea
axãrii modelului pe problematica formãrii ºi utilizãrii produsului intern brut.
Pornindu-se de la obiectivul simulãrii mecanismelor economiei de piaþã, se
preconizeazã ca funcþiile de producþie, care definesc oferta potenþialã, sã fie
dublate de funcþii corespunzãtoare ale cererii. Tot prin relaþii econometrice
vor fi exprimate procesele distribuirii ºi redistribuirii FIR, gradul de
bugetizate a economiei naþionale, masa monetarã, dinamica preþurilor. Un
loc important este rezervat estimãrii indicatorilor protecþiei sociale. Modelul
este destinat astfel schiþãrii unor scenarii de dezvoltare a economiei
româneºti, diferenþiate în raport de: evoluþia previzibilã a cererii, resursele
energetice disponibile, soldul balanþei comerciale, diverse politici
structurale. El este conceput la dimensiuni rezonabile ºi aceasta din motive
nu numai tehnice, ci, într-un anumit sens, ºi de ordin principial. Experienþa
mondialã a demonstrat, de altfel, cã valoarea cognitivã a unui model nu este
de loc proporþionalã cu numãrul relaþiilor sale.

“Cu cât este mai complicat modelul ºi cu cât este mai mare numãrul
variabilelor pe care le conþine - arãta N. Georgescu Roegen - cu atât mai
mult scapã controlului nostru mintal, singurul posibil în ºtiinþele sociale.. La
urma urmelor, un model «simplist» poate fi o reprezentare mai lãmuritoare a
procesului economic cu condiþia ca economistul sã-ºi fi dezvoltat priceperea
în aºa mãsurã încât sã poatã alege câteva elemente semnificative din
mulþimea faptelor învãlmãºite.. Un model «simplist» care conþine numai
puþini factori aleºi cu grijã este ºi un îndrumãtor de acþiuni mai puþin
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înºelãtor” (N. Georgescu-Roegen - “Legea entropiei ºi procesul economic”,
Editura Politicã Bucureºti 1979, pag. 545-546). Aceastã remarcã,
aparþinând unei incontestabile autoritãþi ºtiinþifice, este deosebit de
pertinentã pentru condiþiile tranziþiei.

Care sunt demersurile posibile pentru soluþionarea celor patru
categorii de probleme, semnalate la început?

4) în ceea ce priveºte tipologia agenþilor economici, gruparea
adoptatã de sistemul conturilor naþionale-anume: firmele, gospodãriile
populaþiei, administraþia publicã, instituþiile financiar-bancare ºi strãinãtatea
(restul lumii) - apare necesarã din douã cauze. Modelul urmeazã sã
funcþioneze în baza noului mod de organizare a evidenþei în þara noastrã,
construit pe principiile acestui sistem. Pe de altã parte, clasificarea S.N.C.
structureazã agenþii economici în raport de caracteristicile lor
comportamentale ceea ce este extrem de important pentru relevanþa
lucrãrii.

Este drept cã prima grupã, cea a firmelor, apare destul de neunitarã.
S-ar putea adopta diverse criterii de subdivizare, cel mai interesant pentru
modelarea macroeconomicã fiind, dupã pãrerea mea, regimul de
funcþionare a unitãþilor - concurenþial sau nonconcurenþial. Chestiunea
trebuie încã aprofundatã, deoarece delimitarea este greu de fãcut mai ales
în faza tranziþiei, când în unele domenii concurenþa, deºi permisã juridic,
este imposibilã faptic, iar în altele ea nu se manifestã direct, ci prin
intermediul sau mãcar la intersecþia cu economia subteranã.

5) Complexitatea corelaþiei ce se formeazã în aceastã perioadã între
economia realã ºi cea nominalã face necesar ca modelarea sã nu se
limiteze la una din ele, oricare ar fi, ci sã încerce soluþii combinate. Astfel, în
afara fluxurilor monetare - care pot fi urmãrite atât la nivelul economiei în
ansamblu, cât ºi al fiecãreia din cele cinci categorii de agenþi modelul ar
trebui sã exprime ºi principalele schimburi interramuri. Analizele de pânã
acum pentru urmãtoarea configuraþie: agricultura, energetica, materiile
prime neagricole, industria produselor de primã prelucrare, industria
alimentarã, a celorlalte bunuri de consum, restul industriei prelucrãtoare,
construcþiile, serviciile. Din chiar enumerare reiese intenþia ca structura
economiei sã poatã fi studiatã din mai multe puncte de vedere, între care se
detaºeazã rolul agriculturii, energointensivitatea producþiei, ponderea
industriei prelucrãtoare, amploarea sectorului terþiar.

“Mini-BRL-uI astfel constituit va trebui sã fie perfect compatibil cu
“maxi BRL-”ul de 105 ramuri întocmit de Comisia Naþionalã de Statisticã.
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Urmãrirea simultanã a proceselor nu numai din sfera monetarã, ci ºi
din cea tehnico-materialã impune adoptarea unor formule specifice ºi în
domeniul mãsurãrii. Astfel, în unele faze de calcul se justificã utilizarea
preþurilor constante sau chiar a unor mãrimi fizice, mai apte pentru
investigarea economiei reale, iar în altele este necesar sã. se apeleze Ia
preþurile curente - indispensabile în analiza economiei nominale. Pentru
studierea premiselor convertibilitãþii, a problemelor integrãrii în economia
mondialã, modelul ar trebui sã permitã determinarea cursului valutar de
echilibru pentru import ºi export, precum ºi a condiþiilor care l-ar face posibil.

Ar fi de reþinut cã însuºi indicele general al preþurilor sã fie disociat
într-un subindice calculat la costurile constante ale factorilor de producþie ºi
un altul care sã exprime numai modificarea acestor costuri. Primul ar oglindi
îndeosebi schimbãrile privind productivitatea muncii, consumurile materiale
ºi energetice, gradul de utilizare a capacitãþilor de producþie, calitatea
mãrfurilor, iar cel de-al doilea pe cele din domeniul veniturilor. Problema nu
este deloc simplã-mai ales în cazul separãrii acestor subindici la nivelul
produselor intermediare-dar meritã a fi studiatã, rezolvarea ei puþind fi utilã
în analiza discrepanþei dintre economia realã ºi economia nominalã.

6) Multe complicaþii provin ºi din faptul cã parametrii funcþiilor
econometrice urmeazã sã fie determinaþi în condiþiile unor serii de date
care, chiar dacã sunt omogenizate metodologic, în fond rãmân eterogene.
Aplicarea mecanicã a metodelor uzuale de ajustare poate transforma
modelul într-un exerciþiu steril. Pentru a se preveni acest pericol, seriile
statistice hibride se cer utilizate cu deosebitã precauþie ºi numai dupã
examinarea inerþialitãþii proceselor evaluate - problema este încã deschisã
pe plan ºtiinþific.

Fãrã pretenþia unei definiþii riguroase, inerþia este tendinþa obiectivã a
unui proces de a-ºi reproduce - identic sau cu modificãri neesenþiale -
caracteristicile formate în cursul evoluþiei precedente (Emilian Dobrescu -
“The optimum economic macro-cycle”, Revue Roumaine des Sciences
Sociales, serie des sciences economiques, Tome 27, no. 2,1983, p. 110).
Cantitativ inerþialitatea ar fi exprimabilã de exemplu, prin raportul dintre
submulþimea acelor elemente ale unui proces care nu se modificã în
intervalul considerat ºi mulþimea totalã a elementelor sale, evident sub
rezerva comensurãrii lor într-un sistem care sã permitã un astfel de raport.
În aceastã, accepþiune, coeficientul inerþialitãþii variazã între unitate, în cazul
unui proces ale cãrui componente nu suferã nici o modificare, ºi zero când,
în perioada de referinþã el se schimbã complet Este vorba, desigur, doar de
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un mod posibil de abordare a problemei, soluþionarea ei necesitând o
cercetare mult mai aprofundatã.

Important pentru discuþia de astãzi, este, însã, faptul cã procesele
economice, prin caracteristicile ºi funcþionalitatea lor, nu posedã aceeaºi
inerþialitate. În cazul unora - ca, de pildã, cele legate de structura tehnico-
materialã a economiei, evoluþiile demografice etc.-ea este relativ
accentuatã, în timp ce pentru altele-cum ar fi partea dinamicã a tezaurului
informaþional, formele concrete ale nevoilor - aceastã inerþialitate este mult
mai redusã. Mãsura în care seriile statistice sunt utilizabile pentru
calcularea unor funcþii econometrice depinde de inerþialitatea proceselor pe
care le oprimã. Tranziþia schimbã inerþialitatea multor procese ºi, de aceea
o mare parte a modelului macroeconomic într-adevãr nu poate apela la
acest gen de informaþii. Absenþa seriilor de date cu trenduri cristalizate ar
urma sã fie suplinitã prin estimãri de expertizã, modelarea cãpãtând astfel
un pronunþat caracter interdisciplinar.

7) Instabilitatea comportamentalã a agenþilor economici este probabil
cea mai grea problemã. Fãrã minuþioase cercetãri sociologice ea este
indisolubilã, întrucât ar fi o gravã eroare sã ne bizuim doar pe scheme
abstracte, indiferent de sursa conceptualã din care provin. Pentru
formalizare, se va impune în unele cazuri adoptarea unor funcþii complicate.
Intre altele, s-ar putea sã fie necesar ca, pentru acelaºi indicator rezultativ,
sã se recurgã la câteva funcþii econometrice diferenþiate în raport de
intervalele de variaþie a parametrilor determinanþi; modelul îºi pierde, astfel,
din eleganþã, dar cotigã în realism, acoperând o plajã mai largã de
comportamente posibile.

Trebuie sã ne ferim de idei preconcepute ºi în ceea ce priveºte
corelaþia dintre mãrimile endogene ºi exogene. Sigur cã o pondere mare a
primelor pare a conferi obiectivitate sporitã modelului, dar numai la prima
vedere, deoarece mecanismul generat de prevalenþa mãrimilor endogene îl
poate îndepãrta serios de realitate, îndeosebi când aceasta este extrem de
dinamicã. În sens invers, preponderenþa mãrimilor exogene accentueazã
relativismul modelului, sporindu-i în schimb adaptabilitatea, dacã aceste
mãrimi se fundamenteazã pe studierea atentã a tendinþei proceselor
economice.

Interesant este de observat cã ºi în cazul economiilor dezvoltate,
modelarea înclinã spre asigurarea unui anumit echilibru între cele douã
categorii de variabile; de exemplu, modelul econometric francez DMS
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conþine, în versiunea sa agregatã, o proporþie aproximativ egalã între
acestea.

Chiar criteriile de performanþã ale modelãrii macroeconomice se cer
definite mai nuanþat Nu cred cã accentul ar mai putea sã cadã pe
exactitatea datelor de prognozã, deºi acest lucru îºi are, desigur,
însemnãtatea sa. Mai naturalã pare cerinþa ca modelul sã simuleze corect
sensul ºi amploarea comparativã a implicaþiilor pe care le pot avea diferite
scenarii de dezvoltare.

O mare dilemã se pune deci în perioada tranziþiei: necesitatea
modelãrii macroeconomice, ca instrument de analizã ºi predicþie se
accentueazã foarte mult. dar la fel de grele, chiar descurajante, sunt ºi
obstacolele pe care trebuie sã le învingã. În abordarea acestei problematici
reuºita-pe termen scurt-este posibilã, dar incertã. În schimb, plusul de
experienþã obtenabil printr-o astfel de tentativã este neîndoielnic, ºi, fireºte,
deosebit de important pe termen lung. Avantajul momentan al neasumãrii
riscurilor ºtiinþifice pe care le implicã - reale ºi deloc neglijabile - se poate
traduce într-un enorm dezavantaj ulterior. Cu atât mai mult cu cât ºi aºa
decalajul, pe care trebuie sã-l recuperãm în acest domeniu, este
considerabil.



PREOCUPÃRI PRIVIND TRECEREA LA NOI
ABORDÃRI ÎN CERCETÃRILE DIN DOMENIUL
PROGNOZEI ªI PLANIFICÃRII ECONOMICE

Ionel DESMIREANU

Problematica deosebit de complexã ºi de mare rãspundere socialã a
edificãrii din temelii a noului tip de economie, o economie de piaþã adecvatã
necesitãþilor, posibilitãþilor ºi intereselor poporului român, a adus în faþa
noastrã o tematicã de studiu cu totul nouã, care se cere a fi abordatã ºi
realizatã în chip cu totul nou. În acelaºi timp, pentru schimbãrile de fond
care au intervenit ºi intervin în continuare în conþinutul activitãþii noastre,
semnificative sunt condiþiile create pentru eliberarea acesteia de orice
presiune ideologizantã, politizantã, astfel încât gândirea ºtiinþificã sã se
manifeste cu adevãrat liber în întregul proces de realizare a programelor de
cercetare.

1. În acest cadru general, condiþii deosebit de favorabile s-au creat ºi
pentru dezvoltarea cercetãrii economice prospective. Parcurgem o etapã
încãrcata de semnificaþia “momentelor nodale”, a “momentelor unice” în
istoria unui popor, când trecutul plin de privaþiuni marcheazã încã viaþa
noastrã, iar prezentul este tensionat, când întrebãrile privind perspectivele
economiei pe termen scurt, dar ºi mai lung, depãºesc cercul specialiºtilor,
devenind un persistent subiect de larg dialog social Iatã de ce intensificarea
activitãþii de investigare a perspectivelor economiei româneºti este de mare
actualitate; cunoºtinþele obþinute în urma cercetãrilor ºtiinþifice prospective
se constituie într-o bazã solidã pentru elaborarea obiectivelor strategice de
interes naþional a cãror realizare sã sprijine mecanismele pieþei libere pentru
ca traiectoriile parametrilor economici, determinate de cerinþele asigurãrii
unei profitabilitãþi cât mai ridicate, sã nu se îndepãrteze de zonele de
acþiune pentru rezolvarea problemelor sociale.

Expresie a gândirii ex ante - de necesitate existenþialistã ºi esenþã
acþionatã - prognozele economice sunt tot mai mult solicitate în þãrile cu
economie de piaþã. Faptul cã studiile de prognozã nu au reuºit, de exemplu,
sã identifice elementele care au determinat criza petrolului din prima
jumãtate a anilor 70, cã nu au fost confirmate multe dintre previziunile
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privind pieþele viitoarelor produse, nu a fãcut decât sã stimuleze
aprofundarea teoriei ºi perfecþionarea metodologiei de explorare a viitorului.

în noua atmosferã stimulatoare a gândirii ºtiinþifice economice de
dupã revoluþie, lucrãrile elaborate în anul 1990 de colectivul Institutului de
Prognozã Economicã (28-30 cercetãtori ºtiinþifici), reflectã preocuparea
pentru punerea cât mai rapidã în valoare a factorilor favorizanþi ai
schimbãrilor calitative în conþinutul muncii noastre, precum ºi pentru
depãºirea unor dificultãþi.

În grupa factorilor favorizanþi se înscriu: menþinerea profilului general
al institutului; dependenþa relativ redusã a cercetãtorilor de canoanele care
împingeau pe prim plan apologia sistemului de conducere planificatã
hipercentralizat, datoritã cã lucrãrile elaborate în trecut nu erau destinate în
primul rând publicãrii; existenþa unei gândiri paralele distanþate de practica
planificãrii centralizate, care a uºurat abordarea problematicii trecerii la un
tip nou de planificare, orientativã. Dintre factorii defavorizanþi sunt de
menþionat: cunoºtinþele insuficient de consolidate privind funcþionarea
mecanismelor economiei de piaþã; dificultãþile trecerii de la tipul lucrãrilor de
cercetare aplicativã la studii în care raportãrile la curentele gândirii
economice existente pe plan mondial se cer a fi explicite, punându-se
accent pe generalizãrile teoretice.

Întrucât conþinutul principalelor lucrãri elaborate în anul 1990 se va
prezenta într-o ºedinþã specialã, pentru a da o imagine de ansamblu asupra
activitãþii noastre vom menþiona succint numai câteva aspecte.

În primele luni ale anului trecut, cercetãtorii institutului nostru au
participat la întocmirea unor studii din programul prioritar al Institutului
Naþional de Cercetãri Economice privind starea actualã a economiei
româneºti, precum ºi la elaborarea unor materiale necesare fundamentãrii
“Schiþei privind strategia înfãptuirii economiei de piaþã în România”. Trebuie
subliniat cã întocmirea studiilor pentru “Schiþã”, sub coordonarea
academicianului Tudorel Postolache, a fost primitã de cercetãtorii noºtri cu
entuziasm ºi, în final, am avut satisfacþia contribuþiei la realizarea primului
studiu privind noile funcþii ale planificãrii în condiþiile economiei de piaþã ºi,
în conlucrare cu colegii de la celelalte institute din componenþa Institutului
Naþional de Cercetãri Economice, la elaborarea primelor scenarii
macroeconomice cu orizont anii 2000- 2002.

b) În cadrul celor patru programe de cercetare ale institutului nostru s-
au întocmit studiile:
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− Programul “Alternative privind dezvoltarea economico-socialã a
României în perspectiva anilor 2000”: Tendinþe ale dezvoltãrii
economiei mondiale rezultate din prognozele elaborate de diferite þãri,
precum ºi de organismele internaþionale; Principalii indicatori
macroeconomici în perspectiva anilor 2000, încercãri de cuantificare;

− Programul “Planificarea în condiþiile trecerii la economia de piaþã”:
Concepþii pe plan mondial privind planificarea economicã; Probleme
metodologice ale elaborãrii planurilor economiei naþionale;

− Programul “Cerinþe ale asigurãrii echilibrului economic în condiþiile
liberei iniþiative ºi concurenþei pe piaþa internã”: Modalitãþi de reglare a
proceselor specifice pieþei bunurilor ºi serviciilor de consum (douã
studii); Funcþiile pieþei forþei de muncã, mecanisme de asigurare a
ocupãrii forþei de muncã ºi de orientare profesionalã a acesteia (douã
studii);

− Programul “Dezvoltarea economiei în profil teritorial; strategii ºi
mecanisme de realizare a acestora”: Elemente de fundamentare a
politicii regionale în þara noastrã; Economia de piaþã ºi dezvoltarea
regionalã (pe exemplul judeþelor Timiº ºi Dolj). Experienþa unor þãri
europene cu economie de piaþã în domeniul politicii regionale ºi
mecanismelor de realizare a acestora.
Este de menþionat cã toate lucrãrile de mai sus au fost cuprinse ºi în

programul special de lucrãri al DSfCE pentru sprijinirea reformei economice.
c) Cercetãtorii institutului nostru au participat la activitatea a cinci

comisii guvernamentale, întocmind o serie de studii ºi materiale
metodologice.

3. Þinând seama de rezultatele activitãþii de anul trecut ºi trãgând
toate concluziile din dezbaterile organizate de LN.C.E cu privire la demersul
epistemologic în ºtiinþele economice, ne vom opri în continuare, succint,
asupra unor aspecte ale metodologiei de abordare a prognozelor
economice, strâns legate de cerinþele creºterii încãrcãturii ºtiinþifice a
studiilor noastre, dar ºi cu implicaþii asupra organizãrii activitãþii de
prognozare în ansamblul sãu.

Deºi existenþa pe plan mondial a unor concepþii variate cu privire la
obiectivele ºi sarcinile studiilor de explorare a viitorului, inclusiv în domeniul
economic, ar implica în prealabil unele clarificãri privind poziþiile pe care ne
situãm, totuºi ne vom urnita la sublinierea acelor elemente care marcheazã
problematica metodologiei de elaborare a studiilor previzionale. Am în
vedere faptul cã prognozele economice opereazã asupra unui orizont de
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timp cu multe elemente de incertitudine ºi imprevizibil, cu numeroase
fenomene aleatoare ºi procese stochastice. În aceste condiþii prognozele
economice nu pot sã-ºi propunã sã elimine neprevãzutul - dimpotrivã, îl
presupune ca fiind obiectiv-furnizând cunoºtinþele necesare pentru a evita
acþiunile generaþiei prezente care ar putea bloca în viitor posibilitãþile
urmãtoarelor generaþii de miºcare liberã ºi eficientã, diminuând
incertitudinile în adoptarea propriilor decizii ale agenþilor economici. Pentru
atingerea acestor obiective, o mare importanþã o are utilizarea unor sisteme
metodologice moderne, flexibile, deschise, cu valoare epistemologicã cât
mai ridicatã, specifice diferitelor categorii de prognoze economice.
Rezultatele cercetãrilor prospective, din þãrile în care preocupãrile din acest
domeniu sunt intense, aratã cã asigurarea unei pregãtiri metodologice
temeinice poate mãri considerabil capacitatea de a pãtrunde în combinaþiile
complexe ale certitudinilor ºi incertitudinilor sistemelor economice viitoare,
însuºi caracterul conjunctural al evoluþiei acestora supunându-se tot mai
mult fundamentãrilor ºtiinþifice. O bunã pregãtire metodologicã este cu atât
mai necesarã pentru realizarea unor prognoze pertinente cu cât, spre
deosebire de alte cercetãri economice specializate, previziunile opereazã
într-un domeniu în care obiectul cercetãrii trebuie construit, acesta având
legãturi nemijlocite cu realitãþile economice numai prin trecut ºi prezent.

Exprimând necesitatea utilizãrii unor sisteme metodologice moderne
de prognozã subliniem, în consens cu cele arãtate mai sus, cã acestea
asigurã numai o apropiere asimptoticã de ceea ce va reprezenta modelul
economiei viitoare. De asemenea, insistând asupra cerinþei de a cunoaºte
aparatul conceptual ºi metodologic folosit pe plan mondial în studiile de
prognozã, trebuie remarcat cã acest aparat se referã la spaþii ontologice
foarte diferite, impunându-se o muncã intensã de adaptare la condiþiile din
þara noastrã.

Considerãm cã cel puþin trei tendinþe nu ar trebui sã scape atenþiei
noastre în promovarea noilor abordãri în domeniul prognozei
macroeconomice.

a) O primã tendinþã este generatã de faptul cã în gândirea ºtiinþificã
modernã conceptul de “sistem” are o semnificaþie fundamentalã,
particularizatã în cercetãrile economice la caracterul deosebit de complex al
proceselor ºi fenomenelor din economie, diversitatea componentelor sale ºi
a interdependenþelor dintre acestea. Abordarea sistemicã în explorarea
viitorului - necesarã pentru a realiza proiecþii cât mai apropiate de evoluþia
probabilã a fiecãrui sector ºi domeniu ai economiei naþionale, precum ºi a
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acesteia în ansamblu-se impune cu atât mai mult cu cât modificãrile
radicale ce urmeazã sã intervinã în întregul nostru sistem economic vor
cuprinde toate componentele sale structurale.

Cercetãrile prospective din unele þãri cu economie de piaþã - am în
vedere, în primul rând, Franþa - au conturat un sistem de studii previzionale
pentru fundamentarea planurilor pe termen mediu care asigurã utilizarea
simultanã ºi interconectatã a trei linii metodologice: abordarea sectorialã
(verticalã), abordarea transversalã (orizontalã) ºi abordarea sunt eticã
(panoramicã), aceasta din urmã având Încã un caracter de pionierat;
activitatea previzionalã este astfel organizatã încât sã nu creeze frontiere
rigide, organice sau funcþionale, intre diferitele tipuri de studii, sã se asigure
integrarea lor în procesul de fundamentare a concepþiilor strategice ºi
planurilor. Considerãm util ca asemenea experienþe sã fie analizate pentru a
desprinde soluþiile pentru promovarea unui ansamblu de cercetãri
prospective care sã poatã fi integrat într-o viziune - globalã asupra
perspectivelor economiei româneºti

O menþiune specialã este necesar sã facem, în acest cadru, în
legãturã cu problematica racordãrii previziunilor realizate pe plan naþional la
studiile privind tendinþele de perspectivã ale dezvoltãrii economiei mondiale.
În acest scop, considerãm cã, într-o primã etapã, ar trebui sã studiem
lucrãrile efectuate în alte þãri ºi de organismele internaþionale-care utilizeazã
metode complicate de prospectivã a relaþiilor economice internaþionale, de
la scenarii la simulãri informaþionale sau jocuri strategice - urmând ca, pe
aceastã bazã, sã identificãm implicaþiile majore pentru evoluþia în viitor a
economiei româneºti

b) Un al doilea aspect metodologic se referã la faptul cã globalizarea
tot mai pregnantã a explorãrii viitorului ºi necesitatea abordãrilor sistemice
imprimã studiilor de prognozã economicã un caracter inter ºi
multidisciplinar. Deºi aceastã caracteristicã este prezentã ºi în alte domenii
specializate ale cercetãrii economice, gãsindu-ºi aplicabilitate pe plan
organizaþional prin constituirea de colective care reunesc reprezentanþii mai
multor discipline, totuºi în practicã persistã unele dificultãþi în realizarea
unor studii integratoare ale viziunilor specifice diferitelor ramuri ale ºtiinþei.

Considerãm cã în aceastã situaþie sunt implicate nu numai diferenþele
de gândire ale reprezentanþilor diferitelor domenii ale ºtiinþei - în bunã
mãsurã de înþeles - ºi fãptui cã nu se asigurã întotdeauna un minimum de
limbaj conceptual comun, ci ºi o serie de aspecte metodologice insuficient
de elucidate. Avem în vedere cã, dupã cum se ºtie, dinamica sistemului real
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al economiei este rezultatul manifestãrii atât a elementelor de naturã
economicã, cât ºi a celor tehnice ºi sociale, care se interfereazã atât de
strâns încât nu pot fi despãrþite decât arbitrar, elementele disjuncte nu se
pot asambla în unitatea lor prin simpla juxtapunere. În aceastã situaþie, este
necesar sã se aplice tehnici adecvate care sã asigure integrarea celor trei
laturi - pe cât este posibil mai aproape de existenþa lor realã - în viziuni
alternative globale ale dinamicii sistemului economic ªi, desigur, realizarea
unor studii de prognozã inter ºi multidisciplinare nu se reduce la conlucrarea
specialiºtilor din ºtiinþele economice, tehnice ºi sociale.

c) Un al treilea aspect metodologic se referã la necesitatea utilizãrii
simultane a mai multor metode ºi tehnici de prognozã, aplicarea principiului
pluralitãþii ºi complementaritãþii sistemelor metodologice, creând condiþii
pentru obþinerea unor seturi de informaþii a cãror confruntare poate conduce
la elaborarea unor alternative noi ale dezvoltãrii viitoare, la identificarea, cu
un grad mai ridicat de plauzibilitate, a traiectoriilor din zona dezirabilã a
evoluþiei economiei.

Sublinierea necesitãþii unei asemenea orientãri este determinatã ºi de
faptul cã, nu în puþine cazuri, în cercetãrile prospective se constatã tendinþe
de reducþionism metodologic, folosindu-se o singurã metodã sau un singur
model economico-matematic. Þinând seama de experienþa redusã în
folosirea simultanã a mai multor metode ºi tehnici de prognozã, na ar fi lipsit
de interes ºi se întocmeascã un studiu privind sistemele metodologice
posibil de utilizat concomitent pentru realizarea diferitelor tipuri de prognoze
economice.

d) La aceste succinte considerente metodologice, ar trebui sã
adãugãm cã abordãrile prospective pun în faþa noastrã ºi sarcina de a
elabora noi concepte ºi sisteme de indicatori mai apropiate de nevoile reale
viitoare. Un exemplu semnificativ îl constituie însãºi indicatorul produs
intern brut pe locuitor”, care dupã opinia multor specialiºti se opacizeazã, nu
mai poate reflecta adecvat trãsãturile dezvoltãrii viitoare ºi, de altfel, s-a ºi
trecut la elaborarea unui nou indicator care sã caracterizeze eforturile
întreprinse pentru a traduce “creºterea economicã” în “dezvoltare umanã”.

Printre domeniile care solicitã noi metode, tehnici ºi indicatori care sã
acopere nevoile unor calcule ºi estimãri previzionale sunt de menþionat:
mãsurarea conexiunilor ºi interdependenþelor; definirea ºi cuantificarea
viitoarelor stãri de echilibru ºi dezechilibru; analize ºi sunt eze
multicriteriale.
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4. În ceea ce priveºte modul în care institutul nostru se raporteazã la
problematica cercetãrilor prospective, pornim de la urmãtoarele: 1) gândirea
prospectivã este caracteristicã cercetãrii ºtiinþifice din majoritatea domeniilor
ºtiinþei economice ºi, evident, orice monopol instituþional este de
neconceput; 2) preocupãrile pentru elaborarea unor studii prospective se
vor amplifica atât într-un cadra instituþional, cât ºi spontan în afara acestuia,
datoritã nevoii presante de a avea o puternicã bancã de idei pentru
fundamentarea liniilor strategice ale dezvoltãrii economice ºi sociale; 3)
practic în toate structurile guvernamentale funcþioneazã compartimente cu
atribuþii în domeniul prognozelor economice.

În aceste condiþii, trebuie sã ne gândim la unele delimitãri în ce
priveºte obiectivele noastre de cercetare pentru realizarea unui profil cât
mai adecvat de studiu ca institut care funcþioneazã în sistemul Academiei
Române. Menþinând dimensiunile institutului aprobate, de colectivizând
realizarea tematicilor în cadrul unor programe de cercetare bine structurate,
strâns legate de realitãþile economiei româneºti, considerãm cã ar fi util sã
ne axãm pe studierea sistemelor metodologice privind elaborarea
prognozelor economice, precum ºi pe fundamentarea unor scenarii
macroeconomice pe termen mediu ºi lung, inclusiv în domeniul
mecanismelor funcþionãrii economiei de piaþã.



PROBLEME TEORETICE ALE TRECERII
LA UN NOU ECHILIBRU ECONOMIC

dr. Aurel IANCU

În urma observaþiilor ºi explicaþiilor ºtiinþifice, s-a dovedit cã starea de
dezechilibru este aceea care caracterizeazã economiile naþionale reale, iar
crizele economice reprezintã stãri departe de echilibru. Fiind bine cunoscute
atât fenomenul de penurie cât ºi cel depresiune, ca stãri de dezechilibru,
întrebarea “care din aceste douã tipuri este mai avantajos din punct de
vedere economic ºi social”, este de prisos. Ceea ce devine cu adevãrat
interesant atât pe plan teoretic cât ºi pe cel practic este de a gãsi explicaþiile
ºtiinþifice ale celor douã tipuri de dezechilibru pentru a se putea asigura
trecerea de la starea de penurie la cea de presiune (sau abundenþã) care
înseamnã o depãºire a cererii agregate de cãtre oferta agregatã sau o
creºtere mai rapidã a ofertei decât cererea.

Schimbãrile ce trebuie sã aibã loc în cadrul sistemului economic, în
funcþionarea acestuia, odatã cu trecerea la economia de piaþã vor implica în
mod inevitabil schimbãri ºi în echilibrul economic.

Pentru a opera cu o noþiune atât de complexã ºi de controversatã
cum este aceea a echilibrului economic, apare necesitatea ca încã de la
început sã clarificãm conþinutul acestei noþiuni, fãcând în acest scop
incursiunile necesare în literatura economicã.

Fiind dominatã de metodologia walrasianã dupã care starea de
echilibru reprezintã locul unde se anuleazã interacþiunea tuturor factorilor,
ºtiinþa economicã a rãtãcit timp îndelungat în abstracþiuni sterile fãrã a
putea ajunge la explicarea fenomenelor economice reale. De-abia în
ultimele decenii, odatã cu aprofundarea studiului realitãþii ºi cu pãtrunderea
curentului structuralist modern în ºtiinþa economicã1, au fost obþinute

                                                          
1 O abordare structuralistã a echilibrului a fost fãcutã de autor în paragraful “Echilibrul

economic într-o interpretare structuralã”, publicat în lucrarea: A. Iancu (coord.),
Structura economicã ºi sistemul industrial, Bucureºti, Editura Politicã, 1986, p. 54-65.
Idei interesante în legãturã cu echilibrul walrasian ºi cu cel nonwalrasian tratate pe larg
pot fi gãsite în lucrãrile: J. Kornai, “Equilibrium as a Category of Economics”, Acta
Oeconomica, nr. 2, vol. 30, 1983; Idem, Anti-equilibrium, Bucureºti, Editura ªtiinþificã,
1974; Idem, Economics of Shortage, Amsterdam, North Holland, 1980; R.W. Glower,
“The Keynesian Counter-Revolution: ATheoretical Appraisal”, în The Theory of Interest



85

rezultate satisfãcãtoare în descrierea unor fenomene ºi în explicarea
cãuºelor ce le-au determinat S-a observat, de exemplu, cã fenomenul de
penurie caracterizeazã, în general, economia socialistã (inclusiv cea de
tranziþie la economia de piaþã), iar fenomenul de saturaþie a pieþei
(supraproducþie) caracterizeazã, în general, economia de piaþã. În ciuda
acestor constatãri, unii economiºti au înclinat sã creadã cã nu aceasta
trebuie sã fie starea normalã a celor douã arhetipuri de economie ci starea
de echilibru în sensul walrasian. Alþi economiºti însã au considerat
fenomenele de penurie ºi de saturaþie ca fiind stãri de crizã ale celor douã
arhetipuri de economie menþionate1. Analizând fenomenele în desfãºurarea
lor, pe o perioadã mai îndelungatã, s-a putut constata cã starea de penurie
ºi cea de saturaþie a pieþei au un caracter permanent - cererea ºi oferta nu
sunt în echilibru - ºi cã la anumite intervale de timp aceste stãri prezintã
anumite accente-cererea ºi oferta se îndepãrteazã de echilibru.

Evoluþia stãrilor de penurie ºi de saturaþie a pieþei în cele douã
arhetipuri de economie este ilustratã în graficele din figura nr. 1 ºi figura nr.
2, în care: traiectoria trasatã cu linie groasã reprezintã cererea (d), iar
traiectoria trasatã cu linie subþire reprezintã oferta (s).

Problema care se ridicã pentru cercetãtor este aceea de a descifra nu
numai trãsãturile generale ale diferitelor tipuri de echilibre ºi dezechilibre, ci
ºi cauzele specifice ale acestora, aflate în diferitele lor ipostaze2. Cu alte

                                                                                                                                             
Rates, editatã de H. Hahn ºi F. Brecbiing, Londra, Macmillan, 1965; I. Prigogine, I.
Stengers, Noua Alianþã, Bucureºti, Editura Politicã, 1984; O. Onicescu, M. Botez,
Incertitudine ºi modelare economicã, Bucureºti, Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã,
1985; Claude Menard, “Equilibre, desequilibre, temps: un peu d’histoire”, în Economie
Appliquee, nr. 2-3/1979; Shmuel Amir, J. Baumberger, “On the meaning of equilibrium
and disequilibrium in economic systems”, în Economie Appliquee, nr. 2-3/1979; John
C. Eckalbar, “The Stability of Non-Walrasian Processes: T»o Examples”, în
Econometrica, vol. 48, nr. 2, martie 1980; P.R. Nayak, “Efficiency of Non-Walrasian
Equilibria”, în Econometrica, vol. 48, nr. 1/1980.

1 De exemplu, Kritsman scria, în anul 1925, cã în societatea capitalistã de mãrfuri criza
apare sub forma unei crize de supraproducþie, în timp ce în societatea proletarã
naturalã ea apare într-o formã contrarã în forma unei crize de subproducþie. (Reprodus
din J. Kornai, Economica of Shortage, Amsterdam, North Holland, 1980, p. 133).

2 Tot mai mulþi cercetãtori se pronunþã pentru pãrãsirea vechii paradigme de interpretare
ºi de cercetare a echilibrului general. J. Kornai se numãrã printre primii economiºti care
au atacat frontal ºi cu deosebitã foiþã argumentatã teoria generalã a echilibrului ºi a
adus un nou mod de abordare ºi analizã a acestui domeniu (J. Kornai, Antiequilibrium,
Idem., Economics of Shortage). La formarea noului curent au adus însemnate
contribuþii R.W. Clower (op. cit.), J.P. Benassy (“Theorie du déséquilibre et fondements
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cuvinte, este necesar, pe de o parte, sã se clarifice chestiunea dacã
fenomenul de penurie ºi cel de saturaþie a pieþei - denumite de J. Kornai de
absorbþie ºi, respectiv, de presiune - sunt doar stãri ce deviazã, periodic, de
la echilibru sau sunt stãri normale, permanente, caracteristice celor douã
categorii de sisteme economice, iar pe de altã parte, sã se determine
cauzele care genereazã aceste fenomene.

Fig.1: Starea de penurie              Fig.2: Starea de saturaþie a pieþei

Înainte de a intra într-o discuþie de fond este necesar sã facem câteva
consideraþii teoretice asupra problemelor privind echilibrul economic.

1. Consideraþii generale privind echilibrul economic walrasian.
Contribuþiile lui Say ºi Mill ºi ale unor economiºti neoclasici

Preluându-se concepte de bazã ºi metoda de lucru din fizica ºi
fãcându-se analogii cu sistemele mecanice1, termenul de echilibru este
definit ca o stare specialã a unui sistem, ca un efect al acþiunii unor forþe
exercitate asupra sistemului. Dacã efectele ce rezultã din acþiunea forþelor
se balanseazã reciproc, adicã suma lor algebricã este egalã cu zero,
sistemul ajunge la starea de echilibru.

Forþele ce acþioneazã asupra sistemului sunt concurente, ele (forþele)
având direcþii ºi intensitãþi diferite. sunt eza efectelor tuturor acþiunilor
                                                                                                                                             

microeconomiques de Ia macroeconomie”, în Revue Economique, septembrie 1976),
Ch. de Boissieu º.a. “Economie du déséchilibre”, în Economica, Paris, 1977). Cu toate
limitele vechii paradigme reprezentatã de teoria echilibrului general existã încã
numeroase preocupãri de dezvoltare ºi de modernizare a modelului walrasian prin
dinamizarea acestuia ºi prin integrarea principiului tatonãrii ºi cel al comercializãrii la
procesul de adaptare a economiilor.

1 Walras, L., “Economique et mécanique”, în Bulletin de la Société vauloise de sciences
naturelles, vol. 45, nr. 166/1909.
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exercitate de forþe asupra sistemului ºi în cadrul acestuia nu se pãstreazã
numai în starea de echilibru. Efectele acþiunii diferitelor forþe, urmãrite în
timp, având un caracter aleator ºi schimbãtor, descriu o traiectorie
oscilatorie. De regulã, efectele nu se gãsesc în starea de echilibru decât rar
ºi întâmplãtor. De aceea, în realitate starea de echilibru se realizeazã doar
ca tendinþã.

Orice schimbare a forþelor interne ºi externe ale sistemului, a vitezelor
ºi intensitãþii acþiunii acestora duce la dezechilibre, situaþie care timp de
peste douã secole a fost consideratã de ºtiinþa economicã rea ºi
dãunãtoare, starea idealã sau norma de atins fiind cea de echilibru cãtre
care trebuie sã tindã orice sistem economic O economie este consideratã în
stare de echilibru atunci când oferta întâlneºte cererea pe toate categoriile
de pieþe (mãrfuri, servicii, capital, forþã de muncã, monedã), cu alte cuvinte,
când cererea ºi oferta, la nivel agregat, sunt egale. Aceastã stare este
cunoscutã în literatura economicã sub numele de echilibru walrasian.

În istoria gândirii economice din domeniul echilibrului, Léon Walras a
rãmas pânã în prezent personalitatea ºtiinþificã cea mai marcantã,
înscriindu-se printre acei economiºti neoclasici care au conceput un model
cuprinzãtor ºi coerent ei a abordat echilibrul economic într-o viziune staticã,
a luat ca ipotezã concurenþa perfectã ºi a luat în considerare determinarea
instantanee a unui ansamblu de preþuri de echilibru stabil. Considerând
acest tip de economie ca pe unul ideal ºi notând cu: i - consumatorul sau
cumpãrãtorul; h - bunurile; s - oferta; d - cererea: p - sistemul de preþuri,
teoria atestã cã echilibrul este atins atunci când este satisfãcut urmãtorul
sistem de ecuaþii:
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În asemenea condiþii, echilibrul se realizeazã când întreaga cerere
excedentarã se anuleazã sau, mai precis, atunci tind sã satisfacã legea de
egalizare a cererii ºi a ofertei pentru fiecare marfã.
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Modelul lui Walras conþine axiome conjugate cu restricþii ºi supoziþii
economice, o seamã de detalii privind construcþia ºi folosirea unor funcþii,
precum ºi unele condiþii legate de schimb ºi de producþie1.

În legãturã cu modelul walrasian trebuie menþionate cei puþin trei
aspecte ce atrag atenþia asupra unor probleme esenþiale ºi care, într-o
anumitã privinþã, pun în discuþie însãºi viabilitatea acestuia. Prima se referã
la observaþia lui Lange conform cãreia un echilibru stabil poate fi determinat
numai sub rezerva de a regla chestiunea numerarului (numéraire)2, ceea
ce, practic, apare o imposibilitate în condiþiile unei economii cu concurenþã
perfectã. Cea de a doua problemã: dacã ne întoarcem spre o piaþã efectivã
(realã) trebuie sã ºtim dacã punctul de echilibru la care conduce
mecanismul de concurenþã coincide cu cel al modelului matematic al lui
Walras sau, cu alte cuvinte, dacã soluþiile modelului sunt sau nu verificate
de realitate. A treia problemã este cea privind imposibilitatea integrãrii
mecanismului de reglare prin tatonare, ce se desfãºoarã în timp, într-un
model static3.

Referându-ne la ultima problemã-cea privind tatonarea ca un proces
de adaptare - faptul în sine a constituit o importantã descoperire. Walras a
considerat, pe bunã dreptate, tatonarea ca având ºi semnificaþia de a
verifica pertinenþa modelului abstract în raport cu fenomenele economice
reale sau, mai precis, el a considerat tatonarea ca un mecanism de
reîntoarcere la echilibru.
                                                          
1 Astfel, se dau funcþiile cererii ºi ofertei având proprietatea de convexitate; posibilitatea

de a agrega curbele individuale ºi de a obþine o curbã totalã continuã în virtutea legii
numerelor mari; se dau funcþiile de utilitate ºi o regulã de maximizare a acestei funcþii;
se adaugã caracteristicile pieþei “reale” ca o abstracþie construitã; este consideratã
situaþia de competiþie perfectã ºi se iau drept supoziþii cantitãþi de mãrfuri de schimb
determinate; tehnicile de producþie nu variazã, iar înzestrarea cu factori a agenþilor
economici rãmâne stabilã; preturile ºi licitaþiile se situeazã în starea de echilibru;
utilitãþile sunt mãsurabile (Leon Walras, Principes d’une theorie mathematique de
l’echange, Seances de l’Academie des sciences morales et politique, vol. 101/1874, p.
97-116; Idem, Elements d’economie politique pure, 1874-1877, ediþia definitivã în
1926, reed L.G.D J. 1952 ºi 1976; Idem, “Economique et mecanique”, 1907, în Bulletin
de la Société vauloise de sciences naturelles, vol. 45, nr. 166/1909, p. 313-327; Claude
Ménard, “Equilibre, desequilibre, temps: un peu d’histoire”, în Economie Appliquée, nr.
2-3/1979, p. 232).

2 Lange, O., “Say’s Law, Criticism and Restatement”, în Studies in Mathematical
Economics and Econometrics, Chicago, 1942, p. 49-68.

3 Joffe, W., “Walras’s Theory of Tatonnement: A. Critique of Recent Interpretation”,
Journal of Political Economy, februarie 1967.
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În cadrul acestei reîntoarceri soluþia modernã relevatã de Arrow ºi
Hahn constã în a disocia procesul respectiv în douã subprocese cu decalaje
de timp: a) miºcarea spre preþurile de echilibru; b) schimburile efective sau
realizarea efectivã de tranzacþii1. Menþionând necesitatea identitãþii între
soluþia matematicã ºi cea a pieþei reale, Walras recunoaºte cã tatonarea
prezintã complicaþii deoarece aceasta antreneazã nu numai sfera
schimbului, ci ºi sfera producþiei. Adaptarea prin tatonare înseamnã, în fond,
cantitãþi de produse ºi servicii ce trebuie produse, dar aceasta, la rândul
sãu, înseamnã modificãri mai mari sau mai mici în dotarea cu factori a
agenþilor economici, ceea ce implicã introducerea în modele noi variabile ºi
relaþii privind stocurile, fondurile ºi fluxurile, investiþiile, problema întârzierii
(lag-ului) º.a.

Existã numeroase obiecþii faþã de modelul walrasian, obiecþii pe care
le vom releva mai încolo.

Dacã Walras ia ca centru de greutate al teoriei echilibrului general
preþul de echilibru stabil, iar ca mecanism al adaptãrii procesul de tatonare,
cãutând în felul acesta sã se distanþeze de clasici, Alfred Marshall reia
problema echilibrului ºi a adaptãrii în tradiþia clasicilor transmisã însã prin
J.B. Say ºi J.S. Mill. În analiza sa asupra preþurilor, Marshall reia de la
clasici ideea opoziþiei dintre valoarea curentã ºi valoarea naturalã,
interpretându-le în esenþã în raport cu timpul. Cele douã tipuri de valoare
coincid cu cele douã tipuri de echilibra între cerere ºi ofertã. Valoarea
curentã corespunde cu echilibrul instantaneu (sau pe termen foarte scurt)
exprimat printr-un punct ca în modelul static al lui Walras. Valoarea naturalã
corespunde echilibrului normal, pe termen lung, exprimat printr-o traiectorie,
care încorporeazã transformãrile structurale ce se petrec în domeniul cererii
ºi ofertei, atât în cadrul schimburilor, cât ºi în cel al producþiei. Pe termen
scurt, echilibrul cererii ºi ofertei este întotdeauna provizoriu susceptibil de
modificare (renegociere), realizându-se prin procesul de comercializare
(marchandise) ºi folosindu-se preþul ca unicã informaþie. Analiza pe termen
lung a cererii ºi ofertei necesitã luarea în considerare a factorilor reali ºi a
condiþiilor efective în timp real pe pieþele distincte, precum ºi definirea aºa-
numitei valori naturale de care aminteam.

În esenþã, preþul normal (valoarea naturalã) încorporeazã costurile
necesare pentru modificarea factorilor de producþie cerate de adaptare.

                                                          
1 Arrow, KJ.; Hahn, F., General Competitive Analysis, Holden Day ed., San Francisco,

1971; Menard, Claude, op. cit., p. 233.
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Informaþia pe care o dã acest tip de preþ scapã oscilaþiile curente. Este o
evaluare ex ante a procesului de adaptare þinând seama de posibilitãþile de
investiþii (adicã de condiþiile de economisire), precum ºi de posibilitãþile de
modificare a condiþiilor de echilibru în cursul adaptãrii prin folosirea
substituþiilor de produse, prin creºterea randamentelor, prin schimbarea
tehnologiilor, modificarea combinãrii factorilor de producþie1. În asemenea
condiþii se produce o deplasare, în timp, a punctelor de echilibru pe o
traiectorie mai mult sau mai puþin oscilatorie.

În privinþa recunoaºterii prioritãþii contribuþiei în abordarea problemei
echilibrului, faptul în sine ascunde, ca în multe alte cazuri, o anumitã
nedreptate istoricã întrucât nu Walras ºi Marshall sunt primii care au
abordat aceastã temã, ci precursorii lor J.B. Say ºi James St Mill peste care
însã, cu timpul, s-a aºternut uitarea. Astfel, Say este cel care a formulat
principiul “oferta” însãºi creeazã propria sa cerere”. Aceastã formulare, cu
dezvoltãrile de rigoare, este cunoscutã sub numele de legea lui Say. El a
adus o seamã de argumente în susþinerea acestui principiu, precum ºi
numeroase alte noþiuni ºi idei în legãturã cu explicarea echilibrului
economic2. În unul din articolele sale, W. Baumol desprinde din textele lui
Say aspecte surprinzãtor de actuale ºi idei valoroase care, în decursul
anilor, fie au fost preluate în mod tacit de unii economiºti, fie au fost
ignorate, fie au fost criticate fãrã temei, mai ales de economiºtii marxiºti cu
argumente mai mult ideologice ºi mai puþin ºtiinþifice sau reale. Descifrând
cu atenþie textele supuse analizei, W. Baumol propune ca legea lui Say sã
fie interpretatã în douã variante:

Prima, denumitã identitatea lui Say, este valabilã în condiþiile unei
economii de schimburi de tip barter (schimburi directe de mãrfuri fãrã bani)3

în care fiecare ofertã a unei anumite cantitãþi de bunuri, în mod automat,
constituie o cerere pentru o mulþime de alte articole cu o valoare de schimb
egalã. Numai în atare condiþii (de economie barter) oferta îºi creeazã
propria sa cerere, iar o supraproducþie generalã de bunuri ºi servicii este,
logic, imposibilã. Asemenea imposibilitate derivã tocmai din simplul fapt cã
interacþiunile între agenþii economici sunt directe, adicã fiecare operaþiune
de vânzare este legatã, prin schimb, de o operaþiune de cumpãrare, aceste
                                                          
1 Marshall, Alfred, Principles of Economics, Londra, Maximillan, 1898; Sraffa, P., “The

Laws of Returns under Competitive Conditions”, Economic Journal, dec. 1926.
2 Say, B., Traité d’ecoonomie politique ou simple exposition de la maniere dont se

forment, se distribuent et se consomment Ies richesses, Paris, A.A. Renourd, 1803,
(ed. I); Mill, James, Commerce defended, Londra, C. and B. Baldwin, 1807.

3 Aici banii sunt folosiþi doar ca mijloc de exprimare a valorii ºi de mãsurare.



91

schimburi realizându-se la preþuri de echilibru. Diferenþa între cererea
agregatã ºi oferta agregatã1 - numitã cererea netã - la fiecare bun final ºi
intermediar apare nulã. Aceastã variantã mai este numitã ºi versiunea forte
a legii lui Say.

A doua variantã, denumitã egalitatea lui Say, este valabilã într-o
economie de piaþã mdnetarizatã în care banii îºi exercitã în mod activ
funcþiile de mijloc de schimb, mijloc de platã ºi mijloc de prezervare a valorii.
În aceste condiþii (de economie mdnetarizatã) are loc o decuplare a actelor
de vânzare de cele de cumpãrare, banii, prin funcþiile menþionate,
constituindu-se într-un mijloc de decuplare a celor douã acte.

Alãturi de bani, la decuplarea actelor de vânzare de cele de
cumpãrare mai contribuie ºi structura tranzacþiilor alternative, precum ºi
multitudinea produselor din economie, în asemenea condiþii se creeazã
posibilitatea imanentã a apariþiei cererilor agregate nete nenule adicã a
dezechilibrelor. Pe termen lung, oferta ºi cererea sunt însã egalate de un
puternic mecanism de echilibru. Aceastã egalare nu numai cã nu neagã, ci
presupune existenþa unor perioade de dezechilibru în cursul cãrora cererea
totalã (agregatã) pentru bunuri poate scãdea/faþã de oferta totalã2. Aceastã
                                                          
1 Say foloseºte denumirea de cerere ºi ofertã la nivelul comunitãþii.
2 În legãturã cu relaþia dintre cerere ºi ofertã Say a introdus ºi folosit noi noþiuni ºi

categorii economice, precum ºi noi raþionamente, explicative (multe din ele preluate
ulterior de diferiþi economiºti, inclusiv de J.M. Keynes), între care voi menþiona doar
câteva:
- puterea de cumpãrare a unei comunitãþi (care reprezintã cererea efectivã a acesteia)

este limitatã, deºi egalã cu outputul dat de comunitatea respectivã, deoarece prin
realizarea producþiei se pot procura mijloacele bãneºti cu care pot fi cumpãrate
produsele;

- nu toatã puterea de cumpãrare va fi folositã întotdeauna pentru a cumpãra bunuri de
consum. Trebuie þinut seama nu numai de înclinaþia marginalã de consum ci ºi de
înclinaþia marginalã de investiþii care sunt, în general, mai mari decât zero;

- folosind noþiunile de cheltuieli productive ºi neproductive, pe primele asimilându-le cu
investiþiile, iar pe secundele cu consumul, Say subliniazã cã o cheltuialã de investiþii
datã este mult mai stimulativã pentru sporirea avuþiei unei economii decât aceeaºi
sumã folositã pentru consum;

- producþia de bunuri (în raport cu oferta de bani) este determinantul primordial al
cererii. Banii faciliteazã comerþul însã nu determinã cantitatea bunurilor ce sunt
schimbate;

-orice saturare pe piaþã pentru un bun trebuie sã implice o supraproducþie relativã a
unei alte mãrfi, mobilitatea capitalului permiþând pãtrunderea sa în ramurile
respective pentru a elimina dezechilibrul (Baumol, William J., Say’s (at Least) Eight
Laws, or what Say, nr. 174, mai 1977, p. 145-1962).
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variantã mai este cunoscutã ºi sub denumirea de versiunea slabã a legii lui
Say.

Apare evident faptul cã, în ambele versiuni, legea lui Say a fost
formulatã luând ca ipotezã de lucru, aºa cum precizeazã W. Baumol,
examinarea influenþelor exercitate de investiþii (consum productiv) ce
promoveazã creºterea economicã pe termen lung ºi realizeazã adaptarea
ofertei la modificarea structurii cererii. Deci ceea ce ne-a oferit Say nu este,
în primul rând, o problemã de echilibru între cerere ºi ofertã pe termen scurt
unde apar evidenþiate fenomene de ºomaj ºi de supraproducþie, ci o
problemã de echilibru între cerere ºi ofertã pe termen lung realizat prin
adaptarea sistemului datoritã, în special, investiþiilor.

Îndepãrtarea cronicã a sistemului economic
de la starea de echilibrul; cauze

În cadrul sistemului economic monetarizat agenþii economici intrã în
relaþii de schimburi nu în condiþii ideale, din condiþii concrete în care apar
factori ce produc un grad ridicat de fricþiune în sistem, ceea ce provoacã
apariþia unor desincronizãri ale adaptãrilor. Prin aceasta se afecteazã într-o
direcþie sau alta însuºi echilibrul economic. Factorii de fricþiune reprezentaþi
de gradul de constrângere bugetarã, de rigiditatea preþurilor, de
incompletitudinea informaþiei pentru agenþii economici º.a. influenþeazã
vitezele de adaptare ºi, prin aceasta, însuºi echilibrul sistemului Trecerea
de la studiul unor sisteme economice ideale (imaginare) la studiul
sistemelor economice reale a însemnat subminarea celor trei piloni de bazã
pe care se sprijinea metodologia walrasianã; raþionalitatea economicã
perfectã asiguratã de competiþia perfectã; flexibilitatea perfectã a preþurilor,
informaþia completã pentru toþi agenþii economici ce le permite efectuarea
tuturor tranzacþiilor la preþuri de echilibru.

Existenþa monopolurilor, rigiditatea cu care se modificã preþurile, mai
ales la produsele manufacturate, la realizarea cãrora contribuie mai multe
firme ºi ramuri, precum ºi capacitatea informaþiei economice ºi tehnologice
sunt factori ce îndepãrteazã în mod cronic sistemul economic de la starea
de echilibru, mãrimea raportului dintre cerere ºi ofertã fiind diferit în mod
constant de valoarea unu. Tocmai acest fapt a impus adoptarea unei teorii
nonwalrasiene a echilibrului. Aceastã teorie este bazatã pe mãrimi sau
variabile efective formulate ºi realizate sub impactul restricþiilor cantitative
ce apar în sistem.

Un rol hotãrâtor în desluºirea cauzelor îndepãrtãrii cronice a
sistemului de la starea de echilibru l-a avut introducerea în analizã a trei
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noþiuni: cererea intenþionalã, cererea efectivã ºi constrângerea bugetarã,
acestea fiind într-o strânsã intercondiþionare.

Cererea intenþionalã a subiecþilor economici izvorãºte dintr-o gamã
largã de necesitãþi - de la cele biologice primare, pânã la cele culturale,
inclusiv cele fanteziste legate de satisfacerea unor capricii, orgolii, vicii º.a.
Practic, cererea este infinitã sau, mai precis, insaþiabilã. Întrebarea este:
poate fi ea satisfãcutã sau realizatã? De la intenþii pânã la posibilitãþi
efective este o mare distanþã ºi sunt numeroase obstacole, unele
insurmontabile. La prima vedere, satisfacerea cererii pare a fi condiþionatã
de douã categorii de restricþii cantitative - unele legate de ofertã, iar altele
legate de venituri ce determinã puterea de cumpãrare a agenþilor
economici.

Dacã recurgem la o analizã de profunzime rezultã cã într-o economie
monetarizatã, cu piaþã dezvoltatã ºi larg deschisã, numai veniturile sunt
acelea care formeazã factorul fundamental ce condiþioneazã satisfacerea
cererii. Un agent economic poate procura orice bun numai dacã dispune de
mijloace de platã obþinute din vânzarea altor bunuri ºi servicii.1

Cererea efectivã are în spate puterea de cumpãrare realã ºi deci
posibilitãþile bugetare ale cumpãrãtorilor. Posibilitãþile efective de procurare
a bunurilor ºi serviciilor depind de bugetele agenþilor economici sau de
puterea lor de cumpãrare. Potrivit principiului lui Say puterea de cumpãrare
este aceea care determinã mãrimea cererii efective aºa cum outputul
constituie sursa pentru satisfacerea cererii efective. Însã cererea efectivã
reprezintã numai o parte din cererea intenþionalã ºi anume numai acea
fracþiune pe care cumpãrãtorul o poate realiza în limita posibilitãþilor sale
bugetare.

Când agenþii economici intrã în relaþii (tranzacþii) trebuie sã-ºi
adapteze funcþiile cererilor ºi ofertelor la restricþiile cantitative ale pieþelor, în
condiþiile puterii reale de cumpãrare permise de buget ºi de nivelul preþurilor.

Constrângerea bugetarã, Un moment important în dezvoltarea
analizei raportului dintre cerere ºi ofertã ºi a echilibrului economic l-a
constituit introducerea noþiunii cheie de “constrângere bugetarã”. Folosirea
acestei noþiuni deschide calea analizei economice în cel puþin trei direcþii
importante: a) raþionalitatea economicã a activitãþii agenþilor economici; b)
comportamentul real al agenþilor economici în diferite condiþii social-

                                                          
1 În cazul unei economii ca penurie de cele douã categorii de factori restrictivi cantitativi.

ªi în acest caz o analizã atentã relevã faptul cã penuria este un revers al gradului de
constrângere bugetarã, aºa cum vom vedea mai jos.
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economice; c) efectele propagate ºi caracteristicile impactului acestora
asupra echilibrului economic la nivel agregat.

Dacã prima direcþie are un caracter universal ºi permanent, celelalte
douã direcþii îmbracã forme specifice în cadrul diferitelor sisteme
economico-sociale. Tocmai de aceea analiza acestora din urmã se va face
dupã ce vom reda mai întâi câteva aspecte referitoare la noþiunea de
raþionalitate economicã ºi un mod de exprimare analiticã simplificatã a
acesteia prin intermediul funcþiei cererii în viziunea walrasianã.

2. 1. Raþionalitatea economicã ºi un mod de exprimare analiticã
simplificatã

Raþionalitatea economicã nu derivã numai din natura umanã. Ea este
impusã ºi de constrângerea bugetarã ºi ea priveºte mai multe acþiuni ce
depãºesc sfera contabilitãþii, mai ales la agenþi economici de tipul
întreprinderilor. Este adevãrat cã la nivelul indivizilor ºi al gospodãriilor se
poate vorbi doar de o comparare a cheltuielilor cu veniturile, precum ºi de o
identificare a surselor de sporire a veniturilor pentru a face faþã unor
cheltuieli mai mari. La nivelul întreprinderilor ºi firmelor, problemele privind
raþionalitatea economicã sunt mai complexe. Aici evidenþierea tuturor
cheltuielilor ºi veniturilor ºi compararea lor se face nu numai pentru a
respecta limita bugetarã, ci ºi în scopul sporirii profitului prin reducerea
costurilor de producþie ºi de circulaþie; de asemenea, la întreprinderi
raþionalitatea economicã cuprinde: angajarea efectuãrii cheltuielilor curente
ºi de investiþii în limita veniturilor curente ºi de perspectivã, prin planificarea
producþiei ºi a introducerii inovãrii de produs ºi de proces în consonanþã cu
evoluþia cererilor viitoare; adoptarea unor politici de sporire a profitului ºi de
utilizare a sa cu prioritate în investiþii de modernizãri, paralel cu promovarea
unei politici de asigurare a flexibilitãþii aparatului de producþie în vederea
adaptãrii sale rapide la cerinþele pieþei.

Dacã ne referim la un mediu economic normal, cu reguli de schimb
conforme cu legea valorii, orice agent economic raþional nu se poate angaja
la cheltuieli mai mari decât veniturile pe care el le planificã. În legãturã cu
aceasta, K. Oower subliniazã cã: “.. nici un agent economic nu planificã în
mod conºtient achiziþionarea unui bun fãrã a-ºi programa finanþarea acestei
operaþiuni prin vânzarea altui bun sau din resursele de care dispune”1.

                                                          
1 Citat dupã Daniel Dãianu, “Echilibrul ºi performanþa sistemului social-economic - unele

consideraþii”, în Viitorul social, noiembrie-decembrie 1987, p. 558.
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Acolo unde se aplicã regulile Impuse de legea valorii - echivalenþa
echilibrelor - neluarea în considerare a constrângerii bugetare prin
angajarea de cheltuieli ce depãºesc veniturile este strict sancþionatã.
Sancþiunea limitã este excluderea agentului din afaceri prin faliment ºi chiar
pierderea capitalului investit. Aplicarea cu stricteþe a unor asemenea reguli
impuse de legi economice neafectate de interese politice ºi nesubstituite de
precepte etice asigurã starea de sãnãtate a unitãþii economice, precum ºi a
economiei atât de necesarã pentru funcþionarea ei normalã.

Pentru a ne da seama mai bine despre modul cum constrângerea
bugetarã acþioneazã asupra introducerii ºi respectãrii raþionalitãþii
economice, sã redãm ºi un mod de exprimare analiticã în cadrul funcþiei
cererii. Din dezvoltãrile de mai sus se poate deduce cã cererea este
dependentã de mai mulþi factori. Exprimând în termeni matematici, cererea
iniþialã a consumatorului este o variabilã dependentã, iar factorii ce o
determinã sunt variabile explicative sau independente, ceea ce rezultã cã
este vorba de o relaþie de dependenþã reprezentatã în termeni neoclasici de
o funcþie (notatã cu y) de mai multe variabile. Aceste variabile explicative
sunt reprezentate de preþurile bunurilor ºi serviciilor (p), resursele
(disponibilitãþile) de platã efective ale consumatorului (R), creditele pe care
le poate contracta în vederea plãþii acestor produse (C), publicitatea
(reclama comercialã) efectuatã (r), valoarea mãrimii produsului sau/ºi a
fabricii (m):

y = f (p, R, C, r, m).
Variabilele explicative nu sunt egale nici ca sens ºi nici ca putere.

Fiecare dintre acestea are o anumitã pondere ºi un anumit sens în influenþa
cererii consideratã ca variabilã dependentã. De exemplu, o creºtere a
preþului la produsul h contribuie nu la creºterea, ci la scãderea cererii pentru
produsul respectiv sau chiar la substituþia produsului h cu altul mai ieftin
care poate satisface aceeaºi necesitate. Invers, o scãdere a preþului unui
produs contribuie la creºterea cererii pentru produsul respectiv. Mãrimea
resurselor (disponibilitãþilor) de platã, precum ºi mãrimea creditelor, a
cheltuielilor pentru reclamã ºi a valorii mãrcii fabricii influenþeazã în mod
pozitiv cererea de produse ºi servicii, însã cu intensitãþi diferite.

În dorinþa de a exprima în mod analitic ºi cât mai sugestiv
constrângerea bugetarã sã recurgem la urmãtoarea ipotezã: consumatorul,
definit ca o fiinþã raþionalã, face o asemenea alegere de bunuri ºi servicii
încât, în limita resurselor de care dispune, sã obþinã un maxim de satisfacþie
sau de utilitate. Este starea de echilibru cãtre care tinde consumatorul în
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limita sumei disponibile de resurse (restricþiei bugetare) ºi a nivelului
preþurilor bunurilor de consum respective. Dacã notãm cu x ºi y cantitãþile
de bunuri din care consumatorul ar urma sã procure pentru a-ºi satisface
trebuinþele ºi cu px ºi py preþurile unitare ale fiecãrui produs, vom constata cã
cheltuielile totale ale consumatorului se ridicã la xpx + ypy lei, sumã ce
trebuie adaptatã la disponibilitãþile sale financiare R destinate cumpãrãrii
bunurilor de consum.

Pentru adaptare, consumatorul va face o combinaþie între cantitãþile
celor douã categorii de bunuri în aºa fel încât, pe de o parte, sã-ºi satisfacã
la maxim trebuinþele, iar pe de altã parte, sã se încadreze în limita sa
bugetarã.

Variabilele independente reprezentând cantitãþile de bunuri ce pot fi
procurate cu suma de bani disponibilã se determinã, pe baza relaþiei de mai
sus, astfel:

Py
Rx

Py
Pxy +=

Px
Ry

Px
Pyx +=

Aceste condiþii descriu aºa-numita linie bugetarã PV, conform
graficului din figura nr. 3.

Figura nr. 3

Segmentul PV reprezintã mulþimea punctelor descrise de cheltuielile
efectuate, rezultate din combinaþia celor douã categorii de produse
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cumpãrate. Aceste cheltuieli se aflã la limita maximã a disponibilitãþilor
bugetare în care se poate face alegerea. Domeniul de alegere (I) a
consumatorului, aflat în cadrul triunghiului OPV sub linia bugetarã,
reprezintã totalitatea punctelor descrise de combinaþia cantitãþilor de pro-
duse ce se pot cumpãra sub limita disponibilitãþilor bugetare.

xI px + yI py < R
Toate punctele aflate în afara triunghiului OPV ºi anume deasupra

liniei bugetare PV (în planul E) depãºesc posibilitãþile bugetare ale
cumpãrãtorului pentru a putea cumpãra produsele xE ºi yE deoarece

xe px + yE py > R
Dacã constrângerea bugetarã se relaxeazã prin împrumutarea unei

sume de bani pentru cumpãrarea suplimentarã de bunuri, linia bugetarã îºi
schimbã poziþia de la PV la P’V’, mãrind astfel domeniul de alegere la
OP’V’.

Între produse se pot face diferite combinaþii ºi prin prisma asigurãrii
satisfacerii trebuinþelor (utilitãþilor). O anumitã combinaþie a celor douã
produse x ºi y pentru a satisface trebuinþele (utilitãþile) se poate exprima
printr-o curbã de utilitate. Liniile bugetare devin tangente la aceste curbe ºi
anume în punctul unde se întâlneºte combinaþia produselor care asigurã
trebuinþele cu linia disponibilitãþilor bãneºti (bugetare) ale consumatorului1.

Pentru fiecare ipotezã în parte vom trasa câte o curbã de indiferenþã,
care reprezintã un ansamblu de combinaþii de bunuri permiþând obþinerea
aceluiaºi nivel de utilitate (figura nr. 4).

Tangentele la curbele de utilitate Uj ºi fy sunt reprezentate de liniile
bugetare PV ºi PV. Punctele din plan M1; ºi M2 caracterizeazã nivelul de
utilitate maxim pe care îl poate atinge consumatorul în limita bugetului sãu.
Raþionamentele de mai sus se pot extinde ºi la cazurile cu mai multe
produse, ceea ce înseamnã trecerea la o analizã în spaþiul
multidimensional.

Raþionalitatea economicã impusã de constrângerea bugetarã apare
ca cerinþã generalã ºi ca manifestare realã ºi la nivel agregat (ramurã,
economie naþionalã). Raþionalitatea economicã la nivelul agenþilor economia
înseamnã raþionalitate economicã ºi la nivel agregat. Dar aceasta nu
epuizeazã în întregime posibilitãþile de raþionalitate în cadrul întregului

                                                          
1 O explicare amplã referitoare la aceasta este redatã în A. Iancu, Eficienþã economicã

maximã, Bucureºti, Editura Politicã, 1972, p. 52-69.
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sistem economic deoarece, potrivit principiului sinergie, raþionalitatea
globalã nu poate rezulta dintr-o simplã însumare a raþionalitãþii tuturor
agenþilor economia.

Figura nr. 4

Adeseori poate exista doar iluzia cã la nivelul agenþilor ar exista
raþionalitate economicã prin simplul fapt cã constrângerea bugetarã i-ar
obliga la acest lucru. O respectare în sine a liniei bugetare poate fi chiar
dãunãtoare din punct de vedere economic. Maniera de înþelegere ºi de
respectare a principiului raþionalitãþii economice de cãtre agenþii economici
trebuie sã se confrunte ºi sã se oglindeascã ºi în raportul dintre cerere ºi
ofertã la nivel societal ºi în nivelul unor indicatori ce exprimã modul în care
sunt folosite ºi valorificate resursele.

În cadrul sistemului economic apar aºa-numitele fricþiuni, care
frâneazã în mod diferit vitezele de adaptare a diferitelor elemente ale
sistemului în evoluþia lor, ceea ce creeazã dezechilibre. Un loc aparte în
aceastã privinþã îl joacã, fireºte, comportamentul agenþilor economici faþã de
constrângerea bugetarã, comportament care devine specific diferitelor
condiþii social-economice ºi care face ca sistemul economic sã se
îndepãrteze într-un mod specific de la starea de echilibru.

2.2. Comportamentul real al agenþilor economici ºi problema
echilibrului în diferite condiþii social-economice

Aºa cum am vãzut mai sus, în teoria economicã neoclasicã
predominã interpretarea staticã a cererii ºi ofertei ºi maniera de abordare în
tradiþia walrasianã. În ultimele decenii însã numeroºi autori, printre care, în
primul rând, Clower (1965), Leijonhufvad (1968) Kornai (1971,1980), Barro
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ºi Grossman (1971,1974, 1976), Portes-Winter (1977,1978), Nayak (1980),
Eckalbar (1980) º.a.1 au efectuat o seamã de studii aprofundate care
pãrãsesc maniera tradiþionalã de abordare a echilibrului. Ei iau în
considerare devierile sistematice reale de la starea de echilibru walrasian,
relevând semnificaþiile ºi cauzele acestor devieri. Trecerea la o nouã
abordare, care a însemnat în fapt începutul unei noi ºcoli în materie sau a
unei noi paradigme, s-a bazat, în principal, pe reintroducerea în circuitul
ºtiinþific a noþiunii de cerere efectivã la nivel agregat folositã de Say sub
denumirea de putere de cumpãrare a comunitãþii, pe distincþia dintre
mãrimile noþionale (intenþiile subiecþilor economici) ºi mãrimile efective
(formulate ºi realizate sub impactul restricþiilor cantitative), pe separarea
intenþiilor de realizãri.

2.2.1. Supoziþii comparative ºi cazul celor douã tipuri de modele -
walrasian ºinonwalrasian

Dezvoltãrile ºtiinþifice bazate pe confruntarea gândirii abstracte cu
realitãþile, cu noile observaþii asupra comportamentului agenþilor economici,
au menirea de a îmbogãþi teoria economicã a echilibrului, aducând-o de la
starea de speculaþii abstracte la starea de descriere ºi explicare ºtiinþificã a
realitãþilor. Redând câteva presupuneri (supoziþii) ce stau la baza modelului
revizuit nonwalrasian nu facem decât sã atragem mai bine atenþia cititorului
nu numai asupra diferenþelor în ce priveºte modul de abordare, ci ºi asupra

                                                          
1 Clower, R., The Keynesian Counter-Revolution: A Theoretical Appraisal, în F.H. Hahn,

F.P.R. Brechling, The Theory of Interest Rates, Londra, Macmillan, 1965; Leijonhufvad,
A., On Keynesian Economics of Keynes, New York, Oxford U.P., 1968; Idem,
Classnotes on Say’s Principie, Los Angeles, Univ. of California, IA.1972; J. Kornai,
Anti-Equilibrium, Amsterdam, North Holland, 1971; Idem, Economics of Shortage,
Amsterdam, North Holland, 1980; R.J. Barro, H.I. Grossman, “A General Disequilibrium
Model of Income and Employment”, în American Economic Review, vol. 61, 1971, p.
82-93; R. Portes, O. Winter, “The Demand for Money and for Consumption Goods in
Centrally Planned Economics”, în Review of Economics and Statistics, vol. 60/1977;
Idem, “The Supply of Consumption Goods in Centrally Planned Economics”, în Journal
of Comparative Economics, vol. 1/1977; p. 351-365; Idem, Disequilibrium Estimates for
Consumption Goods Markets in Centraily Planned Economics, rnimeo, Cambridge,
Mass., Harvard Institute of Economic Research, 1978, D. Dãianu, “Echilibrul ºi
performanþa sistemului social-economic, UneIe consideraþii”, în Viitorul social,
noiembrie-decembrie 1987; P.R. Nayak, “Efficiency of Non-Walrasian Equilibria”, în
Econometrica, nr .1/1980; J.C. Eckalbar, “The Stability of Non-Walrasian Processes,
Two Exemples”, în Econometrica, nr. 2/1980.
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strãduinþei noii ºcoli de a se apropia cât mai mult de studiul realitãþii spre o
mai bunã ghidare a explicaþiilor ºi concluziilor. În textul de mai jos redãm
principalele supoziþii care au stat ºi stau la baza celor douã modele-
neoclasic (walrasian) ºi revizuit (nonwalrasian).

Principalele supoziþii ce stau la baza celor douã categorii de modele
privind echilibrul ºi unele caracteristici

Modelul neoclasic (walrasian)
1

Modelul revizuit (nonwalrasian)
2

1. De regulã, oferta este identicã
cu producþia, neexistând nici o
nepotrivire sau nici o abatere (în
timp ºi cantitativ) nici între intenþia
de cumpãrare-vânzare ºi actul
efectiv ori real de cumpãrare-
vânzare ºi nici între producþie ºi
consum. Toate acestea sunt
considerate identice.

1. Oferta nu poate fi identicã cu producþia, iar
aceasta din urmã nu poate fi identicã cu consumul.
O analizã atentã a proceselor economice relevã
necesitatea divizãrii acestora în urmãtoarele
categorii ºi subcategorii:
- dupã conþinutul lor, în:
• procese reale interne (producþie, consum)
• starea realã exprimatã prin variabila de stare

(stocul de produse)
• flux de produse
• flux de mesaje
- dupã forma lor de manifestare în:
• intenþiile de vânzare ale organizaþiei vânzãtoare
• intenþiile de cumpãrare ale organizaþiei

cumpãrãtoare, acestea fiind fluxuri de mesaje între
cele douã organizaþii pe baza cãrora ele încheie
contracte

• tranzacþia efectivã de trecere a produsului de la o
organizaþie la alta, aceasta reprezentând fluxul de
produse

• efectuarea plãþii sau miºcarea banilor, care
reprezintã fluxul de mesaje

Aceste categorii ºi subcategorii reprezintã decuplãri
care produc diferite abateri între variabilele
proceselor economice ºi care trebuie luate în
considerare.

2. Volumul producþiei ºi
combinarea inputului-outputului
real sunt formate instantaneu (at
once) ºi simultan. sunt luate în
considerare preþurile relative ale
inputurilor ºi outputurilor,
constrângerea bugetarã a firmelor

2. Formarea ºi adaptarea mutualã a intenþiilor de
producþie ºi de cumpãrare sunt interpretate ca un
proces dinamic Acest proces este compus din douã
faze de timp:
Prima se referã la determinarea planurilor de
producþie pe termen scurt influenþate de tehnologii,
de structura producþiei ºi de semnalele de penurie.
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Modelul neoclasic (walrasian)
1

Modelul revizuit (nonwalrasian)
2

ºi, pe aceastã bazã, maximizarea
profitului. Pe baza acestor
variabile se determinã cererea.

A doua fazã se referã la adaptarea instantanee a
firmei la condiþiile curente existente, firma având
dublu, rol: producãtor ºi cumpãrãtor.

3. Oferta nu reprezintã nici un
obstacol în calea satisfacerii
cererii ºi se presupune existenþa
unei rapide ºi perfecte adaptãri a
ofertei la cerere. Aceasta
înseamnã cã la fiecare produs
existã un stoc de producþie care
serveºte ca input, ceea ce asigurã
echilibrul walrasian între cerere ºi
ofertã.

3. Formarea cererii ºi ofertei iniþiale se bazeazã pe
speranþe incerte: producþia poate sã nu fie la nivelul
volumului planificat sau în conformitate cu
combinaþia input-output planificatã, ori, ca urmare a
unor invenþii ºi inovaþii sau a stimulãrii prin preþuri,
volumul producþiei poate fi mai mare decât cel
aºteptat. Pentru atenuarea sau înlãturarea acestor
dezechilibre, de regulã, consumatorul adoptã o
strategie de securitate a ofertei prin acumulãri
adecvate de stocuri. Cu cât incertitudinea este mai
mare cu atât mãrimea stocurilor pentru inputuri (la
consumator) este mai mare.

4. Funcþia cererii este descrisã ca
o relaþie cauzalã directã între
variabilele explicative ºi cererile
de materiale ca variabile de flux.
Prin urmare, în funcþia cererii nu
se iau în considerare stocurile de
materiale cu toatã existenþa lor
realã. În ce priveºte explicarea
funcþiei cererii de consum, ea se
restrânge doar la analiza influenþei
preþurilor ºi a veniturilor.

4. Funcþia cererii este descrisã ca o relaþie cauzalã
indirectã în care între variabilele explicative ºi
cererile de materiale iniþiale (ca variabile de flux) se
interpun stocurile de inputuri dorite (variabilele de
stoc). În privinþa variabilelor explicative ale funcþiei
de consum, ele nu trebuie sã se rezume numai la
preþuri ºi la venituri ci trebuie luate în considerare ºi
alte variabile cum sunt; moda, imitarea, modificarea
structurii producþiei (produsele noi), comportamentul
consumatorului în funcþie de poziþia lui socialã etc.

5. Cererea este luatã cã o noþiune
generalã, fãrã o diferenþiere în ce
priveºte conþinutul acesteia în
diferite situaþii sau condiþii

5. Deoarece mãrimea cererii diferã în mod sistematic
de mãrimea ofertei, prima fiind de regulã, mai mare
decât cea din urmã, se introduce noþiunea de cerere
iniþialã, ce corespunde aspiraþiei consumatorului. În
asemenea situaþie, pentru a-ºi satisface cererea,
cumpãrãtorul din cadrul unei economii de comandã
recurge la aºa-numi-tele substituþii forþate de
produse ºi servicii, îºi revizuieºte cererea iniþialã din
punctul de vedere al structurii ºi al eºalonãrii în timp,
aºteaptã la cozi.

Este evident faptul cã în cazul modelului walrasian neoclasic,
explicaþiile privind echilibrul rãmân la nivelul unor simple speculaþii, ele
având de-a face prea puþin cu realitatea contemporanã. Numai aplecîndu-
ne asupra realitãþilor prin observaþii ºi prin studiul faptelor pe de o parte,
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vom putea constata existenþa, în mod sistematic, a unei discrepanþe vizibile
între cererea agregatã ºi oferta agregatã în formele lor specifice în cadrul
celor douã arhetipuri de economie, iar pe de altã parte, vom putea
desprinde principalele cauze care determinã asemenea discrepanþe.

2.2.2. Caracterizarea raportului dintre cerere ºi ofertã
în cadrul celor douã arhetipuri de economie

Am arãtat mai sus cã discrepanþa dintre cerere ºi ofertã este un
fenomen natural (obiºnuit) atât în economia de comandã cât ºi în cea de
piaþã, însã situarea ºi sensul acestor discrepanþe sunt diametral opuse între
cele douã tipuri de economii.

În economia de comandã cererea agregatã este superioarã ofertei
agregate, ceea ce denotã ca aspiraþia cumpãrãtorului nu poate fi satisfãcutã
decât parþial ºi în mod distorsionat într-adevãr, cumpãrãtorul, cu toate cã
dispune de suma necesarã de bani, nu poate cumpãra produsele de care
are nevoie, întrucât acestea apar pe piaþã în cantitãþi insuficiente pentru a
satisface cererea sa, alãturi de cererile tuturor cumpãrãtorilor. Spunem cã
nivelul aspiraþiei cumpãrãtorului pentru un produs sau pentru o gamã
întreagã de produse ºi servicii nu este satisfãcut decât parþial. Trebuie
amintit cã, în asemenea condiþii, aspiraþia sa este deviatã sau corectatã prin
înlocuiri forþate, prin amînãri sau renunþãri.

Pentru caracterizarea ºi mãsurarea stãrii de penurie a economiei
naþionale, a mãrimii nivelului acestui fenomen, pot fi concepuþi ºi utilizaþi
diferiþi indicatori.

Între aceºtia menþionãm urmãtorii: gradul de acoperire a cererii,
gradul de satisfacere a aspiraþiei consumatorilor (productivi ºi neproductivi),
ponderea valorii produselor de substituþie în valoarea totalã a produselor
cumpãrate, ponderea valorii produselor cumpãrate, timpul mediu de
aºteptare pentru cumpãrarea produselor º.a.

Cel mai reprezentativ ºi mai sunt etic indicator pare sã fie gradul de
acoperire a cererii exprimat prin raportul dintre volumul ofertei ºi volumul
cererii în cadrul economiei de comandã raportul între cele douã mãrimi
agregate este subunitar, ceea ce înseamnã cã cererea este acoperitã doar
parþial. Gradul de neacoperire a cererii de cãtre ofertã x se exprimã prin
relaþia:

d
s

=η
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În cadrul economiei de comandã raportul între cele douã mãrimi
agregate este subunitar, ceea ce înseamnã cã cererea este acoperitã doar
parþial.

Gradul de acoperire a cererii de cãtre ofertã τ se exprimã prin relaþia:
τ = 1 - η
În legãturã cu construcþia indicatorului privind gradul de acoperire, se

pune problema definirii corecte a sferei de cuprindere a celor douã
elemente componente de calcul. În asemenea împrejurãri se pune
întrebarea dacã oferta trebuie sã cuprindã numai valoarea mãrfii date spre
vânzare sau sã cuprindã ºi valoarea stocurilor la firmele producãtoare ºi la
cele vânzãtoare, precum ºi capacitãþile de producþie ce stau în rezervã din
cauza lipsei de resurse energetice ºi de materii prime. De asemenea, în
cazul cererii se pune întrebarea dacã trebuie luatã în considerare valoarea
cererii iniþiale corespunzând aspiraþiei consumatorilor sau numai cererea
efectiv realizatã.

Dacã în legãturã cu oferta întrebarea pare justificatã, în legãturã cu
cererea întrebarea este de prisos, întrucât însãºi problema este tocmai
aceea de a releva mãsura în care este satisfãcutã sau nu aspiraþia
consumatorului concretizatã în formularea cererii iniþiale.

Un alt indicator care poate fi utilizat pentru caracterizarea fenomenului
de penurie este gradul de satisfacere a aspiraþiei cumpãrãtorilor (g c). Dacã
notãm cu:

αc - aspiraþia cumpãrãtorului (valoarea produselor pe care cumpãrã-
torul intenþioneazã sã le cumpere în limita disponibilului bugetar)

ωc - cumpãrarea efectivã realizatã de cumpãrãtor (valoarea produ-
selor cumpãrate),

gradul de satisfacere a aspiraþiei cumpãrãtorului poate fi determinatã prin
urmãtorul raport:

Evident, raportul este subunitar întrucât aspiraþia cumpãrãtorului, în
limita bugetarã, este întotdeauna mai mare decât ceea ce poate el cumpãra
în mod efectiv. Gradul de nesatisfacere a aspiraþiei cumpãrãtorului este:

gc= ωc / αc

nc = 1 - gc

Cu cât gradul de neacoperire a cererii este mai mare ºi, de
asemenea, cu cât gradul de nesatisfacere a aspiraþiei cumpãrãtorului este
mai ridicat ºi mai persistent, cu atât fenomenul de penurie este mai
accentuat ºi mâi de duratã. Pentru a-ºi atinge aspiraþiile, consumatorul
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recurge la substituþia de produse ºi de servicii, ca formã de adaptare a
acestuia la realitãþi ºi face diferite concesii vânzãtorului (producãtorului). Cu
aceastã ocazie apar relaþii ºi comportamente specifice economiei de
penurie între vânzãtor ºi cumpãrãtor, acesta din urmã acþionând sub
dominaþia celui dinþii. Cumpãrãtorul (consumatorul) este acela care aºteaptã
la rând la vânzãtor (producãtor) pentru a putea cumpãra produsele ºi
serviciile de care are nevoie. Cumpãrãtorul (consumatorul) este hãrþuit de
lipsuri ºi supus unor mari tensiuni psihologice, morale ºi fizice. El este rel
care pierde timp aºteptînd sã cumpere produsele ºi serviciile de care are
nevoie. În acelaºi timp, cel care are o situaþie privilegiatã este vânzãîorul
deoarece el impune condiþii de vânzare, iar aspiraþiile sale se împlinesc
relativ uºor.

În economia de piaþã oferta agregatã este în mod sistematic
superioarã cererii agregate, ceea ce denotã cã aspiraþia vânzãtorului nu
poate fi satisfãcutã. Vânzãtorul (producãtorul) care a investit bani în
capacitãþi de producþie, inclusiv în stocurile de mãrfuri pentru a fi distribuite
doreºte sã vândã întreaga cantitate disponibilã (inclusiv cantitãþile pe care
le-ar putea produce suplimentar în capacitãþile neutilizate (de rezervã). De
regulã, au este satisficut nici nivelul aspiraþiei vânzãþorului ºi nu este
acoperit nici nivelul ofertei printr-un nivel corespunzãtor al cererii Sunt
formele de manifestare ale stãrii de presiune. Pentru caracterizarea ºi
mãsurarea acestei stãri pot fi concepuþi indicatori cum stat, de exemplu,
gradai de acoperire a ofertei prin cerere, gradul de satisfacere a aspiraþiei
vânzãtorului (producãtorului), ponderea valorii stocului de produse în
volumul total al vânzãrilor, timpul mediu de aºteptarea produselor pentru a fi
vândute de la faza încheierii producþiei pânã la cea a vânzãrii cãtre
consumatori º.a.

Gradul de acoperire a ofertei prin cererea efectivã de produse se
determinã prin raportul dintre volumul cererii ºi volumul ofertei:

s
d

=µ

În cadrul economiei de piaþã raportul intre aceste douã mãrimi agregate
componente este subunitar. Oferta este acoperitã de cerere doar parþial.

Gradul de neacoperire a ofertei prin cerere se exprimã prin relaþia:
µπ −=1

Un alt indicator expresiv pentru caracterizarea fenomenului de
presiune în cadrul economiei de piaþã este gradul de satisfacere a aspiraþiei
vânzãtorului. Dacã notãm cu:
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αv - aspiraþia vânzãtorului (valoarea mãrfurilor pe care vânzãtorul in-
tenþioneazã sã le vândã, inclusiv cea a mãrfurilor care ar fi trebuit
produse de capacitãþile disponibile de rezervã)

ωv - vânzarea efectivã efectuatã de vânzãtor, atunci gradul de satis-
facere a aspiraþiei vânzãtorului poate fi calculatã pe baza
raportului:

gv= ωv / αv

În cadrul economiei de piaþã acest indicator este subunitar, volumul
vânzãrilor efective pãstrându-se, în mod constant, sub nivelul aspiraþiei
vânzãtorului. Gradul de nesatisfacere a aspiraþiei vânzãtorului se determinã
astfel:

nv = 1- gv

În condiþiile manifestãrii fenomenului de presiune producãtorul este
dominat de consumator, primul fiind silit sã caute soluþii de adaptare la
cerinþele consumatorului, însãºi piaþa este dominatã de consumator,
vânzãtorul (producãtorul) fiind acela care aºteaptã, la rând la cumpãrãtor
(consumator) pentru a putea vinde produse ºi servicii,

Cumpãrãtorul este acela care este pe deplin satisfãcut, iar nu
vânzãtorul. De subliniat cã în cadrul celor douã arhetipuri de economie-
economie de comandã ºi economie de piaþã - atât situaþia de absorbþie cât
ºi cea de presiune reprezintã stãri normale, permanente.

Nu se poate susþine cã cele douã arhetipuri se încadreazã în starea
de echilibru propriu-zisã. Întrebarea principalã este însã urmãtoarea: ce fel
de dezechilibru este mai avantajos din punct de vedere economic ºi social
ºi cât de departe trebuie sã se situeze o economie faþã de starea de
echilibru pentru o funcþionare normalã ºi de înaltã performanþã. Un rãspuns
provizoriu, mai mult sub formã de ipotezã, va fi dat în cele ce urmeazã, dar
nu mai înainte de a pune în discuþie problema cauzei fundamentale care stã
la baza tipului de dezechilibru.

2.2.3. Cauza fundamentalã a dezechilibrului - constrângerea bugetarã
slabã

Explicarea cauzelor care provoacã cele douã fenomene menþionate
disjuncte - penurie în cazul economiei centralizate ºi saturaþie a pieþei în
cazul economiei de piaþã - trebuie cãutatã în specificitatea fiecãruia din cele
douã arhetipuri de economie. În general, poate fi gãsitã o gamã largã de
explicaþii în legãturã cu cele douã tipuri de fenomene - absorbþie ºi presiune.
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Pot fi îndreptãþite, de exemplu, explicaþiile gãsite în legãturã cu formele
proprietãþii, existenþa competiþiei sau a monopolului, sistemul de organizare
adaptat (orizontal sau ierarhic), gradul de competenþã ºi de calificare
profesionalã, contribuþia progresului tehnic, nivelul randamentului factorilor
de producþie, rolul sistemului de preþuri ºi ai stimulentelor materiale ºi
morale.

Fireºte, nici unul din aceºti factori nu poate fi neglijat sau ignorat în
legãturã cu eventualele explicaþii asupra performanþei sistemului economic
ºi asupra influenþãrii comportamentului agenþilor economici. Aceºtia însã fie
formeazã premise ale funcþionãrii mecanismului economic, fie constituie
mediul ambiant stimulator sau frânãtor al acþionãrii agenþilor economici, în
sfârºit, fie reprezintã factori materiali cu grade diferite de influenþã asupra
comportamentului agenþilor economici.

Întorcându-se la tradiþia lui Say ºi a Iui Mill, unii economiºti
contemporani cum sunt Clower, Kornai, Leijonhufvad, Winter, Barro,
Grossman º.a. au propus ca la baza explicãrii cauzelor care provoacã cele
douã fenomene - penuria ºi presiunea (saturaþia pieþei) - sã fie pus acel
principiu primordial care modeleazã în mod fundamental comportamentul
agenþilor economici. Acest principiu este reprezentat de constrânge-rea
bugetarã care poate fi puternicã sau slabã dupã cum este legatã ori nu
existenþa sau situaþia de supravieþuire a agentului economic ºi a membrilor
responsabili ai firmei de rezultatele economice realizate. O constrângere
bugetarã puternicã obligã în mod natural pe fiecare agent economic în parte
ia raþionalitate economicã, întrucât el nu-ºi va putea recupera cheltuielile ºi
nu-ºi va putea plãti datoriile (impozite, dobânzi, împrumuturi etc.) fãrã o
valorificare a resurselor cu randament înalt. Nerealizând gradul minim de
raþionalitate, în condiþiile concurenþei, agentul suferã sancþiunea maximã
reprezentatã de dispariþia sa din afaceri datoritã falimentului. O
constrângere bugetarã slabã permite supravieþuirea agenþilor economici
chiar ºi în condiþiile în care veniturile nu permit recuperarea cheltuielilor.
ªtiind cã nu este ameninþat cu falimentul ºi cã pierderile vor fi suportate de
stat, agentul economic se complace în situaþia de a tolera risipa, lipsa de
responsabilitate pentru gospodãrirea mijloacelor disponibile etc., mai ales
când el percepe cã proprietatea colectivistã este a tuturor ºi a nimãnui, iar
statul se implicã în politica economicã în calitatea sa de proprietar al
principalelor mijloace de producþie ca instrument de slãbire a constrângerii
bugetare.. Economiºtii care au pus bazele noii ºcoli, privind echilibrul
nonwalrasian, au rãmas profund convinºi de locul central pe care îl joacã
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constrângerea bugetarã în teoria ºi practica economicã. Totuºi, între ei au
apãrut anumite diferenþe de interpretare în ce priveºte caractere!
generalizator al acestui principiu ºi rolul sãu în construcþia teoreticã a
modelului nonwalrasian. De exemplu, Clower susþine ideea de a considera
Constrângerea bugetarã ca pe un punct de pornire axiomatic. Aceastã
axiomã este, fãrã îndoialã, indispensabilã pentru orice fel de descriere a
funcþionãrii, controlului ºi deciziei proceselor sistemului socio-economic.
Existenþa constrângerii bugetare poate într-adevãr fi privitã ca o convenþie
fundamentalã a ºtiinþei economice înruditã în toate privinþele, cu asemenea
idei de bazã ale ºtiinþei fizice ca cea de-a doua lege a termodinamicii1. De
altfel, Clower foloseºte denumirea de principiul lui Say sau legea lui Say ca
sinonim cu existenþa constrângerii bugetare2.

Faþã de acest punct de vedere, Kornai îºi exprimã pãrerea cã
existenþa ºi rolul constrângerii bugetare nu reprezintã punctul de plecare
axiomatic al unei teorii generale a sistemelor economice, ci o chestiune
empiricã. Experienþa poate proba - continuã Kornai - cã într-o economie
datã ºi la o perioadã istoricã datã actorii economici sunt în mod efectiv
constrânºi de cãtre o constrângere bugetarã puternicã (tare). ªi poate fi, de
asemenea, probat prin experienþã cã deciziile ºi acþiunile altor actori în
aceeaºi economie sau în alta, în aceeaºi perioadã ori în altã perioadã nu
sunt efectiv limitate de cãtre constrângerea bugetarã. Totuºi, Kornai
recunoaºte cã aceastã ultimã afirmaþie nu exclude posibilitatea ca
regularitãþile sã poatã fi gãsite în comportamentul aceloraºi actori ºi cã în
numeroase lucrãri sunt atestate asemenea regularitãþi. Totuºi, regularitãþile
nu pot fi ridicate la rangul unor axiome valabile în orice condiþii ºi în orice
timp.3 Contraargumentul cel mai puternic adus de Kornai este acela cã nu
pot fi aplicate aceleaºi scheme comportamentale micro la nivelul
macroteoriilor în materie de stãri de dezechilibru - penuria, subutilizarea
forþei de muncã, slaba utilizare a capacitãþilor de producþie etc. - dar nici nu
pot fi neglijate, nu pot fi ignorate astfel de scheme; ele trebuie folosite cu
grijã prin analiza de impact sau prin sisteme de analize cauze-efect.

În opinia mea, disputa între cei doi economiºti menþionaþi îºi are
originea nu atât în ce priveºte locul pe care îl ocupã constrângerea bugetarã
în teoria echilibrului nonwal-rasian, ci mai degrabã în modurile diferite în
                                                          
1 Clower, op. cit.
2 Dupã cum s-a arãtat mai sus, Baumol a dedus din principiu! lui Say ºi din unele

dezvoltãri pe baza acestui principiu un numãr de opt legi (Baumol, op. cit.).
3 J. Kornai, Economics of Shortage, p. 320-324.
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care ei percep axioma ca punct de plecare în construcþia unei teorii. De
pildã, într-o anumitã manierã apare interpretarea axiomei în sistemele
formale, ºi anume, ca o expresie primitivã, indemonstrabilã, validã, din care
sunt derivate alte expresii (teoreme) prin regulile de inferenþã admise, ºi în
cu totul altã manierã apare interpretarea axiomei în filozofia contemporanã.
Aici axioma ºi-a pierdut valoarea de adevãr prim, necesar, evident,
devenind un adevãr ipotetic relativ la un sistem teoretic determinat
(verificabil prin consecinþele sistemului) luat ca punct de plecare în
derivarea ºi interpretarea altor propoziþii1.

De altfel, trebuie reþinut cã ceea ce propune Clower este de a
considera constrângerea bugetarã doar ca un punct de plecare axiomatic în
reconstrucþia teoriei echilibrului, iar nu de a axiomatiza teoria micro ºi
macroeconomicã luând ca termen primitiv constrângerea bugetarã în sensul
sãu cel mai larg.

Pe când Kornai rãmâne într-o anumitã privinþã prizonierul
empirismului dupã care axioma ar reprezenta un adevãr experimental
obþinut prin generalizare plecând de la observaþii (J.S. Mill ºi empirismul
modern), Clower ºi alþi adepþi ai sãi se ridicã deasupra acestei concepþii
empirice, luând în considerare ca puncte de plecare axiomatice regularitãþile
comportamentale privind constrângerile bugetare ca cerinþe generale,
esenþiale, obiectiv necesare, iar diferitele acþiuni politice ºi decizionale
contrare acestor cerinþe ca factori de fricþiune. Nu putem decât sã ne
exprimãm acordul cu acesta din urmã, aducând în sprijin câteva argumente
suplimentare, unele depãºind cadrul economicului.

Orice sistem poate funcþiona numai în condiþiile în care îºi asigurã un
nivel de eficienþã minim necesar care sã-i asigure o existenþã autonomã.
Coborând sub acest nivel, sistemul respectiv ori dispare ori începe sã
trãiascã pe seama altor sisteme, ceea ce poate produce slãbirea ºi
degradarea treptatã a sistemului de ansamblu sau a subsistemelor cu care
vine în contact. Acest adevãr elementar transpus în limbaj economic luat ca
o axiomã nu numai cã ar fi adevãrat, dar ar exprima o legitate cu caracter

                                                          
1 Se ºtie cã axiomatizarea este un procedeu de reconstrucþie a teoriilor ºtiinþifice

constând în edificarea acestora pe baza unui sistem axiomatic (alcãtuit dintr-un numãr
de termeni primi, acceptaþi fãrã definiþie ºi a unei mulþimi de anunþuri fundamentale -
postulate sau axiome - atestã demonstraþie); orice nou termen al teoriei va fi introdus
pe baza definiþiilor, plecând de ia termenii anteriori definiþiei, iar orice anunþ al teoriei va
fi acceptat dacã va fi demonstrat cu ajutorul axiomelor ºi al altor anunþuri anterior
demonstrate (Dicþionar de filozofie, Bucureºti, Editura Politicã, 1978, p. 60).
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general valabil pentru toþi agenþii economici ca ºi pentru sistemele
economice de ansamblu. Totodatã, acest adevãr elementar ar trebui pus la
baza tuturor relaþiilor generate de funcþionarea agenþilor economici -
principiu fundamental de care sã se þinã seama ºi în dezvoltãrile teoretice.
Faptul cã în diferite condiþii economico-sociale aceastã legitate nu este
respectatã din diferite motive, nu trebuie sã ne îndemne la o modificare a
raþionamentelor ºtiinþifice. Ceea ce ar trebui sã înþelegem ºi sã afirmãm este
faptul cã din diferite motive extraeconomice, conºtiente sau inconºtiente, se
abdicã cu prea multã uºurinþã de la acest principiu universal, iar toate
formele de abdicare în loc sã fie caracterizate de ºtiinþa economicã drept
rãtãciri regretabile ºi cãutate explicaþiile ºi remediile necesare pentru
revenire la normal, acestea sunt tratate fie cu o toleranþã nejustificatã, fie
într-un mod fals, cum cã aceasta ar reprezenta singura direcþie obiectivã a
evoluþiei ce trebuie sã aibã loc în mod fatal.

Referindu-mã în mod direct la cele douã stãri de dezechilibru,
diametral opuse una alteia - penuria ºi saturaþia pieþei - din punã de vedere
faptic sunt stãri normale ale economiei, au o existenþã stabilã, nu
întâmplãtoare. Din punct de vedere istoric, evident, starea de penurie
constituie efectul unei pure rãtãciri, al unor decizii politice false ºi nu efectul
unor evoluþii economice normale obiectiv necesare. Am putea considera
aceastã stare ca un efect normal atâta timp cât am accepta ºi afirmaþia cã
sistemul economiei de comandã, proprietatea colectivistã, implicarea
statului în conducerea ºi administrarea economiei, precum ºi dispariþia
interesului ºi a, responsabilitãþii respectãrii principiului constrângerii
bugetare sunt lucruri fireºti. Însã toate acestea sunt rodul unor rãtãciri
nãscute din ambiþii politice de acaparare totalã a puterii ºi de dominaþie ºi
control în toate sferele de activitate ºi, în primul rând, în economie, ceea ce
a condus pe plan economic la slãbirea constrângerii bugetare ºi prin
aceasta, la risipã de resurse, la conducerea ºi administrarea firmelor fãrã
responsabilitate ºi fãrã interes în sporirea performanþelor economice.

În desfãºurarea activitãþii lor, toþi agenþii economici, indiferent de
sistemul economic ºi politic din care ar face parte, în principiu, au obligaþia
prin statutul lor sã desfãºoare o activitate profitabila, ceea ce implica
aplicarea de cãtre toþi, fãrã excepþie, a principiului constrângerii bugetare
puternice.

O încãlcare sistematicã a acestei cerinþe de cãtre un agent economic
înseamnã cã acesta va ajunge sigur la starea de faliment. Dar a ajunge la
starea de faliment înseamnã o sancþiune maximã nu numai pentru
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proprietarul firmei (persoanã privatã, acþionari, stat), ci ºi întregul personal
încadrat la întreprinderea respectivã, precum ºi lipsirea pieþei de produsele
întreprinderii în cauzã. La o întreprindere micã falimentul nu ridicã probleme
deosebite. Însã când este vorba de o întreprindere mare-de peste 10000
salariaþi-se ridicã însemnate probleme economice ºi sociale cãrora trebuie
sã li se dea soluþii practice adecvate. În atari condiþii apar interese multiple
atât la nivelul agentului economic în cauzã cât ºi la nivelul statului ºi al
comunitãþiilocale de a soluþiona problema în alte moduri decât prin
declararea stãrii de faliment. În asemenea condiþii, agenþii economici,
managerii, instituþiile economice de stat au în faþã urmãtoarele alternative:

a) Raþionalizarea bugetarã prin forþe proprii prin mãsuri în direcþia sporirii
volumului încasãrilor ºi scãderii volumului de plãþi, acestea din urmã
concretizându-se în scãderea cheltuielilor ca urmare a ameliorãrilor
tehnologice, ridicãrii calitãþii ºi performanþelor produselor sau

b) Acoperirea de la bugetul statului a pierderilor suferite de agenþii
economici în activitatea lor economicã, alocarea unor fonduri de la
bugetul statului pentru lucrãri de investiþii ale diferitelor întreprinderi,
contractarea de împrumuturi, impunerea de cãtre agenþii economici
sau de cãtre un anumit grup al acestora a unor preþuri de piaþã atunci
când agenþii economici respectivi deþin o pondere importantã în
economie ºi, deci, prin deciziile acestora ei pot influenþa nivelul
preþurilor, condiþiile de vânzare º.a.
Prima alternativã (a) se înscrie în politica de constrângere bugetarã

puternicã (buget tare) iar a doua (b) se înscrie în politica de constrângere
bugetarã slabã (buget slab). Dacã prima alternativã este proprie economiei
concurenþiale a capitalismului clasic cu o largã autonomizare a agenþilor
economici ºi cu o intervenþie a statului foarte rezervatã ºi limitatã, cea de-a
doua alternativã, evident, este proprie economiei de comandã în care statul
joacã rolul central în economie în calitatea sa de proprietar asupra
mijloacelor de producþie, de planificator ºi de administrator, deci unde
monopolul de stat este atotcuprinzãtor.

Aceste alternative de politici bugetare, pe care le au în faþã agenþii
economici, sunt în starea lor purã. În realitate, existã variante intermediare
ce reprezintã o combinaþie de elemente ale celor douã alternative
menþionate. Astfel, dacã privim pe firul normal al derulãrii evenimentelor
istorice, apare varianta rezultatã din starea purã a politicii de constrângere
bugetarã puternicã la care s-au aplicat politici statale de protecþie
economicã ºi socialã a unor unitãþi economice ºi ramuri industriale, politici
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financiare, monetare ºi de credit etc., precum ºi acþiuni ale monopolurilor ºi
oligopolurilor de a influenþa nivelul preþurilor. Multe din aceste politici
influenþeazã constrângerea bugetarã în sensul relaxãrii acesteia. Dacã
privim pe firul invers al istoriei, în fostele þãri socialiste, în anii trecuþi, în
urma aplicãrii unor reforme economice au fost încercãri ca odatã cu
descentralizarea ºi cu autonomizarea unitãþilor economice sã se adopte ºi
mãsuri în direcþia unei anumite întãriri a constrângerilor bugetare prin:
controlul creditelor, raþionalizarea alocãrii investiþiilor ºi a subsidiilor pentru
acoperirea pierderilor.

Care sunt elementele caracteristice care definesc cele douã tipuri
pure de constrîngeri bugetare? Dacã la tipul de constrângere bugetarã
puternicã numãrul acestora este aproape inexistent, la tipul de constrângere
bugetarã slabã numãrul elementelor este mare ºi el variazã în funcþie de
modul ºi profunzimea cu care statul este implicat în conducerea ºi controlul
vieþii economice ºi sociale1).

În cele ce urmeazã vom reda într-un tablou sinoptic elementele
esenþiale, clasificate în cinci categorii, ce pot defini cu suficientã aproximaþie
cele douã tipuri de constrângeri bugetare - puternicã ºi slabã.

Elementele principale ce definesc tipul constrângerii bugetare

Constrângere slabã Constrângere puternicã
1. Subsidii libere primite de la stat prin:
- contribuþia statului la cheltuielile de

investiþii fãrã nici o obligaþie din partea
firmei de returnare a sumelor;

- subsidii permanente plãtite pentru
compensarea pierderilor sau pentru
încurajarea unor activitãþi nerentabile;

- subsidii plãtite ocazional pentru pierderi
ocazionale sau încurajarea unor activitãþi
speciale

1. Inexistenþa subsidiilor de stat pentru
acoperirea cheltuielilor curente ºi nici a
unor contribuþii pentru investiþii

2. Acordarea (de cãtre instituþii bancare de
stat) de credite pentru care nu existã
garanþii de a fi achitate la termenele
scadente;
Amânarea plãþii creditelor fãrã aprobarea
datã de vânzãtor; preluarea plãþii unor
datorii de cãtre stat de la bugetul acestuia

2. Inexistenþa creditelor ca ºi a creditelor
interfirme, toate inputurile (inclusiv cele
pentru investiþii) fiind plãtite imediat
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3. Investiþii financiare primite de firme din
afarã în urmãtoarele condiþii:
- în cazul firmelor proprietate de stat -

contribuþia statului la cheltuielile de
investiþii fãrã obligaþia firmei de a returna
sumele avansate;

- în cazul firmelor private - acordarea de
ajutoare sub formã de investiþii bãneºti
din partea proprietarilor pentru a rezolvã
unele probleme dificile pentru firmã.

3. Inexistenþa investiþiilor financiare din
afarã (la firmele existente) ca ºi ale celor
efectuate de proprietari din dividendele ce
le-au fost distribuite.

4. Majoritatea firmelor fixeazã (formeazã)
preþurile (pe baza costurilor de producþie) la
inputuri ºi la outputuri

4. Fixarea exogenã a preþurilor, firma fiind
în situaþia de a primi din afarã ºi nu de a
forma ea preþurile (preþurile se formeazã pe
piaþã).

5. Sistemul de impozite este slab deoarece
se bazeazã pe urmãtoarele caracteristici:
- formularea reglementãrilor privind

impozitele sunt influenþate de firme;
- firmele pot fi scutile sau amânate ca o

favoare individualã;
- impozitele nu sunt percepute în mod

strict

5. Sistemul de impozite este considerat
puternic datoritã urmãtoarelor caracteristici:
- formularea reglementãrilor privind

stabilirea impozitelor nu sunt influenþate
de firmã;

- sistemul legislativ în domeniu leagã
impozitele de diferitele criterii observabile
ºi mãsurabile în mod obiectiv;

- firma nu poate primi nici o scutire
excepþionalã de impozite;

- impozitul impus este colectat în mod ne-
condiþionat în termeni prescriºi prin lege.

Lista elementelor principale ce definesc ºi caracterizeazã
constrângerea bugetarã poate fi completatã ºi cu alte elemente decât cele
menþionate, mai ales cu cele privind relaþiile financiare ºi de credit ºi cu
relaþiile contractuale între diferite unitãþi economice, întrucât existã ºi tipuri
intermediare de constrângeri bugetare, iar în þãrile cu economia de piaþã
contemporanã, în cadrul tipului predominant al bugetului puternic, îºi fac loc
ºi elemente ale bugetului slab, s-a pus problema de a mãsura gradul de
tãrie a constrângerii bugetare.

Încercarea de a raporta numãrul de elemente ce þin de constrângerea
bugetarã puternicã la numãrul total de elemente (puternice +slabe din
economia naþionalã) pentru a determina gradul de tãrie a constrângerii
bugetare, nu poate duce la un rezultat concludent, întrucît elementele
componente sunt neomogene ca produse ºi valoare. Mai potrivitã ar fi
mãsurarea gradului de constrângere printr-un vector ale cãrui componente
ar putea fi elementele bugetare.
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Pãstrarea în activitate ºi prosperitatea firmelor sunt dictate în mod
exclusiv de rezultatele economice proprii-adicã de vânzãrile efectuate ºi de
costurile pentru inputuri. O sporire a costurilor fãrã încasãri compensatorii
duce la pierderi. Dacã pierderile nu mai pot fi acoperite, volumul activitãþii
scade întrucît nu mai pot fi procurate noi resurse pentru a pãstra producþia
la aceeaºi scarã. Neexistând sistemul de subsidii, nici posibilitãþi de
modificare a preþurilor ºi nici posibilitãþi de a lua credite când situaþia sa
economicã devine precarã ºi nu se poate împãrþi riscul cu statul, firma nu
mai gãseºte resurse interne pentru redresare; ea dã faliment. În acest caz
societatea este avantajatã întrucât sunt înlãturaþi din activitate toþi acei
agenþi economici care nu reuºesc sã se adapteze ºi sã se înscrie în nivelul
minim de eficienþã. Sã admitem ipoteza cã în astfel de împrejurãri statul
începe sã-ºi asume rãspunderea pentru redresarea economicã a
întreprinderilor ce lucreazã cu pierderi ºi pentru compensarea acestor
pierderi, precum ºi de a finanþa investiþii pentru restructurarea unitãþilor
economice, în vederea adaptãrii structurilor lor la cerinþele pieþei Este
evident faptul cã statul nu va aduce servicii reale ºi de duratã nici unitãþilor
respective, întrucât lipsa efortului propriii va deveni un obicei ºi, cu atât mai
mult, nici nu va aduce servicii economiei naþionale întrucât se vor menþine
în activitate întreprinderi nerentabile, care înseamnã o povarã economicã
pentru întreaga societate.

Constrângerea bugetarã tare devine o formã de coerciþiune1

economicã naturalã pentru toþi agenþii economici care, pe de o parte, trebuie
sã se înscrie în cerinþa fundamentalã ca suma cheltuielilor dintr-o perioadã
sã fie mai micã decât suma încasãrilor din aceeaºi perioadã, iar pe de altã
parte, sã-ºi adapteze structura producþiei la preþurile pieþei, acestea fiind
semnalele fundamentale privind situaþia resurselor. Numai în acest fel vom
putea asigura trecerea de la starea de penurie la cea de abundenþã, ceea
ce faciliteazã de altfel însuºi procesul de tranziþie la economia de piaþã.

2.3. Stabilizarea echilibrului economic

În economia româneascã înainte de revoluþie au fost acumulate
numeroase dezechilibre reprezentate de formarea unui exces de cereri
agregate solvabile în toate domeniile care nu puteau fi satisfãcute datoritã
lipsei de ofertã agregatã de produse; agravarea situaþiei privind
subutilizarea capacitãþilor de producþie ºi a forþei de muncã; apariþia unei

                                                          
1 J. Kornai, op. cit., p. 303.
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inflaþii înãbuºite prin menþinerea sub un control forþat a preþurilor la bunurile
de consum ºi a creditelor; apariþia unor blocaje în lanþ pe linia aprovizionãrii
datoritã lipsei de solvabilitate financiarã a unitãþilor economice. Dacã înainte
de revoluþie unele din aceste fenomene se aflau doar în stare latentã,
datoritã menþinerii unui sever control administrativ ºi a unor grave mãsuri
antisociale, dupã Revoluþia din Decembrie, nemaifiind þinute în Mu,
dezechilibrele s-au declanºat liber în toatã plenitudinea lor. Din pãcate,
acesta a fost numai începutul. Interesele imediate de putere au împins pe
mulþi dintre politicieni, în perioada preelectoralã, la o anumitã întrecere
pentru promisiuni privind ridicarea calitãþii vieþii fãrã nici o acoperire ºi la o
seamã de mãsuri economice populiste neconcordante cu interesele
generale ºi cu posibilitãþile reale ale economiei, ceea ce a fãcut ca
fenomenul de crizã sã se accelereze ºi sã se atingã cote fãrã precedent ºi
îngrijorãtoare. În anul 1990 producþia industrialã a scãzut faþã de cea din
anul 1989 cu circa 30%, volumul exporturilor ºi cel al investiþiilor a scãzut cu
peste 45%, volumul salariilor plãtite salariaþilor a depãºit pe cel din anul
precedent, preþurile (la o serie de produse datoritã, în special, mãsurilor de
liberalizare fãrã pregãtirea prealabilã necesarã) au crescut de 2-3 ori, iar
balanþa comercialã ºi cea de plãþi externe s-a înrãutãþit, ceea ce a împins ºi
împinge guvernul la credite externe folosite nu pentru redresarea
economicã, ci mai mult pentru procurarea mijloacelor curente de trai. La
toate acestea se adaugã mari dificultãþi bugetare (scãderea veniturilor
bugetare cu 100 mild. lei în anul 1990) ºi deficitele bugetare (de 37 mild. lei
în 1991), datoritã, pe de o parte, scãderii nivelului veniturilor, iar pe de altã
parte, creºterii volumului cheltuielilor publice (cu excepþia cheltuielilor pentru
investiþii care au scãzut de la circa 135 mild. lei în 1989 la 60 mild. lei în
1990 ºi la 31 mild. lei în 1991).

A trecut un an de când mecanismul economic excesiv centralizat ºi
rigid a început sã fie treptat demontat ºi înlocuit cu elemente ale economiei
de piaþã dupã un program guvernamental cuprinzãtor ce a avut ca punct de
plecare schiþa elaboratã de Institutul Naþional de Cercetãri Economice.
Acest program cuprinde, practic, toate laturile vieþii economice ºi sociale ce
urmeazã a fi restructurate ºi adaptate ia noile cerinþe ale economiei de
piaþã1. Totuºi, el nu ia în considerare un aspect esenþial menþionat mai sus -
                                                          
1 Potrivit prevederilor programului, guvernul îºi propune sã realizeze reforma economicã

ºi socialã acþionând prin legi, mãsuri, programe ºi constituirea de instituþii adecvate în
urmãtoarele domenii: deblocarea structurilor economice, reorganizarea activitãþii
economice, reforma în domeniile preþurilor ºi tarifelor, sectorului financiar-fiscal,
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grava crizã economicã pe care o traverseazã economia noastrã. Eludarea
acestui fenomen poate pune în pericol însuºi procesul de realizare a
programului de trecere la economia de piaþã în termenii preconizaþi, dacã nu
sunt prevãzute mãsuri ferme de contracarare a acestei crize ºi a efectelor
sale.

În cele ce urmeazã voi menþiona pe scurt câteva din aceste mãsuri,
cu motivãrile minim necesare.

În legãturã cu tranziþia la economia de piaþã este exprimatã pãrerea
privind necesitatea evitãrii cu orice preþ a trecerii de la un tip de dezechilibru
reprezentat de penurie la alt tip de dezechilibru, bazat pe starea de saturaþie
a pieþei, propriu economiilor actuale de piaþã, invocându-se ca efecte
secundare negative ºomajul ºi inflaþia. În contextul acestei pãreri, Anghel
Ruginã recomanda trecerea Ia starea de echilibru general stabil (de tip
Walras) în care rolul fundamental trebuie sã-l joace preþurile de echilibru,
leul convertibil (acoperit 100% cu argint) ºi echilibrul monetar1. Am vãzut în
paragrafele anterioare insuficienþele de fond ale modelului walrasian, în
care se înscrie ºi punctul de vedere exprimat de autorul menþionat. Tocmai
acest fapt mã determinã sã nu insist cu comentarii în legãturã cu acest
punct de vedere. Modelul walrasian fiind lipsit de realism, iar cel de penurie
cu totul dezavantajos din punct de vedere economic ºi social, singurul care
poate fi acceptat - cu toate limitele sale - este modelul bazat pe starea de
saturaþie a pieþei în cele ce urmeazã voi încerca sã-mi spun pãrerea în
legãturã cu necesitatea creãrii unor condiþii favorabile de trecere la
economia de piaþã prin înlãturarea crizei. În legãturã cu aceasta se pune
problema de a gãsi rapid acele resorturi ºi elemente ale mecanismului
economic care sã asigure, pe de o parte, înlãturarea excesului de cerere ce
alimenteazã ºi adânceºte penuria, iar pe de altã parte, extirpeazã sau
atenueazã inflaþia ºi factorii care o genereazã. Înlãturarea acestor deze-
                                                                                                                                             

sistemului bancar, monetar-valutar, reforma în agriculturã, înfiinþarea de instituþii care
sprijinã realizarea reformei, privatizarea, acþiuni de protecþie economicã ºi socialã a
populaþiei, crearea culturii, atitudinilor ºi educaþiei economice specifice economiei de
piaþã, programul reformei sociale, schiþa, asupra tacticii operative a guvernului în
orientarea ºi conceperea proceselor economice (Guvernul României, Consiliul pentru
reformã, relaþii ºi informaþii publice, Program de conducere ºi coordonare a proiectelor
de reformã, Bucureºti, 1990).

1 Anghel Ruginã, Program de reforme pentru regenerarea ºi consolidarea economiei
naþionale româneºti, în Economistul, nr. 45-48/1990; idem, De ce programul de
reforme anunþat de guvern în august-septembrie a.c. nu poate atinge þelurile propuse,
în Economistul, nr. 49-52/1990.
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chilibre poate crea un mediu ambiant favorabil pentru desfãºurarea
întregului program de tranziþie. Trebuie sã þinem seama însã cã înseºi
elementele cuprinse în program constituie importanþi factori de influenþã a
stãrilor de echilibru sau de dezechilibru în funcþie de modul cum sunt folosiþi
asemenea factori.

2.3.1. Înlãturarea excesului de cerere ºi a penuriei

Înlãturarea excesului de cerere, care în fapt înseamnã inversarea
raportului dintre cererea agregatã ca oferta agregatã, nu este atât de simplã
(cum pare ia prima vedere) pentru a ne rezuma doar la un set de decizii
tehnice aºa cum se prevede în programul guvernului1.

În primul rând, excesul de cerere s-a dezvoltat extrem de mult în
economia noastrã în decursul anilor, inclusiv dupã revoluþie, aºa încât o
lichidare a acestuia ºi trecerea la excesul de ofertã s-a îngreunat mult, atât
ca efort material ºi financiar necesar, cât ºi ca perioadã de timp. Va trebui
parcursã nu o traiectorie normalã, ca cea din fîgura nr. 5, ci o traiectorie cu
un drum mult mai anevoios într-o perioadã de tranziþie mai îndelungatã
semãnând cu drumul descris, cu aproximaþie, în figura nr. 6.

Drumul mai anevoios se datoreºte, îndeosebi, scãderii sensibile a
ofertei de produse ºi servicii ºi creºterii inflaþiei.

O prãbuºire a ofertei este însoþitã-ca o relaþie inversã-de un salt
corespunzãtor al cererii cu o creºtere a tensiunii dupã o curbã neliniarã. Cu
cât distanþa între cei doi indicatori este mai mare, cu atât tensiunea socialã
este mai mare, iar posibilitãþile de lichidare, în timp scurt, a acestei distanþe
sunt mai restrânse.

                                                          
1 În legãturã cu aceastã problemã, în programul guvernului se prevãd urmãtoarele

acþiuni: anihilarea treptatã a dezechilibrului grav existent între capacitãþile de producþie
ºi resurse, precum ºi între structura ºi volumul producþiei, pe de o parte, ºi structura ºi
volumul cererii, pe de altã parte. Aceasta presupune: închiderea, dupã epuizarea
perioadelor ºi programelor de subvenþii, a capacitãþilor care nu dispun de resurse sau
de pieþe de desfacere, pe mãsurã ce se asigurã recalificarea ºi reorientarea forþei de
muncã Ia unitãþile respective cãtre alte sectoare; reprofilarea ºi/sau redimensionarea
unitãþilor nerentabile, inclusiv prin retehnologizãri; crearea unor noi capacitãþi corelate
cu reswseie ºi cu puterea de absorbþie a pieþelor la care existã acces, in specia! în
sectorul unitãþilor aici ºi mijlocii ºi prin atragerea de capital privat, român ºi strãin;
reducerea Ia strictul necesar a întreprinderilor din sectoarele strategice care urmeazã a
funcþiona in continuare cu subvenþii de la stat (Guvernul României, Consiliul pentru
reformã, relaþii ºi informaþii publice, op. cit., p. 4).
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Figura nr. 5                          Figura nr. 6

În al doilea rând, diminuarea excesului de cerere agregatã ºi
inversarea raportului dintre cerere ºi ofertã la nivel macroeconomic
constituie efectul unui complex de decizii de mare amploare care sã aibã ca
obiect final schimbãri profunde în mecanismul economic ºi în
comportamentul social-proprii economiei de piaþã. Atâta timp cât nu se
renunþã la relaþiile economice socialiste bazate pe proprietatea colectivã nu
dispare nici excesul de cerere ºi nici sindromul penuriei. De altfel, acest
lucru a fost demonstrat de fiecare datã când s-au fãcut încercãrile de
ameliorãri tehnice ale proceselor de producþie, ºi de perfecþionãri ale
mecanismului economic din þara noastrã ca ºi aplicarea reformelor
economice din þãrile vecine, în deceniile trecute. De exemplu, în scopul
ameliorãrii situaþiei privind penuria de resurse ºi de produse, deceniile 1970
ºi 1980 au fost dominate de mãsurile întreprinse în direcþiile reducerii
consumurilor de resurse ºi sporirii ofertei de resurse primare ºi de produse
finale, reducerii stocurilor supra-normative ºi a investiþiilor neterminate,
introducerii disciplinei în domeniul creditelor, întãririi disciplinei bugetare la
toate nivelurile economiei. Rezultatele obþinute au fost cu totul altele:
agravarea situaþiei economico-financiare a întreprinderilor ºi realizarea unor
blocaje în lanþ în întreaga economie, fapt ce a afectat ºi mai mult excesull
de cerere alãturi de accentuarea penuriei de resurse ºi a altor dezechilibre
economice. Mãsurile întreprinse nu ºi-au atins þelul întrucât ele au vizat mai
mult efectele decât cauzele. În þãrile vecine au fost întreprinse, în deceniile
trecute, unele acþiuni ce au vizat descentralizarea deciziilor economice în
conducerea unitãþilor, încurajarea dezvoltãrii micii industrii ºi a agriculturii
private, întãrirea constrângerii bugetare a unitãþilor economice prin
restrângerea intervenþiei statului, liberalizarea parþialã a formãrii preþurilor.

Deºi în unele din aceste þãri au fost obþinute anumite rezultate
pozitive pe linia sporirii ofertei ºi a atenuãrii excesului de cerere, problemele
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de fond au rãmas însã nesoluþionate. De altfel, s-a dovedit cã lichidarea
excesului de cerere ºi a penuriei nu se poate realiza prin simple paleative,
prin jumãtãþi de mãsurã ºi prin acþiuni lipsite de coerenþã. Condiþiile
fundamentale de lichidare a excesului de cerere constau în: 1. trecerea la o
realã economie concurenþialã prin înlocuirea proprietãþii de stat cu pro-
prietatea privatã (inclusiv înlãturarea monopolurilor statale ºi private); 2.
realizarea unei constrângeri bugetare cât mai puternice a tuturor agenþilor
economici la toate nivelurile prin autonomizarea acestora ºi eliminarea
implicãrii statului în conducerea directã a economiei Este tot mai evident
faptul cã o realã economie de piaþã poate fi edificatã ºi poate funcþiona
normal numai dacã se realizeazã simultan cele douã condiþii.

În al treilea rând, proprietatea privatã ºi exigenþele impuse de aceasta
în legãturã cu creºterea eficienþei economice ºi cu raþionalitatea cheltuielilor
de resurse, joacã rolul hotãrâtor în atenuarea cererii ºi în înlãturarea
penuriei. Într-o economie concurenþialã bazatã pe proprietatea privatã,
agentul economic, pe de o parte, poate realiza venituri suplimentare dacã
reuºeºte prin muncã, iscusinþã ºi respectarea legilor sã producã ºi sã vândã
mai mult ºi mai bine. Pe de altã parte, el nu poate cheltui mai mult decât
poate încasa, altfel riscã sã se ruineze. ªtiind cã nu are nici o obligaþie faþã
de întreprinderile particulare, statul nu are atitudine paternalistã faþã de
acestea. În noile condiþii, statul nu mai este dispus sã recompenseze
incompetenþa, lenea, neglijenþa, iresponsabilitatea, aºa cum fãcea în
economia bazatã pe relaþiile de proprietate socialistã în cadrul cãrora el
(statul) avea responsabilitatea directã în legãturã cu activitatea întreprinde-
rilor sale. Agenþii economici în calitatea lor de proprietari, mandatari sau
arendaºi nu mai pot avea o atitudine de autosuficienþã întrucât nu mai pot
beneficia de ajutoare de la stat. Ei devin pe deplin conºtienþi cã numai
printr-o activitate mai susþinutã, mai responsabilã ºi mai competentã sunt
posibile fie prevenirea falimentului fie obþinerea unor avantaje economice
sporite. Tocmai asemenea schimbãri de comportament motiveazã cel mai
puternic opþiunea pentru extinderea cât mai rapidã a privatizãrii.
Proprietatea privatã garanteazã raþionalitatea economicã în comportamentul
agenþilor economici ºi trecerea la un mecanism economic adecvat bazat pe
relaþii orizontale comerciale între agenþii economici

Raþionalizarea tuturor cheltuielilor, inclusiv a cheltuielilor cu salariile,
precum ºi acþiunile de absorbþie a numerarului disponibil la populaþie au
menirea de a elimina excesul de cerere agregatã, aceasta constituind, dupã
cum s-a mai afirmat, principala cauzã a penuriei. Acest lucru se va realiza
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însã, pe mãsurã ce sectorul privat va deveni preponderent în întreaga
economie. În prezent însã statul continuã sã rãmânã princpalul proprietar al
unitãþilor industriale, de transporturi, construcþii, servicii publice ºi al unei
pãrþi din agriculturã. Faptul cã majoritatea acestor unitãþi s-au transformat în
societãþi comerciale autonome dã dreptul statului sã se retragã complet din
administrarea acestora ºi sã înceteze atât finanþarea unor investiþii cât ºi
subvenþionarea unor pierderi, pe mãsurã ce se înfãptuieºte liberalizarea
preþurilor subvenþionate. Statul nu-ºi pierde calitatea de proprietar pânã
când societãþile comerciale nu sunt vândute. Ca proprietar, el poate delega
unei persoane sau grup de persoane atât unele drepturi cât ºi unele obligaþii
de proprietar tocmai pe acelea pe care el nu le poate realiza sau pe care le
înfãptuieºte prost. Condiþia este ca asemenea delegãri sã aibã - pentru
primitor-o semnificaþie sau motivaþie materialã ºi moralã, precum ºi o formã
juridicã adecvatã trecerii la economia de piaþã. De exemplu, chiar dacã
întreprinderile de stat au devenit societãþi comerciale, a transfera
colectivelor de muncã drepturi ºi obligaþiuni, aceasta nu ar însemna decât o
simplã perpetuare a statutului vechii întreprinderi socialiste de stat. O
soluþie care ar schimba în profunzime statutul vechii întreprinderi socialiste -
pânã la privatizarea prin vânzare - ar fi aceea de a arenda sau de a
concesiona societãþile comerciale unor persoane fizice sau juridice, cetãþeni
români sau strãini. Acestea ar constitui o formã intermediarã ºi pregãtitoare
procesului de privatizare ºi ar putea contribui la rezolvarea multor probleme
economice ºi manageriale în perioada de tranziþie, în primul rând, pe cele
legate de înviorarea ofertei ºi de atenuarea excesului de cerere prin
constrângerea bugetarã.



PROBLEME TEORETICE ªI METODOLOGICE
ALE PROGNOZEI ÎN CONDIÞIILE TRANZIÞIEI

LA ECONOMIA DE PIAÞÃ

prof. univ. dr. Mircea COªEA

Doamnelor ºi domnilor,
Titlul priveºte probleme teoretice ºi metodologice, aº vrea însã sã mã

trataþi ca pe un practician, care de câtva timp sunt obligat, sigur ºi din
plãcere, sã fac prognozã ºi care am ajuns în situaþia de a recunoaºte sincer
cã în actualele condiþii este nevoie de o regândire a modului în care
prognoza trebuie sã fie interpretatã în perioada pe care o parcurgem.

Desigur, o astfel de afirmaþie pare veleitarã sau preþioasã, dar
practica de zi cu zi ºi mai ales - sã zicem - descurajãrile pe care orice om
de prognozã le are atunci când horoscopul pe care îl elaboreazã nu se prea
adevereºte în realitate, m-a împins spre aceastã necesitate de a privi
problemele teoretice ºi metodologice, într-o perioadã foarte complicatã a
existenþei noastre, într-o perioadã în care practic nu se poate prognoza.

Sunt încurajat în aceastã încercare de a prognoza o tranziþie, adicã
un necunoscut, ºi pentru cã în teoria prognozei s-au Scut multe îmbunãtãþiri
în ultima perioadã, s-a ajuns chiar la aprecierea ideii, pe care
dumneavoastrã poate o cunoaºteþi, cã poate sã fie prognozatã ºi
conjunctura economicã.

Deci dacã un paradox a fost eliminat, mã vãd încurajat în a vã
prezenta dumneavoastrã unele gânduri pe care le am în legãturã cu modul
în care trebuie sã interpretãm activitatea de prognozã într-o perioadã în
care construim un obiectiv pe care încã nu l-am constituit nici conceptual,
nici structural.

Dacã cum probabil vã este cunoscut, cea mai simplã logicã a
prognozei urmeazã trei puncte principale. Este punctul fix sau de referinþã
de la care se porneºte, este, în a doua etapã, aplicarea unui model sau
metode care dã naºtere unei proiecþii ºi, în sfârºit, este - lucru esenþial -
gãsirea unui cadru de proiecþie sau a unui mediu de proiecþie care sã fie
caracterizat prin parametri ficºi.

În perioada de tranziþie, noi nu beneficiem de primul ºi al treilea punct
al prognozei care sunt foarte importante. Dumneavoastrã vã daþi seama,
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suntem cu toþii asaltaþi în fiecare zi, de aceste greutãþi, care sunt subliniate
de informarea statisticã ºi aprecierea punctului în care ne gãsim acum sau
în care ne-am gãsit în decembrie 1989.

Acurateþea datelor, interpretarea momentului în care ne aflãm, nu ne
dã posibilitatea cunoaºterii cu precizie a stadiului corect, a locului ºi modului
pe care trebuie sã-l interpretãm ca poziþie economicã ºi socialã.

În al doilea rând, elementele de mediu de proiecþie sunt total diferite;
dacã într-o societate sã zicem normalã, care parcurge un ciclu sau o
evoluþie cunoscutã, se poate

proiecta pe un ecran ale cãrui dimensiuni sunt cunoscute, în condiþiile
noastre aceastã proiecþie se face pe un ecran necunoscut, noi nu
beneficiem de aceste elemente de încadrare a mediului de proiecþie în
parametri cunoscuþi sau posibil de urmãrit în timp.

Din acest motiv, trebuie sã admitem urmãtoarele elemente pe care le-
am sunt etizat, ºi anume:

Î n actuala etapã de dezvoltare, actuala etapã de tranziþie, noi suntem
în activitatea de prognozã în imposibilitatea eliminãrii unor limite sau
contradicþii. Limite sau contradicþii pe care le-am formulat astfel:

Prima limitã sau contradicþie este între obiectivele economice, pe de o
parte, ºi cele politice, pe de altã parte. Cel mai clar exemplu de lipsã de
logicã între aceastã echilibrare a obiectivelor politice ºi economice sunt
mãsurile de naturã populistã care au avut loc ºi care sunt cu totul în afara
logicii dezvoltãrii acestei relaþii.

A doua contradicþie - este o limitã sau o contradicþie între obiectivele
economice ºi politice pe de o parte ºi obiectivele legislative, pe de altã
parte. Este arhicunoscuta problemã pe care o discutãm toþi, a întârzierii
actului legislativ, care din punctul de vedere al prognozei ne situeazã în
permanenþã pe un teren nesigur, ne situeazã într-o poziþie de necunoaºtere
a momentului în care se va putea aprecia ca efectiv sau ca operaþional actul
pe care noi îl prognozãm.

În al treilea rând - de asemenea o limitare sau o contradicþie foarte
cunoscutã - aceea între cadrul legislativ, pe de o parte, ºi implementarea lui,
pe de altã parte. Este probabil cea mai mare restricþie pe care o avem acum
în prognozã. Pentru cã majoritatea actelor legislative, care definesc tranziþia
în momentul de faþã, nu-ºi gãsesc în practicã o implementare pe mãsura
cunoaºterii participãrii ºi proiectãrii fenomenului pe care vrem sã-l
prognozãm.
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În al patrulea rând - existã o destul de mare restricþie, o contradicþie,
între secvenþialitatea obiectivã ºi logica mãsurilor pe care tranziþia le are, pe
de o parte, ºi, pe de altã parte, necesitatea continuitãþii activitãþii economice
ºi a vieþii economice în general. Este o rupturã care, de asemenea, din
punctul de vedere al prognozei, ne obligã sã ne gândim la alte forme sau
alte metode de interpretare.

În al cincilea rând-este o limitare extrem de cunoscutã, pe care nu
mai doresc s-o dezvolt - aceea între cadrul economic ºi cadrul social. Nu
existã pentru moment nici o posibilitate de corelare în logica acestor douã
elemente, iar cineva, înaintea mea, discuta din acest punct de vedere
despre apariþia într-un ritm mai rapid a unor forþe care, din punct de vedere
social, prevaleazã foarte mult - sindicatele - ºi care schimbã aspectul
cadrului social de la zi la zi.

În al ºaselea rând - contradicþia dintre comportamentul agenþilor
economici ºi, aº spune din nou, secvenþialitatea mãsurilor de tranziþie.
Acest comportament este imposibil de cuantificat, pentru cã de multe ori,
sensul este diferit.

În al ºaptelea rând este contradicþia dintre cadrul naþional ºi
internaþional al tranziþiei, ºi elementele pe care le putem prezenta aici sunt
extrem de numeroase, nu mã refer la Criza din Golf, mã refer la reformã ºi
alte mãsuri pe care le implementãm, au influenþã, din punctul de vedere al
investiþiilor strãine, al resurselor, creditelor, al rãspunsului la încadrarea într-
un circuit economic modern, internaþional.

În al optulea rând, este un element extrem de important, care prin el
însuºi ar putea face obiectul unei prezentãri aparte. ªi anume: prognoza nu
beneficiazã, în momentul de faþã de un obiectiv, de un orizont Orizontul pe
care a avem este tranziþia la economia de, piaþã. Dar este an orizont foarte
general ºi deja a început sã fie foarte ambiguu. Economia de piaþã este deja
un cadru prea mare, în care nu ne putem orienta fãrã o delimitare mai
precisã. Ar trebui un obiectiv mai particularizat, ar trebui sã înþelegem ce
înseamnã economie de piaþã, în condiþiile noastre, ºi probabil cã elementele
prezentate de domnul Pilat. În referatul dânsului ar putea sã continue ideea
pe care eu am formulat-o.

În al nouãlea rând este din nou problema secvenþialitãþii mãsurilor
luate în cadrul reformei, pe de o parte ºi, pe de cealaltã parte, ritmul ºi
succesiunea acestor secvenþe. S-a întâmplat în multe cazuri o schimbare
logicã de ritm ºi de succesiune. Aº putea sã dau un exemplu foarte
cunoscut, fãrã sã fiu învinuit de o anumitã poziþie, ºi anume cã liberalizarea
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preþurilor fãcutã în douã etape, la date diferite ºi înaintea altor mãsuri, pe
care în mod secvenþial le-am fi prevãzut, a debusolat cu totul maniera în
care trebuie privit.

Iar în al zecelea rând, este aceastã limitare sau contradicþie, între
efectul economic spontan ºi efectul realizat. sunt foarte dese cazurile în
care, ieºind din linia economiei de comandã, efectul scontat ºi efectul
obþinut sau realizat sunt discordante, în anumite cazuri sunt chiar fenomene
care apar, cum se spune de câtva timp în economia polonezã, fenomene de
mina a doua, adicã fenomene care apar pe un plan secundar, dar care sunt
mai puternice decât primele.

În aceste condiþii de restricþii, mi-aº permite sã vã atrag atenþia asupra
faptului cã se pun probleme mari în legãturã cu credibilitatea actului de
prognozã ºi, mai ales, se pun probleme mari în legãturã cu scopul ºi
obiectivele prognozei într-o astfel de situaþie.

Evident - sunt de acord cu domnul academician Emilian Dobrescu -
am putea gândi cã prognoza în etapa actualã nu trebuie sã punã accentul
pe acurateþea cifrelor sau a datelor, ci pe direcþia sau sensul fenomenului.
Dar nu trebuie sã uitãm, în acelaºi timp, cã prognoza, într-o astfel de
perioadã, este nu numai aceea care trebuie sã ofere un orizont, dar ºi
aceea care trebuie sã ofere alternative.

Principalul scop, credem noi al prognozei, în momentul de faþã, în
perioada de tranziþie, trebuie sã fie acela ai oferirii de alternative, adicã ar
trebui sã oferim pe o perioadã stabilitã, sã zicem medie, posibilitatea unor
alternative jucate pe un model.

Problema pe care doresc s-o ridic astãzi, este tocmai problema
acestui model macroeconomic. Preluând cu foarte mare plãcere ºi cu
mulþumiri pentru maniera ca întotdeauna foarte sunt eticã ºi elegantã a
domnului academician Dobrescu, am preluat acest dubiu pe care dânsul îi
are privind modelarea macroeconomicã, existã asupra faptului cã, în
momentul de faþã, modelarea macroeconomicã nu poate oferi prin ea însãºi
siguranþa prognozãrii. Nu avem încã posibilitatea unei astfel de elaborãri a
unor asemenea modele, iar lucrul cei mai important în actualele condiþii-
apar elemente care nu pot fi incluse în modei

Din acest punct de vedere, în lucrarea pe care o voi prezenta, insist
foarte mult asupra «Bei noi forme de interpretare a modelãrii în prognozã,
mergând pe un model, destul de recent, elaborat în Anglia, care se numeºte
modelul King (Tom King) ºi care are în vedere corectarea modelului
macroeconomic de tip matematic cu un alt model de tip sociologic, e foarte
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greu de gãsit termenul corect în românã, temporizator. Ce propune acest
cercetãtor? Propune luarea în calcul a unui fenomen pe care noi II trãim în
zilele noastre. ªi anume: decizia economicã, decizia legislativã se
repercuteazã în activitatea economicã, poate fii luatã în calcul ca o
prognozã, numai la o anumitã perioadã de timp.

Existã în acest model o prezentare a diferitelor categorii de proiectare
în timp; de regulã, se pare cã orice mãsurã economicã, nu este efectivã în
practicã înainte de o perioadã de 6 pânã la 8 luni.

În acelaºi timp, aceastã modelare, care este foarte puþin matematicã
ºi foarte mult pe sistem de logicã formalã, aduce în discuþie posibilitatea
corijãrii prognozei cu efectele contrare ale unor mãsuri, adicã, apare
aceastã situaþie, pe care noi o dorim acum, ºi anume, efectele de blocaj
care apar în urma unei succesiuni de mãsuri economice ºi legislative.

Ceea ce eu am prezentat, pentru cã m-am apropiat de sfârºitul
acestei scurte introduceri în ceea ce gândim acum despre prognozã, aº dori
foarte mult ca sã trezeascã în interesul pe care probabil cã dumneavoastrã
îl purtaþi faþã de prognozã, aceastã idee, care trebuie sã fie, cred eu, la baza
activitãþii de prognozã în perioada de tranziþie, ºi anume: prognoza este o
activitate, în primul rând ºtiinþificã, în primul rând precisã, în primul rând
riguroasã. Însã, având în vedere complexitatea vieþii pe care o trãim, mai
ales având în vedere aspectul neaºteptat al fenomenului pe care îl urmãrim,
prognoza trebuie sã atragã neapãrat ºi o altã dimensiune; ºi anume, o
dimensiune socialã, politicã, eventual culturalã, prin prisma educaþionalã.
Este încercarea pe care o facem, în colectivul în care lucrez, de a gândi mai
mult prognoza în aceºti termeni, de a o lega mai mult de ceea ce se
întâmplã în societatea noastrã, în aºa fel încât sã putem oferi - aceasta sã
fie utilitatea muncii noastre, pe termenul tranziþiei, douã elemente de bazã:

În primul rând, o paletã de alternative, adicã un orizont, care poate fi
interpretat în mai multe forme, în funcþie de schimbarea unor variabile ºi în
funcþie de propriul comportament al agentului, ca sã poatã alege între ele.

În al doilea rând, ne-am gândit într-o astfel de prefigurare, nu atât sã
prefigurãm un orizont precis, clar, ci sã prefigurãm posibilele greºeli, pe
care le-ar putea face agenþii economici, ai executivului, în perioada
tranziþiei.

Deci, în ceea ce v-am prezentat, vã mulþumesc pentru atenþia
acordatã, pledez pentru trecerea prognozei pe un plan mai larg, pe un plan
mai general, care sã permitã o abordare globalã a societãþii pe care noi o
avem.
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Pentru a vedea ºi înþelege optica pe care eu o am faþã de prognozã,
doresc sã vã spun cã citatul cu care doream sã închei, era acelaºi pe care
domnul Pilat l-a prezentat ºi care a arãtat cã economistul trebuie sã fie nu
numai economist, trebuie sã fie mult mai mult, ceea ce noi ne-am dorit de
mult, în competiþia cu alte meserii, ºi care sperãm foarte mult ca în actualele
condiþii sã le putem atinge, adicã sã fim, în primul rând, intelectuali.

Vã mulþumesc.



CONSIDERAÞII ASUPRA ROLULUI MECANISMELOR
MONETARE în SPRIJINIREA ECONOMIEI DE PIAÞÃ

prof.univ.dr. Costin KIRIÞESCU

Între circulaþia bãneascã ºi piaþã existã dintotdeauna o interacþiune
indisolubilã. De altfel este ºtiut cã marea majoritate a cercetãrilor privind
geneza monedei leagã începuturile utilizãrii instrumentarului monetar de
nevoile dezvoltãrii schimburilor economice. Este deci firesc ca problema
sprijinirii economiei de piaþã în România sã reprezinte un obiectiv pe care
politica monetarã sã fie chematã sa contribuie la realizarea lui. Precizãm
însã de la început cã moneda nu este un panaceu, cã ea poate îndeplini
acest obiectiv numai în condiþiile în care alþi factori economia, politia, sociali
sunt favorabili unei asemenea utilizãri. În cazul negativ, orice efort pe linie
monetarã nu va ajunge la rezultatul scontat

Istoria economicã demonstreazã cã pieþele acþioneazã eficient numai
dacã existã un cadru juridic ºi instituþional care sã stãpâneascã ºi sã
canalizeze forþele existente.

Exemplul cel mai recent este unificarea Germaniei. Dupã unele pãreri
autorizate, o mãsura monetarã cum a fost generalizarea circulaþiei mãrcii
vestgermane neînsoþitã de condiþii propice a avut urmãri dintre cele mai
nefaste, mergând pânã la stimularea tendinþelor de înlocuire a economiei de
piaþã cu “dirigismul de stat”. Dificultãþile enorme pe care le creeazã trecerea
la economia de piaþã nu se pot rezolva, bineînþeles, numai cu o terapeuticã
monetarã.

De pildã, este limpede cã ecoul economic al unei investiþii particulare
este altul decât acela al unei investiþii planificate ºi aplicate de un organ
birocratic. Una este activitatea responsabilã a agentului economic privat ºi
alta este perpetuarea concepþiei utopice a socialismului cu privire la deplina
acoperire cu mãrfuri a cererii de consum. Dna este ca activitatea productivã
sã implice concurenþa ºi alta este sã se bazeze pe subvenþiile statului. În
ultimele cazuri demersul monetar rãmâne steril sau chiar se întoarce
împotriva ideii de susþinere a economiei de piaþã.

Esenþiala este dezvoltarea producþiei concomitent cu însãnãtoºirea
structurilor economice. Fãrã o mentalitate adecvatã a populaþiei active, fãrã
existenþa unui sistem bancar corespunzãtor, arã reguli eficiente de
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comportare economicã, fãrã asigurarea unor condiþii optime pentru investiþii,
nici o mãsurã cu caracter monetar nu va fi capabilã sã sprijine procesul de
consolidare ºi dezvoltare a economiei de piaþã.

În consecinþa, cele ce urmeazã vor trebui sã fie privite într-un context
politic, economic ºi juridic corespunzãtor obiectivului urmãrit.

1. O economie de piaþã modernã

Experienþa internaþionalã demonstreazã cã existã o legãturã directã
între gradul de dezvoltare a pieþei ºi complexitatea instrumentelor ºi
tehnicilor de platã folosite. Din acest punct de vedere dezvoltarea pieþei în
România se aflã într-un stadiu incipient. Plãþile se efectueazã aproape în
exclusivitate cu numerar sau prin viramente ºi transferuri între conturile
bancare.

Un instrument uzual de platã în alte þãri, cum ar fi cecul bancar, este
aproape necunoscut la noi.

În afarã de numerar ºi banii de cont (bani scripturali) paleta formelor
de platã care pot sprijini activitatea pieþei mai trebuie sã cuprindã: restul
banilor de credit, tratele, biletele la ordin, cecurile, cecurile de cãlãtorie.

În occident, modalitãþile de platã s-au diversificat în continuare ca
urmare a progresului tehnic ºi a cerinþelor economiei de a se face faþã în
condiþii mai bune, mai sigure ºi mai rapide unui volum mereu crescând de
transferuri monetare.

S-au dezvoltat plãþile electronice, superioare din punct de vedere
tehnologic ºi economic, ele înlocuiesc plãþile prin cec, a cãror rãspândire a
fost la timpul sãu consideratã un mare progres. Cecurile au fost înlocuite
prin tichetele (“cãrþile”) de credit sau prin mijloace similare de activare a
plãþilor pe cale electronicã. Plãþile în numerar au cedat locul unor operaþii
efectuate printr-o reþea electronicã de comunicaþii care efectueazã
transferuri directe ºi indirecte de sume prin terminale la punctele de
vânzare, la punctele de plata salariilor ºi altor venituri, sau la bãncile unde
se aflã conturi care sunt creditate sau debitate. Viitorul aparþine electronicii
întrucât noua modalitate de miºcare a fondurilor este mai eficientã, ea
înlocuind procedeele care pretind muncã brutã intensivã, un mare consum
de timp ºi de materiale, este mai sigurã împotriva furturilor, greºelilor,
pierderilor etc.

O politicã monetarã lucidã ºi prospectivã va trebui ºi în þarã la noi sã
aibã în vedere diversificarea instrumentelor ºi tehnicilor de platã în sprijinul
consolidãrii ºi dezvoltãrii economiei de piaþã.
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2. O altã prestaþie pe care sistemul nostru monetar o poate oferi
economiei de piaþã este aceea a stabilitãþii valorice a monedei

Stabilitatea puterii de cumpãrare a banilor, deopotrivã internã ºi
externã, are un caracter relativ, deoarece dinamismul vieþii economice este
incompatibil cu menþinerea rigidã pe o perioadã de timp mai îndelungatã a
valorii instrumentului monetar, însã aceastã stabilitate constituie o condiþie
fundamentalã pentru desfãºurarea normalã a schimburilor interne ºi
internaþionale. Realizarea ei întâmpinã mari dificultãþi.

Printre factorii adverºi citãm: a) o creºtere a masei monetare lipsite de
justificare economicã; b) o cerere internã care depãºeºte posibilitãþile
actuale ale producãtorilor de mãrfuri; c) o politicã fiscalã expansionistã care
conduce la îndatorarea excesivã a statului ºi a agenþilor economici; e)
majorãri de salarii care nu þin seama de posibilitãþile reale ale statului ºi
întreprinzãtorilor particulari; f) un ºomaj care canalizeazã o masã monetarã
spre un consum neproductiv; g) dobânzi prea ridicate care asfixiazã
iniþiativele de investiþii ºi de retehnologizare.

Ierarhizarea mãsurilor de luat este în funcþie de importanþa
fenomenelor la un moment dat, accentul cãzând diferit în funcþie de
scurgerea timpului. Astfel, în fazele incipiente ale trecerii la economia de
piaþã, considerãm cã una din principalele cauze ale instabilitãþii inflaþioniste
a banilor o formeazã revendicãrile nerealiste de salarii

Dacã sindicatele cred cã muºcând din profiturile întreprinderilor vor
obþine în perspectivã salarii ºi investiþii mai mari, se înºealã. Dimpotrivã, în
cazul în care organizaþiile sindicale vor conveni asupra unor creºteri
eºalonate ale salariilor pe un timp mediu, ele vor contribui la întãrirea
solidaritãþii sociale ca bazã a unei economii sãnãtoase, lipsite de convulsii ºi
dezechilibre. Sindicatele vor avea mai mult de câºtigat în felul acesta decât
prin impunerea unei repartiþii a profiturilor cu riscuri ulterioare pentru
folosirea forþei de muncã ºi creºterii economice.

Tot în legãturã cu stabilitatea monetarã rãmânem la vechea noastrã
pãrere cã aceastã stabilitate poate fi apãratã mai bine de o bancã centralã
autonomã, decât de una subordonatã puterii politice. De asemenea, suntem
de acord cã autonomia bãncii centrale nu constituie o garanþie pentru
stabilitatea monetarã, dar poate impulsiona realizarea acesteia.

În aceeaºi legãturã de idei, considerãm cã intervenþiile prea frecvente
ale bãncii centrale în formarea cursurilor pe piaþa valutarã nu pot anula
efectul nociv al unor greºeli monetare ºi financiare.
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Dintre coordonatele monetare ale dezvoltãrii
economiei de piaþã nu poate lipsi creditul bancar

Credem, înainte de toate, cã trebuie sã aducem unele precizãri în ce
priveºte utilizarea creditului bancar. Capacitatea agenþilor economici de a
utiliza creditul bancar depinde de sãnãtatea ºi robusteþea economiei.
Asemenea însuºiri nu se obþin nici prin pomeni din afarã ºi nici cu capital de
împrumut acordat oricât ºi oricum. Aceste însuºiri se obþin prin puterea de
muncã ºi voinþa de a o utiliza în modul cel mai benefic pentru sine ºi
societate. Creditul bancar vine în sprijinul acestui obiectiv esenþial. Acest
credit prin funcþiile lui distributivã ºi de emisiune constituie principala sursã
de completare a nevoilor de mijloace bãneºti pentru desfãºurarea în bune
condiþii a activitãþii economice.

Cu riscul de a ne repeta, suntem obligaþi sã accentuãm cã este un
nonsens sã pretinzi realizarea unui nivel de trai ridicat pentru toate pãturile
sociale, atunci când economia nu este în stare sã îl ofere. Negocierile
salariale care au în vedere exclusiv majorarea remunerãrilor, scurtarea
timpului de muncã, adoptarea de mãsuri prea largi de protecþie socialã
reprezintã expresii ale acestei concepþii greºite. Existã adevãruri elementare
precum dependenþa salariilor de productivitatea muncii, dependenþa
numãrului de salariaþi ºi a posibilitãþilor de investiþii de capacitatea
concurenþialã. Ignorarea acestor adevãruri restrânge posibilitatea agenþilor
economici de contractare a creditului bancar ºi în consecinþã de ridicare pe
o treaptã superioarã a activitãþii economice din România. Nu numai
beneficiarii de credite trebuie sã îndeplineascã anumite condiþii, ci ºi
ofertanþii, bãncile.

Pentru ca toate bãncile sã vinã efectiv în sprijinul economiei de piaþã,
ele trebuie sã aibã urmãtoarele caracteristici: a) sã dispunã de capital
suficient pentru acoperirea nevoilor justificate de credit; b) sã ofere condiþii
avantajoase de dobândã ºi termen; c) sã fie utilate pentru aplicarea
tehnicilor bancare moderne; d) sã dispunã de o informare la zi asupra
bonitãþii solicitanþilor; e) sã organizeze o reþea de unitãþi cât mai apropiate
de beneficiarii creditelor.

Lipsa unei conºtiinþe civice a producãtorilor, precum ºi un aparat
bancar nedezvoltat fac ca în þara noastrã creditul sã nu constituie pentru
moment un factor esenþial de sprijinire a economiei de piaþã.
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4. Relaþiile valutare externe constituie o punte de legãturã
între economia noastrã ºi economia þãrilor partenere

O datã cu trecerea la economia de piaþã, relaþiile valutare externe se
amplificã ºi se diversificã, formând un mijloc de consolidare ºi dezvoltare a
economiei de piaþã sau invers un mijloc de slãbire a economiei interne, un
export de substanþã fãrã contrapartidã.

Efectele nocive ale schimburilor economice internaþionale sunt
provocate de factori diverºi, între care formarea de cursuri valutare care nu
reflectã diferenþa efectivã dintre puterile de cumpãrare ale valutelor care se
schimbã.

O evoluþie necorespunzãtoare a cursurilor de schimb introduce un
factor de risc în comerþul exterior ºi în relaþiile financiare internaþionale. Deºi
într-o economie de piaþã valuta constituie o marfã, iar preþul acestei mãrfi se
stabileºte pe piaþa valutarã potrivit cererii ºi ofertei, în realitate preþul, adicã
cursul valutar poate sã fie viciat prin efectul unor intervenþii economice ºi
neeconomice ca urmare a speculei valutare. Unul din obiectivele politicii
monetare în sprijinul economiei de piaþã constã aºadar în urmãrirea
stabilitãþii raporturilor valorice dintre monede. Stabilitatea cursurilor valutare
poate fi urmãritã pe diferite cãi. Calea principalã o constituie echilibrul
schimburilor economice reflectat în echilibrul balanþei plãþilor curente. În
perioada de formare a economiei de piaþã, echilibrul balanþei plãþilor curente
este greu de realizat, economia necesitând un import masiv de mãrfuri ºi
tehnologie avansatã. Aceastã cauzã obiectivã a fluctuaþiei cursurilor
valutare poate fi contracaratã prin stimularea exportului. O altã cauzã de
instabilitate a cursurilor valutare este determinatã de evoluþia balanþei
capitalurilor.

O economie de piaþã incipientã este dispusã prea adeseori sã
acopere greutãþile ºi greºelile unei perioade dificile prin recurgerea masivã
la credite ºi împrumuturi externe. O politicã economicã sãnãtoasã trebuie sã
urmãreascã foarte atent în perioada de trecere formarea datoriilor cãtre
strãinãtate ºi sã admitã exclusiv acele datorii strict necesare consolidãrii ºi
dezvoltãrii noilor structuri economice. O atenþie specialã trebuie îndreptatã
asupra procesului de trecere la convertibilitatea monetarã. Existã o tendinþã
a instaurãrii liberalismului economic de grãbire a procesului de trecere la
convertibilitatea monedei naþionale. Un asemenea proces pentru care au
existã încã premisele necesare poate produce daune economiei naþionale.
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Este adevãrat cã politica valutarã care urmãreºte stabilitatea
cursurilor de schimb poate dispune în prezent de efortul pozitiv al instituþiilor
economice ºi financiare internaþionale. Înþelegerile din cadrul GATT,
obþinerea clauzei naþiunii celei mai favorizate, înþelegerile regionale,
colaborarea cu instituþiile financiare din sistemul ONU, cu Banca Europeanã
pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare pot contribui la uºurarea din punct de
vedere valutar-finandar a trecerii la economia de piaþã. Îndeosebi, Banca
Europeanã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare, apãratã recent pe eºichierul
finanþelor internaþionale, poate reprezenta un mecanism foarte util în
perioada de trecere la economia de piaþã. Aceastã instituþie este destinatã
sã finanþeze ajutorul tehnic, construirea infrastructurilor materiale ºi
financiare, restructurãrile ºi privatizare, precum ºi apãrarea mediului
înconjurãtor.

5. O abordare de ansamblu a rolului relaþiilor monetare
în sprijinirea economiei de piaþã nu trebuie sã ocoleascã -
dupã pãrerea noastrã - perspectiva participãrii României

la procesul de integrare monetarã europeanã

Mai devreme sau mai târziu, aceastã integrare se va produce,
judecind dupã procesele de pânã acum din cadrul Comunitãþii Economice
Europene. Problema integrãrii monetare s-a pus concret pentru prima oarã
la Conferinþa de la Haga din 1969, unde a fost hotãrâtã etapizarea acestei
treceri. pânã în 1990 nu s-au produs evenimente deosebite în aceastã
privinþã pentru douã motive:

a) uniunea economicã ºi monetarã presupune preexistenta uniunii
politice ºi nu toate þãrile din CEE au fost de acord cu unificarea
politicã;

b) unificarea monetarã a unor þãri cu condiþii economice ºi financiare
diferite declanºeazã procese de adaptare foarte adânci.

Cu toatã marea complexitate a problemelor unificãrii, la 1 iulie 1990 a
început punerea în aplicare a primei etape a unificãrii economice ºi
monetare. Etapele urmãtoare depind de crearea condiþiilor pentru o mai
mare convergenþã a politicilor economice, monetare ºi financiare a þãrilor
participante. pânã atunci însã trebuie obþinutã stabilitatea costurilor ºi
preþurilor, precum ºi evitarea repetãrii proceselor inflaþioniste.

Prima etapã începutã Ia 1 iulie 1990 se caracterizeazã printr-o mai
strânsã cooperare a bãncilor centrale. Etapa a doua ar urma sã înceapã la
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1 ianuarie 1993 ºi s-ar caracteriza prin întãrirea în continuare a cooperãrii ºi
crearea unor instrumente comune de politicã monetarã. În sfârºit, în a treia
etapã prevãzutã pentru 1 ianuarie 1997 ar urma sã se producã saltul
calitativ de la cooperare ºi coordonare a politicilor monetare la crearea unui
sistem care sã conducã centralizat politica monetarã prin intermediul unei
bãnci centrale europene independente. Aceastã bancã centralã ar urma sã
emitã o monedã europeanã ºi sã fixeze definitiv cursurile de schimb ale
monedelor participante.

În aceastã perspectivã, economia de piaþã din România va trebui sã
se consolideze ºi sã se dezvolte în aºa mãsurã încât sã asigure stabilitatea
costurilor ºi preþurilor, ºi existenþa unor cursuri valutare care sã reflecte
aceastã stabilitate. Dupã cum se vede, succesul deplin al politicii de
combatere a inflaþiei este primordial. În felul acesta va trebui sã dovedim la
timp apartenenþa nu numai geograficã la Europa, dar ºi apartenenþa politicã,
economicã ºi monetarã.



DIRECÞII ALE CERCETÃRII MACROECONOMICE
PRIVIND TRANZIÞIA ROMÂNIEI

LA ECONOMIA DE PIAÞÃ

dr. Gheorghe ZAMAN

Programul de cercetare al Institutului de Economie Naþionalã
abordeazã o problematicã teoretico-metodologicã ºi practicã importantã
pentru tranziþia României de la sistemul totalitar la economia de piaþã.
Rezultatele obþinute au la bazã, în primul rând, realitatea economiei
româneºti cu complexul sãu de fenomene ºi procese caracterizate prin
profunde modificãri, precum ºi experienþele mai mult sau mai puþin
favorabile ale reformelor economice din þãrile centro-europene ºi din alte
þãri, în prezent, ca ºi în retrospectivã istoricã pertinentã.

Un prim grup de probleme cercetate se referã la evaluarea nivelului
de dezvoltare economico-socialã a României, comparativ cu 118 þãri, în
scopul determinãrii locului ocupat de þara noastrã în ierarhia internaþionalã.
îmbinarea analizei cantitative cu cea calitativã a nivelului dezvoltãrii
economico-sociale se realizeazã prin cercetarea separatã a unor indicatori
macroeconomici semnificativi, ca ºi a unor indicatori sunt etici care
coroboreazã, pe baze omogene, aspecte multiple ale dezvoltãrii ºi eficienþei
economiilor naþionale.

În ultimii ani, analizele comparative internaþionale, ca domeniu de sine
stãtãtor al cercetãrii economice, se intensificã datoritã influenþei crescânde
a mai multor factori, dintre care cei mai importanþi sunt: sporirea
interdependenþelor economiilor naþionale; intensificarea integrãrii economice
regionale ºi subregionale; accentuarea internaþionalizãrii progresului tehnic
ºi proliferarea corporaþiilor transnaþionale; globalizarea unor probleme
economico-sociale la nivel planetar.

În prezent, douã domenii relativ noi ale comparaþiilor internaþionale, în
pofida inexistenþei unei informaþii adecvate, se detaºeazã prin interesul pe
care-l suscitã. Este vorba, mai întâi, de cercetarea ºtiinþificã ºi tehnicã -
factor motor al competitivitãþii ºi capacitãþii concurenþiale ale economiilor
naþionale. Comparaþiile internaþionale în acest domeniu îºi construiesc
metode ºi indicatori noi, dintre care cei referitori la “scientointensMîatea’1

produselor ºi serviciilor cunosc o rafinare ºi adecvare permanentã. A doua
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direcþie majorã a comparaþiilor internaþionale se referã la politicã mediului
înconjurãtor, privitã din cele mai diferite unghiuri, dintre care cel economico-
social, am putea spune, este primordial.

Rezultatele comparaþiilor internaþionale relevã pentru economia
noastrã naþionalã unul dintre ultimele locuri în Europa, poziþie pe care
evident nu o meritãm, având în vedere potenþialul economic al þãrii, ca ºi pe
cel creativ al poporului român, poziþie pentru care trebuie sa luptãm din
rãsputeri pentru a o depãºi, desigur cu preþul propriilor eforturi. În aceastã
privinþã, crearea economiei de piaþã în România va putea fi evaluatã ca
având efecte pozitive numai Ia cazul & rare decalajele economico-sociale
dintre România ºi alte þãri se vor diminua absolut ºi relativ.

În institut se elaboreazã în prezent o temã privind problemele
economice ale protecþiei mediului înconjurãtor care, în prima sa parte,
cuprinde un studiu comparativ internaþional cu contribuþii ºi elemente de
referinþã la fundamentarea de programe ºi politici ambientale în România.

S-a încheiat, de asemenea, o amplã cercetare de profil comparativ
istoric - “Economia României în contest european în ajunul celui de al doilea
rãzboi mondial (1938)”. Pe baza analizei unor cuprinzãtoare surse naþionale
ºi internaþionale, se reliefeazã poziþia medianã deþinutã de þara noastrã în
contextul statelor europene de atunci, sub raportul potenþialului economic,
evidenþiind totodatã, locul marginal ocupat de România sub aspectul
nivelului ei de dezvoltare atins în anul 1938, considerat an de vârf în
economia interbelicã a þãrii noastre. Lucrarea pune în luminã factorii care au
concurat la aceastã poziþie. În cadrul coordonatelor aceluiaºi program,
colectivul îºi propuse sã cerceteze în continuare un moment caracteristic al
perioadei postbelice - anul 1947, care deschide o nouã serie de evenimente
ºi procese în viaþa poporului nostru, de deosebit interes ºtiinþific ºi politic, nu
numai comparativ cu trecutul interbelic, dar ºi cu perioada ulterioarã,
contemporanã generaþiei actuale.

Crearea ºi dezvoltarea pieþei muncii în România constituie un alt
domeniu prioritar de cercetare. Având la bazã teoriile ºi concepþiile moderne
ale economiei resurselor de muncã, cercetarea efectuatã distinge o serie de
funcþii ale pieþei muncii ca, de exemplu: alocarea resurselor productive,
funcþii distributive, educaþional-formative ºi de protecþie socialã. Cea mai
“fierbinte” problemã este cea a presiunii ofertei asupra cererii de forþã de
muncã, în viitorul mai mult sau mai puþin apropiat, datorate îndeosebi
factorilor de naturã economicã ºi tehnico-organizatoricã. Deocamdatã, se
estimeazã apariþia unor dezechilibre sensibile (globale ºi structurale) pe
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piaþa forþei de muncã, cu o ratã a ºomajului de peste 10%, mãrime de
neacceptat pentru România, ºtiut fiind cã prin ºomaj se iroseºte o parte din
forþa de muncã disponibilã în societate ºi cã acesta, în fond, provoacã
evident o pierdere pe ansamblul societãþii.

Pornind de la starea alarmantã a creºterii ratei ºomajului-dupã opinia
specialiºtilor aceastã tendinþã fiind unul din atributele mecanismelor
economiei de piaþã - cercetãrile din Institutul de Economie Naþionalã pun
accent pe analiza ºi coordonarea unor mecanisme ºi politici de ocupare ºi
combatere a ºomajului. Asigurarea dreptului la muncã, pentru fiecare
membru al societãþii, este prima ºi cea mai importantã formã de protecþie
economico-socialã pe care statul ºi ceilalþi agenþi economici nu trebuie s-o
ignore din interese economice pe termen scurt, care nu este exclus ca, pe
termen mediu ºi lung, sã se dovedeascã total pãgubitoare pentru ansamblul
economiei naþionale, pentru consolidarea caracterului democratic al
societãþii noastre.

Combaterea factorilor ºi cauzelor care genereazã ºomajul, în cele mai
diferite teorii ale ocupãrii forþei de muncã, reprezintã elementul de
transcendenþã, fie cã acestea au orientare dirijistã, intervenþionistã sau
neoliberalã.

Dupã pãrerea noastrã, creºterea în masã a ºomajului în România, în
perioada de tranziþie, cumulatã ºi cu o inflaþie puternicã constituie un
incontestabil factor destabilizator, în consecinþã, ºomajul trebuie considerat
doar ca un “rãu necesar” pentru asanarea ºi redresarea economicã, ale
cãrei dimensiuni este de dorit sã fie cât mai reduse.

Prin intervenþia statului ºi a altor agenþi economici, pe baza unui cadru
legislativ adecvat, ºomajul poate sã fie þinut în limitele minime tolerabile fãrã
a îngreuna tranziþia la economia de piaþã. De altfel, în Japonia s-a dovedit
posibil acest lucru, rata ºomajului oscilând pe o perioadã îndelungatã între
1-2%. În plus, avem atâtea capacitãþi subutilizate încât nu ne putem permite
“luxul” unui ºomaj în masã, având efecte dintre cele mai nefavorabile
asupra bugetului statului, asupra societãþii ºi economiei þãrii.

Demarajul economiei româneºti, aflatã în prezent într-o avansatã
stare de crizã, inclusiv combaterea ºomajului, în opinia noastrã, nu sunt
posibile fãrã revigorarea activitãþii investiþionale pe coordonatele consistente
ale restructurãrii producþiei, ale înnoirii rapide ºi perfecþionãrii acesteia, ale
reducerii costurilor totale ºi materiale de producþie ºi sporirii contribuþiei
muncii de concepþie, a progresului tehnic. Or, aceastã revigorare, în
prezent, când economia de piaþã în România se aflã într-o stare incipientã,
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germinativã, va trebui încã sã o asigure, pe baza unor pârghii preponderent
economice, statul, prin sectorul important pe care-1 deþine, acesta fiind
singurul agent economic deocamdatã puternic. Comportamentul investit
tonal al întreprinzãtorilor particulari este insuficient, atât ca posibilitãþi de
cuprindere, cât ºi ca volum al fondurilor disponibile, o influenþare indirectã
chiar ºi a acestora, din punctul de vedere al realizãrii unor obiective ºi
echilibre macroeconomice, fiind desigur absolut necesarã.

Fãrã a susþine un dirijism etatist rigid, evidenþiem, inclusiv pe baza
analizei experienþei economiilor de piaþã, cã în perioadele de crizã,
indiferent de tipul economiei, intervenþia statului ºi mãsurile de austeritate s-
au intensificat.

Un element nodal al tranziþiei României la economia de piaþã îl
constituie privatizarea ºi diversificarea formelor de proprietate de care se
leagã strâns organizarea ºi conducerea diferitelor unitãþi economice,
societãþi comerciale sau regii autonome. Analiza problematicã a proprietãþii
în România, sub aspect economic ºi juridic, încearcã sã fundamenteze
rãspunsuri la dificilele întrebãri, dileme ºi contradicþii pe care le ridicã
trecerea de la proprietatea de stat, totalitaristã la proprietatea privatã. Privitã
nu ca un scop în sine, ci ca un mijloc de realizare a economiei de piaþã,
privatizarea a constituit în institutul nostru obiectul unor ample dezbateri
care vor fi continuate în viitor. Fie cã suntem partizanii uneia sau alteia
dintre metodele de privatizare puse în circulaþie în literatura de specialitate,
sau aplicate în þãrile Europei de Est, în þãrile dezvoltate sau în curs de
dezvoltare, un lucru apare evident, ºi anume acela cã privatizarea nu
trebuie contrapusã proprietãþii de stat ºi sectorului public, nu trebuie sã
devinã un factor de degradare a sudorii poporului român, materializate ºi
acumulate timp de 45 de ani sub calificativul de “proprietate socialistã”.
Întregul potenþial economic agonisit în România prin privatizare trebuie sã
prospere ºi nu sã devinã o pradã facilã a falimentului, speculei ºi corupþiei
de orice naturã ar fi acestea. Dintre problemele mult discutate menþionãm:
caracterul gratuit sau negratuit al privatizãrii; etapele, formele ºi metodele
privatizãrii; rolul proprietãþii de stat; diversificarea privatizãrii în funcþie de
specificul unitãþilor ºi întreprinderilor; evitarea unor mãsuri ºablonarde,
globaliste, nenuanþate de privatizare; sporirea eficienþei economice,
intensificarea mecanismelor de piaþã; problemele concurenþei ºi ale
monopolului. Experienþa privatizãrii în þãrile vecine aratã cã acest progres
se desfãºoarã cu maximum de prudenþã, preferându-se analizele de la caz
la caz, grevate pe o legislaþie economicã generalã.
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Strâns legatã de privatizare, o altã direcþie de cercetare se referã la
rolul întreprinderii în condiþiile tranziþiei la economia de piaþã, din punctul de
vedere al organizãrii ºi conducerii în domeniile personal, cercetare -
dezvoltare, comercial, specializare ºi cooperare ºi financiar.

În concordanþã cu exigenþele managementului modern, cercetãrile
noastre pun accent pe: strategia ºi politica de personal; dimensionarea ºi
selecþionarea riguroasã a necesarului de angajaþi, sub aspect numeric ºi
structural calitativ; perfecþionarea metodelor de evaluare a rezultatelor
obþinute de fiecare lucrãtor, utilizarea unor forme adecvate de stimulare. Se
subliniazã cerinþa constituirii ºi organizãrii unor compartimente de marketing
în unitãþi, capabile sã asigure adaptarea permanentã a producþiei la
cerinþele pieþei, ca ºi necesitatea întãririi rolului contractelor economice între
parteneri ca substitut cu mult mai eficient al planificãrii centralizate,
imperative. O atenþie specialã este acordatã creãrii cadrului juridic specific
relaþiilor de cooperare interzonalã, fundamentãrii deciziilor de specializare ºi
cooperare în producþie, induse de procesul creãrii unor mecanisme reale de
piaþã. Se dau repere noi pentru organizarea activitãþii financiare care sã
confere autonomie realã întreprinzãtorilor, sã asigure autofinanþarea
unitãþilor economice, în concordanþã cu strategia dezvoltãrii lor.

Tranziþia la economia de piaþã este legatã nu numai de costuri
economice, dar ºi de importante costuri sociale, a cãror delimitare este
absolut necesarã pentru menþinerea echilibrului ºi ordinii specifice unei
societãþi democratice. Elaborarea ºi finalizarea temei “Minimul de trai
(pragul de sãrãcie) în România” a marcat continuarea, în condiþii noi, a unor
preocupãri mai de demult ale cercetãtorilor din institut, în domeniul politicii
sociale.

Calcularea unor indicatori ai minimului de trai, pe baza nevoilor de
satisfacere decentã a unor trebuinþe ale fiecãrui membru al societãþii,
reprezintã o limitã importantã, în funcþie de care se stabilesc nivelul
diferitelor compensaþii ºi mãsuri de protecþie socialã, venitul ºi salariul
minim garantat Potrivit analizelor, pe baza datelor din literatura de
specialitate, cu cât nivelul de dezvoltare al unei þãri este mai ridicat, cu atât
este mai scãzutã ponderea celor care trãiesc sub pragul sãrãciei Astfel, în
SUA, circa 14-15% din populaþie trãieºte sub nivelul minim de trai, în timp
ce aceastã pondere este de aproximativ 27% în URSS (anul 1990), 50% în
Argentina, 65% în Bolivia, 75% în Guatemala, 82% în Haiti.

Economia de piaþã spre care tinde þara noastrã ne intereseazã numai
în cazul în care aceasta capãtã caracteristici ale economiilor “dezvoltate” de
piaþã ºi nu ale þãrilor în curs de dezvoltare care, dupã cum se ºtie, se



138

confruntã cu grave ºi cronice probleme economice ºi sociale. Minimul de
trai este o categorie dinamicã, a cãrei determinare cantitativã impune o
periodicitate anume. Actualizarea calculelor pentru acest indicator în þara
noastrã a arãtat cã, în urma liberalizãrii preþurilor din aprilie 1990, numai o
parte relativ redusã a creºterii preþurilor a fost contracaratã de acordarea
compensaþiilor, ceea ce pe ansamblul populaþiei a însemnat o deteriorare a
nivelului de trai ºi implicit o creºtere ã ponderii populaþiei care trãieºte sub
pragul sãrãciei.

Tot în cadrul cercetãrii aspectelor economice ale unor probleme
sociale, menþionãm preocuparea unui grup de cercetãtori privind politica
familialã în România, costal social al reformei ºi criterii pentru reforma
sistemului de impozite. Un accent deosebit este pus pe obiectivele ºi
operaþionalizarea instrumentelor politicii familiale în realizarea funcþiei
biologice ºi de consum, de asigurare a veniturilor necesare, a condiþiilor de
locuit, a asistenþei medicale ºi sanitare a familiei etc. În cadrul costurilor
sociale ale reformei sunt avute în vedere costul protecþiei faþã de riscul
ºomajului, costul protecþiei puterii de cumpãrare în condiþiile inflaþiei;
problemele sãrãciei ºi costul combaterii ei, precum ºi costul reformei
sistemului securitãþii sociale.

O problemã rãmasã deschisã, în cadrul temelor privind politica
socialã, este cea a asigurãrii mijloacelor materiale ºi financiare necesare
pentru protecþia socialã în general, ºi a claselor defavorizate, în special.
Decalajul între necesarul ºi disponibilul de resurse este foarte mare, ceea
ce nu va permite o securitate socialã potrivit chiar unor cerinþe minime.
Subliniem, de asemenea, necesitatea unei mai mari diferenþieri ºi adecvãri
a mijloacelor ºi instrumentelor politicii sociale, comparativ cu unele abordãri
cvasiglobaliste transpuse în practicã, de naturã sã accentueze discrepanþe
de securitate socialã între diferitele categorii ale populaþiei. -

O altã temã înscrisã în planul institutului se referã la economia
cercetãrii ºtiinþifice ºi a progresului tehnic, în condiþiile mecanismelor de
piaþã. Lucrarea elaboratã într-o fazã preliminarã analizeazã aspecte
teoretico-metodologice ale determinãrii indicatorilor cercetãrii ºi dezvoltãrii,
potrivit metodologiei UNESCO ºi altor foruri internaþionale (costurile cu CD,
potenþialul uman, cheltuieli la nivel macroeconomic cu CD etc.).

Analiza comparativã a domeniului cercetãrii ºi dezvoltãrii în România
ºi alte þãri cu economie de piaþã relevã o serie de decalaje care ne despart
de aceste þãri în ceea ce priveºte numãrul de cercetãtori la 10.000 locuitori,
ponderea cheltuielilor cu CD în PNB, sistemul de organizare ºi stimulare. În
þãrile cu economie de piaþã, cercetarea ºtiinþificã reprezintã un domeniu þinut
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sub îndrumarea ºi sprijinul direct ºi indirect al statului. Pârghiile economice
utilizate de stat ºi mecanismele propriu-zise ale pieþei se împletesc, iar
integrarea cercetãrii cu practica ºi învãþãmântul nu sunt pur ºi simplu o
lozincã, ci o realitate tot mai pregnantã, alãturi de apariþia aºa-ziselor
universitãþi “antreprenoriale” ca ºi a unor puternice centre de studiu cu
caracter didactic ºi de cercetare în cadrul marilor firme ºi concerne.

Autonomizarea cercetãrii ºtiinþifice ca ramurã a economiei naþionale
constituie azi o realitate incontestabilã, recunoscutã de specialiºti,
îndrumatã de foruri administrativ-organizatorice speciale, problema
progresului ºtiinþific ºi tehnic în þãrile dezvoltate fiind consideratã mult prea
importantã pentru a fi lãsatã în subordinea vreunui alt minister.

Din cercetãrile efectuate a rezultat cu pregnanþã manifestarea
fenomenului scurgerii de inteligenþã din þarã (brain drain) sau din cercetare,
ceea ce defavorizeazã net economia naþionalã. Gãsirea unor forme
organizatorice ºi stimulente adecvate la nivelul macroeconomic, pentru
formarea ºi menþinerea cadrelor de cercetare, în condiþiile tranziþiei la
economia de piaþã, este confruntatã cu o scrie de dificultãþi de naturã
material-financiarã, chiar dacã este unanim recunoscut cã investiþia în
cercetare reprezintã unul din cele mai eficiente capitaluri.

În cadrul institutului se înscriu, de asemenea, cercetãri în domeniul
teoriei ºi istoriei economice vizând în special: analiza experienþelor reformelor
economice în þãrile centro ºi est-europene, integrarea vest-europeanã în
perspectiva realizãrii pieþei unice, privatizarea în þãrile dezvoltate, cercetãri
de istorie a economiei naþionale în industrie ºi alte domenii.

În succinta prezentare n-am reuºit sã expun decât cele mai
importante orientãri ale cercetãrii macroeconomice în cadrul Institutului de
Economie Naþionalã, polarizate în jurul tranziþiei României la instrumentele
ºi mecanismele pieþei concurenþiale instituþionalizate. Experienþa practicã de
care dispunem, pânã în prezent, în domeniul tranziþiei oferã un material
faptic necesar ºi suficient pentru a determina unele criterii ºi metode ale
desfãºurãrii unui astfel de proces. Criteriile dupã care tranziþia la economia
de piaþã trebuie apreciatã sunt cele ale creºterii producþiei, relansãrii
economiei, stopãrii declinului în domeniile vitale pentru societate. Orice alt
criteriu de naturã ideaticã, esotericã, evident este lipsit de realism ºi ºanse.

Rezultatele cercetãrii efectuate în Institutul de Economie Naþionalã au
fost valorificate ºi utilizate în mãsurã diferitã la elaborarea Schiþei, precum ºi
la fundamentarea unor acte normative în domeniul economic, ca ºi în
discuþiile cu specialiºti de la F.M.I., Banca Mondialã ºi alte instituþii ºi
organizaþii internaþionale.



TENDINÞE ªI REZULTATE ALE CERCETÃRII
RELAÞIILOR INTERRAMURI

ªI A STRUCTURILOR INDUSTRIALE

dr. Corneliu RUSSU

Cercetãrile desfãºurate în ultimele douã decenii în diferite þãri ºi la
nivelul unor organisme internaþionale de autoritate consacrate schimbãrilor
din economia mondialã ºi din structurile economiilor naþionale au
demonstrat convingãtor cã procesele de restructurare economicã au
început sã se înscrie pe coordonate noi ºi sã capete caracteristici
determinate de evoluþiile politice, economice ºi, mai ales, ºtiinþifico-tehnice,
acestea din urmã reflectându-se în accelerarea fãrã precedent a progresului
tehnic care, fãcând sã aparã continuu noi produse ºi tehnologii, a contribuit
la transformarea apreciabilã a structurii cererii, ceea ce a provocat
modificarea nomenclatoarelor producþiei interne ºi a structurii schimburilor
internaþionale.

Procesele de restructurare încheiate, în linii mari, în unele þãri
dezvoltate sau în curs de desfãºurare în altele s-au dovedit deosebit de
ample ºi profunde, ºi-au relevat specificitatea pentru fiecare þarã, precum ºi
complexitatea deosebitã a determinãrilor ºi implicaþiilor lor, pe aceste baze
devenind tot mai manifestã necesitatea orientãrii, conceperii ºi asigurãrii
desfãºurãrii lor într-o viziune integratoare, care sã evite abordãrile
fragmentare, unilaterale, uneori contradictorii, ºi sã ia în considerare
interdependenþele multiple dintre sectoare, ramuri ºi subramuri. Într-o
asemenea viziune, schimbãrile structurale, care sunt procese de duratã,
sunt pregãtite cu suficient timp înainte prin mãsuri adecvate de stimulare a
activitãþilor de cercetare-dezvoltare ca suport al inovãrii tehnologice, în
domeniile anticipate a fi terenul viitoarelor schimbãri. Astãzi este unanim
recunoscut cã avantajul comparativ pe care îl au în prezent þãrile dezvoltate
în raport cu celelalte þãri ale lumii este determinat, în principal, de
intensitatea cu care se desfãºoarã activitãþile de cercetare-dezvoltare, cu
deosebire în domeniile de vârf ale tehnicii, precum ºi de existenþa unei forþe
de muncã înalt calificate.

Totodatã, politica structuralã a unui numãr crescând de þãri a început
sã îmbine, cu eficacitate crescândã, orientarea ºi coordonarea efectivã a



141

modificãrilor structurale în propria economie cu identificarea ºi fructificarea
oportunitãþilor pe care economia internaþionalã le oferã. În prezent, fluxurile
tradiþionale ale comerþului internaþional sunt tot mai evident influenþate ºi
chiar modificate de noile orientãri ale diviziunii internaþionale a muncii,
relaþiile economice internaþionale afirmându-se ca un factor cu incidenþe
ample asupra schimbãrilor structurale, politicile adoptate în aceastã privinþã
trebuind sã þinã seama în mãsurã crescândã de caracterul din ce în ce mai
deschis al economiilor naþionale.

În noile orientãri afirmate în domeniul diviziunii internaþionale a
muncii, specializarea economiilor naþionale pe subramuri, grupe de produse
ºi produse are drept criteriu esenþial eficienþa economicã a diferitelor
produse ºi servicii, determinatã de eforturile naþionale fãcute pe plan tehnic,
tehnologic, investiþional, organizatoric pentru realizarea acestora, precum ºi
de nivelul de competitivitate dovedit în confruntarea de pe piaþa
internaþionalã. Specializarea economiilor naþionale a fãcut ca fenomenul
diferenþierii structurale sã se accentueze ºi sã devinã o tendinþã cvasi-
generalã în economia mondialã în ultimele douã decenii, intensitatea
specializãrii fiind mai puternicã în þãrile mici.

În contextul modificãrilor ample ºi profunde care se produc astãzi în
economiile naþionale ale majoritãþii þãrilor lumii ªi în economia mondialã, al
influenþei hotãrâtoare pe care o exercitã progresul tehnic în modelarea
structurilor economice, precum ºi al modelului economic principial nou
adoptat de þara noastrã, problematica orientãrii, detalierii ºi aplicãrii unei
politici structurale coerente ºi realiste se dovedeºte un teren extrem de larg
ºi fertil pentru demersurile ºtiinþifice întreprinse în Institutul de Cercetare a
Relaþiilor Interramuri ºi a Structurilor Industriale. Un asemenea teren este
circumscris nu numai de mutaþiile ample produse în întreaga cercetare
ºtiinþificã economicã din þara noastrã pe planul abordãrilor conceptual-
teoretice, metodologice ºi aplicative, determinate de schimbarea de esenþã
a însuºi obiectului cercetãrilor - sistemul economic-social de referinþã, dar ºi
de modificarea semnificativã a profilului institutului, reflectatã de titulatura sa
neinspiratã ºi generatoare de confuzii, în cadrul noului profil o parte
importantã din problematica cercetãrilor de economie industrialã trebuind sã
fie abandonatã.

Schimbãrile profunde produse pe cele douã planuri au impus, firesc,
orientarea cu totul nouã a elaborãrilor ºtiinþifice, operarea cu noi concepte ºi
paradigme, sporirea rolului institutului în ansamblul eforturilor pe care le
necesitã punerea bazelor economice, legislative ºi instituþional-
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organizatorice ale mecanismelor proprii economiei de piaþã, precum ºi
definirea direcþiilor majore ale modernizãrii structurilor economiei naþionale
ºi ale retehnologizãrii ramurilor. Capacitatea apreciabilã a întregii cercetãri
ºtiinþifice economice de a se integra în noile realitãþi ºi de a rãspunde cu
profesionalism ºi realã rigoare ºtiinþificã la cerinþe principial schimbate ºi-a
gãsit o convingãtoare confirmare în participarea susþinutã la elaborarea
Schiþei privind strategia înfãptuirii economiei de piaþã în România, document
programatic de mare deschidere teoreticã $i utilitate pentru orientarea
evoluþiei cãtre o structurã liberalizatã, cu mecanisme de piaþã bine definite.
Un numãr de 19 cercetãtori din institut ºi-au adus o apreciatã contribuþie la
elaborarea unor studii de susþinere a sunt ezei, ºi cu deosebire a celor
privitoare la retehnologizarea ramurilor ºi modernizarea structurii economiei.

Integrarea institutului în eforturile de concepere ºi punere în operã la
scarã naþionalã a mecanismelor specifice noului model economic ºi a celor
de configurare a unor structuri economice raþionale ºi eficiente este ilustratã
ºi de orientarea temelor abordate în cadrul programului de cercetare din
anul precedent. Cele 13 teme înscrise în acest program s-au concentrat
asupra a douã subiecte majore circumscrise de profilul institutului ºi anume
mecanismul economic ºi promovarea relaþiilor de piaþã, precum ºi
reconsiderarea relaþiilor interramuri ºi restructurarea ramurilor industriale.
Studiile consacrate acestor teme conþin numeroase aspecte interesante
privind tendinþele conturate în gândirea ºi practica economicã pe plan
mondial ºi în alte þãri reprezentative referitoare la subiectele menþionate,
realizãrile înregistrate în þara noastrã ºi puncte de vedere originale
argumentate ºtiinþific privitoare la direcþiile de orientare în etapa imediat
urmãtoare ºi în perspectivã a restructurãrilor preconizate pe plan economic,
organizatoric, financiar-bancar, comercial, sectorial ºi de ramurã.

Abordarea problematicii raporturilor complexe dintre mecanismul
economic, tratat în contextul pluralismului proprietãþii ºi al autonomiei
unitãþilor industriale, ºi cerinþele noii structuri a producþiei a permis
evidenþierea unor aspecte inedite ºi subtile privind impactul unor cauze ce
se manifestã la nivel macroeconomic asupra eficacitãþii reduse înregistrate
la nivel microeconomic, relaþia dintre eficienþa producþiei sociale ºi calitatea
structurilor de producþie, obiectivele de restructurare a mecanismului
economic în scopul creºterii competitivitãþii sistemului economic.

Modernizarea structurilor industriale prin intermediul societãþilor mixte
a constituit o altã temã înscrisã în programul de cercetare care a prilejuit
efectuarea unor consideraþii interesante privind problemele economice ale
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atragerii capitalului strãin prin investiþii directe. Întrucât printre formele de
penetrare a capitalului strãin în economia româneascã cea mai adecvatã
apare cea a investiþiilor directe, mãsurile stimulative ce se adoptã trebuie sã
corespundã direcþiilor de ajustare structuralã a economiei ºi, îndeosebi, a
industriei, ºi sã asigure protecþia corespunzãtoare a investitorilor autonomi.
Importanþã deosebitã prezintã ºi identificarea factorilor specifici economiei
româneºti în perioada de tranziþie ºi în perspectivã cu incidenþe ample
asupra posibilitãþilor de atragere a capitalului strãin, în vederea elaborãrii
unui sistem de criterii pentru evaluarea efectelor investiþiilor strãine.

Restructurarea economicã reprezintã rezultatul modificãrilor de
structurã a producþiei la nivelul întreprinderilor ºi nu constituie monopolul
statului. În consecinþã, modalitãþile de susþinere guvernamentalã a
procesului de restructurare trebuie nu sã erodeze autonomia de decizie ºi
acþiune a agenþilor economici, ci sã impulsioneze, prin sprijin financiar
adecvat ºi elaborarea legislaþiei favorabile, procesul de restructurare în
câteva direcþii majore: limitarea capacitãþilor productive în sectoarele în
crizã; stimularea creãrii de întreprinderi noi mici ºi mijlocii în sectoarele de
mare interes prin subvenþii, credite avantajoase, reducerea taxelor ºi
impozitelor, legislaþie de protecþie a micii industrii, îndeosebi a celei private
în concurenþã cu marea industrie etc. Intensitatea ºi calitatea procesului de
restructurare sunt strâns legate de strategia investiþionalã ºi de capacitatea
de mobilizare în acest scop a anumitor surse financiare, un rol deosebit
jucând, prin efectul ei multiplicator, amortizarea ca sursã principalã de auto-
finanþare în susþinerea procesului respectiv.

Posibilitãþi de asigurare a economiei naþionale cu resursele de materii
prime ºi energetice necesare condiþioneazã, de asemenea, în mãsurã
importantã, restructurarea complexului economic naþional. Þinând seama de
acest fapt, s-au elaborat trei scenarii privitoare la nivelul ºi dinamica cererii
de energie primarã ºi a posibilitãþii lor de acoperire a acesteia în þara
noastrã pânã la sfârºitul actualului mileniu. Dintre alternativele conturate,
cea pentru care s-a optat - care prevede valori medii ale creºterii
economice, diferenþiate pentru etapele de retehnologizare ºi de
modernizare a industriei extractive - conduce la câteva concluzii importante
pentru orientarea proceselor de restructurare a economiei: pentru a
satisface cererea de energie primarã, România va trebui sã importe masiv
în continuare resurse energetice, întrucât producþia internã va putea acoperi
sub 50% din necesar, cel mai redus grad de satisfacere de cãtre producþia
internã a cererii se va înregistra la þiþei (circa 22%) ºi gaz natural (circa



144

38%); deºi este de aºteptat ca producþia naþionalã de cãrbune sã creascã,
aceasta nu va reuºi sã acopere, în medie, decât circa 60% din cererea de
lignit ºi cãrbune brun ºi circa 28% din cea de huilã energeticã; ui scopul
echilibrãrii balanþei energetice este necesarã promovarea hotãrâtã a
acþiunilor de cooperare economicã ºi ºtiinþificã cu alte þãri ºi concesionarea
cãtre companii strãine interesate de perimetre pentru lucrãri de prospecþiuni
ºi explorãri geologice; necesitatea imperioasã a realizãrii unor substanþiale
economii de energie impune introducerea unui sistem de tarife stabilite
diferenþiat în. funcþie de volumul consumului industrial, precum ºi a unui
sistem de control riguros al preþurilor de producþie ale principalelor resurse
energetice.

Restructurarea ramurilor industriale în vederea realizãrii unei
configuraþii structurale optime presupune stabilirea unor politici adecvate, la
conturarea cãrora este necesarã respectarea unor principii ce guverneazã
economia de piaþã - prioritatea cererii în raport cu oferta, limitarea rolului
statului în economie, autonomia agenþilor economici - precum ºi luarea în
considerare a unor elemente în funcþie de care se orienteazã procesele de
restructurare ºi anume: premisele actuale ale activitãþii industriale -
existenþa unor apreciabile supracapacitãþi de producþie, dependenþa accen-
tuatã de importul de materii prime, înregistrarea unor decalaje semnificative
de productivitate ºi eficienþã faþã de þãrile dezvoltate; criterii tehnice,
economice ºi sociale - ritmul creºterii economice, eficienþa investiþiilor,
gradul de utilizare a resurselor, intensitatea ºi contribuþia cercetãrii,
dezvoltãrii ºi instruirii la dezvoltarea sectorului industrial; tendinþele
manifestate intens pe plan mondial în ultimele decenii - dezvoltarea
selectivã a industriilor naþionale, stimularea intensã a cercetãrii-dezvoltãrii,
intensificarea fluxurilor materiale, de capital ºi tehnologice internaþionale;
cerinþele fireºti faþã de orice politicã de restructurare ºi strategie de
dezvoltare economicã - realism, mobilitate, respectarea echilibrului om-
mediu-creºtere etc. Prin prisma elementelor trecute în revistã s-a propus o
metodologie de elaborare a strategiei de dezvoltare industrialã ºi a politicilor
de restructurare a ramurilor industriale care integreazã elementele
menþionate, combinând determinãri cantitative cu evaluãri calitative.

În cadrul modificãrilor profunde care se întrevãd în structura
economiei noastre naþionale ºi, în cadrul acesteia, a industriei, un loc
primordial îl ocupã raporturile industriei cu celelalte ramuri economice ºi, în
primul rând, cu agricultura. Demonstrându-se, într-una din lucrãri, cã
neglijarea în trecut a dezvoltãrii sectoarelor agrar ºi turistic constituie una
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dintre principalele cauze ale existenþei în prezent a unor importante
dezechilibre ºi blocaje economice, s-a argumentat ideea cã economia
noastrã naþionalã se poate înscrie viguros pe o traiectorie ascendentã
numai acordând atenþie prioritarã valorificãrii superioare a resurselor
agricole ºi turistice apreciabile de care dispunem. Pornind de la constatarea
cã subevaluarea producþiei sectorului agricol prin sistemul preþurilor
practicate a constituit una din principalele frâne ale dezvoltãrii acestui
sector, s-au avansat numeroase argumente ºtiinþifice în favoarea stimulãrii
producþiei agricole pe cãile extinderii proprietãþii private, aplicãrii unei politici
judicioase a preþurilor de livrare ºi a investiþiilor, adaptãrii producþiei indus-
triale la cerinþele actuale ale agriculturii.

Problemele modificãrii relaþiilor interramuri ºi a structurilor industriale
în contextul trecerii la economia de piaþã au fost abordate ºi din unghiul
utilizãrii creditelor strãine în procesul restructurãrii economice, datã fiind
deschiderea apreciabilã a þãrii noastre cãtre exterior. Concluziile majore
care se degajã din studiul consacrat unei asemenea teme sunt cã apelarea
la credite strãine trebuie sã se facã riguros pe criterii economice ºi pe bazã
de studii temeinice de fezabilitate pentru fiecare obiectiv în parte, precum ºi,
cã aceastã cale de restructurare economicã ºi de stimulare a dezvoltãrii nu
este decât una complementarã altora ca, de exemplu, investiþiile directe de
capital, diverse forme de cooperare internaþionalã, importul de licenþe,
tehnologii ºi know-how, primirea de asistenþã tehnici

Restructurarea industriei a fost abordatã ºi în planul organizãrii ºi
conducerii acesteia, direcþie în care s-au avansat numeroase idei, susþinute
prin argumente rezultate din experienþa proprie ºi din cea a altor þãri,
privitoare la necesitatea imperioasã a stabilirii structurilor concurenþiale de
piaþã, a asigurãrii unui raport echilibrat ºi a complementaritãþii organice intre
întreprinderile foarte mari ºi mari, pe de o parte, ºi cele mijlocii ºi mici, pe de
altã parte, a reevaluãrii rolului ºi locului întreprinderilor ºi asociaþiilor de
întreprinderi în mecanismul economic prin creºterea apreciabilã a au-
tonomiei acestora, respectiv a sporirii competenþelor lor decizionale. În
condiþiile în care întreprinderile industriale din þara noastrã au, în majoritate,
dimensiuni mari ºi foarte mari, ceea ce nu justificã economic fuzionarea lor,
se apreciazã cã posibilitatea de constituire a societãþilor comerciale de tip
holding prin gruparea mai multor întreprinderi oferã o soluþie eficace de
sporire a potenþialului economic-productiv al acestora, cu condiþia
respectãrii stricte a cerinþei de menþinere a unei structuri concurenþiale de
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piaþã, a eliminãrii poziþiei de monopol, îndeosebi în industria prelucrãtoare, a
reglãrii macroeconomice exclusiv prin instrumente economice.

Studiile din care se degajã toate aceste idei majore au fost elaborate
în cadrul programului de cercetare al institutului din anul precedent ºi
trateazã fundamentele teoretice ale problemelor abordate, confruntãrile de
idei pe care acestea le-au suscitat pe plan intern ºi internaþional,
modalitãþile de rezolvare adoptate în þãrile dezvoltate ºi, în unele cazuri, în
celelalte þãri est-europene ºi în Uniunea Sovieticã, premisele existente în
þara noastrã în domeniul respectiv ºi direcþiile de orientare în etapa tranziþiei
ºi în perspectivã a restructurãrilor preconizate pe plan economic,
organizatoric, financiar-bancar, comercial, sectorial, ºi de ramurã.
Considerãm cã prin factura lor teoreticã, metodologicã ºi pragmaticã - ce
variazã între aceste planuri în funcþie de obiectul lor - studiile prezintã un
cert interes, multe dintre ideile conþinute regãsindu-se deja în acte
legislative emise în ultimul an sau puþind constitui elemente de
fundamentare pentru viitoare reglementãri. De altfel, în ideea interesului larg
pe care le pot prezenta aceste studii, sunt eze ale lor au fost înmãnunchiate
într-un volum care, dupã ce consiliul ºtiinþific al Institutului Naþional de
Cercetãri Economice va aviza publicarea lui, va fi înaintat Editurii
Academiei.

Preocuparea pentru valorificarea prin forme diversificate a rezultatelor
cercetãrii s-a concretizat, de asemenea, ºi în realizarea de cãtre institut a
numerelor 2,8 ºi 9 din colecþia Studii ºi cercetãri economice, în publicarea a
numeroase materiale în numerele 1, 2, 3 ºi 4 din colecþia Caiete de lucru,
ambele ale Institutului Naþional de Cercetãri Economice, în publicarea a
peste 100 articole în reviste de specialitate ºi ziare, în realizarea a 15
emisiuni radio ºi 7 emisiuni de televiziune pe teme din domeniul activitãþii
institutului Totodatã, trebuie amintitã participarea unor cercetãtori din institut
la elaborarea unor lucrãri ample privind reforma economici-în afara Schijei
menþionate, ca, de exemplu, cele referitoare la privatizarea în industrie,
evaluarea efectelor subminãrii economiei naþionale, evaluarea patrimoniului
întreprinderilor, înfiinþarea unei societãþi autonome de stat în domeniul
extracþiei ºi prelucrãrii metalelor neferoase-precum ºi la analizarea ºi
definitivarea unor proiecte de acte legislative cum ar fi cele referitoare la
protecþia mediului înconjurãtor, cercetarea ºtiinþificã, regimul de funcþionare
a unitãþilor cooperatiste ºi particulare, restructurarea organizatoricã a
ministerelor ºi a întreprinderilor industriale.



147

Sintetica trecere în revistã a rezultatelor activitãþii institutului
ilustreazã, sperãm convingãtor, pe de o parte, schimbarea semnificativã de
orientare a cercetãrilor efectuate ºi a studiilor care le materializeazã, iar pe
de altã parte, dorinþa de implicare profundã a personalului de cercetare ºi
de contribuþie eficace la conceperea ºi aplica-rea mãsurilor privind reforma
economicã.

În lumina acestor tendinþe manifeste a fost conceput ºi programul de
cercetare pe anul în curs, care conþine teme ce le continuã ºi le dezvoltã pe
unele mai vechi - transformãri ale mecanismului economic în condiþiile
trecerii la economia concurenþialã, reconsiderarea mecanismului decizional
microeconomic în contextul economiei de piaþã, asigurarea economiei
naþionale cu minereuri ºi energie electricã ºi termicã, politici de ajustãri
structurale în industriile prelucrãtoare - sau teme cu totul noi cum sunt cele
privitoare la forme de asociere a întreprinderilor ºi relaþiile de dependenþã
funcþionalã în cadrul acestora, instrumente economice pentru stimularea
economisirii ºi transformarea acesteia în capital, concepte ºi elemente
metodologice utilizate în gestiunea resurselor naturale ºi energiei, politici de
adaptare a aparatului productiv al întreprinderii la crearea de produse
industriale, politici de inovare în industriile prelucrãtoare, dezechilibre în
perioada de tranziþie a economiei ºi modalitãþi de atenuare a acestora,
condiþii de echilibru între producþia ºi cererea de bunuri de consum ºi
modalitãþi de asigurarea acestuia, elemente de fundamentare a politicilor de
protecþie a mediului

Avem deplina convingere cã aceastã configuraþie a programului de
cercetare pentru anul în curs asigurã, pe de o parte, continuitate fireascã a
preocupãrilor concentrate asupra unor teme majore, de largã cuprindere, iar
pe de altã parte, deschideri noi menite sã permitã acoperirea progresivã a
unor zone tot mai largi ale problematicii circumscrise de profilul institutului,
oferind perspective generoase pentru afirmarea tot mai pregnantã a
acestuia în frontul larg al cercetãrii ºtiinþifice economice.



RESTRUCTURÃRI CONCEPTUALE
ªI DE MECANISME ÎN DOMENIUL FINANÞELOR,

MONEDEI ªI PREÞURILOR GENERATE
DE TRANZIÞIA LA ECONOMIA DE PIAÞÃ

Ion SOARE

“Emanciparea convingerilor oamenilor est
cea mai importantã sarcinã a reformei,
pentru cã de ea depinde totul”

(J.K.Galbraith)

“Economie de piaþã”, “economie de tip liberal”, “economie de tip
capitalist”, “economie de schimb monetar” - iatã câteva sunt agme de foarte
largã circulaþie azi la noi, în nenumãrate ocazii ºi medii. Ele acoperã,
deopotrivã, realitãþi, potenþialitãþi, aspiraþii, temeri ºi chiar iluzii. Evident,
radicala schimbare în ordinea politicã a þãrii nu putea decât sã implice în
chip necesar ºi opþiunea pentru un alt tip de economie decât cel precedent.

De peste un an, opþiunea este clarã ºi mergem în mod programatic
spre “economia de piaþã”. Oare mai are rost retorica întrebare: ºtim noi
îndeajuns ce este economia de piaþã în general, ce ar putea fi ºi ce va fi ea
în cazul nostru? Fatalmente, rãspunsul nu-l vom putea afla decât
parcurgând drumul pe care am pornit deja cu hotãrâre.

Sã lãsãm însã deoparte acest embrion de gâlceavã doctrinal-
ideologicã ºi sã ne plasãm pe poziþia acceptãrii realitãþii contextuale ºi a
inevitabilului în materie.

În România de azi, atât ºtiinþa economicã în ansamblul sãu, cât ºi
fiecare ramurã, domeniu sau disciplinã ale acesteia ar trebui ºi -
deocamdatã incipient - chiar sunt supuse unei restructurãri profunde,
mergând pânã la anularea cvasi-integralã a cunoºtinþelor anterioare ºi
înlocuirea lor cu cele proprii noului tip de economie. Este un proces nu
numai necesar, ci ºi dur în esenþa sa, pentru cã va “consuma” douã resurse
rare: timp ºi oameni.

Restrângându-ne aprecierile ºi consideraþiile la domeniul ce ne este
cel mai apropiat (nefiind, bineînþeles, proprietatea noastrã exclusivã) - ºi
anume domeniul financiar-monetar ºi de preþuri, credem cã nu-i vom spori
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artificial importanþa dacã vom afirma cu convingere cã este unul din
domeniile cele mai “vulnerabile”, cele mai “expuse” la restructurãri radicale,
cu umplere de goluri importante. Mai ales în cazul economiei de piaþã,
exclusivismul formulei “gândim ºi vorbim economic doar din momentul
exprimãrii în bani” apare mai puþin ºocant ºi, dupã opinia noastrã, ea
conþine ceva cu mult mai mult decât “un grãunte de adevãr”.

Conceptele ºi mecanismele valorice în acest tip de economie nu
numai cã sunt prevalente în general, dar sunt deosebit de active, sunt
intens incitatoare ºi directoare ale întregului proces al producerii, distribuirii,
circulaþiei ºi consumului bogãþiilor.

Însãºi noþiunea de “piaþã”, asta ne spune la primai rând ºi în principal:
cã aici este vorba de acte (procese) de cumpãrare, cã se opereazã cu bani,
cu preþuri. Repunerea în drepturi a “pieþei” este o misiune deosebit de
dificilã, ce va solicita probabil eforturile integrale ale mai multor generaþii de
gânditori ºi practicieni competenþi în câmpul economiei

Teoria ºi practica economicã au delimitat patru pieþe - tip în cadrul
unei economii: piaþa bunurilor ºi serviciilor, piaþa financiarã (a capitalului) ºi
piaþa monetarã, fiecare din ele având o naturã, rol ºi funcþionalitate proprii,
fiecare posedând mecanisme ºi instituþionalizãri distincte.

Se pune, pe bunã dreptate, inevitabila întrebare: cât ºi cum
cunoaºtem noi aceste pieþe, în intimitatea ºi complexitatea lor, teoretic ºi
practic? Rãspunsul mi poate fi decât unul singur puþin ºi vag, chiar dacã
“vina” nu ne aparþine în întregime. Cu excepþia pieþei bunurilor ºi serviciilor -
dar ºi aceasta cunoscutã doar parþial ºi imperfect - celelalte trei sunt
aproape niºte enigme pentru noi, enigme al cãror proces de descifrare abia
începe.

Forþând puþin aprecierea, vom spune cã mai bine de 75% din sistemul
de ansamblu al pieþelor dintr-o economie este un teritoriu aproape virgin
pentru cunoaºterea noastrã, ºi tocmai aceasta reprezintã marea dificultate
cu care ne confruntãm economiºtii în general, ºi în special cei ce servesc-
cu mai multã sau mai puþinã vocaþie - domeniul nostru specific de activitate:
cel al sistemului financiar-monetar ºi de preþuri.

Ieºirea din impas, în timp util (pentru soluþionarea mulþumitoare a
problemelor), este departe de a consta exclusiv într-o “mobilizare” a
eforturilor proprii (personale ºi colective), ci Intr-un proces valabil de
reînvãþare completã a ºtiinþei economice autentice (generale ºi
specializate), cu mijloace proprii ºi “atrase” deopotrivã. Ca profesioniºti ai
cercetãrii economice instituþionalizate, credem cã cheia complementarã a
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ieºirii din impas este aceea a orientãrii cercetãrilor - cu obstinaþie - exclusiv
spre necesitãþile obiective ale domeniului (adevãratele sale probleme),
indiferent de capacitatea realã de investigare ce-o posedã eºalonul existent
actualmente în cercetare, cu riscul-binevenit, de altfel, ºi chiar provocat - ca
ºi acesta sã se restructureze profund, pe axa: selecþie, autoperfecþionare,
performanþã, recunoaºtere dinamicã.

Consonat cu cele afirmate anterior, vom trece în revistã o parte din
problemele esenþiale aparþinãtoare domeniului nostru de activitate, evident
dintr-o perspectivã mai largã decât aceea a preocupãrilor strict actuale, în
mod fatal incomplete ºi, în unele cazuri, inerþiale.

1. Fiscalitate, echilibru ºi politici bugetare

Este ºtiut cã fiscalitatea reprezintã procesul prin care puterea publicã
îºi asigurã fondurile (veniturile) necesare, prelevate pe cale obligatorie, în
vederea formãrii surselor de platã a cheltuielilor publice.

Politicile fiscale proiectate ºi aplicate în þãrile cu economie de piaþã
avansatã sunt gândite în perspectiva unei duble optimalitãþi: pe de o parte,
sã fie optime pentru puterea publicã, în sensul garantãrii nivelului ºi
structurii veniturilor necesare aceste-i, iar pe de altã parte, sã fie optime ºi
pentru contribuabili (Indivizi, societãþi, întreprinzãtori), în sensul de a nu
descuraja activitãþile productive, acumularea (economisirea), investiþiile,
consumul normal etc.

Totodatã, o atenþie majorã se acordã rolului fiscalitãþii ca instrument
de descurajare a inflaþiei ºi nu de stimulare a acesteia (în practicã pot avea
loc, la fel de bine, ambele fenomene), de stimulare a creãrii de noi locuri de
muncã (diminuare ºomaj) ºi de asigurare a unei anumite echitãþi în
distribuirea veniturilor. Deci, problema centralã rãmâne aceea a proiectãrii ºi
implementãrii unui sistem de impozite ºi taxe care sã satisfacã aceastã
dublã optimalitate.

Totuºi, deseori, specialiºtii strãini în domeniu aratã cã soluþionarea
acestei probleme în sensul arãtat nu este nici clarã, nici deplinã, rãmânând
încã în bunã mãsurã un deziderat de atins. Astfel, dacã se ia ca exemplu
incidenþa impozitului pe profitul societãþilor, aceastã incidenþã se considerã
cã este destul de incertã. pânã acum, nici o analizã teoreticã sau statisticã
n-a rãspuns concludent la problema de a ºti dacã povara fiscalã este
asumatã de cãtre societãþi (adicã de cãtre acþionari ºi, în final, printr-un
proces de difuziune, de cãtre ansamblul deþinãtorilor de capital) sau dacã
ea este transferatã consumatorilor prin intermediul unor creºteri de preþuri.
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În mãsura în care acest impozit este transferat cãtre consumatori el devine
un drept de accizã capricios ºi incorect, iar în mãsura în care nu e transferat
cãtre aceºtia, el opereazã o discriminare împotriva firmelor relativ eficace ºi
a sectoarelor a cãror intensitate de capitalizare este relativ puternicã.

De asemenea, este considerat ca sistem fiscal eficient acela care,
procurând statului încasãri suficiente, minimizeazã distorsiunile pieþei
interne ºi ale relaþiei acesteia cu piaþa internaþionalã.

Trebuie eliminatã atât tentaþia unei taxãri (fiscalitãþi) excesive, ce ar
descuraja sectoarele ºi firmele viabile sau în curs de consolidare, cât ºi
tentaþia unei taxãri laxe, care ar putea stimula inflaþia, consumurile
exagerate, importurile nejustificate etc. O problemã deosebit de importantã
în cadrul oricãrei economii naþionale este aceea a asigurãrii echilibrului
bugetar (anual, iar în cadrul acestuia, pe trimestre ºi luni). Balansarea
cheltuielilor cu veniturile bugetului public reprezintã un obiectiv major atât în
faza proiectãrii acestui buget cât ºi, mai ales, în execuþia sa. Pornind de la
niveluri ºi structuri raþionale ale cheltuielilor publice (acestea având
avantajul de a fi mult mai uºor de stabilit comparativ cu veniturile), trebuie
mers spre anticiparea (previziunea) veniturilor publice (mai puþin sigure ºi
mai greu de determinat sub acest aspect). Evident, impozitele ºi
mecanismele acestora se cunosc, dar depinde foarte mult la ce baze reale
de impozitare se vor aplica ele: dacã va exista creºtere economicã ºi de ce
dimensiune, dacã va fi recesiune, profitabilitate normalã sau nu, ºomaj,
venituri individuale suficiente (în principal din muncã, deci justificate de
creºterea productivitãþii) etc. În situaþiile arãtate, rezultatele pe linia
veniturilor publice pot diferi ºi chiar diferã substanþial, cu consecinþe dintre
cele mai variate ºi importante pe linia asigurãrii echilibrului bugetar. În
practicã, confruntarea cu excedentul bugetar sau cu deficitul bugetar nu
este nici rarã ºi nici nu antreneazã aceleaºi probleme ºi soluþii. De departe,
confruntarea cu deficitul bugetar rãmâne una dintre cele mai acute ºi
încordate probleme ale economiilor contemporane (indiferent de gradul de
dezvoltare a acestora), acoperirea acestuia constituind una din marile
dificultãþi ale responsabililor politicii economice la eºalon naþional. Dacã
emisiunea monetarã pentru acoperirea deficitului este refuzatã de plano, în
aproape toate cazurile, ca antrenând în mod sigur inflaþia, soluþia
împrumuturilor publice (de stat), admisã ºi practicatã, nu este nici ea fãrã
cusur, mai ales pe linia certitudinii reacþiei pozitive a agenþilor economici
(persoane ºi societãþi) la lansarea unui astfel de împrumut.
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Astãzi, politicile bugetare reprezintã în capitol esenþial al politicilor
economice ale tuturor statelor, cu obiective ºi nuanþe relativ diferite, în
funcþie de gradul dezvoltãrii lor economice.

Numim politicã bugetarã întregul complex al echilibrãrii cheltuielilor cu
veniturile bugetului public, cu accent special ºi preponderent pe
programarea (dimensionarea) nivelului ºi structurii cheltuielilor publice.

Este locul sã menþionãm cã, spre deosebire de statele economic
dezvoltate, þãrile în curs de dezvoltare ºi þãrile est-europene (care
actualmente tranziteazã la economia de piaþã) îºi autoimpun ºi/sau li se
recomandã politici bugetare dintre cele mai riguroase (restrictive), în special
pentru a preveni ºi controla inflaþia, suprimarea subvenþiilor de orice fel etc.

În ceea ce ne priveºte, dacã la debutul perioadei de tranziþie, ceea ce
s-a numit “debugetizarea economiei” constituia un reflex logic ºi necesar la
anterioara supracentralizare economicã, “debugetizare” care, în esenþa sa,
rãmâne ºi va rãmâne peren valabilã, trebuie analizat ºi prevenit ca un
fenomen de prea bruscã ºi excesivã dezangajare a statului în economie
(mai ales pe linia dezvoltãrii industriale ºi a lucrãrilor publice) sã nu conducã
la ample perturbaþii ºi neajunsuri în dezvoltarea economicã generalã,
îndeosebi într-o perioadã când economia de piaþã nu a prins nici mãcar un
contur acceptabil în þara noastrã.

O cvasiabandonare a intervenþiei economice directe a statului,
generatã preponderent de o oportunitate ideologicã “de tip nou” ºi
nicidecum de realitãþi naþionale intrinseci, s-ar putea dovedi deosebit de
pãgubitoare pentru dezvoltarea economicã de ansamblu, semnale în acest
sens existând încã de pe acum. Nu trebuie ignorat faptul cã înseºi statele
occidentale dezvoltate, evident de pe alte baze ºi, parþial cu alte instru-
mente, se angajeazã vizibil ºi direct în dezvoltarea economiilor lor,
practicând un liberalism moderat ºi parþial, economiile lor fiind - fãrã îndoialã
- de tip mixt (liberalism + intervenþionism de stat).

Statele dezvoltate, în funcþie de etapele (mai mult sau mai puþin
conjuncturale) pe care le parcurg economiile lor, proiecteazã ºi practicã o
paletã largã de politici bugetare distincte: politici bugetare de creºtere
echilibratã, politici bugetare de relansare, politici bugetare de stagflaþie,
politici bugetare de ofertã etc.

Urmãrindu-se calea spre economia de piaþã, dar þinând cont de
stadiul obiectiv de dezvoltare în care ne aflãm, trebuie sã avem în vedere
dacã nu ar trebui sã proiectãm ºi sã practicãm, cel puþin pentru o anumitã
perioadã, ceea ce s-ar putea numi o politicã bugetarã de penurie
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(subdezvoltare). Poate termenul nu sunã tocmai frumos ºi nici încurajator,
dar este realist ºi tocmai de aceea - probabil mai fertil în planul rezultatelor
palpabile.

2. Monedã ºi politici monetare

Într-o “economie de piaþã” sau “economie de schimburi monetare”,
elementul cheie îl reprezintã moneda (banii). Una din problemele centrale
ale unei astfel de economii este aceea a optimului masei monetare aflate în
circulaþie, intim legatã de viteza sa de rotaþie în timp.

Dacã masa monetarã e prea micã, schimburile devin dificile, ca
urmare a lipsei de mijloace de platã suficiente; încã ºi mai grav este excesul
de masã monetarã, ceea ce va determina ca cererea (solvabilã) de bunuri
sã depãºeascã oferta de pe piaþã, generând anul dintre cele mai nedorite ºi
neplãcute fenomene: urcarea preþurilor (inflaþia).

Problema optimului masei monetare priveºte atât masa monetarã în
ansamblul sãu, cât ºi pe fiecare din cele douã componente esenþiale ale
sale: numerarul ºi moneda scripturalã, fiecare dintre acestea având ºi o
serie de legitãþi ºi reguli specifice ale generãrii ºi miºcãrii lor în economie.
Dacã “crearea” de monedã în privinþa numerarului (bancnotele) este relativ
simplã ºi revine în exclusivitate Bãncii de emisiune, în privinþa monedei
scripturale (de cont) “crearea” de monedã este un proces mult mai complex
ºi chiar obscur. Astfel, în mare, se cunoaºte cã “crearea” de monedã
scripturalã revine bãncilor comerciale ºi are loc printr-un joc fin ºi complicat
dintre 4epuneri, retrageri, credite, returnãri de credite ºi dobânda percepute
Sau plãtite de bãnci pentru operaþiunile respective.“

Acest proces complex trebuie atent analizat ºi studiat (inclusiv
mãsurabilitatea sa), atât în cadrul bãncilor comerciale, cât ºi pe linia
relaþiilor acestora cu Banca Centralã, instituþie cu rol decisiv în controlul ºi
supravegherea “creaþiei” monetare din întregul sistem monetar-bancar.

De o deosebitã importanþã pentru o economie de piaþã este
cunoaºterea agregatelor monetare (Ml, M2, M3 etc.); conþinutul, utilitatea,
dinamica nivelului ºi structurii acestora, precum ºi rolul, importanþa ºi
comportamentul fiecãruia în cadrai masei monetare din economie.

Organizarea ºi funcþionarea creditului în cadrul economiei, în general,
ºi al politicilor monetare, în special, reprezintã unul din domeniile de maximã
specificitate ºi importanþã ale economiei de piaþã. Nivelul ºi structuralitatea
optimã a creditului din economie, politica dobânzilor la credite sunt
probleme de o deosebitã complexitate ºi fineþe analiticã, a cãror cunoaºtere



154

ºtiinþificã necesitã studii de mare adâncime ºi acurateþe, pânã acum
elaborate doar în cadrai economiilor de piaþã cele mai dezvoltate.

Totodatã, o problemã de importanþã aparte este aceea a finanþãrii
creditului în economie, distincþia clarã a resurselor de finanþare, modalitãþile
acestei finanþãri ºi evoluþia schimbãrilor în domeniu, ca urmare a
“monetizãrii” tot mai intense ºi cuprinzãtoare a economiilor de piaþã. Astfel,
dacã finanþarea creditului pe termen scurt se face aproape exclusiv prin
crearea de monedã scripturalã, iar creditul pe termen mediu ºi mai ales cel
pe termen lung sunt finanþate prin privarea realã (amânare) de consum, din
acumulare (economisire), evoluþiile recente din economiile dezvoltate au
produs o serie de mutaþii ºi în acest domeniu. De exemplu, introducerea pe
scarã largã a “contului în bancã” (fenomen cunoscut ºi sub denumiþea de
“bancarizarea populaþiei”) a permis, prin mecanismul concurenþei între bãnci
prin ratele dobânzii, atragerea acumulãrii lichide de la populaþie, ca sursã de
credite; aceastã “acumulare lichidã” de la populaþie Intratã în circuitul
creditului din economie se mai numeºte ºi “cvasi-monedã”.

Reglementarea ºi controlul creditului în economie, atribut exclusiv al
Bãncii centrale (de emisiune), mecanism prin care de fapt se controleazã
destul de cuprinzãtor întreaga piaþã monetarã, constituie una din problemele
cardinale ale sistemului de credit ºi de politicã monetarã proprii economiilor
de piaþã mai mult sau mai puþin dezvoltate, în funcþie de etapa dezvoltãrii
economiei în cauzã, de obiectivele strategice ale acestei dezvoltãri ºi cele
specifice ale sistemului monetar ºi de credit, se utilizeazã o paletã largã de
instrumente privitoare la reglementarea ºi controlul creditului, ca de
exemplu: operaþiuni de “piaþã deschisã” (open market), rezervele minime
obligatorii, ancadramentul (plafonarea) creditului, norma de progresivitate a
creditului, rezerve obligatorii instantanee etc. Cunoaºterea naturii ºi
mecanismului acestor instrumente, a oportunitãþii introducerii unuia sau
altuia sau a combinãrii acestora, precum ºi previziunea consecinþelor
operãrii cu astfel de instrumente reprezintã tot atâtea teme serioase de
cercetare de specialitate, a cãror abordare este imperios necesarã ºi în
cadrul tranziþiei noastre la economia de piaþã.

Piaþa financiarã ºi emisiunile de valori mobiliare (acþiuni, obligaþiuni
etc.), domeniu definitoriu important al oricãrei economii de piaþã dezvoltate,
pentru noi reprezintã aproape o noutate absolutã, ceea ce impune o
concentrare puternicã a eforturilor noastre de cunoaºtere ºi cercetare pe
aceastã direcþie.
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Complexitatea proceselor, operaþiunilor ºi rezultatelor de pe piaþa
financiarã primarã (vânzãrile ºi cumpãrãrile de valori mobiliare în momentul
emisiunii lor) ca piaþã a finanþãrii formãrii capitalului, precum ºi a celor de pe
piaþa financiarã secundarã (Bursa de valori, “piaþã de ocazie1’) cu rol
deosebit în “actualizarea” continuã a valorilor mobiliare, marcheazã foarte
clar nevoia instaurãrii unor preocupãri ample ale cercetãrii economice
instituþionalizate într-un domeniu nou ºi deosebit de pretenþios.

Amplul proces de privatizare din economia noastrã naþionalã, în
special privatizarea societãþilor comerciale pe baza emisiunilor de acþiuni,
participarea celei mai mari pãrþi a populaþiei (18 mii. locuitori) la acest
proces (ca posesori de certificate de valoare, primite gratuit, în limita a 30%
din capitalul social al societãþilor comerciale), fac nu numai necesarã în
general, ci urgent necesarã cunoaºterea de fond a tuturor problemelor
legate de piaþa financiarã primarã ºi piaþa financiarã secundarã (Bursa de
valori). Este nu numai un deziderat al cunoaºterii de specialitate pentru un
grup restrâns de tehnocraþi în domeniu, ci ºi un imperativ pentru o
cunoaºtere mai largã, la nivelai marii majoritãþi a populaþiei, pe linia instruirii
ºi educãrii acesteia în vederea înþelegerii ºi inducerii capacitãþii de operare
cu instrumente de acest tip: certificate de valoare, acþiuni, bursã de valori,
dividende, speculaþie bursierã etc.

Din cele expuse pânã aici, s-a dedus, desigur, spectrul cuprinzãtor al
ceea ce se poate numi “politici monetare”, largul evantai al instrumentelor
acestora, posibilitatea combinãrii acestor instrumente în vederea atingerii
obiectivelor stabilite pentru o etapã sau alta a dezvoltãrii economice
naþionale ºi a relaþiilor acesteia cu mediul internaþional.

Astãzi, în þãrile economic avansate, principalul instrument al politicii
monetare este acela al raþelor dobânzii (ale Bãncii de emisiune ºi ale
bãncilor comerciale) care sunt libere pe piaþã. Prin manevrarea acestor rate
ale dobânzii (în special de cãtre Banca centralã) se stabilizeazã ºi se
controleazã creditul, obiectiv în atingerea cãruia se mai utilizeazã -
concomitent cu ratele dobânzii - ºi metoda rezervelor obligatorii.

Majoritatea specialiºtilor din þãrile avansate apreciazã cã în condiþiile
dezvoltãrii economice contemporane a acestor þãri, scopul fundamental ºi
chiar ultim al politicii monetare este acela al stabilitãþii preþurilor, respectiv
prevenirea ºi stãpânirea inflaþiei.

Tot domeniului nostru de activitate ºi de reflecþie îi aparþin o serie de
alte probleme fundamentale ale economiei de piaþã, chiar dacã aceasta se
aflã încã “în tranziþie”, cum sunt: formarea ºi evoluþia preþurilor pe baza
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raportului cerere-ofertã, concurenþa, societãþile de asigurare, regimul
valutar, cursurile de schimb, balanþa de plãþi, convertibilitatea etc. Totodatã,
problemele financiar-monetare la nivelul firmei (gestiunea financiarã,
managementul financiar etc.) capãtã importanþã capitalã în noul tip de
economie, preocupãrile noastre pe aceastã linie trebuind sã se diversifice
º1 intensifice la cote mult mai înalte decât în trecutul mai îndepãrtat sau mai
apropiat

Chiar ºi dupã aceastã foarte incompletã trecere în revistã a
problematicii de specialitate ce se impune a fi cercetatã prin “grila
economiei de piaþã” vedem cã “semnalul de alarmã” tras în primele pagini
ale intervenþiei de faþã nu a fost unul fals, al unei neliniºti “confecþionate”
fãrã baze reale, ci al unei conºtientizãri marcate ºi responsabile ce ne-o
impune viaþa ºi ne-o autoimpunem noi ca profesioniºti în domeniul cercetãrii
economice de specialitate.

Am dori ca prin munca noastrã, prin rezultatele ei mai ales, sã reuºim
s-o contrazicem mãcar parþial pe marea economistã Joan Robinson care
spunea, nu fãrã oarecare temei, ºi scopul studiului ºtiinþelor economice nu
constã în aflarea unor rãspunsuri gata formulate la problemele economice,
ci în învãþarea modului în care se poate evita inducerea în eroare de cãtre
economiºti”.



DIMENSIUNEA SOCIALÃ A TRANZIÞIEI.
PROBLEME TEORETICE

prof. univ. dr. Cãtãlin ZAMFIR

În urmã cu câtva timp, când Domnul Profesor Tudorel Postolache a
lansat ideea reconsiderãrii, dupã aproape un an de zile, a schiþei de
strategie, am încercat un sentiment contradictoriu. Pe de o parte, ideea mi-a
apãrat ca fireascã. A trecut un an ºi în acest an s-au petrecut foarte multe
lucruri, care fac necesarã reconsiderarea întregii strategii. Pe de altã parte,
însã, mult mai mult decât cu un an în urmã, realizarã unui asemenea proiect
mi-ar fi pãrut a fi extrem de dificilã.

Revãzând Schiþa acum, dupã un an de zile, am putea estima cã
principalele idei fundamentale, legate de relaþia dintre social ºi economic
implicate în aceastã Schiþã au fost confirmate de cãtre evoluþia
evenimentelor.

Prima idee se referã la rolul necesar suportiv al socialului faþã de
programul economia A devenit foarte clar cã o reformã economicã fãrã
suport social, sau altfel spus, în termeni negativi, o reformã economicã
mereu perturbatã de factori sociali nu are ºanse de reuºitã. Stabilizarea
mediului social în care are loc reforma reprezintã un element esenþial al
însãºi reformei economice.

A doua idee care, de asemenea, am impresia cã a fost confirmatã, se
referã la faptul cã reforma economicã se va face cu costuri sociale, dar cã,
prin ea însãºi, nu poate sã rezolve o serie de probleme pe care societatea,
colectivitatea le are. De aici, apare necesitatea de a se avea în vedere o
economie cu orientare socialã, sau altfel spus, îmbinarea unei politici
economice cu o politicã socialã; considerarea în mod autonom a realizãrii
unor obiective de tip social pur.

Cea de-a treia idee, foarte importantã, a fost aceea, cã cele douã
logici, cea economicã ºi cea socialã, nu trebuie sã fie ca pânã acum în
vechiul sistem, mixate, ci dacã vrem sã avem rezultate bune, trebuie într-un
fel sã lãsãm cele douã sisteme sã lucreze dupã logicile lor proprii.
Economicul trebuie sã lucreze dupã logica economicului, sigur, þinând
seama ºi de logica socialului: de asemenea, socialul trebuie sã-ºi
promoveze propria sa logicã.
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În acest context, doresc sã fac câteva reflecþii în legãturã cu cealaltã
parte a programului, ºi anume cea referitoare la politicile sociale, la
aspectele sociale ale tranziþiei.

Ceea ce a devenit foarte clar, acum dupã un an de zile, este cã
trebuie sã intrãm într-o fazã nouã de concepere a acestor politici sociale.

Problemele sociale nu sunt mai simple decât cele economice; la fel ca
dumneavoastrã economiºtii ºi noi sociologii, când ne gândim la obiectivele
ºi strategiile politicilor sociale nu suntem în mai puþinã încurcãturã.

Ceea ce creeazã o situaþie oarecum specialã, este faptul cã acum un
an, când a fost elaboratã Schiþa, au dominat foarte mult bunele intenþii, nu
aº dori sã spus naive, dar intenþii relativ abstracte, în sensul cã pe atunci nu
puteam lua în considerare o serie de factori ºi anume: nu puteam lua în
calcul cu claritate cuantumul resurselor economice necesare ºi a celor
disponibile.

Acum suntem într-o poziþie mai bunã pentru a putea sã ne dãm
seama de ce resurse economice avem nevoie, pentru a promova o serie de
obiective sociale.

Nu am putut, de asemenea, prevedea faptul cã declinul economic
este mult mai accentuat ºi mai persistent, decât ne imaginam atunci, ºi deci,
cã resursele economice de care va dispune politica socialã vor fi mult mai
restrânse.

Atunci ne puteam imagina câteva dificultãþi, dar destul de abstract,
acum avem însã o imagine mult mai clarã decât în urmã cu un an asupra
dificultãþilor, a problemelor, a capcanelor pe care le are de înfruntat politica
socialã.

Aº vrea sã tratez, foarte pe scurt, câteva probleme ºi cu prioritate
problema politicilor sociale în condiþiile severe de limitare a resurselor.

Institutul nostru considerã cã ar trebui sã se concentreze asupra
abordãrii unor aspecte care stat vitale pentru noua etapã, ºi anume
ierarhizarea prioritãþilor; nu mai putem merge discriminatoriu. Suntem acum
foarte conºtienþi cã resursele sunt sever limitate ºi impun opþiunea, uneori
extrem de dramaticã, între necesitãþile care trebuie satisfãcute.

Trebuie asiguratã protecþia socialã, dar gradul de protecþie socialã
trebuie sã fie diferit, ºi aceastã opþiune între prioritãþi va fi foarte dificilã.

În al doilea rând, este necesarã, planificarea în timp a utilizãrii
resurselor economice disponibile. Nu putem rezolva, dintr-o datã, toate
problemele dacã adoptãm o anumitã ierarhizare de prioritãþi, aceastã
ierarhizare trebuie sã 6 desfãºurãm în timp, sã stabilim cu claritate care ar fi
paºii în care diferitele probleme sociale ar trebui sã fie rezolvate.
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Cea de-a treia problemã este problema eficienþei politicilor sociale:
cum se poate realiza maximum de beneficii sociale cu minimum de costuri?
Din experienþa pe care am avut-o, a fost foarte clar cã de multe ori,
instituþiile constituite pentru rezolvarea problemelor sociale cheltuiesc mai
multe resurse decât resursele de care dispun efectiv pentru rezolvarea
acestor probleme. De exemplu: doar plata pensiilor implicã un cost enorm,
la ora actualã, ºi în creºtere, ºi de aceea împiedicã posibilitatea de a
îmbunãtãþi nivelul pensiilor; ar trebui gãsite forme mult mai ieftine pentru
rezolvarea acestor probleme sociale.

O altã problemã asupra cãreia doresc sã mã opresc, se referã la
evitarea capcanelor politicilor sociale.

Prima capcanã este aceea a supraprotecþiei. Situaþia noastrã este
dificilã, confuzã din acest punct de vedere. Pe de o parte considerãm cu toþi
cã este nevoie de protecþie socialã, dar, pe de altã parte ne dãm seama cã
avem nevoie de o societate mobilã, flexibilã, avem nevoie de crizã, de crizã
nu numai la nivelul întregii societãþi, nu numai la nivelul subsistemelor, dar,
dacã vreþi ºi de o crizã a nivelului vieþii noastre personale, o crizã care sã ne
facã sã regândim poziþia noastrã, contribuþia noastrã în cadrul social mai
general, strategia noastrã deviatã. Supraprotecþia nu face decât sã
blocheze aceastã crizã ºi sã blocheze schimbarea. Deci, pe de o parte
vrem sã stimulãm flexibilitatea, iar pe de altã parte, trebuie sã asigurãm o
protecþie eficace.

O altã capcanã este aceea a abuzului de protecþie Se fac toarte multe
abuzuri în numele protecþiei; existã, dacã vreþi, o delincventã a protecþiei
sociale, adicã persoane ºi grupuri sociale care cautã sã obþinã pe diferite
cãi, o parte însemnatã a resurselor folosite pentru procesul de protecþie
socialã, în mod mai mult sau mai puþin ilicit

A treia capcanã este aceea a necesitãþii unei orientãri mult mai
focalizate asupra nevoilor efective. Sunt câteva probleme foarte importante.
Atunci când oferi o protecþie socialã trebuie sã-þi pui câteva Întrebãri: a cui
este nevoia respectivã? Un simplu exemplu: vrei sã ajuþi copiii, dai bani
familiei, dar întrebarea care se va pune este dacã aceºti bani ajung la copili
pe care vrei sã-i ajuþi sau dacã sunt folosiþi de ceilalþi membri ai familiei Este
o problemã extrem de dificilã.

O a doua întrebare se referã la specificarea nevoi cãreia te adresezi.
Existã riscul ca resursele pe care le dedici satisfacerii unei nevoi,
considerate foarte importante, sã fie utilizate în alte scopuri

În fine, o a patra capcanã, care este greu de evitat, este aceea a
etatizãrii ºi a introducerii problemei protecþiei sociale în jocul politic. Existã
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încã o tendinþã puternicã de a menþine un monopol etatic al protecþiei
sociale. La aceasta s-a cuplat mentalitatea complementarã de a cultiva, ca
mod inclusiv de soluþionare a problemelor protecþiei sociale, presiunile
social-politico asupra instituþiilor statale. Acest fapt a dus la o fragmentarea
resurselor ºi la o distribuire absolut iraþionalã a lor, nu în funcþie de nevoile
reale, ci de puterea socialã ºi politicã a grupului care solicitã aceste resurse.
Singura soluþie la acest mod vicios de a distribui resursele economico rare
pentru satisfacerea unor nevoi sociale, o reprezintã promovarea unor
mecanisme democratico în însãºi sistemul de acordare a protecþiei sociale.

Senzaþie mea este cã aceasta este una dintre inovaþiile instituþionale
fundamentale care trebuie fãcute - dezetatizarea ºi scoaterea de sub
sistemul autoritar de stat a distribuirii resurselor ºi înlocuirea acestui
mecanism, printr-un mecanism democratic larg participativ.

Alt aspect important este acela al orientãrii nu atât defensiv-
reparatorii, cât activ-constructive. Este mult mai util sã creezi capacitãþile de
soluþionare a problemelor, decât sã utilizezi resursele pentru a corecta
efectele negative ale lipsei de capacitãþi ºi de resurse.;

Existã câteva prioritãþi, tocmai din punctul de vedere al promovãrii
unei orientãri active în protecþia socialã ºi în politicile sociale. ªi anume:
prioritatea prioritãþilor cred cã este aceea a creãrii locurilor de muncã.
Vorbim prea mult de ajutorul de ºomaj, dar prea puþin despre crearea de
locuri de muncã. Ajutorul de ºomaj cel mai eficient este prevenirea
ºomajului, crearea de locuri de muncã.

O problemã gravã, ºi care se aflã într-un proces de continuã
agravare, este cea a locuinþelor. Dacã nu se gãsesc urgent niºte soluþli
sociale ºi economico, aceastã problemã va constitui, în urmãtorii ani, una
dintre sursele unor tensiuni profunde.

Institutul de Cercetare a Calitãþii Vieþii încearcã sã dea toatã atenþia
unei activitãþi de predicþie a problemelor în curs de constituire ºi de
declanºare a unor mecanisme corectoare în timp. Un exemplu: una dintre
problemele dificile ale societãþii noastre ºi cu care ne vom confrunta ºi în
viitor, este problema sãrãciei Aceastã problemã trebuie gânditã însã din
douã perspective: una este sãrãcia individualã ºi alta este sãrãcia colectivã,
care s-a constituit sub forma unui sistem social ºi cultural Am vãzut acest
lucru ºi în SUA. Existã zone sociale ale SUA, în care sãrãcia s-a instalat ca
un sistem social ºi cultural Este vorba de sãrãcia din zonele “negre” ale
oraºelor americane. Acolo sãrãcia a devenit nu numai obiºnuinþã, ci un
sistem social ºi cultural de viaþã, ºi de aceea ea este foarte greu de
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combãtut Ceea ce trebuie sã realizãm noi este sã împiedicãm instalarea
sãrãciei ca un sistem social-cultural autoreproductiv. Ea trebuie þinutã ca o
stare marginalã, individualã, fiind prin aceasta mai uºor tratabilã.

Se-pot da ºi alte exemple, problema criminalitãþii - una este
criminalitatea individualã ºi alta criminalitatea organizatã. Noi avem, încã,
norocul cã nu avem, în general, o criminalitate organizatã, cum au de
exemplu sovieticii ºi americanii Ar trebui evitatã evoluþia spre o criminalitate
organizatã.

Programele de prevenire a unor asemenea procese negative trebuie
considerate ca fiind o parte a ansamblului politicilor sociale.

Se pot enumera ºi alte asemenea programe: antibirocratia,
anticorupþia etc.

Institutul nostru intenþioneazã, în consecinþã, în perioada imediat
urmãtoare, sã analizeze cât mai intensiv cu putinþã problemele sociale ºi
umane cu care societatea noastrã se confruntã, sã exploreze soluþiile
alternative disponibile, sã evalueze continuu soluþiile adoptate: produc ele
efectele scontate sau nu, au ºi alte efecte secundare, bune sau proaste? O
asemenea evaluare a programelor sociale poate sã reprezinte un feed-back
important pentru perfecþionarea protecþiei sociale.



PRIVATIZAREA ªI LOCUL ACESTEIA ÎN FORMAREA
ECONOMIEI DE PIAÞÃ

Dorin ALDEA

Pentru a putea avea o imagine clarã asupra ideii ºi procedurilor de
urmat în “privatizare”, ar trebui sã dispunem de o imagine clarã, din punã de
vedere teoretic, asupra conceptului ºi valenþelor funcþionale ale instituþiei
dreptului de proprietate.

Fapt este însã cã privatizarea, amorsatã ca fenomen natural, poate fi
consideratã, din punct de vedere istoric-procesual, a fi avut loc chiar în
timpurile aºa-zisului socialism realizat dupã tipare staliniste în Europa de
Est.

Unele neclaritãþi din domeniul conceptului de proprietate se rãsfrâng
ºi asupra celui de privatizare - atât ca finalitate a scopului cât ºi ca
procedurã - sau, mai bine zis, ca instrumentar procesual.

Din acest punct de vedere, o analizã, chiar ºi purtând o amprentã
teoretico-empiricã, a perspectivelor privatizãrii bazate pe soluþiile avansate
pânã în prezent de cãtre un autor sau altul, conduce la câteva concluzii
interesante.

Din punct de vedere teoretic, premisele ºi procedura prescrisã în
vederea privatizãrii ne conduc, personal vorbind, la ideea cã, de fapt, ºi cel
puþin într-o primã etapã, s-ar putea trece doar la ceea ce, din punct de
vedere teoretic, a fost definit drept “capitalism popular” - respectiv o
economie de piaþã liberã în care proprietatea asupra capitalului-este relativ
uniform rãspânditã - sau dispersatã - în cadrul unei populaþii care se
defineºte din perspective naþionale.

O altã procedurã ar putea duce la aºa-numita “proprietate socialã”
implementatã în Iugoslavia, respectiv o formã de proprietate de grup care
nu are caracterul proprietãþii de tip societar, ci este mai curând o formã de
proprietate în devãlmãºie sau indivizã, a membrilor unui grup social asupra
unei entitãþi economico-sociale.

Ecuaþia privatizãrii, credem noi, trebuie sã aibã în vedere
caracteristicile proprietãþii de tip asociativ, a cãrei formã tipicã o reprezintã
societãþile comerciale de capitaluri. Este evident cã avem în vedere “marea*
privatizare sau privatizarea proprietãþii de tip industrial - ºi nu “mica”
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privatizare generatã de jos în sus ºi care are caracteristicile privatizãrii de
tip “clasic” - dacã existã o asemenea noþiune.

Am mai avut ocazia sã remarcãm faptul cã existã uneori tendinþa de a
trata privatizarea ca pe un fenomen nediferenþiat, de a o privi de o manierã
idealizantã. Se ignorã, în mod voit sau nu, câteva probleme esenþiale.
Proprietatea nu este, ºi nu poate fi, cel puþin din punct de vedere economic,
un concept absolut. Proprietãþii i se recunoaºte astãzi, într-un mod oarecum
paradoxal, un caracter ºi o funcþie socialã. Privatizarea se face nu în
numele unui ideal “sacru” de proprietate ºi libertate, ci în numele realizãrii
progresului social, al ridicãm eficienþei social-economice.

Un al doilea aspect, adesea ignorat, chiar de teoreticieni - ºi poate nu
tocmai de cãtre ei - este acela al funcþionalitãþii privatizãrii, privitã ca proces
ºi ca rezultat. Cu alte cuvinte, privatizarea este rar priviþi dintr-un punct de
vedere pur pragmatic; se face foarte adesea abstracþie cã proprietatea este
nu doar o relaþie teoreticã, un simplu enunþ de principiu, ci în primul rând un
raport factual, de la subiect (care variazã Intre limite foarte mari) la obiect
(care variazã, practic, între limite infinite). Privatizarea se poate face, astfel,
în mod diferit, în funcþie de subiectul (sãu subiecþii) ºi obiectul (sau
obiectele) - ca sã nu mai vorbim despre obiectivele privatizãrii în fond,
pentru cã am amintit despre obiective, este cazul sã menþionãm cã un scop
ºi o finalitate esenþiale ale procesului de privatizare le constituie spargerea,
eradicarea monopolului asupra proprietãþii, atât în ceea ce priveºte obiectul,
cât ºi subiectul acesteia. Proprietatea nu e “sfântã” în sine, ci în mãsura în
care asigurã, pe de o parte, crearea climatului ºi terenului competiþional, iar,
pe de alta, crearea ºi afirmarea factorilor motivaþionali. A-i recunoaºte
funcþia economicã obiectivã, înseamnã a-i recunoaºte implicit sau explicit ºi
rolul social Tocmai bazându-ne pe acest postulat teoretic fundamental, ple-
dãm pentru o abordare în primul rând pragmaticã a problemelor pe care le
ridicã privatizarea.

Trecând, ca peste o axiomã, peste faptul necesitãþii “privatizãrii”
ajungem la o a doua întrebare, nu mai puþin fundamentalã: cum ºi tind, în ce
condiþii, conform cãror principii - de bazã, teoretic-fundamentale ºi de
procedurã trebuie sã se realizeze privatizarea.

Este evident cã nu putem vorbi despre un unic ºi continuu proces de
privatizare; amploarea, dimensiunile, desfãºurarea acestui proces,
etapizarea lui implicã, în mod doar aparent paradoxal, un control foarte
atent, pe cât de imparþial, pe atât de sever. O privatizare anarhicã (care se
produce deja în anumite perimetre) poate avea un efect catastrofal; ea nu ar
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putea conduce spre o legitimitate a proprietãþii, despre o compromitere a
acesteia, ca fiind instituitã prin fraudã, corupþie, violenþã etc. pe de altã
parte, se pierde din ceea ce reprezintã cu adevãrat substanþa patrimoniului
naþional - nu numai din ceea ce urmeazã a fi privatizat (termenul, am spus-o
ºi cu alte ocazii, ar trebui înlocuit cu altceva, inadecvarea fiind - cel puþin din
punctul de vedere al limbii române - nu numai de ordin etimologic, ci ºi
epistemologic), dar ºi din ceea ce urmeazã a rãmâne în proprietatea întregii
comunitãþi ºi spre beneficiul ºi sub atenta supraveghere a totalitãþii acesteia,
conceputã însã ca personalitãþi individualizate ºi nu ca o masã amorfã.

Aceste probleme nu þin doar de domeniul ºi practica abstractã a
conceptului de “echitate” sau de justiþie, ci de însãºi eficienþa economicã
ºi/sau socialã.

Pe de altã parte, dupã cum s-a mai arãtat, înseºi tehnicile,
instrumentele privatizãrii trebuie sã fie diferite, adecvate de la caz la caz,
situaþiilor concrete ºi scopului urmãrit, într-un fel se poate vorbi despre
privatizarea spaþiului sau a fondului locativ, în altul despre cea a fondului
funciar, într-un fel despre privatizarea serviciilor ºi în cu totul alþi termeni
despre privatizarea marii industrii, spre exemplu. De altfel, nici regimul
proprietãþii nu este uniform. În prezent, se poate uºor constata o diferenþiere
rapidã, un proces de adaptare, concretizare a regimului proprietãþii, atât în
funcþie de obiect, cât ºi de subiect Chiar în cadrul economiilor de piaþã liberã
se vorbeºte despre monopol natural (care va trebui pus în relaþie ºi cu
rarefierea treptatã a resurselor) sau despre necesitãþi obºteºti care fac
imperios necesar un control comunitar asupra modului de utilizare a
drepturilor de proprietate (raþiuni de ordin ecologic, de ex., în sens restrâns
sau larg). Regimul proprietarii asupra bunurilor fizicei corporale, se distinge
mult de regimul proprietãþii asupra capitalului

Cele mai spinoase probleme le ridicã, aºa cum era ºi de aºteptat,
privatizarea întreprinderilor producãtoare. Este astãzi destul de dar cã ele
nu pot fi privatizate decât în expresia lor valoricã, sub formã de capital.

Apar astfel douã aspecte: evaluarea patrimoniilor ºi justa lor
distribuþie. Aceasta însã numai din punct de vedere tehnic, deoarece,
judecatã dintr-o perspectivã mai vastã, ecuaþia are ºi alte necunoscute (sau
valori variabile) precum ritm, amploare etc. Deoarece spaþiul ºi timpul nu ne
permit, sã ne ocupãm puþin doar de unul dintre aceste ultime aspecte -
ritmul privatizãrii ºi locul acesteia în economia generalã a reformei.

Etapã cum am mai spus, privatizarea, în principiu, este un fenomen
amorsat natural ºi asta nu din momentul 21-22 decembrie, ci cu mult
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înainte. Ea s-a produs - ºi se produce - pe douã cãi: legitime ºi ilicite; acesta
este un fapt axiomatic, de care trebuie sã þinem seama necesarmente, ca
puþind avea implicãrii serioase - nu atât pe planul eticii proprietãþii, cât pe
planul necesitãþii accelerãrii procesului legal de privatizare; cu alte cuvinte,
dacã nu ne grãbim, riscãm sã nu mai rãmânã nimic de privatizat, pentru cã
pânã ºi cãrãmizile din gardurile fabricilor vor fi fost demult mutate în curþile
“gospodarilor”. Aici apare însã caracterul contradictoriu al problemei Pe de
altã parte, necesitatea accelerãrii - fie ºi numai din motivul arãtat mai sus
dacã nu ºi pentru raþiunea ei generalã - privatizãrii, apare ca evidentã; pe de
altã parte, ea însãºi, ca tehnicã economicã ºi implementare legalã este
dificilã ºi cronofagã în realizare. Nu ne referim la faza de evaluare - în
condiþiile liberalizãrii preþurilor, a apariþiei concurenþei de piaþã, evaluarea în
condiþii de piaþã realã se va face aproape automat - dar conºtientizarea ei
ridicã probleme de ordin internaþional.

Privatizarea rapidã înseamnã costuri sociale ridicate ºi perspectiva
unui crah bursier într-un orizont de tip previzibil, datoritã inadecvãrii
comportamentale a marii mase de acþionari care s-ar ivi; într-un asemenea
craii bursier - inevitabil în condiþiile unei oferte masive ºi unei cereri slabe
datorate lipsei de capital, de apetit pentru business ºi de incertitudine
politicã - vor fi antrenaþi toþi deþinãtorii de acþiuni (sau aproape toþi).
Polarizarea în sine a societãþii n-ar mai trebui sã sperie în principiu pe
nimeni - în procesul de privatizare vor fi oricum câºtigãtori ºi perdanþi
(winners and loosers). Reacþia socialã ºi naþionalã ar putea fi însã fatalã
pentru viitorul reformei Care ar putea fi soluþia?

Enunþul corect al problemei poate, ca de obicei, ajuta.
Proprietatea reprezintã, în mod concret, un agregat de drepturi de

coloraturã ºi nuanþã diverse ca naturã ºi întindere. În opinia noastrã, titlurile
de proprietate, ca atare, pot fi acordate imediat, dar exerciþiul drepturilor
legate de acestea trebuie liberalizat în mod treptat ºi sub un control mai
strict

Se ºtie cã cel mai important dintre aceste drepturi este cel de
dispoziþie. Dar dreptul de dispoziþie nu este ºi el decât o abstracþie în
spatele cãreia se ascund actele de dispoziþie, într-o varietate aproape
infinitã - dar posibil totuºi de sistematizat ºi de asigurat în mod treptat
Dealtfel, oricum, statul joacã un rol de creditor privilegiat de rangul I - sau de
creditor ipotecar - al proprietarii în genere, ca garant al acesteia ºi chiar
uzufructuar în ultimã instanþã. Responsabilitatea sa nu poate fi negatã, în
cazul unui proces de privatizare, dupã cum nu poate fi - sau nu trebuie sã
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fie nici exageratã. Desigur, cu aceastã linie medianã, (alþii mai severi, ar
intitula-o aurea mediocritas), n-am spus, în fond, mare lucru.

Încercãm, ca atare, sã fim mai expliciþi.
Dupã modesta noastrã pãrere, privatizarea trebuie ea însãºi tãcutã de

o manierã ºi într-o concepþie economicã, înþelegând-o, în acest sens, ca pe
o operaþiune profitabilã, în condiþiile unei acute lipse de capital - deci ºi a
fondurilor pentru investiþii - privat, statului li revine în continuare rolul, pentru
o perioadã, de mare - dacã nu unic, pentru anumite ramuri sau domenii -
investitor ºi principal creator de locuri de muncã, ca sã nu mai vorbim de
rolul în distribuirea ºi mai ales în redistribuirea venitului naþional.



PIAÞA MUNCII ÎN ROMÂNIA. TEORIE ªI PRACTICÃ1

dr. Steliana PERÞ

Formarea, ocuparea ºi utilizarea resurselor umane este astãzi una din
problemele de interes global, regional ºi naþional.(1). O problemã cu
dimensiuni multiple demografice-economice, culturale, psiho-sociale,
politice - cate necesitã studiu atent, rigoare în analizã, soluþii pe mãsurã. Nu
Întâmplãtor în perioada postbelicã o asemenea problemã polarizeazã
atenþia unor cercuri largi de cercetãtori din domenii diferite ale ºtiinþei,
interdisciplinaritatea impunându-se tot mai mult ca o trãsãturã a cercetãrilor
ºi politicilor în acest domeniu. O problemã cu o puternicã încãrcãturã
economicã ºi social-politicã pentru a ne lãsa seduºi de modele teoretic-
abstracte, care în formã purã nu au funcþionat niciodatã, de soluþii miracol,
care în fapt nu existã.

Date fiind geneza, dimensiunile sale economice, contradicþiile ºi
dinamica proceselor de ocupare ºi utilizare a forþei de muncã, relaþiile
acestora cu toate structurile organismului economic, o asemenea problemã
nu poate scãpa atenþiei economiºtilor. “Oricine aparþine acestei profesii nu
poate în mod serios sã se ascundã în spatele schemelor abstracte sau sã
se izoleze în domenii specializate pentru a evita sã ia poziþie În[dezbaterea
deschisã asupra situaþiei ocupãrii*(2)(s.n.)

Tocmai de aceea, piaþa muncii este, în plan teoretic ºi practic, terenul
pe care se confruntã astãzi diferite curente de gândire economicã, pe care
se nasc, dezvoltã ºi reconsiderã modele ºi politici de ocupare ºi utilizare a
forþei de muncã.

I. Orientãri în cercetarea pieþei muncii pe plan internaþional

Fãrã a trece în revistã principalele teorii ºi curente de gândire
economicã cu privire la ocuparea forþei de muncã - pe care o considerãm o
întreprindere de extremã dificultate ºi fineþe - dorim în contextul comunicãrii
noastre sã facem doar patru precizãri, de naturã, poate, sã expliciteze
                                                          
1 Concluzii, rezultate ºi orientãri ale cercetãrii la tema “Mecanisme ºi politici de ocupare a

forþei de muncã ºi combatere a creºterii ºomajului”, elaboratã de un colectiv de autori
format din: dr. Steliana Perþ, dr. Constantin Ciutacu, Doru Mihalcea, Gabriela
Predoºanu, Valentina Vasile, Florin Pavelescu, Constantin Mihãescu, Georgeta Toma.
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întrucâtva principalele direcþii ale cercetãrii economice a problematicii pieþei
muncii contemporane.

Prima priveºte faptul cã mai bine de trei decenii gândirea economicã,
precum ºi acþiunea practicã în acest domeniu, an fost dominate de teoria lui
Keynes. ªi într-adevãr lucrarea Iui J.M. Keynes  - “Teoria generalã a folosirii
minþii de lucru, dobânzii ºi banilor” - este o operã de referinþã a ºtiinþei
economice a acestui secol, fundamental politicilor de ajustare
macroeconomicã a cererii ºi ofertei de forþã de muncã o bunã perioadã de
timp.

A doua se referã la procesul de reînnoire a teoriei macroeconomice a
ocupãrii, antamat Ia sfârºitul anilor ‘60, când limitele teoriei ºi politicilor de
inspiraþie keynesistã au devenit evidente. Se vorbeºte de procesul de
construire a unei noi teorii macroeconomice a ocupãrii - ca, componentã a
teoriei generale - care nu înseamnã neapãrat respingerea nediferenþiatã a
fundamentelor teoretice ºi “medicinei” keynesiste, ci luarea în considerare a
noilor condiþii economice - în speþã fragilizarea ocupãrii depline, ºomaj
permanent, de proporþii, inflaþie. În legãturã cu aceasta, Edmond Malinvaud
- unul dintre pionierii acestei inovãri a teoriei economice - remarca,
referându-se la insuficienþele politicilor de ajustare conjuncturalã puse în
operã între 1950-1970 - urmãtoarele: “Teoria keynesistã care le inspirã nu
este inexactã cum pretind spiritele lipsite de originalitate; dar ea este
incompletã ºi nu trateazã anumite fenomene devenite esenþiale”(3).

A treia: teoriile care ghideazã politicile macroeconomice ale ocupãrii
astãzi sunt în esenþã de douã tipuri: a) unele de naturã keynesistã, care
recomandã relansarea economiei prin stimularea cererii finale agregate, în
particular prin creºterea salariilor; b) altele, care recomandã relansarea
investiþiilor ºi în acest scop revigorarea profiturilor(4).

A patra, pe care o considerãm semnificativã, se referã la faptul cã,
poate mai mult decât în oricare alt domeniu, demersurile ºi construcþiile
teoretico pornesc de la situaþiile concrete, de la problemele cu care
economia, ºi societatea se confruntã ºi, prin soluþiile recomandate, se întorc
cãtre aceasta. Au ieºit, dupã expresia unor cercetãtori, din “sfera
academismului pur”, fãcând joncþiunea cu practica socialã.

Problematica pieþei muncii este, sub aspectul conþinutului,
mecanismelor ºi implicaþiilor, extrem de vastã ºi complexã. Este, în fond,
problema cheie a echilibrului economic ºi social(5), cãreia în ultimã analizã,
din punctul de vedere al scopului progresului social, i se subordoneazã
întreaga dezvoltare economicã. De aici ºi dificultatea de a o prezenta într-un
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spaþiu restrâns. Încercãm, totuºi, sã grupãm aceastã vastã problematicã în
câteva orientãri ºi direcþii pe care le apreciem esenþiale ºi cuprinzãtoare.

a) Teoria generalã a ocupãrii forþei de muncã; conceptul de ocupare
deplinã, ocupare de echilibru, compatibilitatea dintre acestea;
legitãþi ale formãrii cererii ºi ofertei de forþã de muncã; factori de
flexibilizare a cererii ºi ofertei de forþã de muncã; mecanisme
globale ºi specifice de ajustare a pieþei muncii; problematica
ocupãrii diferitelor categorii de forþã de muncã º.a.(6)

b) Relaþiile dintre piaþa muncii ºi celelalte pieþe, cu privire specialã la
relaþia ocupare - ºomaj-inflaþie. Începând din anii ‘70 aceasta a
devenit un domeniu prioritar ºi preocupant(6).

c)  Dualismul ºi segmentarea pieþei muncii. Caracteristici. Tendinþe. (7)

d) Progres tehnologic – ocupare – structuri ocupaþionale -
educaþionale, profesionale ºi de calificare. Apariþia sub impactul
progresului tehnologic a unui model atipic de ocupare, a noi
modele de structuri educaþional-profesionale.

e) Impactul comerþului exterior asupra pieþei interne a muncii
f) Învãþãmântul – educaþie – formare profesionalã. În spiritul ºcolii

capitalului uman, cercetãrile în acest domeniu au cunoscut o
puternicã dezvoltare; a apãrut chiar o ramurã nouã a ºtiinþei
economico - economia învãþãmântul

g) Repartiþie - politici de venituri ºi de salarii. Deplasãrile intervenite în
mecanismul salarial - ca instrument de reglare pe piaþa muncii
Progrese. Limite. Rigiditãþi Particularitãþi

h) Mobilitatea forþei de muncã, pe douã coordonate fundamentale:
mobilitatea internã - sectorialã, regionalã, profesionalã - ca factor,
expresie ºi rezultat al flexibilizãrii ºi eficientizãrii pieþei muncii;
internaþionalizarea pieþei muncii, libera circulaþie a forþei de muncã;
efectele exportului de tocuri de muncã asupra pieþei interne a
muncii, respectiv a forþei de muncã atât în þãrile de origine, cât ºi în
cele care primesc; costul migraþiei; statutul ºi problemele
economice ºi sociale ale forþei de muncã imigrante º.a.

i) Protecþie socialã: necesitãþi ºi posibilitãþi de corectare a
inegalitãþilor ºi inechitãþilor generate de mecanismele de piaþã;
politici ºi mijloace de intervenþie; limite etc.

În contextul unei asemenea diversitãþi în planul cercetãrilor privind
resursele umane, studierea problematicii formãrii ºi funcþionãrii pieþei muncii
în perioada de tranziþie ni se pare una din sarcinile prioritare, de rãspundere
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ale specialiºtilor din economie, în acest sens pledeazã o seamã de raþiuni,
dintre care reþinem:

a) Dreptul la muncã, la alegerea liberã a profesiei este un drept
fundamental al omului în orice societate democraticã. Asigurarea
locului de muncã pentru cei care cer de muncã potrivit pregãtirii,
competenþei ºi disponibilitãþii lor de a munci este nu numai un act
economic, ci ºi unul de dreptate socialã, de echilibru social-politic.
În consecinþã, nu poate fi lãsatã numai în sarcina jocului liber al
mecanismelor de piaþã. Implicã rãspunderea societãþii, intervenþia
puterii publice.

b) Piaþa muncii - ca piaþã a celui mai important factor de producþie -
ocupã o poziþie centralã în sistemul de pieþe. Printr-un sistem
permanent de comunicare, capteazã, cumuleazã ºt potenþeazã
semnalele acestor pieþe, inclusiv disfuncþionalitãþile, distorsiunile
de pe piaþa bunurilor ºi serviciilor ºi respectiv cea monetar-
financiarã. Nu este însã un captator pasiv. La rândul ei formuleazã
cerinþe pentru acestea(8).

c) Piaþa muncii îndeplineºte funcþii vitale pentru starea de sãnãtate ºi
funcþionare a organismului economic - de alocare a resurselor de
muncã pe sectoare, ramuri, grupe de activitãþi, profesii; productive
ºi distributive: de orientare, formare ºi perfecþionare profesionalã;
de protecþie socialã ºi autoprotecþie economicã; de stabilitate ºi
echilibru social-politic.

d) În fine, - din perspectivã istoricã - piaþa muncii a suferit profunde
transformãri: de la o piaþã a agenþilor economici individuali la
jumãtatea secolului trecut spre o piaþã a agenþilor economici
organizaþi; de la confruntare între agenþii economici (conflict chiar)
spre o piaþã negociatã, contractualã, în care actele de voinþã, de
intervenþie sau chiar dictat sunt acceptate, iar în funcþie de raportul
de forþe dintre factorii sociali devin adesea prevalente în raport cu
mecanismele pure de piaþã; o piaþã pe care intervenþia statului - în
calitate de agent economic ºi partener al agenþilor privaþi, de factor
al realizãrii echilibrelor macroeconomice, de arbitru ºi pãstrãtor al
ordinii ºi pãcii sociale - este permanentã, chiar dacã intensitatea ºi
modalitãþile de intervenþie diferã de la o etapã la alta, de la un tip
de economie la altul.

Cu atât mai mult în þãrile din estul Europei, în care procesele de
ocupare-utilizare a forþei de muncã se reglau în afara unei veritabile pieþe a
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muncii, prin metode administrativ-birocratice, dirijate centralizat, cu efecte
negative tot mai evidente în egalã mãsurã asupra ocupãrii ºi eficienþei,
cercetarea pieþei muncii devine o prioritate(9).

Acestea sunt în linii generale coordonatele mari în care colectivul de
“Economie a Resurselor Umane” din Institutul de Economie Naþionalã a
demarat cercetarea la tema ‘Politici ºi mecanisme ale ocupãrii forþei de
muncã ºi combatere a creºterii ºomajului”. Demersul nostru ºtiinþific este
conceput sub forma modularã, a unui program de cercetare cu douã
finalitãþi distincte, în care sunt abordate în legãtura lor fireascã în egalã
mãsurã probleme de ordin teoretic-conceptual ºi metodologic, cât ºi
probleme de ordin practic privind mecanismele pieþei muncii, funcþionarea
acesteia: a) “Piaþa muncii. Dimensiuni. Funcþii. Caracteristici. Tendinþe.
(1990); b) Mecanisme ºi politici de ajustare a cererii ºi ofertei de forþã de
muncã” (1991).

II. Principalele rezultate

Deºi, în lucrare, se acordã un spaþiu important elucidãrii conceptului
de piaþã a muncii, funcþiilor ºi caracteristicilor acesteia, aici vom reþine acele
concluzii care au rezonanþe directe în planul strategiei reformei economice,
al politicii economice. Am ales o asemenea soluþie întrucât apreciem cã,
deºi prin definiþie, ocuparea ºi utilizarea forþei de muncã ar trebui sã se
situeze în centrul strategiei reformei - ca obiectiv final, ca mijloc de
valorificare a tuturor resurselor economiei, inclusiv a celor umane - într-un
anume fel ºi în însemnatã mãsurã ocuparea pare cã a fost marginalizatã,
sau privitã parþial, doar pe o singurã faþetã, cea a eficientizãrii producþiei
Aceasta nu este greºit, ci doar insuficient din punctul de vedere al ajustãrii
ofertei ºi cererii de forþã de muncã pe piaþa muncii, al evitãrii unor tensiuni
sociale extrem de costisitoare.

Formarea ºi funcþionarea pieþei muncii în România este un proces de
duratã, conºtient ºi condus, care necesitã un ansamblu de mãsuri ºi acþiuni
concertate, succesive ºi (sau) pe cât posibil concomitente pe urmãtoarele
planuri:

a) economic: liberalizarea pieþei muncii prin crearea structurilor de piaþã
ºi a mediului concurenþial ca urmare a demonopolizãrii proprietãþii
private; funcþionarea liberã a mecanismelor de echilibru pe piaþa
muncii - în speþã a salariului ca preþ al muncii º.a.

b) instituþional-legisIativ ºi informaþional organizatoric: piaþa
contemporanã a muncii este o instituþie socialã, un sistem complex de
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comunicaþii între agenþii economici în limitele unor norme instituþional-
legislative bine precizate ºi unanim acceptate ºi respectate(10),”.. o
manevrã subtilã, prin care societatea încearcã sã amenajeze
restricþiile indispensabile producþiei(11). Piaþa muncii, date fiind
particularitãþile mãrfii care circulã pe aceastã piaþã, precum ºi ale
relaþiilor dintre agenþii economici ºi (sau) partenerii sociali este ºi piaþa
cea mai reglementatã ºi organizatã(12). În consecinþã, funcþionarea
pieþei muncii este condiþionatã de gradul de organizare a agenþilor
economici, de crearea unor instituþii specializate cu atribuþii ºi
competenþe specifice în domeniul ocupãrii ºi utilizãrii forþei de muncã,
de elaborarea (ºi aplicarea) unui pachet de legi ºi norme juridico care
reglementeazã toate relaþiile de muncã dintre agenþii economici,
începând cu cele de informare - angajare - promovare ºi terminând cu
cele de salarizare, negociere, soluþionare a conflictelor de muncã etc.

c) educaþional-formativ, al mentalitãþilor, comportamentelor, atitudinilor,
este, mai ales într-o perioadã de tranziþie de la o concepþie ºi un
model de ocupare Ia altul, mai eficient, dar plin de riscuri ºi de
capcane, generator de insecuritate pentru individ, un segment de o
importanþã covârºitoare. Poate avea rol de accelerator al tranziþiei
spre economia de piaþã, de multiplicator al eficienþei sau, dimpotrivã,
de frânare.
În perioada de tranziþie, cu deosebire în prima etapã a acesteia,

coexistã ºi se confruntã mecanisme ºi comportamente ale sistemului de
reglare administrativã a ocupãrii ºi folosirii forþei de muncã cu cele specifice
pieþei libere a muncii Dincolo de faptul cã efectele acestora se pot anula
reciproc, situaþia de pe piaþa muncii rãmânând constantã - dezechilibre
sectoriale, teritoriale, profesionale, ineficienþã, nivelare a salariilor,
discriminãri, inechitãþi etc. - aceastã stare de luptã dintre douã mecanisme
de esenþã diferitã se constituie în sunã suplimentarã de tensionarea pieþei
muncii ºi de ineficientã economicã ºi socialã a acesteia.

Piaþa muncii este o piaþã imperfectã ºi rigidã. Cea mai imperfectã ºi
rigidã dintre pieþe. Aceste “calitãþi” ale pieþei muncii sunt deosebit de
evidente intr-o perioadã de restructurare a întregului sistem economie ºi
social-politic Salariul - ca preþ al muncii - chiar dupã liberalizare îndeplineºte
doar parþial ºi defectuos funcþia de ajustare a cererii ºi ofertei de forþã de
muncã; includerea în salariu a unor elemente de protecþie socialã, de genul
compensaþiilor pentru preþuri, îndepãrteazã salariul de natura ºi funcþiile
sale de alocare a resurselor de muncã, productiv-distributive ºi sporeºte
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riscurile de blocaj economic al societãþilor comerciale. Pe de altã parte,
negocierile salariale - urmare a gradului inegal de organizare ºi respectiv a
raportului de forþe dintre partenerii sociali, a pregãtirii insuficiente, lipsei de
experienþã - conduc, la nivel macroeconomic, la un puternic proces
inflaþionist; pe plan local, la nivel de societate comercialã provoacã o
explozie a costului muncii vii, la rândul ei purtãtoare a unor germeni
deblocaj economic, productiv.

În acelaºi timp, în virtutea unor particularitãþi de muncã este un factor
de producþie rigid, cu o înclinaþie naturalã redusã de mobilitate, ceea ce
complicã ºi mai mult echilibrarea cererii ºi ofertei de forþã de muncã.

Piaþa muncii are, sub cele mai variate aspecte, un grad mare de
segmentare, cu tendinþe clare de adâncire. În consecinþã, apar fenomene
de “fragilizare” a ocupãrii, de amplificare ºi diversificare a categoriilor
defavorizate, marginalizate pe o piaþã a muncii în formare; se adâncesc
procesele ºi fenomenele discriminatorii.

Piaþa contemporanã a muncii a devenit o piaþã contractualã, în care
echilibrul dintre oferta ºi cererea de forþã de muncã este reglat nu numai de
mecanismele pure ale pieþei, ci ºi de funcþiile ei, de raportul de forþe dintre
agenþii cererii ºi respectiv coi ai ofertei de forþã de muncã, ca ºi prin
intervenþia indirectã, corectoare a statului, dupã caz, fie de partea cererii, fie
de cea a ofertei de forþã de muncã. Or, în raport cu aceastã caracteristicã,
separe cã statul a scãpat din mânã sau a împins pe plan secund problema
globalã a ocupãrii forþei de muncã, lãsând-o pe seama unei pieþe care nu
funcþioneazã încã ºi care, prin definiþie, nu poate singurã asigura echilibrele
macroeconomice. Prea uºor se acceptã ºomajul ca un cost inevitabil al
reformei, neglijându-se de fapt cã în orice condiþii acesta este o risipã de
resurse, de potenþial creativ-productiv ºi participativ, iar sub aspect social o
sursã permanentã de conflict ºi instabilitate.

Înainte de a fi un fenomen social, ºomajul - ca genezã, conþinut, cost,
efecte directe ºi de antrenare - este un fenomen economic care necesitã o
profilaxie ºi terapie pe masuri adecvatã.

În ce priveºte configuraþia pieþei muncii în perioada 1991-2005,
analiza, în termeni de stoc ºi fluxuri, a odor douã structuri fundamentale ale
pieþei muncii - oferta ºi cererea de forþã de muncã - a intersectãrii acestora,
a zonei de compatibilitate dintre ocupare ºi eficienþã, relevi ci principala
caracteristicã a pieþei muncii în România în aceastã perioadã rezidã în
presiunea ofertei asupra cererii de forþã de muncã, rezultatã din dilatarea
ofertei ºi comprimarea cererii(13).
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Dimensiunea ºi tendinþele ofertei de forþã de muncã sunt marcate de
acþiunea concomitentã ºi combinatã, dar definitã ca sens ºi intensitate a
unui ansamblu de factori demografici, economici, educaþionali ºi
comportamentali.

Potrivit analizelor noastre, impactul factorii care, în general, te
apreciem normale, înscriindu-se în graniþele capacitãþii de absorbþie a
economiei - sporul demografic net anual al resurselor potenþiale de muncã
fiind de 70-75 mii persoane intre 1991-1995, marcând o certã tendinþã de
reducere, începând din 1996, 40-45 mii persoane în medie pe an. Sporul
net demografic singur nu este un factor de tensionare a pieþei muncii, cu
condiþia dacã nu a redresãrii economiei, cel puþin a stopãrii cãderii libere a
acesteia.

În opinia noastrã, principalii actori de presiune, de perturbare a
echilibrelor de pe piaþa muncii sunt cei economici: a) restructurarea
economiei ºi retehnologizarea, cu un puternic efect de disponibilizare a
forþei de muncã ocupate ºi, respectiv, de reducerea capacitãþii de absorbþie
ºi retenþie a forþei de muncã; b) liberalizarea preþurilor care - pentru a
proteja cât se poate nivelul de trai al familiei - conduce Ia. sporirea ofertei
de forþã de muncã, înainte de toate a celei feminine; c) eliminarea - în
procesul de eficientizare a producþiei, a supraocupãrii ºi subutilizãrli forþei de
muncã; d) influenþa unor factori conjuncturali, inclusiv ai celor legaþi de
mediul economic internaþional - care, dincolo de efectele care rezultã din
restructurare ºi retennologizare, pot duce la o reducere de activitate, Ia
sistarea - chiar dacã pe termene limitate - a unor activitãþi etc. Pe seama
acestor din urmã factori, oferta potenþialã de forþã de muncã este sensibil
superioarã celei demografice.

Cererea de forþã de muncã - de înlocuire, tehnologicã, economicã -
într-o economie de piaþã este factorul structuram, de comandã al ocupãrii
forþei de muncã. În consecinþã, tensiunile previzibile de pe piaþa muncii îºi
au, în fapt, originea în criza globalã ºi structuralã a cererii de forþã de
muncã, instalatã în România cu mai bine de 10 ani în urmã, crizã care dupã
revoluþie, din motive asupra cãrora nu ne oprim aici, s-a agravat Aici sunt
implicaþi mai mulþi factori: unii dintre aceºtia þin de structura economiei în
general ºi a industriei cu deosebire, de modelul de ocupare promovat timp
de decenii, de mentalitãþi ºi comportamente etc.; alþii însã sunt generãri fie
de concepþia reformei economice, fie mai ales de blocajele din economie:
criza de investiþii ºi investitori; reducerea drasticã a activitãþli economice;
criza de resurse materiale ºi energie; nefuncþionalitatea pânã la blocare a
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relaþiilor economice dintre întreprinderi; capacitatea încã limitatã a sectorului
privat de atragere a forþei de muncã º.a.

Pe de altã parte, o serie de mãsuri cu valenþe de ajustare a cererii ºi
ofertei de forþã de muncã, iniþiate ºi puse în operã în anul 1990 - reducerea
duratei muncii (sãptãmânale, anuale), pensionarea anticipatã - nu au dat
rezultatele scontate ºi nici nu puteau da, atita vreme cât economia se aflã în
crizã, cât funcþia productivã a acesteia este grav afectatã, cât climatul de
muncã, motivaþia muncii s-au deteriorat pânã la cota de atenþie,.

În condiþiile menþionate - chiar dacã în unele ramuri ale sectorului de
servicii, în Speþã în administraþie, s-au creat noi locuri de muncã - este
evidentã deteriorarea procesului de formare a cererii; capacitatea sistemului
economic de retenþie ºi absorbþie a unei oferte de forþã de muncã în
creºtere se reduce; viteza dispariþiei este mai mare decât cea a creãrii
altora noi.

Rata de ºomaj efectiv ºi potenþial are tendinþã de creºtere
acceleratã(14). Dupã estimãrile noastre, în perioada sa de vârf - pe care o
situãm în partea a doua a acestui an, oricum în strânsã legatarã cu lansarea
programului de ajustare structuralã ºi retehnologizare - rata de ºomaj va
depãºi 10% ºi chiar 15%(15).

Aceasta este o ratã de ºomaj pe care nici o economie nu o poate
suporta pe termen lung fãrã mari dificultãþi O asemenea ratã de ºomaj
depãºeºte cu mult capacitatea de susþinere a economiei, riscând sã
genereze alte blocaje economice, inclusiv în ceea ce priveºte contribuþia
unitãþilor economice ºi a salariaþilor la constituirea fondurilor de ajutor de
ºomaj. Cele mai vulnerabile categorii de forþã de muncã pe piaþa muncii,
dupã evoluþiile de pânã acum, sunt tinerii, femeile ºi persoanele peste 40-45
ani cu o disponibilitate redusã de mobilitate, forþa de muncã necalificatã; ºi-
a fãcut apariþia ºi tinde sã creascã ºomajul în rândul persoanelor cu
pregãtire medie ºi superioarã.

În fine, o ultimã remarcã cu implicaþii în sfera mijloacelor de
combatere a ºomajului în România, coexistã, se intersecteazã toate formele
de ºomaj: de recesiune, fricþional, structural, parþial de tip clasic ºi respectiv
de tip keynesist

III. Orientãri ale cercetãrii pieþei muncii

Studierea naturii dimensiunii, caracteristicilor ºi tendinþelor pieþei
muncii în România în perioada de tranziþie este doar o primã etapã în
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demersul teoretic ºi practic-aplicativ de identificare, proiectare ºi selectare a
unor mecanisme ºi politici de ocupare ºi combatere a ºomajului

Consideram cã obiectivul esenþial, coordonata fundamentalã a unei
politici active de forþã de muncã este cea a susþinerii procesului de ocupare
ã forþei de muncã, asigurând prioritar pe aceastã cale securitatea venitului
autoprotecþia economicã în condiþii de sporire a producþiei ºi eficienþei, un
climat de stabilitate socialã.

Menþinerea unei rate înalte de ocupare fãrã a declanºa presiuni
inflaþioniste presupune: a) armonizarea obiectivelor de creºtere ºi eficienþã
economicã, prin excelenþã de naturã economicã, cu cele sociale ºi politice;
b) coordonarea mãsurilor de politicã economicã ºi socialã ale sectorului
public ºi privat; c) concertarea pieþei interne a muncii cu cea externã; d)
armonizarea politicii guvernamentale de forþã de muncã cu politica
întreprinderilor în acest domeniu; e) folosirea concomitentã a unor
mecanisme macro ºi microeconomice de reglare a cererii ºi ofertei de forþã
de muncã. Presupune deci o abordare complexã, diversificatã ºi selectivã;
intervenþia puterii publice, a statului în reglarea echilibrelor pe piaþa muncii
dupã caz, fie de partea cererii fie de cea a ofertei fie de partea ambelor.
Tocmai de aceea apreciem cã în România, ºi nu numai, în efortul de
ajustare a cererii ºi ofertei de forþã de muncã se cer avute în vedere în
egalã mãsurã mecanismele care se întemeiazã, susþin relansarea cererii
agregate finale cu cele care susþin relansarea economiei prin investiþii
revigorarea profitului ºi a aptitudinilor spre investiþii Altfel spus, de
combinare a metodelor ºi politicilor de inspiraþie keynesistã cu cele de
inspiraþie neoclasicã, liberalã ºi neoliberalã; a unor mecanisme cu acþiune
pe termen scurt ºi altele pe termen mediu ºi lung, a unor mecanisme cu
vocaþie de echilibru global cu altele de echilibru parþial pe piaþa muncii, în
fine, o dimensionare corectã, raþionalã ºi funcþionalã a obiectivelor
economice ºi sociale în unitatea ºi intercondiþionarea lor.

În baza acestor premise, în acest an cercetarea pieþei muncii este
orientatã în direcþia studierii mecanismelor ºi politicilor de ocupare a forþei
de muncã ºi combatere a ºomajului. Cercetarea - în curs de desfãºurare -
este organizatã pe câteva mari coordonate ºi anume:

a) studierea politicilor de ocupare din þãri dezvoltate cu economie de
piaþã în vederea decelãrii unor caracteristici, tendinþe etc., ca
elemente de reflecþie, ca sursã de inspiraþie în efortul de
identificare ºi promovare a unui set de soluþii care sã contribuie la
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ajustarea cererii ºi ofertei de forþã de muncã, la gestionarea mai
bunã a pieþei muncii ºi sporirea eficienþei economice;

b) mecanisme ºi mijloace de relansare (susþinere) a investiþiilor ºi
cererii finale - pe care, din optica unei politici active de ocupare, le
considerãm esenþiale pentru crearea de noi locuri de muncã ºi
redefinirea altora (acumularea, formarea brutã a capitalului fix) ºi
investiþii; politica de salarii; progresul tehnologic, pentru
detensionarea pieþei muncii;

c) mecanisme de flexibilizare a pieþei muncii, cu valenþe de ajustare a
ofertei ºi cererii de forþã de muncã: învãþãmânt, formare
profesionalã, recalificare, perfecþionare; durata muncii ºi
amenajarea timpului de muncã; muncã cu timp parþial ºi alte forme
atipice de ocupare º.a.;

d) mecanisme de corelare a pieþei interne ºi externe a muncii -
migraþia internaþionalã; angajarea de lucrãri în strãinãtate cu forþã
de muncã autohtonã.

Problematica formãrii ºi funcþionãrii pieþei muncii în perioada de
tranziþie este nu numai deosebit de complexã, ci are ºi un imens potenþial
exploziv. Tocmai de aceea credem cã nu poate fi abordatã de pe poziþii
teoretice, dogmatice chiar, care în formã purã nu s-au aplicat nicãieri ºi
nicicând ºi nici soluþionatã prin metode insuficient adecvate contextului în
care se aplicã. Nu trebuie, cred, sã aºteptãm apariþia unui titan de talia lui
Keynes, ci sã folosim de pe poziþiile ºi în interesul dezvoltãrii þãrii tot ceea
ce gândirea economicã a creat ºi creeazã, tot ceea ce practica economicã a
validat

“A fi keynesist astãzi nu înseamnã sã crezi în virtuþile manipulãrilor
bugetare. A fi keynesist astãzi înseamnã a pune accent pe formele
democratice ale prospectivei sociale susceptibile de a apropia orizontul
proiectelor care modeleazã viitorul economiei naþionale. O asemenea
prospectivã nu poate avea ºanse de succes decât dacã investiþiile care
angajeazã colectivitatea prin acþiunea lor structurantã sunt decise având în
vedere randamentele lor sociale pe termen lung ºi protejate de
incertitudinile care domnesc pe pieþele financiare internaþionale. A fi
keynesist, astãzi, înseamnã a cãuta sã modifici calitativ criteriile de
eficacitate ºi metodele de gestiune pentru a dezamorsa conflictul social în
sensul unei transformãri a modelului de consum.. Înseamnã, în fine, a da
colectivitãþii mijloacele industriale ºi financiare pentru â pune în operã
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obiective sociale, în prim rangul cãrora figureazã prescrierea mobilitãþii
forþate ºi suprimarea discriminãrilor în faþa ocupãrii”.

Sunt, cred, câteva piste care, în procesul de elucidare a unor
probleme ale pieþei muncii în perioada de tranziþie ºi de elaborare a unor
politici de ocupare, meritã sã se bucure de atenþia cercetãtorilor în domeniu.

NOTE BIBLIOGRAFICE

1. Ocuparea ºi folosirea forþei de muncã au fost ridicate la rangul politicii de
stat, guvernamentale. Mai mult, acestea au intrat în preocupãrile diferitelor
organizaþii ºi organisme internaþionale. În acest sens, amintim doar cã în
cele mai multe þãri au fost elaborate programe speciale de ocupare a forþei
de muncã sau a diferitelor-categorii, în speþã a celor defavorizate pe piaþa
muncii (tineri, femei), dupã cum Ia nivelul comunitarii internaþionale au fost
puse în acþiune din iniþiativa ºi sub egida unor organisme internaþionale (BIT,
OCDE, CRE), strategii ºi programe regionale ºi mondiale. Astfel, în 1946,
Congresul SUA a adoptat ca document oficial “Employment Act); în 1949,
ONU a întocmit ºi discutat raportul “Mãsuri naþionale ºi internaþionale pentru
ocuparea deplinã”; în 1961-1962, BIT a elaborat “Programul mondial de
ocupare”, program care în decursul anilor a fost completat; OCDE a
dezbãtut “Strategia pe termen mediuprivind politicile de ocupare ºi forþã de
muncã în þãrile membre etc.

2. Aglietta Michel, “Panorama sur les théories de l’emploi”, Revue économique,
nr. 1/1978.

3. Malinvaud Edmond, “Nouveaux développements de théorie macroécono-
mique du chomage”, Revue economique, nr. 1/1978.

4. În sprijinul acestei teze este frecvent invocat Helmut Schmidt care – în
perioada în care era prim-ministru susþinea: “Profiturile de astãzi sunt
investiþiile de mâine, iar investiþiile de mâine vor crea locurile de muncã de
poimâine”.

5. “Problema cheie a vieþii economice este încercarea de a realiza în fiecare
moment corespondenta dintre nivelul de echilibru al bunurilor ºi serviciilor ºi
nivelul ocupãrii depline, niveluri pe care nici un mecanism natural nu le face
sã coincidã. Or, aici nici un ecart nu se poate tolera, deoarece nu se
glumeºte cu ocuparea deplinã; nici o civilizaþie nu ar suporta ca o parte a
membrilor sãi sã gãseascã o muncã regulatã ºi un venit normal, în timp ce
alta este condamnatã Ia mizerie pentru cã nu i se oferã nici o ocazie de a
câºtiga un salariu; aceasta este nu numai o problemã de echilibru economic,
ci ºi una de dreptate, de echilibru social ºi politic” (Stoleru Lionel, L’équilibre
et la croissance économique, Dunod, Paris, 1969).



179

6. Andre Piettre, Histoire de Ia pensée economique et analyse des theories
contemporaines, Dalloz, Paris,1979, Gaétan Pirou, Les théories del
l’eqiulibre économique, Edition Domat-Montchrestion, Paris, 1938; Sorica
Sava, Eufrosina Ionescu, “Economia de piaþã contemporanã. Concept ºi
trãsãturi. Modele teoretice de economie de piaþã. Tipuri concrete de
economie de piaþã”, în Probleme economice, nr. 7/1990, CIDE, Bucureºti,
1990; Raymond Bane, Economie Politique, PUF, Paris, 1976; Michel Didier,
Economie: Les regles du jeu, Editura Economica, Paris, 1989; Edmond
Malinvaud, “Nouveaux developpements de la theorie macroeconomique du
chomage”, în Revue Economique, nr. 1/1978; Michel Aglietta, Panorama sur
Ies théories de l’emploi; Bruno Durieux, Propos sur la politique de l’emploi;
Lionel Stoleru, L’equilibre et la croissance economique, Dunod, Paris, 1969;
Eli Ginzbert, The Human Economy, McGraw-Hill Book Company, 1976, º.a.
Bernard Meriaux, “Point de vue sur Ies recherches francaises en economie
du travail”, în Revue Economique, nr. 1/1978; Les determinants structurels
de l’emploi et du chomage, OCDE, 1977; Khan R., Selected essays on
employment and growth, Cambridge University Press, 1972; Peterson W.,
lncome Employment and Economic Growth, New York, 1974; Albeda W.,
Réfierions sur l’avenir du plein emploi, “Travail et societé”, vol. 7, nr. 4/1982;
Lavoi Marc, “Chomage classique et chomage keyneisien: un pretexte aux
politiques d’austerité”, Economie appliquee, tome XXXIX, nr. 2/1986; I.M.
Albertini, Les rouages de l’economie nationale, Ed. Economie et
Humanisme, Paris, 1988; “Ocuparea deplinã ºi eficientã a forþei de muncã”,
Caiet de studiu, nr. 1, 10/1986; Caiet de lucru, nr. 1, 2, 3, INCE, 1990, Gh.
Rãboacã, “Piaþa muncii. Teorie ºi practicã (I II, III)”, Muncã ºi progres social,
nr. 1-2, 3 ºi 4/1990.

7. Discuþiile despre segmentarea pieþei muncii au debutat în anii 10 în S.UA,
dezvoltându-se mult în deceniul 1970-1980, devenind obiect de cercetare ºi
la nivel internaþional. Literatura economicã consacratã acestei probleme
este bogatã, în acest sens reþinem lucrãrile: Frank Wilkinson, The Dynamics
of Labour Market Segmentation; Academic Press, London, 1981; M. Piore,
“Dualism in the Labor Market; A response to uncertainty and flux. The case
of France”, în Revue Economique, nr. 1/1978; Becker G.S., “Investment în
human capital: a theoretical analysis”, Journal of Political Economy, vol. 70,
October supliment; Silvestre J.J., Les inégalités de salaire. Marche du travail
et croissance economique, PUF, Paris, 1978 º.a.

8. În viziunea lui E. Malinvaud, aceste relaþii pot fi prezentate astfel:



180

Piaþa muncii Piaþa bunurilor ºi serviciilor
Ofertã > cerere Ofertã = cerere Ofertã < cerere

Ofertã > cerere ªomaj de tip keynesist
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Teoria generalã a lui Keynes

Teoria generalã a
lui Keynes

ªomaj clasic
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Ofertã = cerere Ocupare deplinã cu deflaþie
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Ofertã < cerere Ocupare deplinã cu
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politice, o serie de concepte ºi mecanisme care regleazã ocuparea ºi
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muncã ocupate, rezultate dintr-o alocare necorespunzãtoare, birocraticã a
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rezultatele obþinute º.a.

Ocuparea deplinã - în sensul exhaustiv al noþiunii, de garantare a locului de
muncã pentru fiecare persoanã aptã de muncã, era mai degrabã un slogan
niciodatã atins; s-a constituit într-un anume fel în sursã a ineficientei era mai
degrabã vorba de o “simulare”, de o “imitaþie” a ocupãrii depline. Ocuparea
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accepþia economiºtilor maghiari de exemplu, ocuparea deplinã”.. reprezintã
acea stare de echilibru relativ al pieþei forþei de muncã, în care cererea
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15. Evident, o asemenea dimensiune a ratei de ºomaj, foarte apropiatã de
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FUNCÞIILE ÎNTREPRINDERII ÎN CONDIÞIILE
ECONOMIEI DE PIAÞÃ

dr. Ioan BRATU

În economia de piaþã întreprinderile constituie terenul unde au Ioc
cele mai ample ºi profunde schimbãri economice ºi sociale. Ele sunt
confruntate permanent cu probleme presante ale trecerii de la dezideratul
adaptãrii la modificãrile deja apãrate, la imperativul anticipãrii schimbãrilor
care vor avea loc în mediul exterior, aflat într-un proces intens de
restructurare. Astfel, ele trebuie sã prevadã schimbãrile ºi sã se adapteze
operativ ºi eficient la cerinþele pieþei, puternic concurenþiale, la explozia
tehnologicã, la disponibilul de resurse, la constrângerile ecologice. Piaþa,
prin elementele sale componente, stimuleazã iniþiativa, creativitatea,
inovaþia, gospodãrirea eficientã a tuturor resurselor. Ea reclamã ca
întreprinderea sã dispunã de autonomia decizionalã necesarã pentru a
putea acþiona de sine stãtãtoare ºi cu deplinã responsabilitate economico-
financiarã. Autonomia întreprinderii este o condiþie fundamentalã a exis-
tenþei ºi funcþionãrii pieþei, iar aceasta, la rândul ei, creeazã condiþiile
necesare manifestãrii autonomiei reale a întreprinderii.

Întreprinderile româneºti sunt confruntate, în prezent, cu probleme
complexe ºi dificile ale tranziþiei de la sistemul de organizare ºi conducere
supercentralizat la cel de piaþã, descentralizat, de la proprietatea de stat Ia
proprietatea privatã, concomitent cu restructurarea ºi retehnologizarea
producþiei ºi e scientizarea activitãþii economice.

În concepþia actualã tranziþia întreprinderilor la economia de piaþã
presupune: descentralizarea conducerii activitãþii economico ºi investirea
întreprinderilor cu o autonomie decizionalã realã; privatizarea unui numãr
mare de întreprinderi; restructurarea mecanismului economic; ridicarea
pregãtirii cadrelor de conducere, modernizarea formelor organizatorice ºi a
metodelor ºi instrumentelor de conducere; elaborarea ºi implementarea de
cãtre fiecare întreprindere a programului propriu de schimbare; formarea ºi
menþinerea unui climat favorabil schimbãrii.

1. Descentralizarea conducerii activitãþii economicã ºi investirea
întreprinderilor cu o autonomie decizionalã autenticã reprezintã o condiþie
sine qua non a tranziþiei Ia economia de piaþã. Pentru ca întreprinderea sã
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dobândeascã o autonomie realã, procesul de descentralizare trebuie sã fie
coerent ºi consecvent, sã asigure echilibrai dintre atribuþii, responsabilitãþi ºi
competenþe, în acest fel, descentralizarea devine un proces de raþionalizare
a conducerii activitãþii economice, de transformare a întreprinderilor din
simple celule executante a unor dispoziþii primite de la organele ierarhic
superioare, în centre decizionale autonome, rãspunzãtoare pentru întreaga
desfãºurare” a activitãþii economice ºi sociale.

Prin rcorganizarea unitãþilor economico de stat în regii autonome ºi
societãþi comerciale s-a declanºat procesul de descentralizare a conducerii
activitãþii economice.

Cu acest prilej au fost desfiinþate centralele industriale ºi abandonate
imixtiunile directe ale ministerelor ºi altor organe centrale în gestiunea
întreprinderilor. Determinând o schimbare de fond, cetele normative
elaborate în anul trecut acordã tuturor întreprinderilor drepturi ºi rãspunderi
sporite pentru desfãºurarea activitãþii economice ºi sociale. În fapt, prin
leghe nr.15 ºi 31/1990 nu se face nici o distincþie legatã de forma de
proprietate, întreprinderea de stat, cea privatã ºi cea mixtã rezultatã din
îmbinarea în orice proporþie a acestora, fiind supuse aceloraºi reguli de
organizare ºi funcþionare. Crearea unui nou cadru juridic de organizare ºi
funcþionare a întreprinderilor, fireºte absolut necesarã, nu rezolvã însã
deplin spinoasa problemã a tranziþiei întreprinderilor la economia de piaþã, ci
constituie doar o primã etapã.

În a doua etapã Insã, pentru marea majoritate a întreprinderilor se
pune cu acuitate problema, ca paralel cu’ descentralizarea conducerii sau
dupã aceasta, sã se treacã la crearea de întreprinderi proprietate privatã
sau mixtã ºi la restructurarea mecanismului economic.

Privatizarea întreprinderilor de stat ocupã un loc prioritar în cadrul
tranziþiei la economia de piaþã. Accelerarea privatizãrii prezintã pe lângã
unele avantaje cum ar fi: asigurarea restructurãrii, a dinamismului,
flexibilitãþii, competitivitãþii producþiei, sporirea veniturilor întreprinzãtorilor,
conducãtorilor ºi salariaþilor etc. ºi numeroase riscuri, creºterea exageratã,
mai ales la începutul acestui proces, a ºomajului, posibilitatea transferãrii
proprietãþii la preþuri foarte scãzute, dezagregarea nejustificatã a marilor
întreprinderi, scãderea producþiei etc.

În vederea privatizãrii marilor unitãþi economice trebuie create
premisele absolut necesare. Avem în vedere, în primul rând, elaborarea
legii privatizãrii, care sã stabileascã clar obiectivele economice ºi sociale
urmãrite, criteriile, etapele ºi modalitãþile concrete de privatizare,
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constituirea instituþiilor care sã realizeze procesul de privatizare, în al doilea
rând, este necesarã reevaluarea riguroasã la preþurile pieþei a patrimoniului
fiecãrei întreprinderi. În al treilea rând, se cere ca în fiecare întreprindere sã
se elaboreze studii aprofundate privind Secare produs sub aspectul
performanþelor, a fazei ciclului de viaþã în care se aflã, a consumurilor de
resurse materiale ºi energetice, a posibilitãþilor de desfacere, a preþurilor de
vânzare etc. Privatizarea marilor unitãþi economice ar trebui sã aibã loc
numai dupã analiza concluziilor desprinse din studiile de restructurare ºi
rentabilizare.

Autonomia întreprinderii în condiþiile economiei de piaþã este cheia de
boltã a sporirii producþiei ºt eficienþei economice. Ea constã în dreptul
organelor de conducere de a lua hotãrâri de sine stãtãtoare, valabile întregii
sale activitãþi economico ºi sociale ºi de a-ºi asuma consecinþele ºi riscurile
acestor decizii Luarea deciziilor, evaluarea realistã a avantajelor ºi riscurilor
unei acþiuni economico este o componentã de importanþã majorã a
autonomiei întreprinderii Autonomia permite conducerea activitãþii
întreprinderii în raport cu condiþiile concrete în care aceasta îºi desfãºoarã
activitatea, cu cerinþele pieþei concurenþele.

Autonomia întreprinderii se manifestã printr-o serie de trãsãturi:
a) Indiferent de forma de proprietate, actul decizional este necesar sã se

înscrie pe coordonatele primatului rentabilitãþii, al eficienþei.
Autonomia întreprinderii este de neconceput fãrã obþinerea unei
eficiente economico ridicate. În acest sens, acþiunile sunt concentrate
spre folosirea raþionalã a capacitãþilor de producþie, modernizarea
proceselor tehnologice de fabricaþie ºi a produselor în vederea
creºterii productivitãþii muncii reducerii costurilor de producþie ºi
comercializare a produselor, sporirii rentabilitãþii ºi eficienþei.

b) Autoreglarea asigurã adaptarea întreprinderii la influenþele mediului
înconjurãtor care li poate deregla funcþionarea. Prin autoreglare
întreprinderea se adapteazã la noile condiþii, corectând abaterile
întâmplãtoare de la nivelurile, prestabilite ale indicatorilor economico-
sociali. Procesul de reglare ºi autoreglare se înfãptuieºte prin
îndeplinirea tuturor funcþiilor conducerii: previziune, organizare,
decizie, coordonare, control. Prin intermediul lor se asigurã urmãrirea
ºi evaluarea rezultatelor în raport cu obiectivele ºi normele stabilite,
sesizarea abaterilor ºi corectarea lor, prevederea tendinþelor ºi
fenomenelor care necesitã luarea deciziilor de corectare. Conducerea
întreprinderii asigurã reglarea sistemului, - echilibrul ºi armonia
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acestuia, atât pentru realizarea obiectivelor stabilite, cât ºi pentru
orientarea acestuia în perspectivã.

c) Întreprinderea trebuie sã se adapteze atât la modificãrile ce apar în
cantitatea ºi calitatea resurselor umane, materiale ºi financiare
disponibile, cât ºi la nevoile consumatorilor. De aceea, întreprinderea
trebuie sã dispunã de abilitatea de adaptare, de flexibilitate, adicã sã
reacþioneze la schimbãrile prevãzute, la modificãrile lente, treptate
sau bruºte, spontane.
Modificãrile permanente la intervale de timp tot mai scurte, ca urmare

a accelerãrii progresului ºtiinþific ºi tehnic, a cerinþelor ºi gusturilor
consumatorilor impun ºi adaptarea rapidã a întreprinderii pe cât posibil fãrã
convulsii Ia schimbãrile care privesc, îndeosebi, produsele, tehnologiile ºi
tehnica de fabricaþie, formele organizatorice ºi metodele de conducere.
Pentru a supravieþui ºi dezvolta, întreprinderea este nevoitã sã se adapteze,
sã fie receptivã atât la influenþele ce vin din exterior, cât ºi din interior.
Receptivitatea la nou permite o evoluþie pozitivã a întreprinderii, plasarea
acesteia pe traiectoria progresului economic

d) în ultimii am dobândit o largã acceptare ideea potrivit cãreia
creativitatea ºi inovaþia constituie fermentul eficienþei ºi
competitivitãþii, fapt ce implicã preocupãri permanente din partea
fiecãrei întreprinderi pe linia stimulãrii spiritului întreprinzãtor, creator,
inovator, a hãrniciei, a lucrului bine fãcut
Întreprinderile noastre dispun. de obicei, de un important potenþial

uman inovator; punerea în Valoare a acestuia depinzând de stimularea
materialã ºi moralã, de modalitatea în care se asigurã integrarea intereselor
fiecãrui salariat cu interesele întreprinderii în ansamblu.

Stimularea interesului individual ºi colectiv presupune asigurarea
permanentã a unui raport direct între munca depusã ºi veniturile obþinute de
fiecare lucrãtor ºi de colectivul respectiv..

Indiferent de domeniul în care se manifestã (ºtiinþific, tehnic-
organizatoric, economic etc.) creativitatea ºi inovaþia aduc un aport
substanþial la eficientizarea tuturor laturilor de activitate ale întreprinderii.
Deci, stimularea trebuie sã se realizeze în toate domeniile de activitate ale
întreprinderii, în vederea obþinerii unor performanþe tot mai mult în ceea ce
priveºte calitatea produselor, productivitatea muncii ºi costurile de
producþie.

e) Competitivitatea presupune fabricarea de produse care sã conþinã
ultimele realizãri ale ºtiinþei ºi tehnicii, sã înglobeze tot mai multã
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inteligenþã, muncã de înaltã calificare ºi, totodatã, cât mai puþine
resurse materiale ºi energetice. Ea este influenþatã de calitatea
produselor, de mãrimea costurilor de producþie ºi comercializare, de
nivelul productivitãþii muncii ºi al preþurilor, de asigurarea service-ului
în perioada de garanþie ºi post-garantie, precum ºi a pieselor de
schimb.
În vederea creºterii gradului de competitivitate a produselor,

întreprinderile se bazeazã tot mai mult pe compartimentele de concepþie
(cercetare, proiectare, marketing) chemate sã se raporteze permanent la tot
ce este nou, înaintat pe plan mondial, sectoarele de producþie sunt datoare
sã execute produsele în cadrul unor procese de fabricaþie bine dotate ºi
organizate ºi sã realizeze produse cu grad ridicat de fiabilitate, concomitent
cu reducerea cheltuielilor de exploatare, întreþinere ºi reparaþii.

Toate aceste trãsãturi pe care le are întreprinderea în economia de
piaþã impun unele reevaluãri radicale pe toate planurile: tehnologic,
ecologic, organizatoric, economic ºi social.

Concomitent cu descentralizarea conducerii activitãþii economice ºi
investirea întreprinderilor cu o realã autonomie decizionalã sporesc
considerabil competenþele ºi rãspunderile organelor de conducere în
organizarea ºi funcþionarea lor.

În economia de piaþã, fiecare întreprindere este competitivã nu numai
prin calitatea produselor ºi serviciilor sale, ci ºi prin modul cum este
organizatã ºi condusã. Managementul reprezintã un factor esenþial al
succesului unei întreprinderi. Managementul asigurã stabilirea,
dimensionarea, alocarea ºi coordonarea în spaþiu ºi timp a resurselor
necesare desfãºurãrii proceselor de transformare a lor, pe baza anumitor
tehnologii în vederea realizãrii în condiþii optime a obiectivelor fixate.

Obiectivele economice ºi obiectivele sociale reprezintã cele douã mari
grupe de þeluri care se cer atinse de management.

Obiectivele, funcþiunile, activitãþile ºi relaþiile dintre componentele
organizatorice. ale întreprinderii sunt elementele de bazã ale integrãrii ei
eficiente în ansamblul economiei de piaþã.

Stabilirea obiectivelor, activitãþilor, sarcinilor, lucrãrilor ºi operaþiilor
are incidenþe deosebite asupra sporirii eficienþei economice în sensul cã
orice sector sau compartiment din structura organizatoricã sau orice lucrare
ºi operaþie realizatã în cadrul acesteia trebuie sã fie în deplinã concordanþã
cu obiectivele operaþionale specifice, funcþionale ºi globale.
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2. Privite ca subsisteme, funcþiunile întreprinderii ºi relaþiile dintre ele
reprezintã pilonii de susþinere a structurii organizatorice ºi de focalizare a
tuturor activitãþilor spre realizarea obiectivelor globale.

În condiþiile tranziþiei întreprinderilor la economia de piaþã are loc o
diversificare ºi o îmbogãþire a conþinutului funcþiunilor.

Dupã pãrerea noastrã, ar fi în deplin consens cu cerinþele economiei
de piaþã, ca în cadrul funcþiunilor întreprinderii sã fie individualizate
funcþiunea de mentenanþã1 ºi funcþiunea de protecþie ºi conservare a
mediului natural.

Introducerea ºi extinderea pe scarã largã a mecanizãrii complexe, a
automatizãrii\cibernetizãrii ºi robotizãrii procesului de producþie ridicã în faþa
întreprinderii probleme tot mai dificile de menþinere în stare optimã de
funcþionare a echipamentelor.

În componenþa maºinilor, utilajelor, instaIaþiiIor intrã elemente
specifice mai multor ramuri ale tehnicii: mecanice, electrice, electronice,
optice, pneumatice, hidraulice etc., care asigurã mecanizarea complexã ºi
automatizarea operaþiilor tehnologice. Încorporarea elementelor de
automatizare ºi a tehnicii de calcul în maºini utilaje ºi instalaþii tehnologice
ridicã serioase probleme de întreþinere ºi reparaþii.

Cantitatea producþiei, calitatea acesteia, consumurile materiale ºi
energetice, eficienþa procesului de producþie depind în mod direct ºi de
starea tehnicã a maºinilor, utilajelor ºi instalaþiilor din fluxul de fabricaþie, de
pãstrarea performanþelor în timpul procesului de producþie.

Bineînþeles cã eficienþa echipamentului depinde de douã momente:
unul din ele ii putem denumi momentul instalãrii ºi rodajului, iar celãlalt -
momentul exploatãrii, întreþinerii ºi reparãrii. Performanþele tehnice ale
echipamentelor sunt menþinute ºi refãcute prin funcþiunea de mentenanþã
(întreþinere ºi reparaþii) care, prin lucrãrile executate, protejeazã organele

                                                          
1 Termenul de “mentenanþã” desemneazã ansamblul activitãþilor efectuate în scopul

menþinerii sau restabilirii capacitãþii de producþie a echipamentelor existente în dotarea
întreprinderilor. Existã douã forme de mentenanþã; a) preventivi, care are scopul de a
menþine echipamentul în condiþii de funcþionare normalã prin asigurarea înlocuirii
sistematice a componentelor înainte de ieºirea acestora din funcþiune ºi include acþiuni
de revizie periodicã, reglaje etc. respectiv de a detecta ºi împiedica producerea unor
defecþiuni grave Ia echipamente care ar putea sã determine întreruperea accidentalã a
producþiei ºi b) corectivã, de a readuce echipamentul în stare optimã de funcþionare,
prin efectuarea unor operaþii de eliminare a defecþiunilor ce au apãrut din diverse
cauze.
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maºinilor faþã de acþiunea factorilor de uzurã ºi, totodatã, remediazã
defecþiunile apãrute în faze incipiente.

Pe mãsurã ce cresc investiþiile de capital pe cap de muncitor ºi
volumul cheltuielilor de întreþinere ºi reparaþii, funcþiunea de mentenanþã
devine la fel de importantã ca ºi cea de producþie pentru asigurarea
eficienþei economice.

Experienþa a arãtat cã gruparea activitãþilor de mentenanþã la un loc
cu cele de producþie - ultimele se bucurã de o atenþie mai mare, în dauna
primelor activitãþi, ceea ce nu corespunde intereselor generale ale
întreprinderii - nu este eficientã.

Rareori este pusã la îndoialã necesitatea funcþiunii de mentenanþã, fie
cã se referã Ia contribuþia ei la realizarea eficientã a producþiei, fie la studii
ºi cercetãri sau la diverse servicii prestate în acest domeniu. Tot atât de
importantã, deºi rareori investigatã, este determinarea eficienþei cu care
funcþiunea de mentenanþã utilizeazã resursele de care dispune

Obiectivul joncþiunii de mentenanþã constã, în esenþã, în menþinerea
în condiþii optime a echipamentului. Aceastã funcþiune a întreprinderii este
chematã sã îndeplineascã mai multe activitãþi decât sugereazã termenul de
mentenanþã a echipamentelor cum ar fi: modificarea amplasamentelor
acestora, menþinerea în bunã stare a clãdirilor ºi terenurilor ei.

În cadrul acestei funcþiuni se elaboreazã ºi se realizeazã programul
de revizii, întreþineri ºi reparaþii care trebuie sã garanteze funcþionarea
echipamentelor în deplinã siguranþã.

Printr-un bun sistem de conducere ºi exercitare a activitãþilor acestei
funcþiuni se poate asigura sporirea duratei de serviciu a echipamentelor,
reducerea întreruperilor în funcþionarea acestora ºi diminuarea cheltuielilor
de producþie.

Considerãm cã prin însuºirea acestei concepþii se întãreºte
rãspunderea personalului din cadrul funcþiunii de mentenanþã faþã de
elaborarea ºi realizarea programului de întreþinere ºi reparaþii în condiþii de
maximã eficienþã.

Dacã pânã acum întreprinderile româneºti au urmãrit îndeosebi,
creºterea producþiei, obþinerea de foloase economice cât mai mari ºi mai
rapide în detrimentul mediului natural, în continuare, se cere sã se
acþioneze pentru protejarea ºi conservarea acestuia. Întreprinderile trebuie
sã urmãreascã nu numai interesele pe termen scurt, ci ºi cele pe termen
lung. În concordanþã cu aceasta, fiecare soluþie trebuie privitã nu numai din
punã de vedere tehnic ºi economic, ci ºi ecologic.
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Una din cele mai pãgubitoare prejudecãþi ale întreprinderilor este
aceea cã acþiunile de protejare a mediului ambiant, de preîntâmpinare ºi
evitare a poluãrii ar fi de ordin secundar sau ar antrena investiþii ineficiente.
Este necesarã abandonarea unor idei economice simpliste,
necorespunzãtoare noilor realitãþi.

În condiþiile actuale, dezvoltarea producþiei de bunuri materiale este
posibilã numai pe baza protejãrii ºi conservãrii mediului natural. Acesta
asigurã nu numai resurse pentru producþie, ci ºi sãnãtatea fizicã a omului ºi
dezvoltarea sa spiritualã. În consecinþã activitãþile de protecþie a naturii ar
trebui sã devinã în mod firesc o funcþiune de bazã a întreprinderii. Ea obligã
factorii de decizie sã abordeze problematica dezvoltãrii dintr-o perspectivã
mai largã, în cadrul cãreia se urmãreºte armonizarea obiectivelor
economice cu imperativele ecologice ale mediului natural. Aceastã
funcþiune se cere sã contribuie la prevenirea ºi reducerea neîntreruptã a
efectelor negative ale activitãþii întreprinderii asupra mediului prin utilizarea
de procedee ºi tehnologii nepoluante, neutralizarea deºeurilor sau, dacã
este posibil, recuperarea ºi reciclarea lor, reducerea la minimum a
poluanþilor de orice fel, îndeosebi a celor nebiodegradabili. Împreunã cu
funcþia de cercetare-dezvoltare, aceasta ar trebui sã se preocupe de
modificarea tehnologiilor existente în scopul reducerii emisiilor de noxe, fie
ele gaze, pulberi, lichide sau solide, sã elaboreze sisteme de avertizare în
cazul unor scãpãri ale substanþelor poluante în mediul înconjurãtor.
Menþinerea în stare optimã de funcþionare a sistemelor de epurare dotate cu
mijloace mecanice, fizico-chimice ºi biologice permite transformarea
poluanþilor în produse noi, ce pot reintra în circuitul economic.

Activitãþile productive trebuie sã concure la crearea de mijloace
tehnice, tehnologice, soluþii economico-organizaþionale apte sã
economiseascã resursele naturale ºi energetice, sã evite poluarea ºi risipa,
sã evite orice formã de agresionare a mediului natural, deci sã se încadreze
în criteriile ecologice.

O atenþie deosebitã se cere acordatã eficienþei economico-sociale a
protecþiei ºi conservãrii mediului natural.

Tranziþia la economia de piaþã implicã, de asemenea, cerinþe noi faþã
de volumul ºi, mai ales, de calitatea activitãþilor realizate în cadrul
funcþiunilor întreprinderii.

Avem în vedere, îndeosebi, elaborarea unor studii complexe de
marketing ºi de prognozã tehnologicã de naturã sã fundamenteze strategia
ºi politica de dezvoltare a întreprinderii, întocmirea ºi implementarea
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programului de retehnologizare a producþiei, elaborarea ºi aplicarea de
tehnologii nepoluante ºi neconvenþionale, adaptarea structurii organizatorice
la noile condiþii, asigurarea premiselor pentru ridicarea substanþialã a
calitãþii produselor, productivitãþii muncii ºi a eficienþei economice.

În raport cu poziþia ocupatã în ansamblul procesului de producþie pe
primul loc se plaseazã funcþiunea comercialã care înglobeazã activitãþile de
asigurare a adaptãrii rapide a întreprinderii la cerinþele pieþei

În cadrul acestei funcþiuni preocuparea se cere concentratã asupra:
− elaborãrii de studii complexe de marketing, de naturã sã

fundamenteze strategia ºi politica de dezvoltare a întreprinderii;
− alegerii furnizorilor ºi beneficiarilor ºi conlucrarea strânsã cu aceºtia;
− încheierea contractelor economice ºi urmãrirea realizãrii lor;
− stabilirii de norme de stoc pentru materii prime, materiale,

combustibili, produse finite ºi urmãririi realizãrii lor,
− întocmirii, pe baza normelor de consum ºi de stoc a programului

de aprovizionare tehnico-materialã ºi de desfacere;
− efectuãrii corespunzãtoare a recepþiei materiilor prime,

materialelor, pieselor de schimb, semifabricatelor, depozitãrii ºi
gospodãririi lor economicoase;

− efectuãrii controlului calitativ al produselor destinate livrãrii în afara
întreprinderii;

− participãrii la demonstrãrii practice, expoziþii ºi târguri în þarã ºi în
strãinãtate;

− asigurãrii reclamei produselor fabricate de întreprindere etc.
Funcþiunea de cercetare-dezvoltare cuprinde activitãþile de înnoire

sistematicã a procesului de producþie în vederea ridicãrii permanente a
performanþelor acestuia, în cadrul acestei funcþiuni trebuie sã se:

− elaboreze studii aprofundate de prognozã tehnologicã pentru a
evidenþia alternativele posibile de dezvoltare;

− stabileascã strategia de dezvoltare a întreprinderii;
− întocmeascã programul de retehnologizare a producþiei;
− asimileze produse cu performanþe tehnice ºi economice ridicate

cerute de piaþã;
− elaboreze ºi implementeze tehnologii nepoluante ºi

neconvenþionale;
− acþioneze pentru valorificarea cât mai deplinã a inteligenþei

creatoare ºi fanteziei salariaþilor întreprinderii ºi îndeosebi a
specialiºtilor,
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− stabileascã norme ºi normative de consum de materii prime,
materiale, combustibil, energie;

− efectueze pregãtirea tehnologicã corespunzãtoare a fabricaþiei.
Funcþiunea de producþie include activitãþile prin care se asigurã
punerea în miºcare a maºinilor, utilajelor ºi instalaþiilor de cãtre
oameni în vederea transformãrii, conform prevederilor
documentaþiei tehnico-economice, a materiilor prime ºi materialelor
în produse finite.

În cadrul acestei funcþiuni se cere acordatã o mai mare atenþie:
− elaborãrii programului de producþie pe baza prevederilor din

contractele încheiate cu furnizorii ºi beneficiarii;
− pregãtirii, lansãrii ºi urmãririi realizãrii producþiei;
− încãrcãrii ºi folosirii raþionale a capacitãþilor de producþie;
− exploatãrii judicioase a maºinilor, utilajelor ºi instalaþiilor,
− corelãrii producþiei auxiliare cu producþia de bazã;
− realizãrii produselor în conformitate cu cerinþele înscrise în

documentaþiile de execuþie ºi contractele de livrare;
− exercitãrii controlului de calitate interfazic;
− organizãrii aprovizionãrii ritmice a locurilor de muncã cu cele

necesare realizãrii produselor înscrise în programul de fabricaþie;
− gospodãririi judicioase a materiilor prime, materialelor,

combustibililor, energiei etc.
Funcþiunea financiar-contabilã integreazã activitãþile, prin care se

asigurã fondurile financiare necesare desfãºurãrii activitãþii economice ºi
utilizarea lor eficientã, precum ºi evidenþa în expresie valoricã a resurselor
intrate în procesul de producþie ºi obþinute în urma desfãºurãrii lui.

În cadrul acestei funcþiuni o deosebitã actualitate are:
− crearea unui sistem informaþional cu ajutorul cãruia sã se poatã

efectua analiza ºi controlul economico-financiar operativ al tuturor
activitãþilor;

− elaborarea programului de dezvoltare economico-financiarã prin
dimensionarea realã a nevoilor ºi resurselor,

− întocmirea ºi urmãrirea realizãrii bugetelor de venituri ºi cheltuieli
nu numai la nivelul întreprinderii, ci a tuturor subsistemelor ºi, în
primul rând, a subunitãþilor producþiei de bazã ºi auxiliare;

− analiza ºi controlul operativ al costurilor cât mai aproape de
momentul ºi locul unde se efectueazã cheltuielile în vederea
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depistãrii ºi eliminãrii fenomenelor negative care afecteazã
beneficiul întreprinderii;

− utilizarea unor forme ºi metode moderne de evidenþã contabilã ºi
control a activitãþii economico-financiare; -

− asigurarea echilibrului financiar;
− evaluarea patrimoniului întreprinderii;
− stabilirea preþurilor produselor fabricate ºi a tarifelor serviciilor

prestate în funcþie de cerere ºi ofertã etc.
Funcþiunea de personal concentreazã activitãþile prin care se asigurã

resursele umane necesare întreprinderii, stimularea ºi folosirea lor raþionalã
în vederea realizãrii în bune condiþii a obiectivelor economice ºi sociale
stabilite.

În cadrul funcþiunii se asigurã:
− elaborarea strategiei ºi politicii de personal;
− organizarea pe baze ºtiinþifice a activitãþii întreprinderii;
− proiectarea structurii organizatorice;
− stabilirea necesarului actual de personal pe categorii, profesii,

meserii ºi specialitãþi ºi a fondului de salarii;
− asigurarea numericã ºi calitativ-structuralã a necesarului de

personal;
− motivarea ºi salarizarea personalului;
− calificarea ºi ridicarea pregãtirii profesionale a personalului;
− promovarea personalului;
− asigurarea unor condiþii tot mai bune de muncã ºi de viaþã a

personalului etc. Având în vedere interdependenþa dintre funcþiuni,
considerãm necesar sã se acorde fiecãrei funcþiuni importanþa
cuvenitã. Obiectivele întreprinderii se realizeazã ca urmare a
acþiunii sinergice a tuturor funcþiunilor. De aici rezultã necesitatea
ca nici o funcþiune sã nu domine în detrimentul alteia sau sã fie
neglijatã pentru a nu afecta eficienþa activi taþii întreprinderii.

Desigur, numãrul ºi conþinutul funcþiunilor relevate mai sus depind de
mãrimea întreprinderii, domeniul în care îºi desfãºoarã activitatea, obiectul
activitãþii etc.

Fiecare întreprindere, pentru a face faþã acestui complex de acþiuni,
urmeazã sã aleagã structurile organizatorice ºi metodele de conducere cele
mai adecvate trecerii la economia de piaþã.
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3. Tranziþia într-un termen cât mai scurt ºi cu costuri minime a
întreprinderii la economia de piaþã nu este posibilã fãrã elaborarea ºi
implementarea programului propriu de schimbare. Reuºita eforturilor de
tranziþie este dependentã de temeinicia pregãtirii proceselor de tranziþie. În
acest scop, fiecare întreprindere trebuie sã-ºi stabileascã propria concepþie
asupra tranziþiei Ia economia de piaþã, pornind de la situaþia realã; de Ia
cadrul legislativ general principii economice. În acest sens, se cere creatã o
imagine clarã asupra schimbãrilor covor fi iniþiate, asupra gradului de
pregãtirea întreprinderii în ansamblu ºi a diferitelor sale componente.
Deosebit de aprofundate se cer a fi pregãtirile în domeniul produselor
fabricate, al tehnologiilor, al calificãrii ºi folosirii forþei de muncã, al mo-
dernizãrii maºinilor, utilajelor ºi instalaþiilor, al costului tranziþiei, al resurselor
disponibile, al avantajelor obþinute ºi al riscurilor asumate.

În vederea elaborãrii programului de tranziþie primul pas pe care
trebuie sã-l facã conducerea întreprinderilor se referã la analiza profundã a
situaþiei economice ºi sociale existente sub multiple unghiuri de vedere,
inclusiv evaluarea patrimoniului, a calitãþii produselor, a posibilitãþilor de
desfacere, a eficienþei Pentru relevarea situaþiei actuale se poate recurge la
folosirea metodei analizei-diagnostic, care permite precizarea stãrii actuale
a întreprinderi identificarea punctelor sale “tari” ºi “slabe”, evidenþierea
cauzelor care le provoacã, oferind elemente valoroase pentru elaborarea
programului

Concomitent cu analiza-diagnostic a situaþiei existente se cer
concentrate eforturi importante pentru studierea posibilitãþilor de dezvoltare
a întreprinderii în perioada urmãtoare.

Coroborarea datelor ºi informaþiilor oferite de analiza-diagnostic cu
cele privind posibilitãþile de dezvoltare a Întreprinderii în viitor permite
elaborarea mai multor variante de acþiune care urmeazã sã fie amplu
dezbãtute, mai întâi de cadrele de conducere, apoi de întregul personal al
Întreprinderilor.

Pe baza opþiunilor fãcute cu aceste prilejuri devine posibilã elaborarea
programului de tranziþie precizându-se obiectivele ºi acþiunile necesare
realizãrii lor, costul procesului de tranziþie, resursele umane, materiale ºi
financiare alocate realizãrii procesului de schimbare, ordinea în care se vor
desfãºura acþiunile ºi termenele intermediare ºi finale, sistemul de urmãrire
ºi control, sistemul de stimulare a succeselor ºi de sancþionare a
neîmpliniþilor.
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Fãrã îndoialã cã programul trebuie sã fie “deschis ºi adaptabil” la
modificãrile mediului, ºi ofere posibilitatea întreprinderii de a reacþiona
operativ la apariþia unor fenomene neaºteptate.

Prin elaborarea, dezbaterea ºi adoptarea programului de schimbare
întregul personal va deveni conºtient de necesitatea ºi consecinþele finale
ale tranziþiei ºi va avea o imagine clari asupra acþiunilor ce se cer
întreprinse pentru realizarea obiectivelor stabilite.

4. Tranziþia-rapidã ºi cu costuri minime a întreprinderilor de stat la
economia de piaþã depinde în mare mãsurã de formarea ºi menþinerea unui
climat favorabil schimbãrii Acesta presupune înþelegerea de cãtre întregul
personal a obiectivelor tranziþiei, a modalitãþilor de înfãptuire a lor, a
avantajelor ºi riscurilor, a mijloacelor disponibile etc. În acest fel se poate
realiza consensul ºi participarea tuturor colectivelor întreprinderii la
înfãptuirea programului de schimbare, se pot concentra forþele disponibile
pe principalele direcþii de acþiune. Forþa conducerii constã tocmai în
dezvoltarea unui climat fertil de creativitate ºi colaborare, în capacitatea ºi
coeziunea colectivelor de a elabora, înþelege ºi participa la transpunerea în
practicã a schimbãrilor preconizate.

Actuala situaþie economicã ºi socialã îºi are explicaþia ºi în
slãbiciunile cadrelor de conducere ºi sindicale ale întreprinderilor, care nu
au reuºit sã reducã ºi sã elimine perpetuarea vechiului reflex de dezinteres
al multor salariaþi faþã de muncã, de rezultatele muncii for ºi de soarta
unitãþii Acest reflex poate ºi trebuie eliminat cât mai repede prin organizarea
raþionalã a producþiei ºi a muncii prin legarea nemijlocitã a câºtigului propriu
al fiecãrui salariat de capacitatea profesionalã, de hãrnicia ºi spiritul
întreprinzãtor, de rezultatele efective ale muncii

În vederea schimbãrii mentalitãþii actuale, conducerea întreprinderii
top! conducãtorii subunitãþilor acesteia trebuie sã individualizeze sarcinile ºi
rãspunderile pânã Ia nivelul fiecãrui salariat, pentru ca el sã ºtie în orice
moment ce ºi cât are de fãcut în ziua respectivã, pentru a asigura eficienþa
stabilitã ºi ce se poate întâmpla când aportul sãu este sub nivelul scontat

Desigur, formarea unui climat favorabil de lucru este o problemã a
întregului colectiv, dar contribuþia conducerii este hotãrâtoare. Cadrele de
conducere ale întreprinderii se cuvine sã stabileascã programe realiste, sã
organizeze în aºa fel producþia ºi munca, încât sã asigure folosirea raþionalã
a capacitãþilor de producþie ºi a timpului de lucru al personalului, sã menþinã
un contact permanent cu oamenii, sã manifeste tact, bunãvoinþã, politeþe,
stãpânire de sine, preocupare faþã de soluþionarea nevoilor oamenilor,
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respectul demnitãþii umane, corectitudine, spirit de dreptate etc. Ea trebuie
sã creeze o permeabilitate bilateralã de la conducãtor la executant ºi invers,
respectiv un asemenea climat care sã permitã vehicularea opþiunilor în
ambele sensuri ºi fiecare parte sã þinã seama de ele.

O contribuþie deosebitã trebuie sã aducã sindicatele ca important
factor de decizie socialã - nu numai la îmbunãtãþirea condiþiilor de muncã ºi
de viaþã, ci ºi la însãnãtoºirea climatului de muncã.

Crearea ºi menþinerea unui climat favorabil de muncã în cadrul
fiecãrei întreprinderi reprezintã o premisã de care depinde atât ritmul
redresãrii activitãþii productive, cât ºi cel al efectuãrii schimbãrilor proiectate.



CERCETAREA ªTIINÞIFICÃ ÎN ECONOMIA DE PIAÞÃ

Steliana SANDU

Înscrierea acestui program de cercetare în tematica I.E.N. a avut o
dublã motivaþie:

Impulsul obiectiv a izvorât din necesitatea restabilirii locului ºi rolului
cercetãrii ºtiinþifice româneºti în demararea ºi susþinerea procesului creºterii
economice în condiþiile economiei de piaþã, þinând seama de implicaþiile de
anvergurã pe care ºtiinþa le are asupra economiilor naþionale ºi relaþiilor
economice internaþionale pe diferite orizonturi de timp.

Neglijarea sau subestimarea acestui rol pe motive conjuncturale, de
viziuni pragmatice înguste, de austeritate economico-financiarã, de
restricþionare generalã a resurselor sau din alte raþiuni pot defavoriza
profund ºi pe termen lung ieºirea economiei naþionale din crizã.

Într-un recent raport al Comitetului pentru Politicã ªtiinþificã ºi
Tehnologicã al O.E.C.D. se sublinia cã prima ºi cea mai importantã sarcinã
a oricãrui guvern care doreºte sã fãureascã o economie modernã ºi
prosperã este sã punã bazele unei politici raþionale în domeniul ºtiinþei ºi
tehnologiei. Am considerat cã este o datorie a ºtiinþei economice sã se
cerceteze atât pe sine cât ºi alte domenii atât sub aspectul eforturilor
necesare unei bune desfãºurãri a activitãþii (þinând seama de experienþa
unor þãri cu economie dezvoltatã), al modalitãþilor de organizare ºi
funcþionare a acestui domeniu de importanþã vitalã pentru orice economie
de piaþã, al metodologiei de cuantificare al input-urilor ºi output-urilor,
precum ºi al eficienþei economice directe ºi indirecte. Motivaþia de ordin
subiectiv are la bazã legãturile profunde, stabile, de duratã, pe care mulþi
dintre lucrãtorii din acest institut le au cu aceastã nobilã activitate de
cercetare cu care ºi-au identificat o parte însemnatã a vieþii ºi activitãþii lor,
cãreia li aparþin prin formaþie ºi crez ºi pe care doresc sã o slujeascã în
continuare.

Atenþia specialã care se cuvine, în prezent, cercetãrii ºtiinþifico
romaneºti este motivatã ºi de dimensiunea, care poate deveni
îngrijorãtoare, a fenomenului scurgerii de inteligenþã spre þãrile dezvoltate
ce pot beneficia în mod gratuit de serviciile celui mai calificat ºi eficient
eºalon al forþei de muncã din þara noastrã. La fel de dãunãtor este ºi afluxul
forþei de muncã din cercetare spre alte domenii care oferã câºtiguri compa-
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rativ mai mari, stimulând astfel “descalificarea” unor oameni cu experienþã ºi
talent, formaþi pe parcursul atâtor ani de muncã.

Un prim demers al cercetãrii Ia aceastã temã l-a constituit studiul
comparativ al modului de reflectare al acestui domeniu de activitate în
statisticile naþionale ºi internaþionale, din care s-a desprins concluzia
necesitãþii perfecþionãrii indicatorilor de comensurare a activitãþii de
cercetare utilizaþi în România. Reconsiderarea în conþinut a sistemului de
indicatori este de o deosebitã stringenþã din mai multe raþiuni.

În primul rând, pentru a elimina arbitrarul ºi lipsa de fundamentare
ºtiinþificã ce a dominat întrecut activitatea de mãsurare ºi evaluare statisticã
a cercetãrii-dezvoltãrii.

Manevrarea arbitrarã a unor concepte care reflectau aportul ºtiinþei,
ca de exemplu “produs nou”, “produs modernizat” au condus la vehicularea
unor date aberante, potrivit cãrora 95% din produsele noi erau de nivel
mondial ºi 5% peste nivelul mondial Redefinirea unor concepte ºi indicatori
privind activitatea de cercetare va permite în viitor conturarea unei imagini
reale a nivelului dezvoltãrii acestui domeniu în România comparativ cu þãrile
dezvoltate.

În al doilea rând, perfecþionarea indicatorilor statistici ai activitãþii de
cercetare-dezvoltare este impusã de necesitatea abordãrii sistemice a
relaþiilor de interdependenþã ºi intercondiþionare dintre politicile de
dezvoltare economico-socialã ºi cele de cercetare-dezvoltare pe de o parte
ºi strategiile de realizare a acestora pe de altã parte. Este momentul unei
mutaþii profunde, de la atitudinea pasivã rezumatã la elaborarea unor simple
“raportãri statistice” privind contribuþia cercetãrii la dezvoltarea economico-
socialã la o atitudine activã de evaluare, urmãrire ºi impulsionare a activitãþii
de cercetare prin decizii fundamentate de alocare a resurselor, de pregãtire
a forþei de muncã într-o viziune prospectivã.

Rolul determinant al cercetãrii-dezvoltãrii la progresul societãþii nu
poate fi demonstrat decât prin construirea unui sistem de indicatori
relevanþi, care sã aibã capacitatea de a surprinde ºi reflecta sunt etic,
numeroasele interdependenþe, condiþionãri ºi corelãri existente între
domeniul ºtiinþific ºi cel tehnic, economic, social, ecologic etc. Trebuie
gãsite modalitãþi adecvate de reflectare statisticã a proceselor fundamentale
care au loc în domeniul ºtiinþei ºi tehnologiei, referitor atât la elementele de
input (forþã de muncã ºi cheltuieli) cât ºi la cele de output pe întreaga filierã,
de la cercetarea fundamentalã la cea aplicativã, urmãrindu-se evaluãri atât
cantitative, cât ºi calitative.
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În al treilea rând, în elaborarea politicii ºi strategiei de dezvoltare a
activitãþii de creaþie ºtiinþificã trebuie avute în vedere atât valoroasele tradiþii
ºi experienþe ale cercetãrii naþionale, cât ºi avansul, deloc neglijabil, pe care
þãrile dezvoltate îl au faþã de România în numeroase domenii. Aceasta
impune concentrarea eforturilor naþionale în acele direcþii în care ºansele
sunt mai mari ºi promovarea unei colaborãri internaþionale multilaterale
menite sã asigure potenþarea efortului naþional ºi lichidarea mai rapidã a
decalajelor din ºtiinþã ºi tehnologie. În aceastã perspectivã este necesarã ºi
o anumitã similitudine între reflectarea statisticã din þara noastrã ºi cea din
þãrile dezvoltate. Studiul sistemului conceptual ºi metodologic din alte þãri a
relevat necesitatea elaborãrii unei metodologii statistice a cercetãrii-
dezvoltãrii, care sã se bazeze pe cea standard utilizatã de UNESCO ºi
O.E.CD.1) Trebuie reconsiderat de pildã, noþional ºi metodologic,
“personalul ocupat în activitatea de cercetare” care, în ciuda aparenþelor,
este o noþiune deosebit de complexã comportând numeroase controverse
privind conþinutul ºi modul de comensurare, atât în privinþa distincþiei
diferitelor categorii de personal de cercetare cât ºi a gãsirii unui indicator
“integrator” de reflectare al acestora.

În literatura ºi statistica occidentalã este folosit în acest scop
indicatorul “echivalentul timpului utilizat integral” care exprimã timpul total
destinat cercetãrii atât de cãtre cercetãtorii propriu-ziºi cât ºi de profesori,
studenþi sau alte persoane care dedicã acestei activitãþi numai o parte din
timpul lor de lucru.

Activitatea de cercetare ºtiinþificã nu mai este, în prezent, apanajul
unor personalitãþi singulare sau al unor grupuri elitiste dobândind tot mai
mult un caracter colectiv. “Marea ºtiinþã” modernã - cum o numeºte Derek
de Solia Prico - se efectueazã în cadrul unor colective de “pionieri
necunoscuþi, flind o rarã excepþie ca descoperirile epocale sã fie anunþate la
naºterea lor ca o operã importantã efectuatã de oameni importanþi”.2)

Nu punem în discuþie problema rolului personalitãþilor, a elitelor
ºtiinþifice ºi a efortului individual în cercetare, care au, incontestabil,
semnificaþia lor. Dar practica a demonstrat cân prezent, marile programe de
cercetare sunt rodul efortului comun, al conlucrãrii eficiente a unor colective
complexe, formate din categorii de personal diferite din punct de vedere al
nivelului de calificare, al gradului de implicare, de responsabilitate, de
complexitate a muncii ºi anume: cercetãtorii (“oamenii de ºtiinþã’’),
tehnicienii ºi personalul auxiliar. Analiza structurii personalului de cercetare
pe aceste categorii reflectate în statistica internaþionalã, permite
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desprinderea unor tendinþe ºi formularea unor concluzii privind optimizarea
raportului dintre “personalul principal” ºi cel “auxiliar” din diferite domenii ale
creaþiei ºtiinþifice ºi dezvoltãrii tehnologice.

Pentru fundamentarea politicilor în domeniul ºtiinþei se utilizeazã în
alte þãri indicatori ca: “potenþialul uman ºtiinþific ºi tehnic” (care exprimã
stocul de resurse de muncã înalt calificatã, corespunzãtoare exigenþelor
profesiei de cercetãtor), “stocul de personal calificat”, precum ºi “personalul
calificat economic activ”, care se regãsesc ºi în statistica UNESCO.

În determinarea cheltuielilor totale de cercetare-dezvoltare (curente ºi
de investiþii, finanþate din resurse interne sau internaþionale) se adoptã
criteriul “cheltuielilor intraramurã”, desemnând totalitatea cheltuielilor de
cercetare-dezvoltare efectuate, fie în cadrul unitãþilor statistice studiate, fie
într-un alt sector al economiei

Identificarea surselor de provenienþã a fondurilor destinate cercetãrii-
dezvoltãrii impune din partea unitãþilor statistice efectuarea de raportãri
privind urmãtoarele tipuri de cheltuieli, pe surse de finanþare: fonduri proprii
ale unitãþii; fonduri ale sectorului de cercetare; fonduri ale altor sectoare de
activitate destinate cercetãrii.

Activitatea de cercetare presupune transferuri substanþiale (fluxuri) de
resurse între diferitele unitãþi organizate ºi sectoare din cadrul economiei
naþionale, care sunt evaluate atât din punctul de vedere al unitãþii în care se
desfãºoarã cercetarea (perfor-mer-based approach), cât ºi din punctul de
vedere al unitãþii finanþatoare (source-ba-sed approach).

Una din problemele teoretico-metodologice importante pentru
determinarea unor indicatori ai cercetãrii-dezvoltãrii în expresie valoricã,
adecvaþi unei analize corecte, este construirea de serii cronologice
comparabile ale cheltuielilor CD, pe baza folosirii unor deflatori ºi respectiv
a unor indici de preþuri corespunzãtori. Cele mai utilizate metode de
deflatare din statistica internaþionalã sunt:

− calculul indicelui de preþuri compus, folosind ponderi fixe, în care
cea mai importantã etapã o constituie alegerea indicelui preþurilor
reprezentative (pentru costurile de muncã\alte costuri curente,
pãmânt ºi clãdiri, aparaturã ºi echipamente etc.);

− calculul indicelui compus al preþurilor cu ponderi variabile;
− calculul deflatorului cheltuielilor de CD, dezagregat pe fiecare

ramurã. Rafinamentele de calcul, izvorâte din necesitatea unei mai
mari rigori ºtiinþifice,
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impuse de complexitatea fenomenelor reale implicã o dezagregare a
cheltuielilor de CD. Costurile cu forþa de muncã pot fi ponderate cu
greutatea specificã a diferitelor categorii de personal din cercetare,
exprimate în echivalent de timp integral lucrat Cunoaºterea indicelui de
creºtere a salariilor lunare a diferitelor categorii profesionale din cercetare
completeazã analiza activitãþii din acest domeniu, îndeosebi în privinþa
stimulãrii materiale a forþei de muncã, diferenþiat pe categorii în funcþie de
contribuþia respectivã. Prin aceastã metodã se determinã un singur indice al
costului muncii pentru întregul sector de activitate.

În ceea ce priveºte cursurile de transformare într-o valutã unicã, în
scopul asigurãrii comparabilitãþii internaþionale, se foloseºte, de regulã, ca
unitate monetarã - dolarul SUA - pentru care se stabilesc diferite cursuri de
transformare din monedele naþionale. Acestea, de regulã unice pentru
întreaga economie, nu reflectã paritãþile puterilor de cumpãrare pentru
resursele activitãþii de cercetare-dezvoltare, iar pe de altã parte, pot fluctua
în limite foarte mari, pe perioade relativ scurte.

În prezent, prin analogie cu metodele efectuãrii comparaþiilor
internaþionale în alte domenii, se utilizeazã o “coºniþã medie” a sectorului
CD, bazatã pe media aritmeticã a cantitãþilor consumate de cãtre þãrile
analizate, la produse cuprinse în coºniþa respectivã, în mod concret, se
calculeazã cursuri de subschimb pentru cele trei componente importante ale
cheltuielilor de CD (costuri cu muncã, alte costuri curente, cheltuieli de
capital) ºi, ulterior, se calculeazã media ponderatã a acestora pentru a
obþine cursuri generale de schimb ale CD.

Problema paritãþilor puterii de cumpãrare în domeniul CD rãmâne
încã sub incidenþa unor abordãri multiple, dar cu soluþii care nu satisfac pe
deplin. Considerãm oportun ca, pentru început, sectorul CD din România sã
fie comparat, în privinþa cursului de transformare, cu o singurã þarã, ulterior
comparaþia cãpãtând caracter multilateral pe baza asigurãrii tranzitivitãþii
cursurilor de schimb specific CD.

O a doua grupã de probleme abordate în cadrul programului de
cercetare se referã la politicile de cercetare ºtiinþificã din þãrile dezvoltate,
din care pot fi desprinse aspecte ce se constituie în repere pentru
fundamentarea politicii naþionale în acest domeniu.

În þãrile dezvoltate cu economie de piaþã, cercetarea ºtiinþificã
constituie o ramurã de activitate sui generis, care deserveºte practic toate
celelalte ramuri ºi domenii de activitate, intercondiþionarea dezvoltãrii
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reciproce a acestora fiind o particularitate a creºterii economice
contemporane.

Pornind de la locul ºi funcþiile CD, un rol deosebit în promovarea ºi
realizarea politicii. În acest domeniu îl are statul, care coordoneazã efortul
tuturor agenþilor economici pentru stimularea cercetãrii ºtiinþifico, indiferent
de forma sau tipul de proprietate în cadrul cãreia aceasta se desfãºoarã.

Cercetarea ºtiinþificã, atât în cadrul sectorului public, cât ºi particular,
este supusã nu numai cerinþelor ºi criteriilor economiei de piaþã, ci ºi color
privind interesele economico ºi sociale la nivel naþional ºi internaþional.

Prin intermediul unei mari varietãþi de programe ºi politici, guvernele
þãrilor O.EC.D., de pildã4ncurajeazã ºi chiar determinã instituþiile
universitare ºi de cercetare sã-ºi sporeascã relaþiile de conlucrare cu diferite
domenii ale industriei, acordându-se prioritate promovãrii cercetãrilor care
sunt legate de noile tehnologii, ca ºi integrãrii cât mai strânse ºi relevante a
cercetãrii ºi a sistemului instituþiilor de învãþãmânt superior cu sectorul
industriei.

Guvernele elaboreazã programe speciale pentru a consolida
cooperarea universitãþi-industrie, urmãrind adecvarea metodelor de
organizare ºi conducere a cercetãrii la cerinþa unui transfer cât mai rapid al
rezultatelor acesteia cãtre industrie, precum ºi mutaþii corespunzãtoare în
orientarea ºi finanþarea institutelor naþionale de cercetãri.

Exemplele de organisme menite sã contribuie la integrarea cercetãrii
cu învãþãmântul sunt multiple, în þãrile O.E.C.D., având ca scop declarat
eficientizarea cheltuielilor efectuate cu cercetarea ºi dezvoltarea din punct
de vedere economic ºi social.

Menþionãm doar, pentru reprezentativitatea lor, trei asemenea
iniþiative:

a) programul R.F.G., care alocã 150 milioane mãrci pentru
îmbunãtãþirea cooperãrii dintre companii, institute academice ºi
organizaþii de cercetare, ºi pentru a accelera transferul de
cunoºtinþe la firmele mici;

b) programele Ministerului Educaþiei, ªtiinþei ºi Culturii din Japonia,
de încurajare a cooperãrii dintre universitãþi, instituþii academice ºi
industrie bazate pe finanþarea de cãtre industrie, în cadrul cãrora
participã peste 200 firme industriale, 50 de universitãþi ºi alte
instituþii de cercetare;

c) programul LINK (Anglia) este desemnat sã promoveze cercetãri
comune ale sectorului public ºi privat ºi sã exploateze, din punct
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de vedere comercial, cercetãrile finanþate de guvern. Efortul de
cercetare este suportat în mod egal de cãtre stat (pentru
participarea academicã ºi universitarã) ºi industrie. Acest program
are în vedere cercetãri de importanþã strategicã deosebitã, cu
aplicaþii în industrie (electronicã molecularã, inginerie geneticã,
materiale semiconductoare etc.).

Rolul guvernelor în realizarea joncþiunii dintre cercetare ºi industrie, în
concordanþã cu cererea ºi oferta de bunuri ºi servicii se manifestã prin
utilizarea diferitelor pârghii de care acestea dispun, ca de pildã: modificarea
prioritãþilor de finalizare a anumitor proiecte de cercetare ºi concentrare
asupra domeniilor de importanþã strategicã.

Analizele efectuate pentru þãrile O.E.C.D., au relevat cã strângerea
contactelor dintre cercetare ºi industrie cu sprijinul direct al statului a
condus la creºterea dimensiunii comerciale a cunoºtinþelor ºtiinþifice sub
aspectul producerii, difuzãrii ºi aplicãrii acestora.

Cele mai importante mijloace de orientare a cercetãrii pentru
economia de piaþã sunt: exploatarea comercialã a rezultatelor cercetãrii
ºtiinþifice prin intermediul licenþelor ºi crearea de societãþi mixte cu industria.
Pe fondul unor diferenþe de la o þarã la alta ºi de la un tip de cercetare la
altul în aceastã privinþã, se constatã înclinaþia spre acest sistem a þãrilor cu
o industrie scientointensivã (Japonia, S.U.A., Olanda etc.).

Aceastã tendinþã a impus pe planul politicii naþionale în domeniul
ºtiinþei noi structuri organizatorice ºi de conducere prin intermediul cãrora sã
se fundamenteze prioritãþile ºi modalitãþile de alocare a resurselor, pe baza
principiilor economiei de piaþã.

În acest context, într-o serie de þãri membre ale O.ECD. a început sã
se manifeste tendinþa de privatizare totalã sau parþialã a multor institute
guvernamentale (de exemplu: Austria, Olanda, Norvegia), care sporeºte
spiritul întreprinzãtor al acestora.

În legãturã cu aceste aspecte, specialiºtii îºi exprimã temerea faþã de
posibilitatea transformãrii cercetãrii fundamentale, academice, într-o
cercetare conjuncturalã, neglijându-se funcþiile acesteia legate atât de
rezolvarea unor probleme pe termen mediu ºi lung, cât ºi în special
progresul diferitelor ºtiinþe. Îngrijorarea menþionatã se întemeiazã pe: rolul
crescând al firmelor în finanþarea cercetãrii, în care ponderea celei
fundamentale este redusã ca volum ºi are caracter conjunctural; creºterea
caracterului confidenþial al cunoºtinþelor în procesul “industrializãrii ºtiinþei”
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care contravine principiului accesibilitãþii rezultatelor cercetãrii
fundamentale, care au avut în mod tradiþional statut de bun public.

În fundamentarea politicilor din domeniul cercetãrii ºtiinþifice, un factor
cu influenþã crescândã este internaþionalizarea ºtiinþei ºi tehnologiei,
îmbinarea dintre cooperare ºi competiþie. În ultimul deceniu, aceasta s-a
manifestat prin:

a) intensificarea participãrii firmelor (mai ales din þãrile CEE) la
realizarea unor proiecte comune de cercetare (EUREKA, ESPRTT
etc.) care presupun atât accesul la informaþia ºtiinþificã ºi tehnicã,
precum ºi la pieþele externe; \

b) lansarea de cãtre companiile mari de comenzi pentru realizarea
unor proiecte de cercetare în centre ºi laboratoare din alte þãri;

c) utilizarea unor organizaþii de consultanþã tehnicã, create de marile
corporaþii, care acþioneazã în întreaga lume oferind informaþiile
tehnico-ºtiinþifice ºi difuzând cunoºtinþe pe scarã internaþionalã, în
cele mai diferite-domenii;

d) cooperarea mteniniversitarã concretizatã în publicarea de lucrãri
comune. Publicaþiile ultimei perioade în domeniul ºtiinþei
Pãmântului ºi Cosmosului, din þãrile O.E.CD., au avut autori din
mai multe þãri în proporþie de 35%, iar cele din domeniul
matematicii ºi fizicii, în proporþie de 24%;

e) stimularea mobilitãþii internaþionale a cadrelor de cercetare, pe
bazã de reciprocitate, prin acordarea de burse ºi alte fonduri
speciale de cãtre alte firme particulare, organizaþii publice ºi
fundaþii;

f) apariþia unei pieþe internaþionale pentru investiþii în personalul
ºtiinþific de cercetare, universitar ºi ingineresc. O serie de firme
amplaseazã institute de cercetare în alte þãri, în vederea
valorificãrii forþei de muncã înalt calificate (exemplu, SUA ºi
Japonia), precum ºi investiþii ale companiilor multinaþionale în þãri
care dispun de capacitate umanã de cercetare (de exemplu,
Brazilia, India, Coreea de Sud, Singapore).

Fãrã a minimaliza interesul deosebit pe care guvernele trebuie sã-l
manifeste pentru promovarea sistemelor de cercetare ºtiinþifica naþionalã,
se impune gãsirea celor mai potrivite cãi de exploatare a posibilitãþilor
oferite de sistemul internaþional al ºtiinþei, autarhia în acest domeniu fiind
dãunãtoare creºterii economice. Aceasta presupune luarea în considerare
apoliticilor ºi prioritãþilor altor þãri în formularea strategiilor naþionale de
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dezvoltare a ºtiinþei ºi tehnologiei, precum ºi evaluarea comparativã a
avantajelor complementaritãþii preocupãrilor din diferite domenii, astfel încât
factorii de sporire a eficienþei cercetãrii ºtiinþifico sã-ºi combine oprim
influenþele naþionale ºi internaþionale.

Se impune concentrarea eforturilor naþionale în acele direcþii în care
ºansele de “strãpungere tehnologicã0 sunt mai mari ºi promovarea unei
colaborãri internaþionale multilaterale, menitã sã asigure potenþarea efortului
naþional ºi lichidarea mai rapidã a decalajelor tehnologice.

În cadrul economiei de piaþã, sistemul financiar este, ºi în domeniul
creaþiei ºtiinþifice, cheia creãrii unui mediu favorabil dezvoltãrii acesteia,
datoritã puternicelor pe care le are asupra afirmãrii sau inhibãrii actului
creator, al inovaþiilor.

Atât teoria cât ºi experienþa practicã au demonstrat cã cheltuielile cu
cercetarea ºtiinþificã reprezintã domeniul investiþional cu cea mai ridicatã
eficienþã economico-socialã pe diferite orizonturi de timp, chiar dacã, în
unele cazuri, este dificil de cuantificat multitudinea de efecte directe ºi
propagate ale aplicãrii rezultatelor corectãrii ºtiinþifice.3)

Din experienþa þãrilor dezvoltate, a rezultat cã un sistem financiar ºi
de credit favorabil promovãrii activitãþii ºtiinþifico trebuie sã se caracterizeze,
în primul rând, prin flexibilitate ºi asumarea riscului, prin trecerea de la
sistemul general, bazat pe credite, la cel dirijat de mecanismele pieþei
capitalului, care eliminã multitudinea canalelor financiare separate ce
creeazã uneori condiþii privilegiate unor grupuri favorizate de cercetãtori,
ridicând costul cercetãrii prin suprastructuri inutile.

Analiza datelor existente pentru þãrile membre O.E.C.D. au permis
relevarea urmãtoarelor tendinþe, manifestate în evoluþia cheltuielilor de CD:

a) resursele financiare au cunoscut, dupã anul 1975, o creºtere
sensibilã, ajungând în perioada 1983-1985 la un ritm mediu anual
relativ înalt, de 7% (S.U.A. 7,3%, Japonia 9,8%); cele mai ridicate
ritmuri se înregistreazã în þãri care au un avantaj însemnat în
privinþa realizãrilor din acest domeniu; dupã anul 1985 ritmurile s-
au diminuat semnificând acumulãri cantitative majore care pot
permite mutaþii de naturã calitativã;

b) adâncirea discrepanþelor substanþiale în ceea ce priveºte
potenþialul tehnico-ºtiinþific al statelor puternic industrializate ºi
restul þãrilor membre ale O.E.C.D. este o rezultantã ºi a ponderii
diferenþiate a cheltuielilor cu CD în PIB (maximum 3% în þãri ca
SUA, Japonia, Suedia, R.F.G. ºi 2% în celelalte þãri4);



206

c) reflectând sunt etic ºi global costul unui loc de muncã din
cercetare, indicatorul de intensitate “cheltuieli de CD pe persoanã
ocupatã” relevã tendinþa generalã de creºtere în perioada 1970-
1985 (de la 87 mi dolari la 112 mii pe ansamblul þãrilor OECD),
remarcându-se totodatã un nivel superior al acestora în sectorul
public, comparativ cu cel privat sau universitar, datoritã ponderii
însemnate a cheltuielilor pentru cercetarea din domeniul militar-
strategic;

d) în privinþa surselor de finanþare a cercetãrii ºtiinþifice ºi dezvoltãrii
tehnologice, se remarcã tendinþa deplasãrii de la finanþarea
bugetarã spre cea privatã. Pe ansamblul OECD, în 1985 sectorul
privat a contribuit cu 61% la creºterea cheltuielilor de CD - din
perioada 1981-1985, faþã de 35,9% contribuþia sectorului public.

Existã mari decalaje intre þãrile OECD, atât în privinþa eforturilor
financiare ºi umane antrenate în activitatea de CD, dar mai ales a
rezultatelor, relaþia dintre elementele de input ºi cele de output, în ramura
“cercetare”, este influenþatã de o serie de factori favorizanþi sau nu, cu sau
fãrã efect multiplicator, dintre care o semnificaþie deosebitã au: capacitatea
de proiectare ºi asimilare tehnologicã; spiritul întreprinzãtor; flexibilitatea ºi
experienþa firmelor care transpun în practicã programele de cercetare;
raportul dintre cerinþele administrative ºi cele bazate pe cerinþele pieþei în
finanþarea ºi conducerea activitãþii de cercetare; structurile educaþionale ºi
cele de cercetare; raportul dintre educaþie-cercetare ºi ramurile economiei;
capacitatea sistemului financiar de a crea un mediu favorabil promovãrii
activitãþii de cercetare ºtiinþificã ºi inovare tehnologicã; raportul dintre
cercetarea fundamentalã ºi aplicativã etc.

Forþa de muncã din cercetare-dezvoltare este principalul element de
input, atât prin ponderea semnificativã pe care o reprezintã salariile în
totalul cheltuielilor de cercetare (peste 60%), cât mai ales prin influenþa
covârºitoare pe care o are calitatea ei (pregãtirea, pasiunea, talentul etc.)
asupra mãrimii output-ului.

Structura potenþialului tehnico-ºtiinþific uman la nivel mondial
evidenþiazã decalaje flagrante între zone geografice ºi þãri în anul 1985
(ultimul pentru care statisticile UNESCO oferã date), 73% din personalul cu
înaltã calificare este concentrat în þãrile dezvoltate, din care circa 40%
numai în America de Nord. Calculat la 1000 de locuitori, potenþialul tehnico-
ºtiintific reprezenta în þãrile în curs de dezvoltare doar 35% din media
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mondialã, în timp ce în þãrile dezvoltate este mai mare de 3 ori, iar în
America de 5,4 ori.

Concentrarea în câteva þãri dezvoltate a potenþialului uman de
cercetare ºtiinþificã, precum ºi forþa de muncã activã din aceastã ramurã, se
explicã ºi prin forþa de atracþie exercitatã de cãtre SUA, Japonia, Franþa,
Germania, Canada, Italia etc.

În anul 1985, numai SUA ºi Japonia deþineau 63,5% din totalul
personalului cu studii superioare din activitatea de CD din þãrile membre
OECD.

Structura pe niveluri de pregãtire profesionalã a ofertei de forþã de
muncã pentru activitatea de cercetare diferã de Ia o þarã la alta, în condiþiile
preponderenþei în toate cazurile a personalului auxiliar (personal tehnic ºi
auxiliar - la un cercetãtor revin intre 2 pânã la 11 lucrãtori auxiliari).
Totodatã, se remarcã ponderea însemnatã a forþei de muncã feminine în
acest segment, care variazã intre 28% ºi 64%.

Oferta de forþã de muncã din cercetare este influenþatã ºi de mãrimea
stimulentelor materiale. Se constatã o tendinþã generalã de creºtere a
costurilor totale ºi salariale pe cercetãtor. În SUA, în perioada 1970-1986,
cheltuielile medii pe cercetãtor au crescut de 2,9 ori, în timp ce în ramuri
strategice sau de un nivel tehnic ridicat (industria energeticã, chimicã,
constructoare de maºini) dinamica respectivã a fost ºi mai mare; volumul
absolut al cheltuielilor ce reveneau pe un cercetãtor are un nivel înalt,
îndeosebi în industria de automobile ºi aviaticã, în care cercetarea
experimentalã deþine o pondere însemnatã ºi necesitã costuri deosebite
pentru experimente ºi prototipuri.

O ultimã problemã la care dorim sã ne referim succint, priveºte unele
particularitãþi ale formãrii ºi consumului de factori din “producþia ºtiinþificã”.

În ceea ce priveºte forþa de muncã, dorim sã subliniem, cã cercetarea
ºtiinþificã este unul din puþinele domenii de activitate în care dimensiunea
calitativã a principalului element de input (forþa de muncã) este esenþialã.

Fãrã însuºiri fundamentale esenþiale ca: inteligenþã, imaginaþie,
curiozitate, entuziasm, perseverenþã, putere de observaþie ºi de
abstractizare4nitiativã, îndemânare tehnicã, calitãþi etice etc., oricât de bine
pregãtit ºi intenþionat ar fi un individ el nu poate deveni un bun cercetãtor.

Descoperirea ºi selectarea acestor oameni dotaþi nu este uºoarã.
Asumându-ºi sarcina deosebit de complexã de a conferi un loc central
ºtiinþei în politica sa, guvernul are datoria de a crea acele premise care sã
permitã formarea, descoperirea ºi punerea în valoare a cadrelor ºtiinþifice
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pe baza aptitudinilor creative: un sistem de învãþãmânt capabili sã formeze
“potenþialul ºtiinþific uman’ printr-o pregãtire specialã a tinerilor cu însuºiri
native pentru a deveni cercetãtori; condiþii pentru ca oamenii dotaþi sã se
simtã atraºi de activitatea ºtiinþificã, recunoscându-se utilitatea muncii lor ºi
oferindu-li-se un statut demn în societate3). “Indiferent de mobilurile lor
conºtiente - scria savantul umanist, pãrintele stressului, Hans Selye - mulþi
oameni de ºtiinþã au o dorinþã sincerã de a fi folositori societãþii Acesta este
motivul pentru care, chiar printre cei care s-au consacrat cercetãrii
fundamentale, tarã a spera în aplicabilitatea ei practicã, puþini sunt complet
indiferenþi faþã de speranþa cã descoperirile lor vor putea ajuta la uºurarea
suferinþei ºi la promovarea fericirii Unul dintre cele mai importante motive
ale acestei dorinþe este nevoia de încuviinþare din partea semenilor.6)
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PROTECÞIA MEDIULUI ÎNCONJURÃTOR, OBIECTIV
STRATEGIC DURABIL AL DECENTULUI ACTUAL

dr. Camelia CÃMÃªOIU

În cursul ultimului deceniu se constatã o intensificare a acþiunilor
vizând mediul înconjurãtor atât la nivel naþional, cât ºi pe ansamblul
comunitãþii internaþionale. Caracterul de urgenþã al acestor acþiuni rezultã
din efectele nocive pe care activitãþile economice moderne, de o amploare
nemaîntâlnitã în trecut, le exercitã asupra sistemului ecologic, în general, ºi
asupra sãnãtãþii umane, în special.

Pe mãsura expansiunii inovaþiilor tehnologice ºi a creºterii economice,
autoritãþile guvernamentale devin tot mai conºtiente de faptul cã problemele
referitoare la mediul ambiant, la conservarea ºi gestionarea resurselor
naturale nu îºi pot afla o rezolvare eficientã doar printr-o abordare
declarativã ºi exclusiv naþionalã, cu atât mai mult cu cât impactul poluãrii
depãºeºte în multe cazuri limitele unei singure þãri, extinzându-se uneori la
nivel planetar. “Efectul de serã”, ploile acide, poluarea apelor, lacurilor ºi
mãrilor sau deteriorarea pãturii de ozon din atmosferã constituie aspecte
dintre cele mai grave, ameninþând cu dispariþia speciilor ºi a vieþii pe
planetã. De aici semnalul de alarmã tras de comunitatea internaþionalã, de
oamenii de ºtiinþã, în special, în direcþia necesitãþii concertãrii acþiunilor de
conservare ºi protecþie a mediului.

Referându-se la agravarea dezechilibrelor dintre om ºi naturã,
Raportul Comisiei ONU pentru Mediu ºi Dezvoltare din anul 1987 aratã cã:

“Noi împrumutãm de la generaþiile care vor veni un capital ecologic,
ºtiind precis cã nu-l vom putea nicicând restitui Ele vor avea tot dreptul sã
ne reproºeze cã am fost atât de risipitori, dar nu vor putea niciodatã sã
recupereze ceea ce le datorãm”.

Necesitatea asigurãrii continuitãþii ºi viabilitãþii ecosistemelor a
determinat adoptarea unui nou status quo al comunitãþii internaþionale,
înglobat în conceptul de “dezvoltare durabilã” (vezi schema).

Definitã ca “acea dezvoltare care satisface nevoile prezentului fãrã a
compromite capacitatea generaþiilor viitoare dea-ºi satisface propriile lor
nevoi”, dezvoltarea durabilã impune un nou mod de gândire ºi acþiune în
strategiile ºi politicile de dezvoltare. Într-o asemenea opticã, impactul
creºtere economicã-echilibru ecologic devine funcþia modelatoare a
programelor de dezvoltare pe termen lung la nivel macro ºi microstructural.
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Cu toate acestea, capacitatea de a formula ºi aplica politici eficiente
de perspectivã este limitatã de o serie de obstacole. Guvernele þãrilor
industrializate manifestã o îngrijorare recunoscutã faþã de faptul cã orice
strategie a dezvoltãrii durabile are incidenþe asupra programelor de creºtere
economicã, precum ºi asupra modului de viaþã care pânã în prezent erau
considerate adecvate ºi accesibile.

În aceste condiþii, întrebarea principalã care se ridicã, ºi în ale cãrei
rãspunsuri este interesatã ºi þara noastrã în etapa pe care o parcurge, este:
cum se poate asigura protejarea ºi conservarea mediului tarã a aduce
modificãri radicale în dezvoltarea producþiei de bunuri ºi servicii, în sfera
consumului acestora ºi mai ales în ascensiunea dinamicã a progresului
tehnic ºi ºtiinþific - principalul vinovat al spolierii excesive a naturii?

Fundamentele etice ale dezvoltãrii durabile

Rãspunsul nu poate fi unul singur, fiind legat de mai mulþi factori ºi, în
primul rând, de cei endogeni. Nivelul de dezvoltare economicã ºi socialã al
fiecãrei þãri, dificultãþile întâmpinate pe diferite etape ale dezvoltãrii, tradiþia
ºi memoria istoricã a valorilor sociale ºi culturale care reprezintã suportul
aspiraþiilor ºi nevoilor spre modernitate ale unui popor sunt principalii vectori
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ai diversitãþii ce apare în procesul dezvoltãrii durabile. De aceea, devine
iminentã evitarea modelelor simpliste sau imitarea mecanicã a unor modele
occidentale în condiþii ºi relaþii neoccidentale.

În acelaºi timp, cunoaºterea experienþei altor þãri, cu plusurile ºi
minusurile inerente, poate contribui la formularea mai realistã a politicii
naþionale, marcând specificitatea lor. Aºa de exemplu, dacã în majoritatea
þãrilor cu economie de piaþã dezvoltarea durabilã nu este privitã drept un
obstacol în calea protecþiei mediului, ci mai degrabã un mijloc de ameliorare
a calitãþii vieþii ºi a prelungirii duratei vieþii, în þãrile în curs de dezvoltare -
printre care ºi România - acordarea prioritãþii criteriului ecologic într-o
evaluare alternativã ar putea afecta eficienþa economicã pe termen scurt.
Experienþa a arãtat cã alocarea resurselor necesare protecþiei mediului
depinde direct de rata creºterii economice. Sãrãcia ºi stagnarea economicã
nu pot asigura fonduri suficiente pentru restructurãri tehnologice ºi
manageriale, pentru investiþii în echipamente ºi instalaþii antipoluante ºi de
protecþie, pentru instruirea specialiºtilor ºi educaþia ecologicã a populaþiei.
Dupã cum s-a dovedit în practicã, pe mãsura extinderii unor sisteme de
producþie ºi distribuþie mai moderne ºi dinamice, sporeºte ºi necesitatea
gestionãrii conºtiente a mediului înconjurãtor ºi conservãrii lui. Ignorarea
acestei realitãþi sporeºte considerabil costul poluãrii ºi preþul viabilitãþii
ecosistemelor. Evaluãrile specialiºtilor aratã cã reducerea totalã a emisiilor
de poluanþi necesitã alocarea a 5-6% din PNBV iar refacerea rapidã a
mediului înconjurãtor necesitã alocarea a 8-10% din PNB. În prezent,
cheltuielile sectoarelor public ºi privat destinate luptei contra poluãrii variazã
în numeroase þãri europene cu economie de piaþã între 0,5% ºi 2% din
P.I.B. Deºi s-a urmãrit reducerea efectelor antiecologice ale dezvoltãrii,
efectele degradãrii au crescut Cauzele principale ale acestei evoluþii
nedorite rezidã în înseºi greutãþile întâmpinate în aplicarea unor politici ºi
acþiuni coerente la nivelul diferitelor interese: verticale (între diferitele
niveluri de organizare) ºi orizontale (intre sectorul public ºi cel privat).
Escaladarea barierelor cu ajutorul mecanismelor de piaþã s-a concretizat
într-o serie de reforme (contabile, fiscale, legislative) ºi mãsuri economice
de stimulare sau restricþionare cu efecte de lungã duratã.

România, ca þarã semnatarã a Convenþiei asupra poluãrii atmosferice
transfrontiere la mare distanþã (ratificatã în 1990), a intrat în spaþiul
internaþional al luptei contra poluãrii cu mari restanþe. Structura industrialã
energofagã ºi material - intensivã, tehnologii învechite excesiv de poluante,
lipsa unui sistem de monitoring integrat ºi dezinteresul general pentru
protecþia ecologicã, sunt doar câteva din cauzele principale ale degradãrii
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factorilor de mediu din þara noastrã. În ultimii cinci ani, cantitatea de poluanþi
deversaþi în aer, apã ºi sol a crescut cu 2,5 ori, în timp ce volumul producþiei
industriale a sporit doar cu 10-15%. La nivelul anului 1989, cantitatea
substanþelor nocive evacuate în ape a fost de peste 6 milioane tone, iar în
atmosferã de 138,4 milioane tone. A sporit, totodatã, numãrul surselor
poluante, astfel cã la fiecare 22 km2 se gãseºte în medic câte o sursã care
emite poluanþi, de toate felurile. La aceste date trebuie adãugate apariþia
ploilor acide în 16 judeþe ºi ploile alcaline în alte 5 judeþe.

Suprafaþa totalã a pãdurilor supuse fenomenului de uscare ca urmare
a ploilor acide este de circa 350 000 ha. La acestea se adaugã încã cea 1
mil ha poluate cu metale grele, SOx, fluor, NOx, clorurã de sodiu. Nivelurile
de poluare cu CO2, unul din principalii componenþi ai “efectului de serã” au
sporit cu 50% în ultimii cinci ani, tendinþã care se va pãstra ºi în continuare
dacã se vor menþine aceleaºi surse de emisie ºi tehnologii de ardere,
aceleaºi norme de calitate la combustibilii ºi carburanþii utilizaþi în activitãþile
de producþie ºi în consumul public, privat sau gospodãresc.

Necesitatea punerii sub control a fenomenului poluãrii în þara noastrã
decurge din cel puþin trei cauze principale:

− starea avansatã de degradare a mediului în prezent;
− obiectivele strategiei dezvoltãrii economice ºi sociale pentru

urmãtorii ani, în care dorim cu toþii realizarea unui nivel standard
de viaþã european;

− cooperarea internaþionalã privind combaterea poluãrii naturii’ în
acest context, proiectul nostru de cercetare intitulat “Tranziþia la
economia de piaþã ºi protecþia mediului înconjurãtor” îºi propune
sã abordeze aspecte ale strategici dezvoltãrii durabile a economiei
româneºti, evitându-se erorile comise pânã acum, învãþând din
eºecurile altora ºi barându-se pe mecanismele de piaþã de reglare
a stãrii sistemelor. Tematica de cercetare este prevãzutã a se
desfãºura în douã etape:
1. politici ale protecþiei mediului înconjurãtor în þãrile avansate cu

economie de piaþã (1991);
2. probleme economice ale protecþiei mediului înconjurãtor în

perioada tranziþiei României la economia de piaþã (1992).
Rezultatele parþiale ale cercetãrilor din anul acesta au fost deja

prezentate în lucrarea: “Strategii ºi politici naþionale privind protecþia
atmosferei”, lucrare solicitatã de Comitetul Naþional pentru Schimbãrile
Climatice ºi Ministerul Mediului



PROBLEME SOCIALE ALE TRANZIÞIEI
LA ECONOMIA DE PIAÞÃ

Maria POENARU, Maria MOLNAR

Studiul literaturii de specialitate ºi al experienþei practicii tranziþiei la
economia de piaþã evidenþiazã faptul cã preocupãrile privind reforma
vizeazã, în principal, componentele economice ale acesteia, respectiv pe
cele referitoare la funcþionarea sistemului economic, echilibrul ºi eficienþa
acestuia, structura economiei ºi relaþiile sale cu economia mondialã.
Accentul este pus în aºa mare mãsurã pe aceste elemente ale strategiei de
trecere la economia de piaþã, iar soluþiile sunt în aºa fel gândite ºi
dezbãtute, încât uneori pare cã sunt uitate obiectivele sociale ale reformei,
iar soluþionarea problemelor sociale capãtã o importanþã secundarã,
limitându-se la rolul corectiv al protecþiei sociale. Aceastã orientare este
fireascã dacã se are în vedere cã numai o economie performantã poate
susþine creºterea nivelului de trai ºi soluþionarea problemelor sociale, în
general Poate sã aparã însã pericolul ca reforma economicã, tranziþia la
economia de piaþã sã devinã un obiectiv în sine, rupt de problemele sociale,
a cãror soluþionare constituie, de fapt, obiectivul final al reformei.

Experienþa de pânã acum a þãrilor est-europene, ca de altfel ºi
experienþa þãrilor occidentale demonstreazã cã aspectele sociale ale
dezvoltãrii nu pot fi neglijate sau marginalizate, dat fiind faptul cã obiectivele
sociale nu se realizeazã automat, odatã cu dezvoltarea economicã, fiind
necesarã orientarea în acest sens a strategiei dezvoltãrii, a mãsurilor de
politicã economicã. Altfel, mãsurile de politicã economicã pot avea ºi unele
consecinþe grave în plan social, la rândul lor devenind factori de
restricþionare ºi de frânare a dezvoltãrii.

Luarea în considerare a problemelor sociale, în concepþia ºi
conducerea procesului de reformã, are o importanþã deosebitã în cazul
României, unde nivelul de trai al populaþiei este scãzut, acest aspect
constituind, de altfel, una din principalele cauze ale prãbuºirii vechiului
sistem. Având în vedere acest lucru, din care derivã natural aspiraþia spre o
viaþã mai bunã, precum ºi o mai mare sensibilitate a populaþiei la
modificãrile - pozitive sau negative - în acest domeniu, apreciem cã
racordarea cât mai directã ºi transparentã a programului de reformã la
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problemele sociale concrete ale populaþiei din þara noastrã constituie cel
mai important element care poate conferi credibilitate reformei ºi asigura
implicarea populaþiei în înfãptuirea acesteia.

Necesitatea unei mai bune racordãri a mãsurilor de reformã la
problemele sociale este tot mai pregnant pusã în evidenþã de evoluþia
îngrijorãtoare a unor fenomene negative în plan social, generate pânã în
prezent de reformã: inflaþia, ºomajul, polarizarea veniturilor ºi accentuarea
sãrãciei, accentuarea deficitului pe piaþa bunurilor de consum, scãderea
motivaþiei în mancã, accentuarea corupþiei etc. Astfel de fenomene ar putea
lua dimensiuni imprevizibile, greu de contracarat, având în vedere costurile
mari pe care le genereazã. Ele se pot uºor transforma în factori distructivi ai
reformei, cu deosebire dacã dau naºtere unor tensiuni ºi convulsii sociale.
Pentru a evita o asemenea eventualitate, ar fi necesarã preîntâmpinarea ºi
atenuarea acestor efecte, prin mãsuri adecvate, prin imprimarea unui
anumit ritm ºi a unei anumite succesiuni realizãrii programului de reformã.
În acest fel, problemele sociale apar ca un element de referinþã în concepþia
ºi realizarea reformei, iar dimensiunea acestora - a celor acumulate în
vechiul sistem la care se adaugã cele generate de reformã - devine un
factor obiectiv de care trebuie sã se þinã seama în elaborarea ºi înfãptuirea
programului de reformã. Aceasta ºi pentru cã gradul de suportabilitate a
degradãrii nivelului de trai ºi capacitatea de adaptare la noile condiþii de
viaþã sunt limitate.

O problemã specialã, cu consecinþe puternice asupra reformei, se
ridicã în legãturã cu resursele tot mai mari pe care le presupune
soluþionarea problemelor sociale. Avem în vedere cã nivelul scãzut de
dezvoltare economicã, funcþionalitatea extrem de precarã a sistemului
economic, cu tendinþe pronunþate de involuþie, micºoreazã posibilitãþile de
soluþionare a problemelor ºi deterioreazã raporturile ºi legãturile fireºti între
aspectul economic ºi social al dezvoltãrii Chiar dacã o anumitã scãdere a
producþiei se considerã normalã în condiþiile unei reforme radicale, declinul
economic înregistrat în ultima perioadã în þara noastrã a luat proporþii mult
mai mari1, conducând la micºorarea drasticã a resurselor de care dispune

                                                          
1 Într-o anumitã mãsurã declinul economic este o expresie a prelungirii ºi manifestãrii

vizibile a efectelor – lipsei de eficienþã, a vechiului sistem social economic, fiind
determinat ºi de transformãrile radicale în mecanismul de funcþionare ºi structura
economiei naþionale, la dificultãþile ºi disfuncþionaliþãþile care apar în mod iminent în
acest proces. La aceste cauze se adaugã însã ºi unele care þin de concepþia ºi
implementarea reformei: insuficienta coordonare ºi adaptare la realitãþile economiei
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în prezent economia naþionalã, necesare atât soluþionãrii problemelor
sociale, cât ºi relansãrii economiei

Pe de altã parte, o serie de “reparãrii” de naturã socialã acordate
diferitelor categorii de populaþie, deseori sub presiunea miºcãrilor
revendicative, precum ºi mãsurile de atenuare a efectelor negative în plan
social ale reformei (compensaþiile pentru majorarea preþurilor de consum,
de pildã) au absorbit ºi absorb un volum mare de resurse, în principal
necorelat cu volumul producþiei, limitând pe cele necesare investiþiilor.
“Protecþia socialã” acordatã în faþa riscurilor induse de reformã se
îndepãrteazã astfel de posibilitãþile reale ale economiei naþionale, ceea ce
conduce, îndeosebi în anumite segmente importante ale sistemului
economico-social, la o rupturã între economic ºi social Or, experienþa multor
þãri a demonstrat cã progresul social este însoþitorul firesc al progresului
economic, cã îmbunãtãþirea substanþialã ºi de duratã a condiþiilor de viaþã
ale populaþiei ºi alte obiective ale politicii sociale se realizeazã numai pe
temeiul dezvoltãrii economice, favorizând la rândul lor aceastã dezvoltare.
Nu este lipsit de interes sã amintim ºi faptul cã autonomizarea unui
segment atât de important al socialului, cum este securitatea socialã, a
condus în unele þãri est-europene, dar ºi în cele vest-europene, la o
creºtere a cheltuielilor sociale, apreciatã ca deosebit de mare; dupã pãrerea
unor specialiºti, aceasta ar constitui una din cauzele încetinirii creºterii
economice, ale crizelor care se manifestai

În þara noastrã, mãsurile de protecþie socialã promovate în prezent
au, dupã pãrerea noastrã, numai rolul de atenuare ºi temporizare a
problemelor sociale, având în schimb un efect direct ºi negativ asupra
producþiei ºi, respectiv, asupra soluþionãrii reale ºi de fond a problemelor
sociale grave cu care se confruntã populaþia. Nefiind însoþitã de mãsuri de
dezvoltare ºi stimulare a producþiei de bunuri de consum în legãturã cu
care, economia noastrã se confruntã cu un puternic deficit (liberalizarea
preþurilor, aºa cum a fost conceputã ºi aplicatã, nu s-a dovedit un
instrument eficient de stimulare a producþiei), actualele mãsuri de protecþie
socialã au un pronunþat caracter inflaþionist, determinând, în acelaºi timp,
creºterea ºomajului ºi amplificarea blocajelor financiare ºi materiale din
economie, aducerea întreprinderilor în situaþia de crizã ºi, în consecinþã,
scãderea producþiei

                                                                                                                                             
româneºti a masurilor de reformã, neluarea In considerare în fundamentarea acestor
mãsuri a reacþiei agenþilor economici etc.
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Astfel, dacã avem în vedere cã, de pildã, compensaþiile pentru
creºterea preþurilor de consum sunt acordare din fondul de salarii al
unitãþilor economice, acest mecanism de protecþie conduce la creºterea
costurilor. În consecinþã, pentru supravieþuire (având în vedere ºi creºterea
preþurilor la materii prime, materiale ºi energie), întreprinderile vor proceda
fie la renunþarea la o parte din forþa lor de muncã, aceasta însemnând
ºomaj, fie la creºterea preþurilor de vânzare ale produselor lor. În cazul în
care ºomajul va creºte (ºi probabilitatea pare a fi foarte mare, dacã avem în
vedere ºi restructurarea economiei) dincolo de problemele pe care le ridicã
necesitatea recalificãrii forþei de muncã ºi a creãrii de noi locuri de muncã,
va spori presiunea asupra bugetului de protecþie în caz de ºomaj, care
trebuie sã dispunã de suficiente fonduri pentru asigurarea ajutorului de
ºomaj ºi a compensaþiilor cuvenite ºomerilor. Este greu de crezut cã aceste
resurse vor putea fi obþinute atâta timp cât producþiile nu cresc substanþial
în cazul în care soluþia adoptatã la nivelul unitãþilor economice este de a
recurge Ia creºterea preþurilor (soluþie practic inevitabilã, dupã pãrerea
noastrã), aceasta înseamnã un nou pas pe spirala inflaþiei, cu consecinþe
dezastruoase asupra puterii de cumpãrare a majoritãþii populaþiei Din
pãcate, cele douã fenomene (inflaþia ºi ºomajul) se manifestã concomitent,
potenþându-se reciproc, iar aºa-numitele mãsuri de protecþie socialã îºi
pierd rapid semnificaþia, accentuând în fapt elementele de crizã, atât în
sfera socialã, cât ºi în cea economicã.

Acordarea de compensaþii pentru creºterea preþurilor de consum, într-
un volum reprezentând aproape 70% din salariul mediu are totodatã un
puternic impact asupra nivelãrii câºtigurilor din muncã ale salariaþilor:
aceasta ºi datoritã faptului cã volumul mare al compensaþiilor absoarbe
mare parte din resursele pe care unitãþile economico le puteau aloca pentru
diferenþierea mai mare a salariilor ºi constituirea unui sistem stimulativ de
retribuire a lucrãtorilor. În acest fel este limitat câmpul de manifestare a
liberalizãrii salariilor tocmai în direcþia necesarã - impulsionãrii creºterii
producþiei Accentuarea funcþiei sociale a repartiþiei vine astfel în contradicþie
cu funcþiile de stimulare de echilibru ale repartiþiei, iar în condiþiile noastre
realizarea fiecãreia dintre aceste funcþii are o importanþã capitalã.

În plus, dacã ne referim la compensaþii ºi ajutorul de ºomaj, la pilonii
sistemului de protecþie socialã care însoþesc reforma din þara noastrã,
trebuie subliniat faptul cã, dincolo de cheltuielile mari pe care le presupun ºi
implicaþiile nefavorabile asupra producþiei ºi echilibrului economic, ele nu se
materializeazã într-o protecþie socialã realã în faþa riscurilor inflaþiei ºi
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ºomajului Chiar în condiþiile asigurãrii compensaþiilor ºi ajutorului de ºomaj,
nivelul de trai al populaþiei înregistreazã o scãdere considerabilã, ºi din
pãcate, acesta este, dupã pãrerea noastrã, doar începutul unui proces de
erodare continuã ºi greu de stopat, dacã avem în vedere semnalele
înregistrate pânã în prezent privind mersul reformei ºi funcþionalitatea
sistemului” economico-social.

Studiul problemelor sociale cu care se confruntã în prezent þara
noastrã relevã importanþa pe care o prezintã pentru reuºita reformei
cunoaºterea acestor probleme, a mecanismului de evoluþie a acestora sub
impactul mãsurilor de reformã economicã, precum ºi a efectului pe care
modul de soluþionare a lor o are asupra mersului reformei, în general în
opinia noastrã, cunoaºterea problemelor sociale ºi a evoluþiei acestora se
constituie într-un important element de diagnozã privind starea ºi funcþiona-
litatea sistemului economico-social, o premisã fundamentalã pentru evaluãri
corecte în scopul stabilirii direcþiilor de acþiune, ritmului ºi mãsurilor concrete
de reformã.

Un loc aparte în alegerea strategiei reformei, a cãilor ºi etapelor
realizãrii ei îl ocupã cunoaºterea costului social al reformei în sens mai
restrâns1 ºi privitã din perspectivã economicã, aceastã categorie cuprinde
totalitatea cheltuielilor antrenate de protecþia socialã în faþa riscurilor induse
de reformã ºi pierderilor de resurse pe care Ie înregistreazã populaþia sub
impactul direct al reformei Pentru reuºita reformei prezintã o importanþã
hotãrâtoare evaluarea acestui cost în diferite variante de strategie a
reformei ºi judecarea dimensiunii ºi structurii lui, în strânsã corelaþie cu
costul economic al reformei, într-o viziune pe termen scurt ºi lung
deopotrivã, cunoscând, totodatã, posibilitãþile societãþii de a-l acoperi ºi
testând capacitatea ºi disponibilitatea populaþiei de a-I suporta. Deºi
aceastã evaluare este o operaþiune extrem de complexã ºi dificilã, marcatã
de o multitudine de elemente de incertitudine, suntem de pãrere cã este
indispensabilã în procesul fundamentãrii reformei. De asemenea, pe
parcursul realizãrii reformei, se impune evaluarea permanentã a costului
sãu efectiv, în vederea aprecierii corectitudinii alegerii iniþiale a cãilor ºi
instrumentelor, a concordanþei a-cestora cu starea de fapt a economiei ºi
comportamentul agenþilor economici ºi pentru adoptarea operativã a
                                                          
1 În sensul sãu larg, costul social al reformei cuprinde totalitatea cheltuielilor necesare

soluþionãrii problemelor sociale (atât a celor vechi asumate în timp, dar ºi a celor noi,
generate de reformã), precum ºi totalitatea pierderilor de resurse ºi daunelor pe care Ie
înregistreazã populaþia ºi societatea în cursul reformei.
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corecþiilor necesare. În acest context, este foarte importantã distingerea
acelor elemente ale costului care þin de existenþa ºi apariþia unor factori
obiectivi de cele determinate de erori în concepþia ºi implementarea
reformei.

Pornind de la aceste considerente, echipa de cercetare din care fac
parte ºi-a indus în programul de muncã studierea costului social al tranziþiei.
Aceasta urmeazã unei cercetãri privind pragul de sãrãcie în þara noastrã.
Programul privind costul social al tranziþiei îºi propune abordarea
problemelor teoretico-metodologice ale definirii acestei categorii ale
identificãrii ºi evaluãrii componentelor sale, precum ºi unele estimãri ale
costului protecþiei în faþa riscurilor ºomajului ºi scãderii puterii de cumpãrare
a populaþiei în condiþiile inflaþiei ale protecþiei împotriva sãrãciei. Avem, de
asemenea, în vedere costul reformei sistemului securitãþii sociale. Dincolo
de angajarea în dezbaterea problemelor tranziþiei unul din obiectivele
majore ale acestei lucrãri este acela de a oferi câteva puncte de reper utile
pentru o mai bunã fundamentare sub aspect social a reformei sistemului
social-economic, înþelegând cã în acest mod rãspundem datoriei pe care o
avem în calitate de cercetãtori de a contribui la fundamentarea ºtiinþificã a
strategiei reformei la soluþionarea problemelor grele cu care se confruntã în
prezent societatea româneascã.



COORDONATE ªI INSTRUMENTE
ALE POLITICII FAMILIALE

Grigore VÂLCEANU

Familia, ca fenomen social ºi istoric complex, este definitã în ºtiinþele
sociale, în principal, în perspectivã sociologicã ºi juridicã. Fãrã a ne propune
o analizã a diferitelor definirii date familiei în literatura de specialitate,
menþionãm cã familia ca formã complexã de relaþii biologice, sociale, atât
materiale cât ºi spirituale, reprezintã cea mai trainicã formã de comunitate
umanã.

În literaturã existã ºi pãreri privind existenþa unei crize a familiei
contemporane, într-o fazã acutã de tranziþie, fãrã un viitor previzibil, urmare
a schimbãrilor intervenite atât în structura ºi dimensiunea familiei, cât ºi m
funcþiile acesteia. Alþi autori afirmã categoric cã familia nu ºi-a pierdut rolul
în cadrul societãþii, ci suferã numai o modificare funcþionalã, datoritã
încercãrii ei de a se ajusta la schimbãrile social-economice”..

Familia este deci un grup social istoriceºte constituit, determinat sub
influenþa conjugatã a unor multitudini de factori: socio-economici, politici,
juridici, culturali, educaþionali.

În ultimele douã decerni îndeosebi familia a cunoscut în întreaga
lume, inclusiv în România, sub influenþa conjugatã a unui complex de
factori, intre care un rol deosebit revine proceselor de industrializare ºi
urbanizare ºi de migraþie internã ºi internaþionalã, profunde schimbãri care
au vizat îndeosebi dimensiunea ºi funcþiile sale precum ºi relaþiile familiale.
În general, are loc trecerea de la familia tradiþionalã, numeroasã, structuratã
pe mai multe generaþii, la familia nuclearã, compusã din soþ, soþie uniþi prin
cãsãtorie legalã ºi un anumit numãr de copii minori. În societãþile
dezvoltate, schimbarea se referã la trecerea de la familia nuclearã la o
diversitate de modele familiale, în unele þãri familia nuclearã încetând chiar
de a mai fi tipul de familie dominant.

Familia îºi îndeplineºte menirea în societate prin intermediul funcþiilor
sale.

Diferiþi autori au clasificat funcþiile familiei în raport cu accentul pe
care ei l-au pus pe unele sau altele din aspectele funcþionale ale vieþii de
familie.
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Existã bineînþeles multe clasificãri ale funcþiilor familiei
Sociologul american T. Parsons considerã drept fundamentale douã

funcþii ale familiei:
− socializarea primarã a copiilor pentru a deveni membri ai societarii

date,
− stabilirea personalitãþii adulþilor.
Parsons trateazã familia ca un tip special de microgrup,în care rolul

tatãlui constã mai ales în mdeplinirea unor sarcini (cu rol instrumental); rolul
mamei, centrat mai mult pe emoþii, este expansiv. În aceastã opticã, rolurile
celor doi parteneri în cuplu sunt concepute, în principal, ca bazã a funcþiei
de socializare a familiei.

Sociologul român H.H. Stahl clasificã funcþiile familiei în douã grupe
mari:

A. Funcþii interne:
I. Funcþii biologico-sanitare (procreare, creºterea copiilor, asigurarea

condiþiilor sanitare de dezvoltare normalã a tuturor membrilor).
II. Funcþii economice (de realizare de venituri, organizarea

gospodãriei pe baza unui buget comun).
III. Funcþii pedagogico-educative (educarea ºi instruirea copiilor,

favorizarea dezvoltãrii personalitãþii membrilor familiei).
IV. Funcþii morale (crearea climatului moral ºi cultural).
B. Funcþii externe
I. Funcþii de justã încadrare în viaþa socialã (încadrarea în procesul de

producþie, încadrarea vieþii de familie în ansamblul vieþii sociale).
Prof. H. Stahl oferã ºi o schemã a condiþiilor de viaþã socialã de care

depinde funcþionalitatea normalã a vieþii de familie (condiþii externe, interne,
subiective).

Funcþia economicã în toatã complexitatea sa, prin modificãrile suferite
este organic legatã, mai mult poate decât celelalte Funcþii de schimbãrile la
nivelul tipului de familie prin trecerea de la forma tradiþionalã ruralã la tipurile
familiale de azi.

Funcþia de socializare a familiei, alãturi de cea de asigurare a
securitãþii efective ºi psihice a adulþilor, constituie una din funcþiile
fundamentale ale familiei: acestor funcþii li se atribuie ºi calitatea de funcþii
cu caracter universal ale familiei.

Familiei li revine deci responsabilitatea de a asigura nu numai
îngrijirea fizicã a descendenþilor, ci ºi dezvoltarea potentelor lor intelectuale,
îndeosebi prin rolul ei deosebit în identificarea aptitudinilor ºi predispoziþiilor
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acestora; ea constituie cadrul în care se contureazã personalitatea
individului în primii ani de viaþã. Aceasta nu înseamnã a nega faptul cã
peste fundamentul pe care-l oferã familia se aºeazã alte tipuri de educaþie,
cã societatea este aceea care completeazã lacunele educaþiei familiale.

Considerãm cã, cu atât mai mult în societatea modernã, caracterizatã
printr-o înaintare în ritm accelerat pe drumul cunoaºterii, în general, al
civilizaþiei ºi al culturii, atât actorul familial, cât ºi instituþiile sociale sunt
chemate sã exercite o acþiune conjugatã în vederea identificãrii ºi dezvoltãrii
resurselor pe care le poseda individul în mod potenþial, având în vedere
solicitarea crescândã a întregii capacitãþi spirituale a omului.

Unele Funcþii ale familiei, esenþiale prin importanþa lor, de a asigura
procrearea, scoaterea în lume ºi educarea copiilor, de a inocula afecþiune ºi
dragoste, de a asigura viaþa ºi îngrijirea, de a se ocupa de membrii familiei
în vârstã ºi handicapaþi, de a inocula sensul disciplinei ºi de a oferi un climat
reconfortant, rãmân printre cele mai constante ale familiilor, dar ele nu sunt
exersate numai în sinul familiei.

Alte Funcþii au fost cu deosebire subiecte de modificãri datoritã
faptului tehnologic, factorilor economici, condiþiilor locale, ale mediului
cultural, schimbãrilor în felul de a considera valoarea ºi relaþiile cu membrii
comunitarii ºi datoritã intervenþiilor guvernamentale ºi altor organisme
sociale. Este vorba, în special, de activitãþi remuneratoare (producþie,
transformarea ºi comercializarea bunurilor ºi serviciilor); activitãþile
menajere (bucãtãrie, curãþat, spãlat ºi activitãþi necesare pentru obþinerea
apei, combustibilului ºi hranei); activitãþi de învãþare cuprinzând normele ºi
perspectivele socioculturale; de educaþie, de sãnãtate ºi nutriþie;
participarea la viaþa socialã (vizite între prieteni ºi vecini, participarea la
viaþa ºi organizaþiile sociale ºi culturale, ceremonii religioase, sãrbãtori,
evenimente sportive etc.).

Unele din aceste Funcþii nu sunt exercitate decât în timpul anumitor
faze ale ciclului de viaþã familialã. Sarcina, copilãria, educarea copiilor ºi
relaþiile cu ºcoala sunt exemple evidente. Acestea sunt funcþiile exercitate în
sânul familiei care creeazã un sens al societãþii, al apartenenþei ºi al
idealului; ele fortificã familiile pe plan psihologic ºi afectiv ºi sunt esenþiale
pentru stabilitatea, coeziunea ºi supravieþuirea lor.

Repartiþia acestor Funcþii intre membrii familiei variazã considerabil
dupã tradiþie, mediu cultural, sisteme de valoare, ipoteze reþinute,
personalitãþi ºi competenþe, ii exercitarea funcþiilor sale, familia funcþioneazã
ca un sistem care înlesneºte viaþa membrilor sãi, li pune în contact ºi le
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permite adaptarea ºi confruntarea punctele lor de vedere, chiar dacã
aspiraþiile, aptitudinile ºi potenþialitãþile lor nu sunt identice.

Rolurile ºi responsabilitãþile membrilor familiei sunt funcþie de ceea ce
ei aºteaptã urni de la alþii ºi de comportamentul lor în exercitarea funcþiilor
lor. Repartizarea lor este inegalã în interiorul aceleiaºi familii ºi diferã dupã
familii. Ii se acordã o importanþã variabilã dupã culturã, ceea ce contribuie
mult la determinarea modului în care puterea este exercitatã de diverºi
membri ai familiei ºi, deºi, felul în care se deruleazã procesul de luare a
deciziilor în familie. Unul din procesele cele mai importante asociate la
modernizare este trecerea deja repartizarea tradiþionalã la o mai mare
partajare a rolurilor ºi responsabilitãþilor. În consecinþã, este important de a
nu se considera familia ca o instituþie monoliticã, ci ca una în care rolurile,
privilegiile, satisfacþiile, opþiunile ºi obligaþiile sunt foarte diferite în funcþie de
vârstã, sex ºi rolul productiv pe care îl exercitã.

Procesul de dezvoltare economicã ºi socialã are, prin consecinþele
indirecte ºi neprevãzute ale diverselor politici ºi programe ºi activitãþi pe
care acest proces le antreneazã, repercusiuni importante asupra familiilor.

În cadrul procesului de elaborare a programelor de dezvoltare de
cãtre factorii de decizie în procesul trecem la economia de piaþã, familia
trebuie luatã mai mult în consideraþie. Cu alte cuvinte, bunãstarea familiei
trebuie sã constituie în mod sistematic un important punct de referinþã
pentru factorii de decizie, sub forma unei politici ºi programe coordonate
care sã sprijine familiile în sensul constituirii ºi stabilitãþii lor în vederea
îndeplinirii Funcþiilor pe care le au în societate.

Elaborarea unei politici familiale coerente a devenit absolut necesarã
în þara noastrã, fie ºi datoritã urmãtoarelor douã considerente:

− efectele nedorite, unele de mare amploare, ale procesului de
dezvoltare anterior revoluþiei, asupra familiei;

− faptul cã pânã în prezent accentul a fost pus mai mult pe individ ºi
foarte rar asupra familiei.

În literatura de specialitate politica are accepþiuni foarte diverse,
existând:

− politici explicite, care presupun programe specifice vizând
atingerea unor obiective precise ºi explicite privind familia, un
ajutor acordat în mod expres familiei;

− politici implicite, care presupun programe care nu vizeazã în mod
direct familia, dar care o influenþeazã (ajutoarele care se acordã
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mamelor, copiilor, persoanelor în vârstã, handicapaþilor, educaþie,
sãnãtate etc.).

Este necesarã deci elaborarea unei politici familiale globale, care sã
abordeze într-o manierã coordonatã ºi sistematicã problema adoptãrii ºi
aplicãrii unei legislaþii care sã acopere cea mai mare parte a nevoilor
recunoscute ale familiilor. O asemenea politicã urmãreºte sã modifice
mediul, în ansamblul sãu, în care familia fiinþeazã, pentru ca aceasta sã
poatã simþi efectiv posibilitatea ºanselor sale de a trãi mai bine. În acest
context, accentul se pune pe creºterea nivelului de viaþã, deci pe crearea
sau promovarea de condiþii familiale satisfãcãtoare.

Aºadar, adoptarea unei juste politici familiale nu se poate face fãrã
reconsiderarea rolului familiei în viaþa indivizilor, contrar tendinþelor riscante
manifestate frecvent în ultima vreme de a acorda primordialitate
problemelor sociale ale individului, uitând a-l integra în grupul familial.

O politicã familialã trebuie sã aibã în vedere mai multe considerente,
dintre care cele mai importante sunt:

− considerentele demografice (creºterea sau reducerea populaþiei ºi
de aici adoptarea unor stimulente specifice);

− considerente economice (ameliorarea ºi garanþia veniturilor
familiale, redistribuirea verticalã a veniturilor de la cei mai bogaþi la
cei mai sãrad, redistribuirea orizontalã între cei care au copii ºi cei
care nu au, stimularea familiilor mai defavorizate - cu venituri miri,
numeroase, pãrinþi singuri; asistenþã economicã pentru a
compensa parþial cheltuielile suplimentare care sunt induse de
prezenþa copiilor dacã politica demograficã vizeazã creºterea
natalitãþii, deschiderea de posibilitãþi analoge pentru copii indiferent
de venitul pãrinþilor, favorizarea familiilor monoparentale etc.

Pentru a elabora politici familiale raþionale este necesar sã se
cunoascã exact nevoile acestora, tendinþele evoluþiei lor, problemele cu
care se confruntã ºi resursele de care se dispune. Aceasta este însã foarte
dificil pentru cã familiile ºi mediul în care ele trãiesc evolueazã foarte rapid
ºi sunt din ce în ce mai puþin stabile.

Nevoile trebuie identificate “obiectiv” de cãtre responsabilii politicii
familiale þinând cont de ceea ce ei estimeazã mai avantajos pentru
populaþie. Care sunt mãsurile care au efect sã ajute ºi sã consolideze
familia ºi care sunt cele contrare? Toate tipurile de familii se gãsesc slãbite
în acelaºi ritm? care sunt cele întãrite ºi care sunt cele slãbite?
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Dat fiind cã majoritatea politicilor ºi programelor în favoarea familiilor
nu sunt noi, una din sarcinile principale constã în a evalua schimbãrile ce
sunt antrenate de mãsurile aplicate în trecut Pentru a elabora politici
familiale nu este suficient sã se ºtie ce schimbãri au intervenit, dar trebuie
în mod egal sã se cunoascã factorii care le-au provocat ºi sã se înþeleagã
raþiunea lor. Analiza efectelor sociale este un instrument util pentru a decela
aceºti factori.

Obiectivul fundamental al oricãrei politici familiale trebuie sã-l
constituie creºterea bunãstãrii întregului grup familial prin îmbunãtãþirea
condiþiilor de existenþã ale familiilor, cu influenþã asupra unuia sau altuia,
sau concomitent asupra câtorva din urmãtoarele aspecte: aspectul material
al vieþii de familie, cel cultural, spiritual, deopotrivã relaþiile intrafamiliale,
deþinerea anumitor statusuri ºi roluri în cadrul familiei de cãtre membrii sãi.
Numai o prosperitate realã a familiei poate sã asigure întãrirea stabilitãþii,
coeziunii ºi funcþionalitãþii sale ºi, în consecinþã, a rolului sãu în
colectivitatea în care se integreazã, astfel încât sã poatã constitui în fapt, ºi
nu doar declarativ, celula de bazã a societãþii

La realizarea acestei coordonate, a acestui obiectiv final pot concura
diverse alte obiective parþiale, coordonate cu maximã atenþie ºi vizând unele
sau altele dintre aspectele vieþii de familie.

Din studiile O.N.U., bazate pe informaþii din þãri care elaboreazã
politici familiale, se pot distinge col puþin trei grupe principale de probleme
referitoare la familie ºi anume:

a) interesul pe care colectivitatea îl manifestã privind mamele ºi
copiii;

b) atenþia acordatã cuplurilor tinere în vederea întemeierii unui cãmin
viabil, concretizatã în dispoziþii care sã vinã în întâmpinarea
nevoilor lor;

c) gãsirea unor modalitãþi de conciliere a maternitãþii ºi a prestãrii
unei activitãþi în afara cãminului.

Obiectivele familiale care vizeazã fie principalele probleme privind
viaþa de familie, fie domeniile care o influenþeazã cu precãdere, se clasificã
în mai multe grupe.

Într-o primã grupã se constituie acele obiective care vin în sprijinul
funcþiei de procreare a familiei, a creºterii ºi educãrii copiilor. Se urmãreºte
în acest context ca toþi copili sã beneficieze de ºanse egale, indiferent de
familiile de provenienþã - bogate sau sãrace - ºi împãrþirea
responsabilitãþilor între familiile cu ºi fãrã copii.



225

O a doua grupã de obiective se referã la marile domenii economice ºi
sociale care influenþeazã familia, cum sunt: învãþãmântul, sãnãtatea, starea
de nutriþie a populaþiei, condiþiile de locuit, posibilitãþile de ocupare, serviciile
de planificare a familiei, astfel încât inegalitãþile sociale sã nu se perpetueze
de-a lungul generaþiilor. Aici se încadreazã ºi preocuparea de atenuare a
disparitãþilor în dezvoltarea dintre regiuni sau dintre zonele rurale ºi urbane,
precum ºi aceea de menþinere ºi ameliorare a calitãþii mediului social.

Pentru a rãspunde într-adevãr acestor coordonate ºi obiective ale
politicii familiale este necesarã o coordonare atentã a tuturor acestor politici
sectoriale în funcþie de realitãþile sociale.

O a treia mare grupã de obiective priveºte înseºi relaþiile din sinul
familiei. Prin ajutorul acordat familiei, cu aceastã orientare se urmãreºte
stabilirea unor roluri mai echitabile între parteneri, conducând la
democratizarea relaþiilor familiale. Aceasta cu atât mai mult cu cât studiile
O.N.U. estimeazã cã “relaþiile private nu pot fi diferite, din punct de vedere
al caracterului, de relaþiile sociale din mediul extrafamilial ºi cã acestea din
urmã nu pot fi cu adevãrat democratice dacã relaþiile private din sânul
familiei îºi conservã caracterul tradiþional ºi inegalitar”.

Pentru realizarea acestui gen de obiective, de coordonate ale politicii
familiale, mijloacele þin în bunã parte ºi de domeniul legislaþiei, acordând
consacrare juridicã egalitãþii partenerilor în drepturi ºi obligaþii, dintre care se
detaºeazã dreptul egal la muncã, iar în cazul dizolvãrii familiei împãrþirea în
mod egal a bunurilor achiziþionate de parteneri.

O ultimã grupã de obiective deosebit de importantã se referã la
mãsura în care trebuie sã revinã puterii publice preocuparea de a gãsi
soluþii diverselor probleme ale vieþii de familie; la identificarea acelui prag de
intervenþie sau a acelor metode prin care factorul de decizie, guvernul, nu
riscã sã se substituie familiei, ci doar sã o ajute în îndeplinirea funcþiilor
sale, având în vedere cã viaþa de familie aparþine totuºi domeniului privat; la
o recunoaºtere a faptului cã nici un program nu poate fi în egalã mãsurã
profitabil tuturor familiilor, veghind ca col puþin ajutorul acordat unora sã nu
se facã neapãrat în detrimentul altora.

Desigur, în cadrul elaborãrii politicii familiale, o mare importanþã
trebuie acordatã stabilirii principalelor mijloace, instrumente de acþiune.
Experienþa internaþionalã aratã cã acestea diferã, sunt specifice,
corespunzãtoare fiecãrui obiectiv, fiecãrei funcþii de familie: economice,
educative, culturale etc. Considerãm însã de cea mai mare importanþã
instrumentele economice a cãror justã utilizare este fundamentalã ºi pentru
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sporirea potenþialitãþii ºi efectelor celorlalte instrumente cu caracter
educativ, cultural etc.

În lucrarea noastrã ne-am oprit ºi ne oprim cu deosebire asupra
instrumentelor

economico pentru realizarea funcþiei biologice a familiei, asigurãrii
veniturilor familiei, a funcþiei de consum, a asigurãrii condiþiilor de locuit ºi
asistenþei medicale ºi sociale a familiei.

Utilizarea fiecãrui instrument economic în realizarea funcþiilor familiei
în þara noastrã trebuie sã fie ºi este determinatã de:

− analiza stãrii actuale privind realizarea funcþiilor familiilor,
− obiectivul urmãrit în cadrul fiecãrei funcþii familiale;
− resursele disponibile ºi previzibile ale economiei ºi agenþilor

economici.
În procesul aplicãrii politicii familiale utilizarea instrumentelor vizeazã

domeniile care, în etapa respectivã, concentreazã principalele probleme
legate deviata de familie (preocupãrile de ordin demografic, întâmpinarea
riscului de pierdere a venitului prin ºomaj, asigurarea de bãtrâneþe, a
familiilor defavorizate, a handicapaþilor etc.).

Consumul global al familiei, domeniu prioritar al politicii familiale

- Consideraþii preliminare
Integrat organic sistemului economico-social al reproducþiei,

consumul familiei, prin complexul sãu de funcþii, constituie o componentã
esenþialã de determinare a nivelului de trai al populaþiei. Politica promovatã
în domeniul consumului reflectã concepþia statului cu privire la modul de
satisfacere a nevoilor sociale. Conþinutul ei este dat de totalitatea acþiunilor
de orientare, organizare ºi conducere a consumului în vederea realizãrii
unor obiective privind nivelul ºi structura acestuia, scop în care statul
foloseºte un set de pârghii ºi instrumente specifice. În condiþiile politicii
sociale, obiectivele privind consumul populaþiei se integreazã sistemului de
obiective privitoare la nivelul de trai ºi calitatea vieþii.

Reexaminând evoluþia conþinutului politicii consumului în alte þãri, în
literatura de specialitate se apreciazã cã, deºi creºterea nivelului de trai a
fost recunoscutã ca finalitate absolutã a dezvoltãrii economice pânã spre
sfârºitul anilor ‘60, în afara unor formulãri generale privind obiective sociale,
nu a existat o politicã consolidatã pentru îmbunãtãþirea condiþiilor de viaþã,
care sã abordeze sistematic nivelul de trai cu principala sa componentã,
consumul populaþiei. Dupã 1960 preocupãrile în acest domeniu s-au
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intensificat în general, momentul abordãrii concrete a problemelor con-
sumului într-o manierã care sã dea conþinut unei politici de domeniu se
circumscrie anilor ‘60-70, când se considerã cã în evoluþia sa a fost
depãºitã faza satisfacerii cantitative a nevoilor fundamentale esenþiale

Atenþia specialã abordatã problemelor consumului începând cu
aceastã perioadã are mai multe explicaþii. Prima constã în crearea unor
condiþii noi pentru abordarea complexã a problemelor calitãþii vieþii, a
conþinutului ºi a factorilor de care depinde, odatã cu rezultatele pozitive
obþinute în procesul dezvoltãrii economico. A doua are în vedere
accentuarea procesului de conducere ºtiinþificã a societãþii care a coprins
într-un conþinut nou întreaga viaþã socialã, în cadrul acestui proces
remarcându-se ºi tendinþa inversã, respectiv preocuparea crescândã pentru
integrarea problematicii sociale în procesul elaborãrii politicilor de reglare a
proceselor economice. A treia este legatã de creºterea rolului factorului
politic în determinarea nivelului de trai ºi calitãþii vieþii, în stabilirea efectivã a
formelor ºi mijloacelor de armonizare a cerinþelor procesului satisfacerii
nevoilor cu progresul economic.

Conþinutul ºi dimensiunea obiectivelor privind consumul populaþiei se
formuleazã în raport cu condiþiile concrete, naþionale, de o mare diversitate,
legate de stadiul sau etapa de dezvoltare a fiecãrei þãri, de nivelul de
dezvoltare a forþelor de producþie, de particularitãþile structurilor economico-
sociale. Aceastã varietate de condiþii în care se elaboreazã politicile de
consum genereazã în mod firesc deosebiri în conþinutul obiectivelor, în
mecanismele ºi pârghiile economice utilizate, în modul de îmbinare a
instrumentelor folosite.

Referitor la conþinutul ºi modalitãþile de realizare a unei politia
ºtiinþifice în domeniul consumului, preocupãrile economiºtilor din unele þãri
se orienteazã în trei direcþii principale: a) perfecþionarea mecanismelor de
elaborare a politicilor de consum; b) adecvarea conþinutului lor la condiþiile
concrete din fiecare etapã de dezvoltare economicã; c) perfecþionarea
mecanismului de dirijare a procesului consumului prin instrumente adecvate
acestui domeniu. În cadrul acestor direcþii se insistã în primul rând pe
studierea sistemului nevoilor sociale ºi a dinamicii acestora, a delimitãrii
celor care au o anumitã stringenþã a determinãrii normelor de consum
pentru anumite categorii de nevoi care sã serveascã orientãrii
consumatorului spre nivelul optim de acoperire a acestora. Toate acestea
constituie fundamente teoretice ce stau la baza elaborãrii sistemului de
obiective. În al doilea rând, se urmãreºte perfecþionarea mecanismului de



228

elaborare a sistemului de obiective în legãtura sa nemijlocitã cu celelalte
obiective economice prevãzute în fiecare etapã de dezvoltare, urmãrindu-se
soluþionarea temporal-optimã a contradicþiilor din sfera relaþiilor de consum.
În al treilea rând, se insistã pe adecvarea modalitãþilor de conducere a
procesului consumului la cerinþele unui comportament de consum care sã
contribuie la satisfacerea nevoilor umane ºi la dezvoltarea capacitãþilor
creatoare ale oamenilor.

Conducerea procesului consumului se realizeazã în mod direct prin
determinarea proporþiilor economice ºi indicatorilor globali privind consumul
populaþiei ºi indirect prin acþiunea regulatoare a unor pârghii ºi instrumente
de naturã economicã, psihologicã sau administrativã. Cu ajutorul
instrumentelor economice - oferta de mãrfuri, veniturile bãneºti ºi preþurile
de consum - comportamentul consumatorului poate fi orientat în anumite
direcþii stabilite în raport cu conþinutul ºi dinamica sistemului de nevoi
sociale ºi în condiþiile economice concret realizabile pentru desfãºurarea
procesului consumului.

Prin instrumentele sau pârghiile social-psihologice - reclama,
publicitatea, educaþia - se acþioneazã asupra elementelor de naturã
extraeconomicã care intervin în consum (tradiþiile. obiceiurile, relaþiile de
consum din familie), iar prin cele de naturã administrativã (reglementãri
legale privind constituirea infrastructurii, sistemului de asigurare ºi garantare
a calitãþii, reglementãri privind cantitatea de produse distribuite populaþiei
etc.) se acþioneazã asupra condiþiilor ºi cadrului de desfãºurare a procesului
consumului

Stabilirea obiectivelor, a direcþiilor de acþiune ºi adecvarea
instrumentelor de orientare a procesului consumului (populaþiei, familiei,
individului) au drept punct de plecare analiza nevoilor de consum ºi a
resurselor necesare pentru satisfacerea acestora.

Problematica nevoilor este esenþialã din mai multe motive. În primul
rând, pentru cã prin determinarea lor social-economicã, ele intervin în
reproducþia socialã ca forþã motrice a producþiei; în al doilea rând, pentru cã
complexul de nevoi evolueazã în procesul dezvoltãrii, dinamic ºi structural
dupã anumite legitãþi proprii, care trebuie cunoscute; în al treilea rând,
pentru cã, în timp, s-a dovedit nu numai utilã, dar ºi necesarã pentru
sporirea eficienþei sociale a consumului populaþiei orientarea procesului de
formare a nevoilor; în al patrulea rând, pentru cã politica consumului se
realizeazã etapizat. În aceste condiþii, pentru stabilirea obiectivelor concrete
ale fiecãrei etape este necesar sã se cunoascã gradul efectiv atins în
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satisfacerea nevoilor de consum la fiecare categorie de populaþie, precum ºi
volumul ºi stringenþa nevoilor nesatisfãcute. Aceste elemente sunt necesare
factorului de decizie în stadiile de fundamentare a politicii consumului pentru
stabilirea obiectivelor ºi a unor prioritãþi în realizarea lor.

Prioritãþile ºi preferinþele se manifestã însã în primul rând la nivel
familial ºi individual. Cunoaºterea ºi însuºirea lor de cãtre factorul de
decizie în materie de consum stau la baza determinãrii volumului ºi
structurii ofertei de mãrfuri ºi servicii, a nivelului veniturilor ºi preþurilor cu
amãnuntul. Aceasta nu înseamnã însã cã ele sunt preluate automat ºi
integral. Practica socialã a arãtat cã nevoi importante ale omului nu îºi
gãsesc întotdeauna manifestarea obiectivã adecvatã. Este motivul principal
pentru care stabilirea unui sistem de prioritãþi sociale de satisfacere a
nevoilor de cãtre factorul de decizie ºi orientarea procesului de formare a
acestora este necesarã.

Este posibilã însã ºi situaþia când sistemul de prioritãþi sociale diferã
de cel constituit la nivelul individual, fiind impus consumatorilor ca un dictum
al unor condiþii economice mai deosebite în acest caz, prin dimensiunile
ofertei ºi prin miºcarea preþurilor se poate Interveni asupra
comportamentului de consum, dar situaþia este generatoare de contradicþii
ºi insatisfacþii. Ele sunt alimentate de faptul cã, în procesul satisfacerii
nevoilor, oameni dobândesc o anumitã experienþã. În condiþii de conver-
genþã a sistemului de prioritãþi sociale cu cele constituite la nivel individual,
situaþie col mai clar evidenþiatã de echilibrul dintre cerere ºi ofertã - instituit
fãrã intervenþii forþate asupra libertãþii de cheltuire a veniturilor - consumul
determinã o satisfacþie a consumatorului, legatã, în primul rând, de modul în
care acesta a reuºit sã-ºi acopere nevoile cu veniturile sale disponibile.

Când aceastã satisfacþie nu este perceputã sau nu corespunde
efortului de cumpãrare, deºi nevoia este acoperitã, “eficienþa socialã” a
actului consumului este discutabilã, în literatura privitoare la
comportamentul de consum se considerã cã intervenþia factorului de
decizie, prin instrumentele economico pe care le are la dispoziþie, dincolo de
respectarea posibilitãþii de alegere a cantitãþilor ºi calitãþilor produselor pe
care consumatorul le considerã oportune pentru satisfacerea nevoilor sale,
imprimã politicii în domeniul consumului un caracter forþat, anormal.
Corespunzãtor judecãþii subiective a consumatorului, progresul sãu pe
planul consumului se mãsoarã prin creºterea continuã, chiar egalã de la un
an la altul, dacã este posibil, a volumului fizic al consumului. Creºterea
puterii sale de cumpãrare trebuie sã permitã consumatorului ca pe baza
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experienþei acumulate sã poatã sconta col puþin pe menþinerea volumului de
bunuri ºi servicii, dar de o calitate mai bunã sau în condiþiile aceleiaºi calitãþi
pe un volum sporit

Cea de-a doua coordonatã m funcþie de care se elaboreazã politica
consumului, o reprezintã resursele necesare pentru satisfacerea nevoilor de
consum. Dimensiunile resurselor pentru consumul populaþiei se stabilesc în
procesul conducerii directe prin stabilirea indicatorilor ºi proporþiilor
economico care Ie determinã. Determinarea acestor indicatori de resurse,
precum ºi a proporþiilor economico ºi echilibrelor intersectoriale se
fundamenteazã pe teza teoreticã potrivit cãreia mãrimea ºi miºcarea
fondului de consum este determinatã de dinamica venitului naþional, a
fondului de dezvoltare, de eficienþa utilizãrii acestuia, de rata medie a
acumulãrii, de coeficientul efortului de dezvoltare ºi de rata medie a
consumului.

Dependenta resurselor pentru consum ºi acumulare neproductivã de
venitul naþional ºi de opþiunea de utilizare a acestuia se explicã, în primul
rând, prin faptul cã nivelul ºi structura consumului depind de dimensiunile
producþiei de bunuri ºi servicii ºi de infrastructura consumului, care la rândul
lor influenþeazã masa ºi gradul de eficienþã a potenþialului productiv
acumulat; în al doilea rând, ritmul creºterii producþiei ºi volumului fondului
de consum sunt condiþionate de-ritmul acumulãrii în ramurile industriale
producãtoare de bunuri de consum. Creºterea pãrþii acumulãrilor productive
destinate sectorului producãtor de bunuri de consum constituie o premisã a
apropierii ulterioare a ritmurilor de creºtere a producþiei mijloacelor de
producþie ºi a celui de bunuri de consum; în al treilea rând, cu cât nivelul
dezvoltãrii forþelor de producþie este mai ridicat, cu atât este mai mare
partea din fondul de consum al populaþiei concretizatã în bunuri materiale
acumulate; în al patrulea rând, acumularea se înfãptuieºte nu ca un scop în
sine, d în vederea creºterii dimensiunilor fondului de consum.

Pe de altã parte, nu trebuie pierdutã din vedere accentuarea
influenþelor inverse, ale consumului asupra producþiei sociale. Acestea
determinã noi criterii de apreciere a oportunitãþii economice a alocãrii de
resurse pentru consum. Avem în vedere, în mod special, creºterea rolului
consumului în dezvoltarea personalitãþii ºi capacitãþilor creatoare ale omului
- de care se leagã, infinit mai mult decât în dezvoltarea extensivã, eficienþa
economico-socialã, impulsurile ce pornesc chiar din sfera consumului
asupra producþiei ca urmare a procesului de intensivizare a consumului º. a.
Repartizarea resurselor pe categorii de nevoi este anevoioasã; unele dintre
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acestea necesitã pentru satisfacerea lor un mare volum de bunuri de
consum (nevoile alimentare, de vestimentaþie), altele solicitã mai puþin
producþia materialã, accentul punându-se predominant pe servicii
nemateriale (nevoile de învãþãmânt, culturã, º.a.) altele prezintã o mare
intensitate a fondurilor solicitând mai mult acumularea neproductivã
(transporturile, locuinþele). Toate acestea intervin ca elemente la
fundamentarea mãrimii fondului de consum individual ºi a celui social.
Proporþia dintre aceste douã componente ale fondului de consum se
determinã în funcþie de mãrimea obiectiv necesarã, în fiecare etapã de
dezvoltare a fondului de compensare a cheltuielilor de forþã de muncã, care
acoperã cheltuielile necesare pentru funcþionarea ei normalã.

În perimetrul problematicii resurselor se situeazã ºi opþiunile privind
proporþia dintre sectoarele producþiei sociale. Dupã cum se ºtie, producþia
bunurilor de consum este condiþionatã de producþia mijloacelor de
producþie, legãtura dintre ele manifestându-se sub forma raportului mijloc-
scop. Reproducþia forþei de muncã din sectorul I depinde însã de rezultatele
sectorului II, iar producþia dintre acestea de raportul dintre munca
materializatã ºi munca vie, de mãrimea ratei acumulãrii productive ºi a ratei
consumului, precum ºi de influenþa comerþului exterior. Aceastã proporþie
dintre cele douã sectoare, care pe planul consumului are un corespondent
direct în relaþia dintre fondul de cumpãrare ºi col de mãrfuri, este influenþatã
ºi de echivalenþa schimburilor intersectoriale. Efectele pozitive sau negative
ale acestora asupra consumului depind de raportul dintre valoare ºi preþ.

Cea de-a patra proporþie, cea dintre dezvoltarea producþiei industriale
de bunuri de consum ºi agriculturã condiþioneazã volumul ofertei prin
produsele industriale realizate pe seama materiilor prime agricole. Desigur
cã proporþiile care intervin în evoluþia consumului sunt mult mai numeroase,
dar ne rezumãm doar la acestea, având în vedere cã ele determinã cadrul
general de evoluþie a consumului

În practicã se recurge permanent la reajustarea proporþiilor
economice, mobilul principal reprezentându-l realizarea unei creºteri
economice echilibrate, optime, în condiþii de utilizare eficientã a resurselor
productive. Care sunt însã consecinþele pe planul consumului când, în ciuda
tuturor modificãrilor, nu se realizeazã echilibrul ºi eficienþa scontatã ºi/sau
utilizarea eficientã a resurselor se deterioreazã în timp?

S-a considerat cã o acumulare înaltã susþine evoluþia pozitivã a
consumului, dacã ea este însoþitã de creºterea continuã a eficienþei
resurselor. Depãºirea unui nivel optim al acumulãrii însã, care influenþeazã
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nemijlocit ºi asupra eficienþei utilizãrii acestora, induce efecte de atenuare a
creºterii volumului fizic al consumului. Odatã cu scãderea eficienþei, o
creºtere constantã a venitului naþional necesitã o ratã mai mare a
acumulãrii, ceea ce evident influenþeazã din nou asupra consumului. Dar
cum acesta este el însuºi un factor al creºterii, evoluþia lui va frâna, mai
devreme sau mai târziu, procesul consumului Factorul determinant al
miºcãrii fondului de consum îl constituie nu acumularea în sine, ci eficienþa
ei. -

În cazul în care se menþine o vreme mai îndelungatã complexul de
condiþii care au provocat înrãutãþirea dinamicii creºterii economice,
presiunea nevoilor nesatisfãcute devine un factor de frânare a dezvoltãrii
economico-sociale. Procesul de creºtere ºi diversificare a nevoilor este
marcat negativ de atenuarea gradului lor de satisfacere, acþiunea lor
stimulatoare asupra producþiei reducându-se cu atât mai mult cu decât
decalajul între nevoi ºi posibilitãþile lor de satisfacere este mai mare.

Am amintit deja cã obiectivele în politica consumului se stabilesc în
corelare cu cele din celelalte sfere ale reproducþiei sociale. În acest context
evoluþia consumului este dependentã de ritmul dezvoltãrii economice.
Condiþia echilibrului dinamic al consumului - înþelegând prin aceasta
creºterea medie anualã relativ constantã a volumului sãu fizic - constã în
asigurarea unei stabilitãþi a ritmului de creºtere a producþiei. Prin aceasta se
asigurã creºterea ºi diversificarea ofertei pe de o parte, sporul veniturilor -
din muncã ºi din fondurile sociale de consum - pe de altã parte. O primã
problemã ce decurge de aici este determinarea acelui nivel realizabil al
eficienþei, al productivitãþii muncii sociale în esenþã, care sã asigure
obþinerea produsului pentru sine, ca principalã sursã a consumului
individual. Cea de-a doua priveºte mãrimea pãrþii socializate din produsul
nou creat pentru satisfacerea nevoilor de importanþã socialã. Cea de-a treia
priveºte determinarea fondului de mãrfuri ºi servicii în funcþie de evoluþiile
color douã categorii de venituri. Dacã volumul ofertei nu este col puþin egal
cu mãrimea veniturilor din muncã se ajunge inevitabil la dezechilibre pe
piaþã. Aceasta se accentueazã pe mãsura creºterii diferenþelor între
mãrimea veniturilor bãneºti ale populaþiei ºi fondul de mãrfuri oferite spre
consum. Sunt posibile mai multe modalitãþi de restabilire a echilibrului pe
piaþã. Prima posibilitate constã în majorarea preþurilor. Dar prin aceasta,
problema nu se rezolvã, ci doar se aminã. Stabilirea echilibrului valoric în
cazul unei oferte insuficiente, prin majorarea preþurilor este posibilã ºi
acceptabilã ca o soluþie în procesul dezvoltãrii doar pentru perioade scurte



233

de timp. Recurgerea la o asemenea soluþie de mai multe ori într-o perioadã
de câþiva ani determinã aproape întotdeauna scãderi ale nivelului de trai
prin influenþele pe care evoluþia preþurilor le exercitã asupra consumului, dar
mai ales prin efectele negative pe care variaþia nivelului ºi structurii acestuia
le induc asupra celorlalte componente ale nivelului de trai1. Prin acordarea
de compensãrii bãneºti unor categorii de populaþie se poate menþine nivelul
acestora la produsele care satisfac nevoi fundamentale. Deºi la aceastã
practicã s-a recurs ºi se recurge în unele þãri, existã pãreri potrivit cãrora o
asemenea soluþie nu ar corespunde pe deplin relaþiilor de repartiþie ºi
principiilor care stau la baza formãrii preþurilor. Criteriile dupã care acestea
se acordã (mãrimea familiei, mediul de reºedinþã, anumite condiþii speciale
de locuit etc.) nu sunt legate în principal de cheltuielile de muncã
“personale”; în al doilea rând, nu existã nici o garanþie cã ea este utilizatã în
scopurile pentru care a fost acordatã, ceea ce ar putea genera sau
accentua dezechilibrele între cerere ºi ofertã pentru alte produse, la care
situaþia nu a fost atât de stringentã; în al treilea rând, chiar ºi stabilirea
categoriilor beneficiare de compensãrii ºi mãrimea lor sunt relative ºi pot
avea consecinþe pe plan social.

Efectele asupra cererii populaþiei determinate de majorarea preþurilor
trebuie judecate însã prin legãturã cu destinaþiile produselor al cãror preþ se
schimbã (dacã satisfac nevoi fundamentale sau de ordin superior) ºi cu
gradul de satisfacere a nevoii. Majorarea preþurilor afecteazã, în primul
rând, consumul categoriilor de populaþie cu venituri mici. Acestea sunt exact
acele categorii pentru care prin instrumentele politicii consumului ar trebui
sã se creeze cele mai largi posibilitãþi de substituþie voluntarã a mãrfurilor în
anumite condiþii date ale evoluþiei veniturilor lor. La aceste categorii,
substituþia forþatã la produsele de bazã, prin efectele sale de antrenare
afecteazã mult mai puternic, prin nivelul ºi structura consumului, nivelul lor
de trai, decât la alte categorii de populaþie.

Existã desigur ºi alte posibilitãþi de stabilire a concordanþei valorice
între cerere ºi ofertã, cum ar fi diminuarea veniturilor totale pânã la nivelul
fondului de marfã disponibil, cu menþinerea stabilitãþii preþurilor, aceastã
soluþie având semnificaþia unei reduceri a puterii de cumpãrare, iar efectul

                                                          
1 În lucrarea Consumer Behaviour, Basic Findings and Management Implications, John

Willey & Sons, se aratã cã din cercetarea comportamentului de consum în S.ILA. a
rezultat cã Ia o creºtere a indicelui general al preþurilor cu 10-15%, cheltuieli pentru
hranã ºi vestimentaþie se reduc la 40%, cele patru vacanþe ºi petrecerea timpului liber
cu 33%, cheltuielile pentru ocrotirea sãnãtãþii cu 15-25%.
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principal pentru toate categoriile de populaþie constã în scãderea volumului
fizic.

O laturã esenþialã a fundamentãrii politicii consumului (în general ºi la
nivelul familiei, individului) o constituie analiza ºi soluþionarea contradicþiilor
ce apar în procesul dezvoltãrii de ansamblu ºi care se rãsfrâng inevitabil ºi
asupra consumului populaþiei, precum ºi a acelor contradicþii inerente
relaþiilor de consum în reproducþia lor.

Este cunoscut cã nevoia socialã constituie elementul de impuls al
reproducþiei în mod obiectiv, mecanismul de conducere a economiei se
întemeiazã practic pe relaþiile intime dintre cele douã categorii fundamentale
de nevoi: de producþie ºi de consum. Unitatea dintre aceste douã forme de
nevoi este indisolubilã, dar ea este contradictorie. Fiecare dintre ele o
presupune ca existentã pe cealaltã, pe care o determinã dimensional. Ca
urmare, o problemã importantã care se ridicã ºi pentru politica consumului
este gãsirea optimului dimensiunii celor douã forme ale nevoii Este o
problemã deosebit de complexã ºi dificilã, dar practic nu putem vorbi de
proporþionalitate econo

micã în afara asigurãrii echilibrului structural în gradul de satisfacere a
acestor douã categorii de nevoi, la care nu se ajunge de la sine, d prin
intervenþia factorului de decizie. Acest echilibru este supus ºi el acþiunii unor
factori cu efect contradictoriu. Pe de-o pane, asupra nevoilor de consum
acþioneazã tot mai mult factori din sfera producþiei (progresul tehnic-ºtiinþific,
perfecþionarea condiþiilor de muncã º.a.); pe de altã parte, în societate poate
exista un interes, în anumite perioade, pentru alte componente structurale
ale activitãþii economice (pentru producþia de mijloace de producþie, comerþ
exterior etc.) datoritã cãruia însemnãtatea nevoilor de consum ca punct de
plecare în planificarea producþiei diminueazã temporar. Satisfacerea
nevoilor de producþie în defavoarea celor de consum are evident efecte
negative asupra consumului, dupã cum luarea în considerare cu importanþã
exageratã a nevoii de consum în determinarea obiectivelor politicii
consumului, chiar dacã o asemenea situaþie este posibilã într-o perioadã,
influenþeazã negativ procesul dezvoltãrii pe termen lung, limitând resursele
ºi modalitãþile de satisfacere a întregului sistem de nevoi.

ªi în subsistemul nevoilor de consum al populaþiei existã ºi se
dezvoltã contradicþii. Ele îºi au originea în faptul cã aceste nevoi se
structureazã pe douã niveluri: primul, care se referã la necesitãþile de
consum reale, efective, potrivit condiþiilor etapei respective, privite în afara
capacitãþii lor de satisfacere, a solvabilitãþii lor, iar cel de-al doilea care þine
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seama tocmai de aceste posibilitãþi ºi care se manifestã prin consumul
efectiv - cuprinzând acele nevoi ale populaþiei care se satisfac prin sfera
relaþiilor de piaþã, precum ºi pe cele satisfãcute din fondurile sociale de
consum ºi prin autocon-sum. Contradicþia constã în faptul cã nevoile, atât
ca volum, cât ºi ca structurã, sunt mai largi decât cele posibil de satisfãcut
într-o anumitã etapã. Problema ca acestea din urmã sã se apropie cât mai
mult de cele efective (într-o etapã datã) este fundamentalã, iar prin
rezolvarea sistematicã a acestei contradicþii, consumul populaþiei devine un
proces economic cu existenþã proprie ºi funcþii specifice în realizarea
obiectivelor politicii în domeniu, a politicii sociale în general în acest context
putem plasa ºi necesitatea abordãrii raþionalitãþli economice a utilizãrii
resurselor pentru reproducþia lãrgitã ºi implicit pentru consum.

Este adevãrat cã nevoile de consum îºi exprimã mãrimea într-o
anumitã mãsurã prin dimensiunile cererii solvabile ca nivel ºi structurã. Ele
au însã ºi o forþã de exprimare proprie. Un nivel al solvabilitãþii care nu se
conjugã cu dimensiunea nevoilor reale ale populaþiei pune în pericol
obiectivele dezvoltãrii societãþii, în primul rând prin influenþa negativã asupra
principalei forþe de producþie, omul. Nevoia realã exercitã o permanenþi
presiune asupra solvabilitãþii, atât asupra nivelului, cât ºi a structurii
acesteia. Solvabilitatea, la rândul ei, disciplineazã nevoia realã pe care o
circumscrie nivelului atins al dezvoltãrii economiei Practic, posibilitãþile de
armonizare a nivelului ºi structurii complexului de nevoi cu cea a nevoilor
solvabile dau dimensiune obiectivelor politicii consumului într-adevãr,
procesul dezvoltãrii forþelor de producþie este col care guverneazã ºi
diversificã nevoile ºi tot de nivelul de dezvoltare depinde solvabilitatea
nevoilor ºi a cererii, în principal prin veniturile populaþiei, oferta ºi preþul
produselor ºi tarifele serviciilor, dar la rândul lor ele depind ºi de calitatea ºi
eficienþa actelor opþionale la nivel macroeconomic..

Contradicþia dintre nevoile efective sporite ale reproducþiei forþei de
muncã de la etapã la alta, în special sub raport calitativ ca parte integrantã
a procesului dezvoltãrii complexe a personalitãþii umane ºi posibilitãþile reale
de care dispune societatea se manifestã ºi pe planul repartiþiei, în
contradicþia dintre tendinþa de sporire a consumului în general ºi a
consumului familial ºi individual în special ºi limitele pe care le impune
politica veniturilor. La rândul lor, unele imperfecþiuni ale formãrii ºi repar-
tizãrii veniturilor ºi în primul rând în aplicarea repartiþiei dupã muncã pot
determina necorelãrii între posibilitãþile de satisfacere a nevoilor prin venituri
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ºi tendinþa lor de amplificare ºi diversificare, complicând relaþia
contradictorie dintre ele.

Vorbind de contradicþiile dintre repartiþie ºi consum nu trebuie sã
pierdem din vedere cã stimularea materialã determinã diferenþe în nivelul
veniturilor ºi consumului categoriilor de populaþie, iar limitarea diferenþelor
dintre câºtiguri din motive de politicã socialã poate determina scãderea
eficienþei stimulãrii. Obiectivele politicii consumului trebuie elaborate, de
aceea, în raport cu modalitãþile concrete de atenuare a acestei contradicþii:
diferenþierea veniturilor din muncã într-o mãsurã care sã serveascã cel mai
bine stimulãrii materiale, precum ºi anihilarea treptatã a influenþei acelor
factori de diferenþiere a veniturilor familiilor care nu se coreleazã cu munca,
nu þin de stimularea materialã (situaþia demograficã a familiei, diferenþele
determinate de tipul de localitate, diferenþele între stilul de viaþã, nivelul de
culturã etc.). Eliminarea influenþei acestor factori este însã o problemã de
duratã, care cere societãþii eforturi economice (ºi nu numai economice)
foarte mari: investiþii pentru infrastructurã, sporirea alocaþiilor bãneºti ºi în
naturã de la fondurile sociale de consum etc.

De aici derivã ºi un alt aspect contradictoriu al relaþiei dintre repartiþie
ºi consum ºi anume influenþa reciprocã dintre oferta de bunuri ºi servicii ºi
eficienþa stimulãrii materiale. Forþa stimulatoare a venitului nu este
reprezentatã de bani în sine, d de cantitatea de bunuri ºi servicii ce se pot
obþine în schimbul lor ºi nu în primul rând al celor care satisfac nevoi
fundamentale. Dacã bunurile ºi serviciile ce pot fi cumpãrate cu veniturile
discreþionare nu sunt disponibile în cantitatea, calitatea ºi structura
sortimentalã doritã, forþa stimulãrii scade.

Dupã cum am arãtat, parametrul cauzal al progresului în societate îl
reprezintã permanenta schimbare a nevoilor umane. Aceasta se difuzeazã
însã mult mai repede ‘ decât posibilitãþile de satisfacere a lor. În condiþiile în
care în societate condiþia materialã a existenþei omului (privitã ca un proces
în care nevoile suferã continuu modificãri cantitative ºi structurale) se
realizeazã tendenþial, la niveluri din ce în ce mai înalte, câmpul principal de
acþiune în domeniul condiþiei umane devine desãvârºirea omului pe plan
spiritual, dictatã de înþelegerea necesitãþii ºi dimensiunilor reale ale vieþii
sociale. Evident, un asemenea palier al realizãrii omului apare ca obiectiv
fundamental al acþiunii practice în condiþiile despãrþirii stadiilor de realizare
în planul unor nevoi de ordin material. atât timp însã cât acestea mai rãmân
obiectiv (ºi ele vor rãmâne încã pentru o lungã perioadã de timp), criteriul
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cointeresãrii materiale, alãturi de cel al cointeresãrii morale continuã sã
acþioneze ca o pârghie a procesului de integrare socialã a individului

Luarea în considerare a acestor aspecte ni se pare esenþialã în
fundamentarea obiectivelor politicii de consum Nu trebuie pierdut însã din
vedere faptul cã acest gen de contradicþii îºi au originea în faptul cã pânã în
prezent ºi probabil ºi în viitorul apropiat, în modul de viaþã ºi în
comportamentul de consum prevaleazã încã nevoile ºi consumul material,
care genereazã ºi întreþin un sentiment de frustrare relativã, pentru cã pres-
tigiul social este încã asociat acestuia. În mãsura în care prin politica
consumului, în modul ºi stilul de viaþã vor fi promovate cât mai multe
elemente de consum nematerial (servicii de culturã, artã, condiþii pentru
recreere ºi petrecere în condiþii normale a timpului liber), care contribuie cu
multiple influenþe pe planul personalitãþii ºi dezvoltãrii complexe a
oamenilor, aceste relaþii contradictorii pot fi atenuate. Considerãm de aceea
necesar ca, în viitor, obiectivele politicii consumului sã se integreze tot mai
mult într-o viziune de deschidere culturalã asupra consumului care sã
statueze ºi consumul nematerial pe acelaºi plan sau chiar înaintea celui
material.

Situaþia actualã nesatisfãcãtoare a consumului populaþiei, familiei ºi
individului în þara noastrã este rezultatul promovãrii unei politici care nu þine
seama de nevoile sociale reale, de gradul efectiv de satisfacere a acestora,
de nevoia realã de resurse, elemente de judecatã indispensabile în
promovarea unei politici sociale orientate spre creºterea nivelului de trai. În
modul de planificare a obiectivelor privind consumul populaþiei se eluda
sistematic, în perioada dictaturii, legãtura nemijlocitã, obligatorie cu celelalte
obiective economice, prevãzute pentru etapele respective, motiv pentru
care contradicþiile din sfera relaþiilor de consum s-au agravat Dacã pânã în
anul 1980, consumul populaþiei a evoluat, în linii generale, potrivit legitãþilor
sale obiective, ajungându-se la o relativã stabilitate a structurilor sale, dupã
acest an au intervenit modificãri importante, care au afectat nivelurile ºi
structurile constituite pânã la acea datã. Astfel, dacã datele oficiale, care se
ºtie cât erau de falsificate, indicau o creºtere valoricã a consumului total pe
locuitor faþã de 1980 cu peste 30%, volumul sãu fizic a scãzut în realitate,
fapt care a influenþat direct nivelul de trai al populaþiei. Dacã, potrivit
aceloraºi date, pânã în 1980 s-a înregistrat o scãdere a ponderii consumului
alimentar ºi o creºtere a ponderii consumului de bunuri nealimentare ºi
servicii, sensul firesc de evoluþie s-a schimbat dupã 1980, determinând
deteriorarea atât a nivelului, cât ºi a structurii consumului Astfel, în
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consumul plãtit de bunuri ºi servicii, consumul alimentar deþinea, la sfârºitul
anului 1987, circa 57%, cel nealimentar a scãzut de la 35% la 31%, iar
serviciile - ºi aºa foarte reduse în consumul populaþiei din România -
reprezentau doar 25%. Aceastã structurã a consumului, greu de regãsit într-
o altã þarã, se datora în principal nivelului veniturilor populaþiei, ceea ce
fãcea ca cea mai mare parte a acestora sã fie destinate acoperirii
necesitãþilor elementare de hranã.

Mai mult, consumul alimentar, care prin degradarea sa a dus la
periclitarea fiinþei biologice a naþiunii, se abãtea sensibil, cantitativ ºi
calitativ, de la caracteristicile fazei de saturaþie a nevoilor alimentare. În
ultimii ani ai perioadei dinaintea revoluþiei a avut loc o scãdere constantã a
consumului mediu pe locuitor la principalele produse alimentare de origine
animalã, ceea ce a determinat o deteriorare constantã a valorii nutriþionale a
acestuia. Practic, faþã de o valoare energeticã medie necesarã a consu-
mului alimentar zilnic de cea 3000 calorii, prin cantitãþile de alimente pe care
populaþia putea sã ºi le procure se asigurau în medie aproximativ 2000
calorii, provenind în principal din produse vegetale (cereale, legume, fructe),
afectând grav echilibrul nutriþional ºi starea de sãnãtate a cetãþenilor. La
aceastã situaþie a contribuit, în principal, scãderea consumului de carne ºi
lapte ºi substituirea acestor produse de origine animalã cu produse de
origine vegetalã, neechivalente sub aspectul valorii nutritive. Practic în nici
un judeþ, deci nici în cele în care se înregistrau cele mai mari consumuri
alimentare, acesta nu se încadra în limitele de nivel ºi structurã care sã
corespundã unei alimentarii conforme cerinþelor pentru asigurarea stãrii de
sãnãtate din acest punct de vedere.

Analiza situaþiei consumului alimentar în funcþie deveniturile realizate
pe membri de familie ne aratã o deteriorare ºi mai accentuatã a acestora la
familiile cu venituri mici. Analizat în raport cu grapele de venituri, în familiile
de muncitori, consumul de alimente la coi cu veniturile cele mai mari era în
1987 de 2-3 ori mai mare comparativ cu grupele de venituri mici. Diferenþele
cantitative între consumul mediu pe membru din familiile de muncitori cu
veniturile cele mai mari ºi cele mai mici erau în 1987 de 5,5 kg carne, 4,1
litri lapte, 15 bucãþi ouã, 3 kg cartofi, 7,5 kg fructe, pe lunã. Pe lângã
diferenþele obiective care determinã în familiile cu venituri mari ºi consumuri
mari dat fiind specificul muncii lor, ponderea mare a cheltuielilor pentru
produse de origine vegetalã în familiile cu venituri mici (între 60-70% faþã de
45%) dovedeºte o modalitate de satisfacere a nevoilor alimentare în
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detrimentul calitãþii, determinatã în principal de nivelul veniturilor ºi de oferta
sãracã în general în produse accesibile lor ca preþ.

La aceasta se adaugã un aspect de calitate a consumului: faptul cã
familiile cu venituri mici au în componenþã mai mulþi copii, pentru care
satisfacerea nevoilor alimentare (cantitativ ºi calitativ) este o condiþie
esenþialã a dezvoltãrii lor fizice ºi psihice. De pildã, numai la douã produse
de origine animalã, la acelaºi nivel al veniturilor, consumul de carne pe
persoanã într-o familie de muncitori cu 3 copli ºi mai mulþi (sub 16 ani) era
în acelaºi an cu 33 kg mai mic pe lunã decât în familiile fãrã copii, iar la
lapte cu 2£ litri. Sub influenþa diferenþelor devenituri între familii aceste
decalaje se mãresc.

O astfel de evoluþie a consumului alimentar a indus o serie de
influenþe negative asupra consumului în general, asupra celui de bunuri
nealimentare ºi servicii în mod special. În condiþiile majorãrii, în proporþii
însemnate, a preþurilor la produsele alimentare în 1982 ºi a accentuãrii
penuriei de astfel de produse, cererea populaþiei s-a orientat, în mod forþat,
spre satisfacerea nevoilor alimentare, iar dintre nevoile nealimentare ºi de
servicii cererea s-a limitat numai la cele cu caracter obligatoriu:
îmbrãcãminte ºi încãlþãminte, combustibil ºi energie electricã, transport La
sfârºitul anului 1989, oferta de produse agroalimentare ºi de produse
industriale asiguratã prin livrãrile la fondul pieþei se situa sub nivelul celei din
1980 în proporþii ce variau, la diferite grupuri de mãrfuri, între 30-80%. Prin
mãsurile luate începând cu 1985, cheltuielile pentru energie termicã s-au
dublat, iar cele pentru gaze naturale s-au triplat faþã de 1980. Cheltuielile
pentru energie electricã ºi termicã au continuat sã creascã, iar în 1988, la
nivelul consumului unei familii formate din 3 persoane ºi care deþine un
apartament din 3 camere cu o înzestrare cu bunuri de folosinþã îndelungatã
la nivelul mediu, ele au ajuns de 4-5 ori mai mari.

Pe de altã parte, aceste evoluþii au influenþat ºi calitatea condiþiilor de
locuit, îndeosebi sub aspectul înzestrãrii.

Cheltuielile pentru bunuri de folosinþã îndelungatã au scãzut mult
dupã 1980, în condiþiile în care nivelurile de înzestrare a populaþiei erau
necomparabile cu cele din þãrile civilizate.

Problema se vãdeºte ºi mai gravã atunci tind se analizeazã
diferenþele între cele douã medii. Astfel, cheltuielile pentru consumul
nealimentar în familiile rurale se situeazã la aproape jumãtate faþã de cele
ale personalului muncitor urban, în condiþiile în care în mediul rural gradul
de înzestrare a locuinþelor este inferior celui din oraºe, în bunã mãsurã
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datoritã ºi lipsei unei infrastructuri adecvate. Mai putem adãuga cã
diferenþele în consumul nealimentar al familiilor de personal muncitor ºi de
þãrani din grupele de venituri extreme nu s-au atenuat decât Ia cheltuielile
pentru vestimentaþie (raportul s-a redus însã cu totul nesemnificativ de la
3,9 la 3,7 la familiile de personal muncitor ºi de Ia 4,1 la 3,9 la cele de
þãrani), la bunurile de uz casnic ºi cele pentru culturã ºi sport au crescut (la
personalul muncitor de la 5,5 la 6,5 ºi respectiv de la 10,5 la 143, iar la
þãrani de la 9,4 la 10 ºi respectiv de la 4,09 la 7,1).

În ceea ce priveºte consumul de servicii din þara noastrã, acesta
deþinea o pondere micã în consumul populaþiei, înscriindu-se în aceeaºi
tendinþã de scãdere în structura consumului total ca ºi consumul
nealimentar - de la 26% la 22% în perioada 1980-1987. În al doilea rând, în
intervalul 1976-1980, nu s-au realizat creºterile prevãzute pentru aceastã
perioadã; prestãrile de servicii, pe locuitor, au crescut doar cu 47% faþã de
67,8% cât se prevãzuse. Nivelul realizat în 1980, de 1921 lei pe locuitor,
reprezenta numai 88% din cel planificat în 1985, volumul prestãrilor de
servicii a fost realizai în proporþie ºi mai micã, de 77%. La nivelul anului
1988, volumul planificat al prestãrilor de servicii nu s-a realizat, pe locuitor
revenind 3054 lei, doar cu 17% mai mult decât în 1985. Creºterea valoricã a
grupelor de servicii plãtite a fost contrarã celei a volumului fizic, ea
datorându-se majorãrilor de tarife ºi lipsei de venituri disponibile ale popu-
laþiei pentru alte bunuri ºi servicii decât cele cu caracter obligatoriu. Astfel,
volumul fizic al serviciilor plãtite a scãzut în perioada 1981-1985 cu
aproximativ 90 lei pe locuitor, spre deosebire de perioada anterioarã când
creºterea valoricã a grupelor de servicii plãtite a fost convergentã cu cea a
volumului fizic. Aceastã evoluþie la grupe de servicii importante (servicii de
transport, servicii de poºtã, prestaþii în construcþii, servicii personale) a
marcat negativ nivelul de trai al populaþiei.

Compararea în aceeaºi perioada a cheltuielilor pentru servicii, în
câteva tipuri de familii, cu nivelul cheltuielilor minime necesare pentru
acoperirea nevoilor din aceastã categorie aratã o scãdere a gradului de
acoperire de la 87% la 74% la familia formatã din 5 persoane ºi de la 65%
la 59% la cea formatã din mai mult de 6 persoane.

Majorarea preþurilor la produsele de bazã ce satisfac nevoi stringente
a determinat ºi mai determinã încã o marginalizare sau chiar excluderea de
pe piaþa produsului respectiv a categoriilor de consumatori cu venituri
scãzute, cu efect evident negativ pe planul nivelului de trai. Acest efect s-a
accentuat în consumul populaþiei din þara noastrã, favorizat fiind ºi de o
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sortimentaþie necorespunzãtoare, din care lipseau sortimentele mai ieftine ºi
în cadrul cãreia a crescut ponderea sortimentelor mai scumpe în cadrul
fiecãrei grupe de produse.

Majorãrile de preþuri operate în 1982 nu au putut rezolva situaþiile de
dezechilibru, cu atât mai mult cu cât ritmurile de creºtere a producþiei de
bunuri de larg consum au început sã scadã, iar destinaþii ca exportul,
stocurile, rezervele au beneficiat de cote aparte. În aceste condiþii, s-a
recurs la mãsuri de influenþare a structurii de utilizare a veniturilor, având ca
scop atenuarea creºterii celor destinate consumului pe seama sporirii
cuantumului plãþilor obligatorii (între 1978-1985 volumul acestora crescuse
de la 667 lei pe locuitor pe an la 1218 lei). Acestea au crescut ºi mai mult în
cursul anului 1988, ca urmare a instituirii unor noi mãsuri pe aceastã linie.
Toate acestea au avut ca efect reducerea puterii de cumpãrare pentru
bunurile destinate satisfacerii nevoilor de consum ale populaþiei la toate
categoriile ºi îndeosebi la cele cu venituri mici

Fãrã îndoialã cã deteriorarea constantã a consumului populaþiei,
familiei ºi individului în ultimii ani a avut, în primul rând cauze de ordin
economic. – Teoretic, se considerã cã pentru evoluþia normalã a procesului
consumului potrivit legitãþilor sale este necesarã asigurarea concordanþei
dintre cerere ºi ofertã, atât valoric, cât ºi natural - material, înþelegând prin
echilibrul pieþei situaþia în care oferta depãºeºte cererea cu o valoare
minimã a stocurilor de mãrfuri. Raportul între fondul de mãrfuri ºi col de
cumpãrare trebuie sã fie supraunitar, dar nu foarte apropiat de 1.

O egalitate între cele douã fonduri sau un raport apropiat de 1
exprimã deja o situaþie marcatã de dificultãþi în satisfacerea cererii, stocuri
insuficiente, efort mare de cumpãrare însoþit aproape întotdeauna de o
substituþie a produsului cãutat O asemenea situaþie perturbã ºi echilibrul
monetar, prin neasigurarea concordanþei valorice între numerarul total
existent la un moment dat în circulaþie ºi echivalentul sãu fizic de efectuare
a rulajului curent

Raportul optim între ofertã ºi cerere nu este o mãrime datã. Ele se
considerã în echilibru dacã oferta depãºeºte cererea cu un nivel al stocului
de mãrfuri care asigurã rulajul constant al desfacerilor în condiþiile de
reaprovizionare.

Analizând raportul dintre fondul de mãrfuri ºi servicii ºi fondul de
cumpãrare în perioada anterioarã revoluþiei se constatã o evoluþie
contradictorie. În primul rând, atrage atenþia faptul cã în mod constant
fondul de cumpãrare a depãºit fondul de mãrfuri ºi servicii, ceea ce
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înseamnã cã o parte a cererii solvabile a populaþiei a rãmas nesatisfãcutã.
În 1985, spre exemplu, fondul de cumpãrare depãºea cu 8% fondul de
mãrfuri disponibil pentru consum, faþã de 3% în 1975 ºi 2% în 1980. Dacã
þinem seama de faptul cã în 1986,1987 ºi 1988 veniturile bãneºti ale
populaþiei au crescut faþã de 1985 mai mult decât desfacerile de mãrfuri,
putem aprecia cã situaþia s-a menþinut.

O primã explicaþie a acestei evoluþii constã în creºterea mai rapidã a
veniturilor bãneºti faþã de producþia de bunuri de consum faþã de
productivitatea muncii, contravenind cerinþelor generale de asigurare a
raportului dintre creºterea eficienþei economice ºi sporul relativ al retribuþiei,
veniturilor nominale ºi reale, pe de-o parte ºi acoperirea lor materialã pe de
altã parte. Astfel, dupã anul 1980, din analiza datelor reiese cã dinamica
ofertei de bunuri este inferioarã celei a fondului de cumpãrare. Aceastã
situaþie a rezultat ca urmare a faptului cã, în timp ce miºcarea fondului de
cumpãrare se desfãºura dupã 1980 sub incidenþa majorãrii retribuþiilor din
cincinalul 1976-1980, evoluþia ofertei de mãrfuri era marcatã de atenuarea
ritmurilor producþiei agricole ºi ale producþiei bunurilor de consum pe fondul
nerealizãrii integrale a nivelurilor de producþie planificate.

Analiza datelor aratã cã în ultimii ani producþia principalelor produse
alimentare se situa sub nivelul realizãrilor din 1980 ºi manifesta o tendinþã
continuã de scãdere. Aceleaºi tendinþe înregistra ºi producþia bunurilor de
îmbrãcãminte, încãlþãminte ºi de folosinþã îndelungatã.

Analiza datelor privind livrãrile Ia fondul pieþei - principala sursã de
constituire a ofertei de mãrfuri a relevat urmãtoarele: a) în 1987, spre
exemplu au fost livrate la fondul pieþei, la principalele grupe de produse
alimentare, cantitãþi ce se situau sub nivelul celor oferite populaþiei în anul
1980. Este cazul urmãtoarelor grupe de alimente: came ºi preparate din
came (79,2%), lapte de consum (88,9%), produse lactate proaspete
(41,8%), brânzeturi (76,6%), zahãr (823%), fructe (83,1%). Practic, aceasta
a însemnat cã în 1987 s-a livrat la fondul pieþei mai puþin faþã de 1980 cu
176 mii tone came, 3254 mii hl produse lactate, 70 mii tone brânzeturi, 34
mii tone struguri etc.

Compararea volumului fizic cu cel valoric aratã cã, la majoritatea
produselor, în condiþiile reducerii cantitãþilor faþã de 1980, valoric s-au
înregistrat creºteri, unele substanþiale, care au fãcut ca dezechilibrul valoric
între fondul de marfã ºi fondul de cumpãrare sã fie mai mic decât era în
realitate dezechilibrul structural cantitativ, care afecta însã în mod esenþial
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consumul populaþiei, al familiei, în special al celei urbane, care se
aproviziona din reþeaua comercialã.

Constatãrile sfat valabile ºi pentru produsele nealimentare. atât
pentru produsele alimentare, cât ºi pentru cele nealimentare, cantitãþile
livrate la fondul pieþei erau ºi sub cantitãþile prevãzute ca necesare în
programele de autoaprovizionare la nivelul anilor respectivi Fondul de marfã
din reþeaua comercialã de care a dispus populaþia nu a asigurat
satisfacerea necesarului planificat prin programul de autoaprovizionare pe
anul 1987 decât în proporþie de 75% la carne, 66% la lapte de consum, 48%
la produse lactate proaspete, 88% la brânzeturi etc. De menþionat cã înseºi
nivelurile planificate prin program erau inferioare normelor de consum cu
10-15 kg la came, 100-110 la lapte, 60-65 kg la legume, 45-55 kg la fructe
etc.

Aceeaºi situaþie o prezentau ºi proporþiile necesarului de
aprovizionare al populaþiei cu produse industriale.

La toate acestea s-a adãugat calitatea necorespunzãtoare a
produselor ºi deteriorarea continuã a acesteia, concomitent cu practicarea
unor preþuri medii de realizare majorate faþã de 1980. Dezechilibrul intre
cerere ºi ofertã s-a accentuat ºi prin schimbarea structurii sortimentale ºi
creºterea ponderii în grupa respectivã a sortimentelor mai scumpe.

Cauzele principale care au determinat oferta insuficientã în raport cu
evoluþia cererii solvabile a populaþiei au fost determinate pe de-o parte de
nivelul producþiilor realizate, iar pe de altã parte de modul de repartizare a
producþiei pe destinaþii. În ultimii ani, dupã cum aratã calculele, nivelurile
producþiilor realizate acopereau necesarul de consum al populaþiei, în
special în ce priveºte produsele vegetale. Nivelul producþiei animaliere era
insuficient pentru acoperirea necesarului de consum, urmare a încetinirii, an
de an, a creºterii producþiei animaliere ºi nerealizãrii sistematice a nivelurilor
planificate. La aceasta s-a adãugat influenþa exportului asupra resurselor
pentru consum. În 1985, spre exemplu, 31% din cantitatea de came
produsã pe locuitor se exporta.

Referindu-ne la dezechilibrul între cererea ºi oferta de produse
industriale de larg consum, cauzele sunt asemãnãtoare: ele constau în
creºterea producþiei, mult mai lentã comparativ cu dinamica exportului fizic
dupã anul 1975. Astfel, la principalele produse industriale reþine atenþia în
mod deosebit faptul cã la frigidere, unde producþia crescuse în 1985 spre
exemplu faþã de 1975 cu 20%, cantitãþile exportate au crescut de patru ori,
la televizoare creºterea producþiei a fost de numai 2%, dar cantitãþile pentru
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export au crescut de 11 ori; la þesãturi, producþia a crescut cu 18%, iar
exportul de douã ori, la autoturisme, unei creºteri de producþie de douã ori i-
a corespuns o creºtere a exportului de patru ori. În mod evident, în condiþiile
în care importul la aceste produse era nesemnificativ, acest export s-a
realizat prin restrângerea ofertei

ªi în ceea ce priveºte serviciile de consum s-a accentuat în ultimii ani
dezechilibrul între cerere ºi ofertã, ca urmare a modificãrilor importante în
comportamentul de consum al populaþiei determinat de influenþa puternicã a
altor factori care au condiþionat gradul de satisfacere a cererii, dintre care
col mai important a fost restructurarea utilizãrii veniturilor ca urmare a
evoluþiei preþurilor de consum, dar ºi a tarifelor pentru servicii. Astfel,
volumul de servicii consumate de populaþie a rãmas la acelaºi nivel ca în
1980.

Îmbunãtãþirea consumului populaþiei în contextul unui ansamblu de
mãsuri de ridicare a nivelului de trai se impune în mod necondiþionat Ea
constituie un obiectiv de susþinere moralã a efortului de reconstrucþie a þãrii
la care poporul º-a angajat

Avem în vedere, în primul rând, faptul cã consumul populaþiei este un
factor al creºterii economice. Menþinerea îndelungatã a complexului de
condiþii economice care au provocat înrãutãþirea sa, va duce inevitabil la o
creºtere a presiunii nevoilor nesatisfãcute care ar putea deveni un factor de
frânare a dezvoltãrii economico-sociale, care se manifestã mai intens sau
mai puþin intens în funcþie de mãrimea decalajului dintre nevoi ºi
posibilitãþile reale de satisfacere.

Considerãm cã precizarea condiþiilor de realizare a echilibrului
dinamic între cerere ºi ofertã care sã asigure o creºtere medie anualã relativ
constantã a volumului fizic al consumului ar fi temerarã atât timp cât ne
lipseºte încã informaþia statisticã realã. Vom încerca sã avansãm unele
mãsuri posibile pe care le avem în vedere în domeniul consumului
populaþiei pornind de la: a) situaþia actualã a nivelului ºi structurii
consumului populaþiei, a gradului efectiv în satisfacerea nevoilor de consum
la fiecare categorie de populaþie (structuratã dupã criterii socio-economice,
ocupaþionale, de venit etc.), precum ºi de la stringenþa nevoii nesatisfãcute;
b) necesarul de resurse ºi posibilitãþile de asigurare a acestuia din producþia
internã sau din import, în condiþiile creºterii economice marcate de
dificultãþile accentuate ale perioadei actuale; c) sistemul de prioritãþi ºi
preferinþe manifestate la nivel individual în cadrul unui comportament de
consum influenþat negativ de penuria de produse, care s-a agravat continuu,
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îndeosebi dupã 1980; d) atenuarea contradicþiilor din procesul reproducþiei,
în special din sfera relaþiilor de consum (între nevoile de producþie ºi cele de
consum, între repartiþie ºi consum, între nevoi, cerere ºi solvabilitate etc.).

Ar putea constitui repere în realizarea treptatã, etapizatã a acestor
obiective urmãtoarele: a) asigurarea nivelului minim de trai pentru
categoriile de populaþie dezavantajate, a cãror putere de cumpãrare actualã
este limitatã de nivelul veniturilor, de determinarea raporturilor de preþ între
bunurile de consum; b) atingerea, în etapa imediat urmãtoare, cel puþin a
nivelului ºi structurii consumului populaþiei realizate la nivelul anului 1980,
când se înregistrase o relativã stabilitate a structurii consumului, iar evoluþia
sa se realizase pânã în acel moment în conformitate cu legitãþile obiective
ale dezvoltãrii sale. Condiþiile cadru pentru îmbunãtãþirea consumului
pornesc, în primul rând, de la necesitatea echilibrãrii fondului de mãrfuri cu
cel de cumpãrare al populaþiei, scop în care creºterea cantitativã a ofertei
este esenþialã, în condiþiile în care complexul de nevoi este nesatisfãcut,
fiind necesare acumulãri cantitative la toate componentele nivelului de trai.
În al doilea rând, prin îndeplinirea integralã a programelor de producþie
pentru bunurile de consum, revizuite în raport cu posibilitãþile reale de
capacitãþi, resurse materiale ºi forþã de muncã, precum ºi importul unor
cantitãþi de bunuri de consum, alãturi de stimularea iniþiativelor particulare la
producerea unor produse din grupe deficitare sau prestarea de servicii ce
poate spori oferta, în al treilea rând, credem cã s-ar impune orientarea, în
cadrul mecanismului de reglare a echilibrului între nevoi ºi resurse, spre
latura de stimulare a producãtorilor agricoli pentru asigurarea unei oferte
agroalimentare suficiente ºi aproximativ egale pentru toate zonele þãrii într-
un conþinut nou, diferit de col stipulat în fostele programe de
autoaprovizionare. În al patrulea rând, orientarea producþiei bunurilor de
consum sã se facã în consens cu microcererea consumatorilor, aºa cum se
manifestã ea chiar la nivelurile actuale ale veniturilor ºi preþurilor, scop în
care s-ar cere o flexibilizare imediatã a mecanismului actual de constituire a
fondului de marfã, precum ºi o mai mare mobilitate de adaptare a
producãtorilor la schimbãrile cantitative ºi calitative ale cererii.

Eliminarea decalajului actual dintre fondul de marfã ºi cel de
cumpãrare face necesarã, dupã pãrerea noastrã, pe lângã creºterea
substanþialã a ofertei de produse ºi servicii, recurgerea ºi la modalitãþile de
echilibrare cu ajutorul celor douã principale instrumente de orientare a
comportamentului de consum - preþurile ºi veniturile. O evoluþie a preþurilor
lãsate la voia întâmplãrii induce în mod sigur inflaþia.
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lipsa actualã de produse datoratã cauzelor amintite deja (producþia de
bunuri de consum insuficientã, disproporþii în structura producþiei de bunuri
de consum, structurã sortimentalã neadecvatã, resurse limitate pentru
import º.a.) favorizeazã inflaþia prin menþinerea ºi chiar accentuarea
decalajului intre fondul de marfã ºi cel de cumpãrare, în condiþii în care
structurile de creºtere ale producþiei de bunuri ºi servicii nu se pot stabiliza
instantaneu.

Menþinerea decalajului dintre fondul de marfã ºi veniturile populaþiei
(în creºtere prin mãsurile luate în acest an ca urmare a revendicãrilor, a
asigurãrilor sociale etc.), face inevitabilã inflaþia ºi o serie de alte aspecte
negative legate de ea: specula, greutãþile în aprovizionare etc. Aceastã
inevitabilã inflaþie apare în condiþiile menþinerii pe piaþã a unei largi game de
produse a cãror valoare de întrebuinþare este alteratã prin însãºi
degradarea calitativã la care s-a ajuns ºi care nu poate fi redresatã
instantaneu ºi nu corespunde preþului lor.

Fenomenul creºterii preþurilor poate avea însã ºi o determinare
obiectivã prin cauzalitatea costuri-venituri dacã între costurile de producþie,
ca instrument de însumare a consumurilor de muncã vie (respectiv
materializatã) ºi venituri, ca mijloc de mãsurare a aportului direct sau
indirect la realizarea de bunuri ºi servicii existã o unitate dialecticã, implicit
Intre aceste elemente ºi producþia fizicã este o legãturã organicã.
Adaptându-ºi producþia cerinþelor pieþei, microcererii în ultimã instanþã,
unitãþile economice care dispun de autonomie funcþionalã trebuie sã
producã ceea ce este recunoscut de societate, nivelul costurilor constituind
unul din criteriile majore ale nivelului preturilor.

Întreprinderile nu vor înregistra pasiv punctul de incidenþã al cererii ºi
ofertei, ci prin complexul mãsurilor de producþie ºi organizare vor interveni
activ ºi vor influenþa sensibil determinarea preþurilor produselor ºi serviciilor.
În acest fel este posibil ca inflaþia sã aparã ºi datoritã creºterii costului, prin
ruperea corelaþiei dintre muncã - valoare - venituri pe de o parte, ºi costurile
produselor ºi serviciilor pe de altã parte, la aceasta contribuind factorii
obiectivi de diferenþierea preþurilor materiilor importate ºi costul progresului
tehnic în domeniul mijloacelor de muncã, al procedeelor ºi tehnologiilor de
fabricaþie, al tehnologiilor bazate pe modificarea reþetelor de fabricaþie, al
tehnologiilor ce acþioneazã asupra produselor asociate ºi substituibile. Dupã
pãrerea noastrã, promovarea progresului tehnic ºi flexibilizarea structurii
producþiei în funcþie de nevoia ºi cererea populaþiei sunt factorii modificatori
cu influenþe pozitive asupra ofertei, sesizabile într-un timp relativ scurt
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Printre efectele previzibile pozitive ale acestor orientãri s-ar numãra:
a) contracararea inflaþiei prin activizarea cheltuielilor veniturilor populaþiei
prin creºterea ofertei; b) restrângerea fenomenului de substituþie forþatã,
agravat în ultimii ani prin diminuarea cantitativã a ofertei ºi creºterea
preturilor de consum, îndeosebi la produsele de bazã ce satisfac nevoi
fundamentale ºi revenirea la o distribuþie a cererii manifestatã în raport cu
solvabilitatea ei realã datã de veniturile disponibile pentru consum ale
diferitelor categorii de populaþie; c) crearea cadrului de manifestare
Substituþiei voluntare în raport cu preferinþele individuale ºi capacitatea de
cumpãrare; d) creºterea puterii de cumpãrare a tuturor categoriilor de
populaþie ºi atenuarea efectului de

stratificare a populaþiei; e) manifestarea fireascã a ordinii de prioritãþi
în satisfacerea cererii ºi normalizarea evoluþiei consumului în raport cu
legitãþile sale obiective în cadrul unui comportament de consum obþinut sub
influenþa unei culturi a consumului care trebuie promovatã neîntârziat; f)
evoluþia pozitivã a structurii cheltuielilor de consum, în sensul creºterii
treptate a volumului fizic ºi a ponderii serviciilor al cãror consum a fost
influenþat negativ, în principal din lipsa disponibilitãþilor bãneºti ale populaþiei

Desigur, abordarea consumului nu ar trebui sã eludeze perspectiva
temporalã mai îndepãrtatã. Considerãm însã cã fundamentarea obiectivelor
consumului pentru o asemenea perioadã ar face necesare cercetãri
complexe care sã elucideze problemele creãrii posibilitãþilor materiale
necesare asigurãrii unei stabilitãþi a ritmurilor de creºtere a producþiei,
bunurilor de consum ºi prestãrilor de servicii, ca o condiþie esenþialã pentru
desfãºurarea normalã a consumului; precizarea categoriilor de nevoi
recunoscute social ca necesare ºi specifice pentru etapele urmãtoare din
procesul de formare a unui consum modera, pe baza unor criterii ce decurg
din însuºi procesul dinamic de formare a nevoilor investigarea complexului
de nevoi în condiþiile unui mod de viaþã evolutiv, cu stiluri de viaþã diferite ºi
variate, ca o condiþie indispensabilã a asigurãrii concordanþei dintre
structura analiticã a nevoii sociale ºi structura producþiei, luându-se în
considerare dinamica progresului tehnico-ºtiinþific ºi social.



NOI ORIENTÃRI TEORETICE
PRIVIND POLITICA ECONOMICÃ

Cristian POPA

Fundamentarea teoreticã a procesului tranziþiei la economia de piaþã,
atât pentru România, cât ºi în context general est-european, reclamã drept
una din componente sunt etizarea ºi evaluarea abordãrilor recente
referitoare la teoria politicii economice, având în vedere necesitatea
ineluctabilã a imprimãrii unei coerenþe ºi a asigurãrii unei orientãri strategice
la nivelul acestui proces, inclusiv în condiþiile prezenþei din ce în ce mai
substanþiale a mecanismelor pieþei în sfera reglãrii

Noutatea aspectelor avute aici în vedere este nu numai de ordin
cronologic (cele mai multe dintre cercetãrile la care ne referim fiind
efectuate în a doua jumãtate a anilor ‘80), ci ºi de substanþã, fiind vorba de
puncte de vedere care diferã atât de teoria neoclasicã, precum ºi de
varianta “uzualã” a politicii economice prescrise pornind de la modele de
facturã esenþialmente keynesistã, puncte de vedere care îºi aflã, deci,
sorgintea într-o fuzionare a ambelor orientãri (diferitã, totuºi, de “sinteza
neoclasicã” în sensul sãu ortodox).

Astfel, un prim aspect îl reprezintã ideea acceptãrii posibilitãþii
influenþei pozitive a politicii economice, respectiv a intervenþiei statale (tezã
care contravine postulatelor neoclasice ale caracterului funciar al ineficientei
intervenþiei statului în economie, redundanþei intervenþiei anticipate ºi
caracterului perturbator al mãsurilor discreþionare de politicã economicã).
Mai mult, în condiþiile unei situãrii economice complexe, politica de
stabilizare este vãzutã ca o necesitate, drept premisã a posibilitãþii de echi-
librare a mecanismului economic, având în vedere cã substanþa
informaþionalã a multor variabile economice este alteratã în condiþiile
prezenþei distorsiunilor.

Aceastã funcþie potenþial favorabilã a intervenþiei depinde însã de
respectarea unor condiþii în cadrul intenselor dezbateri teoretice care opun
instituirea de reguli intervenþionismului discreþionar, literatura economicã
recentã opteazã din ce în ce mai mult pentru reguli în implementarea politicii
economice, opþiune motivatã prin importanþa acordatã anticipaþiilor agenþilor
economici, în speþã a impactului mãsurilor intervenþioniste asupra prognozei
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economice individuale, pe baza cãreia îºi fundamenteazã (fie ºi intuitiv)
viitoarele acþiuni aceºti agenþi. Deºi actualmente teoria anticipaþiilor
raþionale (care susþine capacitatea nelimitatã a agenþilor de a prevedea
efectele politicii economice, atât asupra lor înºiºi, cât ºi asupra economiei în
general, cu consecinþa inutilitãþii politicii economice anticipate prin
internalizarea efectelor acesteia) suferã infirmãri empirice considerabile,
ideea luãrii în calcul a anticipaþiilor agenþilor economici la implementarea
politicii economice este de importanþã maximã, inclusiv pentru viitoarea
politicã economicã a þãrii noastre. Astfel, se demonstreazã cã efectele unei
mãsuri de politicã economicã depind în mod esenþial de natura anticipaþiilor
create în legãturã cu aceasta (care; abstract vorbind, poate fi taxonomizatã
drept neoclasicã, keynesistã, stohasticã etc.), în plus, unele cercetãri
evidenþiazã faptul cã rolul activ al politicii economice se extinde, prin
intermediul anticipaþiilor, ºi asupra structurii modelului economiei în care se
aplicã, relaþiile între variabilele fundamentale ale acestui model puþind
cãpãta alte configuraþii sau valori parametrice urmare înfãptuirii respectivei
componente a politicii economice1.

Opþiunea pentru reguli nu are însã în vedere - aºa cum a fost cazul
politicii economice aferente modelului keynesist aplicat în principalele þãri
dezvoltate pânã cãtre sfârºitul anilor “70 - elaborarea unor algoritmi, a unor
reþete care sã reglementeze acþiunile de întreprins în funcþie de evoluþia
variabilelor de control. Noile abordãri în teoria politicii economice au în
vedere, atunci când este vorba despre reguli, instituirea de constrângeri cu
rol orientativ-disciplinar asupra intervenþiei statului, fãrã ca acestuia sã i se
rãpeascã latitudinea de acþiune în faþa unor situaþii neprevãzute, ceea ce
reprezintã componenta “ordonat-discreþionarã” a acesteia. Existenþa
constrângerilor are de asemenea în vedere asigurarea concordanþei intre
politica ex ante ºi ex post ale guvernului, adicã a consecvenþei acestor
politici, ca premisã a asigurãrii stabilitãþii anticipaþiilor agenþilor economici.
Expresiile concrete ale constrângerilor îmbracã aici o multitudine de forme,
de la elemente reputaþionale, de credibilitate a puterii guvernamentale
(unele studii aratã cã, prin efectele destabilizatoare asupra anticipaþiilor,
înseºi mãsurile antiinflaþioniste implementate de guverne cu o slabã
credibilitate de politicã economicã vor induce costuri totale mai mari decât
reducerile marginale operate în rata inflaþiei, de unde necesitatea creãrii
unei reputaþii solide la nivelul executivului, drept premisã a implementãrii

                                                          
1 Vezi, de exemplu, Bhaskar, 1990; Chirinko, 1988.
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unei politici economico eficiente)1, la forme teoretice de “contracte sociale”
între generaþii2 ºi pânã la modalitãþi vizând aplicarea de “benzi” de
nonintervenþie asupra unor variabile exogene, intervenþia având loc în acest
caz numai în momentul depãºirii limitelor fixate, efectul sãu stabilizator
canalizându-se tot prin intermediul anticipaþiilor la nivel micro ºi
concretizându-se în diluarea legãturilor dintre perturbãrile exogene ºi
variaþia variabilelor endogene cu rol fundamental3. Unii autori susþin
posibilitatea utilizãrii deficitului bugetar drept constrângere pentru
succesiunile viitoare ale executivului, incidenþele negative bine cunoscute
ale existenþei acestor deficite îmbinându-se astfel cu aspecte pozitive4.

În strânsã legãturã cu acest ultim aspect se aflã problema orizontului
temporal al politicii economico, aceasta fiind tot mai des privitã în sens
orientativ-strategic ºi nu conjunctual-corector, intervenþiile de moment fiind
subsumate unei profilãri pe termen mediu ºi lung a politicii economico în
ansamblu (orizontul de timp conturat având uneori dimensiuni
intergeneraþionale)5.

Un alt aspect al orientãrilor noi în teoria politicii economico îl
reprezintã caducitatea intervenþiei (keynesiste) clasice, de management al
cererii ºi de “acord fin” al economiei, intervenþie contratã în exclusivitate la
nivel macroeconomic. Acesteia i se contrapune actualmente promovarea
unei politici având esenþialmente fundamentãri microeconomice ºi situându-
se, de cele mai multe ori, de partea ofertei, fundamentãrile micro plasând în
atenþie în primul rând incentivele6, comportamentul ºi anticipaþiile agenþilor
economici ºi numai în mod secundar apelul la variabile agregate.
Reorientarea în politica economicã spre mãsuri de naturã “supply-side” nu
reprezintã însã o opþiune pur teoreticã, ci este materializarea reacþiei faþã de
ineficienta ºi caracterul uneori contraproductiv al intervenþiei în economie
conform unor algoritmi consacraþi, în special în situãrii non-walrasiene, de
existenþã a imperfecþiunilor pieþei, a rigiditãþilor, a dezechilibrelor intre cerere
ºi ofertã, a externaliþãþilor etc.; astfel, Assar Lindbeck ºi Dennis J. Snower
afirmã cã “politicile vizând cererea pot fi mult mai puþin sigure ºi pot opera

                                                          
1 Fischer/Summers, 1989; Stokey, 1989.
2 Kotlikoff/Samuelson/Johnson, 1988.
3 Klein, 1990.
4 Persson/Svensson, 1989, Inman, 1990; de asemenea, Honkapohja/ Lempinen, 1990.
5 Vezi, de exemplu, Feldstein, 1988.
6 Stimulentele.
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prin canale mult mai complicate decât prevedea teoria keynesistã
tradiþionalã”1, aspect asupra cãruia vom reveni în cursul comunicãrii de faþã.

O problemã conexã celor amintite anterior o reprezintã pragmatizarea
crescândã a politicii economice, evidenþiatã nu numai în abordarea tot mai
frecvent microeconomicã a intervenþiei, ci ºi în tendinþa de ºtergere relativã
a diferenþelor (care capãtã mai degrabã caracter convenþional) dintre
mãsurile vizând în primul rând oferta, respectiv cererea. Astfel, se considerã
cã reducerea ºomajului se poate face mai eficient ºi durabil prin
implementarea unor mãsuri ce reclamã cheltuielile guvernamentale directe
(deci care se raporteazã la sfera cererii) sau a unor mãsuri de stimulare a
investiþiilor în sectorul privat (acestea raportându-se, evident, la ofertã),
ambele categorii de mãsuri vizând acumularea de bunuri complementare
muncii, decât prin aplicarea unor mãsuri “clasice* de management al cererii
de tipul achiziþiilor guvernamentale sporite de bunuri de consum sau de
alocare a unor resurse mai mari la nivelul activitãþilor neproductive,
transferurilor mai substanþiale cãtre persoanele neocupate ºi categoriile
defavorizate social în condiþiile accentuãrii neavenite a progresivitãþii
mãsurilor fiscale etc. De asemenea, realizarea unei reformãri a politicii
fiscale prin diminuarea ratelor impozitelor (în special sub aspect marginal)
acþioneazã în sens stimulativ, atât prin accentuarea incentivelor favorabile
sporirii producþiei ºi investiþiilor, cât ºi, la nivel macroeconomic, prin sporirea
cererii agregate. Un alt aspect ar pragmatismului crescând în materie de
politicã economicã o reprezenta din perspectiva analistului, faptul ci vechii
confruntãri dintre ºcoli de gândire economicã cu orientãri opuse tinde sã i se
substituie tot mai mult o abordare “discretã” a intervenþiei în funcþie de
condiþiile particulare ale modelului luat în considerare, teoria politicii
economice reprezentând, dupã opinia noastrã, o agregare de modalitãþi
diverse de intervenþie specificã.

Evoluþia teoriei intervenþiei în economie se concretizeazã ºi în
modificarea structurii mix-ului de politici utilizabile. Deºi aceasta depinde de
situaþiile concrete ce reclamã intervenþia, pot fi totuºi sunt etizate unele
tendinþe cu caracter de generalitate. Sporeºte astfel rolul acordat politicilor
cu efecte reale directe - cazul politicii fiscale, al cãra impact la nivelul
incentivelor este bine cunoscut - în timp ce altor segmente clasico ale
intervenþiei, cum ar fi politica monetarã, le este rezervat mai degrabã un rol
macroeconomic corector ºi reglator, complementar acþiunii politicilor cu
incidenþe directe. Desigur cã aceastã distincþie nu are caracter peremptoriu,

                                                          
1 Lindbeck/ Snower, 1988, p. 38.
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dar nu poate fi negatã tendinþa preferãrii, în contextul de ansamblu al mix-
ului de politici economice, a politicilor cu efecte preponderent reale în
detrimentul celor cu efecte predominant nominale ºi numai indirect reale. La
rândul lor, componentele mix-ului pot acþiona în direcþii diferite (din punct de
vedere al caracterului expansionist sau restrictiv) în atingerea scopului
propus, convergenþa intrinsecã a direcþiei de acþiune nemaireprezentând o
condiþie sine-qua-non.

Un aspect de maximã importanþã al noilor orientãri teoretice cu privire
la politica economicã ii reprezintã ceea ce poate fi denumit ‘teoria
intervenþiei în prezenþa distorsiunilor”.

Astfel, numeroase opinii susþin actualmente posibilitatea existenþei unei
multiplicitãþi (pluralitãþi) a echilibrelor în economie în prezenþa rigiditãþilor ºi a
externalitãþilor, aceste echilibre diferind atât din punct de vedere al
ierarhizãrii paretiene a eficienþei lor (ca nivel de bunãstare, grad de ocupare
ºi utilizare a resurselor etc.), cât ºi din punct de vedere al stabilitãþii lor1.

În condiþiile imperfecþiunilor pe piaþa muncii, concretizate în existenþa
unei situaþii oligopoliste Ia nivelul vânzãtorilor, care le permite influenþarea
preþului (respectiv a salariilor ce le revin), se constatã absenþa unei rate
naturale univoce a ºomajului, opiniile exprimate în literatura economicã
mergând de la afirmarea multiplicitãþii discrete a echilibrelor2, la susþinerea
ideii existenþei unui interval natural de rate ale ºomajului3 ºi pânã la ipoteza
apariþiei fenomenului de histeresis, care infirmã existenþa unei corelaþii
directe între ºomaj ºi inflaþie, cu posibilitatea înregistrãrii de evoluþii
independente ºi chiar pseudoaleatorii ale celor douã mãrimi4. În aceste
condiþii, nu numai cã instrumentele ºi modalitãþile clasice de intervenþie se
dovedesc inoperante, dar trebuie luat în considerare ºi rolul activ al politicii
economice, în sensul capacitãþii acesteia de a destabiliza echilibrul în care
se aflã economia sau de a favoriza comutarea la alte nivele potenþiale de
echilibru, cu posibilitatea plasãrii permanente a economiei pe un nivel de
echilibru inferior din punct de vedere paretian, inclusiv dupã încetarea
aplicãrii respectivei mãsuri5.

În acest sens, absenþa curbei Phillips implicã doar posibilitatea unei
stimulãri a inflaþiei prin mãsuri ortodoxe de politicã economicã, în condiþiile
                                                          
1 Manning, 1990; de asemenea, Calvo, 1988.
2 Lindbeck/Snower, 1988,1989.
3 Bhaskar, 1990.
4 Gordon, 1989; Manning, 1990, p. 160-161; o situaþie similarã din sfera de acþiune a

politicii monetare se regãseºte în Friedman, 1988.
5 Pagano, 1990, p. 442.
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unor creºteri nesemnificative ale gradului ocupãrii forþei de muncã. Practic,
prezenþa situaþiei de histeresis, ca ºi cea a pluralitãþii echilibrelor, implicã
abandonarea “ancorei” politicii de stabilizare (reprezentatã de rata ºomajului
care nu conduce la accelerarea inflaþiei - NAIRU), cu necesitatea explorãrii
altor posibilitãþi de intervenþie, rezultatele cercetãrilor indicînd, pe lângã
spectrul îngust al opþiunilor disponibile, ºi posibilitatea inexistenþei unor
instrumente eficiente de intervenþie, efectele “locale” de moderare a ratei
ºomajului puþind fi supracompensate în acest din urmã caz de costul
inflaþionist generat, indiferent de expansiunea sau recesiunea în care se aflã
economia, singurele modalitãþi - indirecte - de intervenþie reprezentându-le
politicile de combatere a imperfecþiunilor ce au generat ruptura corelaþiei
inverse ºomaj-inflaþie pe plan macroeconomic în condiþiile imperfecþiunilor
concurenþiale amintite, politicile expansioniste de management al cererii nu
au efecte reale, ele disipându-se în creºteri nominale de preþuri (cu efecte,
totuºi, inflaþioniste evidente). În aceste condiþii, unu autori considerã cã
rãspunsul o oferã politicile orientate cãtre ofertã (investiþiile în infrastructurã
industrialã, stimularea cererii pentru produsele la a cãror producþie existã
exces de capacitãþi, stimularea accesului de noi firme în industriile
respective, cu consecinþa reducerii impactului situaþiilor oligopoliste sau
oligopsoniste), subliniind în acelaºi timp necesitatea unei abordãri prudente
a implementãrii politicii economice în condiþiile unei perpetuãri pe duratã
îndelungatã a consecinþelor ºocurilor temporare de politicã economicã
asupra ratei ºomajului ºi ale existenþei unei asimetrii a incidenþelor
intervenþiei, gradul de ocupare al forþei de muncã fiind mai puternic afectat
de mãsurile de tip auster decât de cele cu conþinut expansionist1.

Rolul activ al politicii economice se manifestã ºi în posibilitatea
generãrii de echilibre multiple în condiþiile substituþiei intertemporale a
mãsurilor implementate. De exemplu, în cazul finanþãrii deficitului bugetar,
opþiunea pentru emisiune monetarã suplimentarã, precum ºi cea pentru
sporirea obligaþiilor fiscale, genereazã echilibre potenþiale net diferite, cu
consecinþa devierii efectelor reale ale mãsurilor de politicã economicã de la
cele anticipate, în condiþiile modificãrii relaþiilor existente între dimensiunea
deficitului bugetar ºi nivelul ratelor dobânzii2.

O situaþie similarã o prezintã politica economicã implementabilã vis-a-
vis de existenþa rigiditãþilor în economie. Astfel, cercetãrile asupra inflaþiei

                                                          
1 Lindbeck/Snower, 1988, 1989.
2 Kawai/Maccini, 1990.
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reprimate demonstreazã existenþa unui multiplicator negativ operant la
nivelul pieþelor în care existã preþuri rigide aflate sub nivelurile de echilibru ºi
care, în condiþiile sporirii cererii agregate, conduce - în mod paradoxal - la
diminuarea nivelului producþiei1. Aceasta implicã automat imposibilitatea
implementãrii unei politici expansioniste prin stimularea cererii agregate,
aºa cum ar indica prescripþiile tradiþionale. Alte cercetãri extind aceste
rezultate la nivelul economiilor confruntate cu situaþii imperfect competitive
ºi în cadrul cãrora se remarcã utilizarea incompletã a resurselor, apreciind
ca substitut eficient al recomandãrilor “clasice” de politicã economicã mãsuri
vizând stimularea economisirilor ºi a investiþiilor (acestea având un vãdit
conþinut supply-side, ca ºi implicãrii microeconomice)2.

De asemenea, cercetãrile noi în domeniul teoriei politicii economice
evidenþiazã tot mai frecvent investigarea rolului acesteia într-o economie
deschisã, analizele vizând atât planul strict macroeconomic, cât ºi nivelul
internaþional, acesta din urmã în ipostaza coordonãrii principalelor politici
macroeconomice între diferite þãri3. Este remarcabil aici impactul fluxurilor
internaþionale de capital ºi mãrfuri asupra politicii economico în ansamblu:
astfel, Martin Feldstein aratã cã politica susþinerii unui curs de schimb fix al
monedei naþionale deturneazã politicile monetarã ºi fiscalã de la
adevãratele obiective, concretizate în asigurarea stabilitãþii preþurilor,
ocuparea la nivele înalte a resurselor, realizarea unui nivel corespunzãtor al
economisirii ºi investiþiilor pe plan naþional etc.4 Ne rezumãm aici numai la
remarcarea modificãrii, uneori substanþiale, în condiþiile economiei deschise,
a componenþei mix-ului politicilor implementabile pe plan naþional, precum ºi
a rolului acestora, mai ales în condiþiile unor economii deschise de
dimensiuni reduse, unde deschiderea semnificã sporirea numãrului
constrângerilor care trebuie luate în considerare în politica economicã sau
chiar diluarea impactului unor mãsuri: Michael Boskin evidenþiazã faptul cã
reducerea impozitelor stimuleazã, la nivel macro, consumul, dar reducerea
paralelã a exporturilor nete (datoratã sporului cererii agregate) conduce la
diminuarea efectului politicii fiscale asupra cheltuielilor interne (în speþã ºi
asupra economisirii ºi investiþiilor)5.

                                                          
1 Olson, 1989; Greenwald/Stiglitz, 1989.
2 Pagano, 1990.
3 Boskin, 1988; Currie/Wren-Lewis, 1989; Dixon, 1990; Klein, 1990.
4 Feldstein, 1989.
5 Boskin, 1988, p. 402.
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Un aspect important al noilor abordãri teoretice privind politica
economicã îl reprezintã teoria pozitivã a politicii economice sau, altfel spus,
teoria mecanismului politico-economic al emergenþei mãsurilor de
intervenþie în economie. În afara importanþei sale explicative, acest corp de
teorie clarificã unele aspecte paradoxale ale implementãrii mãsurilor de
politicã economicã, aspecte vizând moderarea (din raþiuni de popularitate
politicã, asigurare a continuitãþii electorale, negocieri în cadrul alianþelor
politice sau al confruntãrilor cu oponenþii, gratificare a doleanþelor grupurilor
de presiune etc.) mãsurilor radicale, excesiv de complexe sau
contraintuitive de politicã economicã, precum ºi preferinþa pentru mãsuri
simple, uniforme, uºor verificabile ºi evaluabile din punct de vedere al
efectelor generate. Astfel, o concluzie cu caracter imperativ ºi care derivã
nu din câmpul teoriei pure, ci al experienþei empirice abstractizate, se referã
la necesitatea formulãrii unor prescripþii de politicã nu numai eficiente (adicã
optimale), ci ºi implementabile din punct de vedere practic, având în vedere
cã experienþa în anumite sfere ale politicii economice, cum ar fi politica
fiscalã, demonstreazã superioritatea practicã a unor mãsuri efectiv
implementabile dar de ordin secundar de optimalitate (second-best), în
raport cu mãsuri nepractice, corespunzând însã optimului în condiþiile date1;
în esenþã, aceste considerente reprezintã o formã empiricã a
constrângerilor necesar a fi aplicate elaborãrii, respectiv emergenþei politicii
economice.

În procesul tranziþiei României la economia de piaþã, implicaþiile
potenþiale ale aspectelor definite mai înainte sunt multiple. În primul rând,
trebuie - ca o apreciere limitativã - specificat faptul cã, datoritã complexitãþii
modelelor care au generat respectivele prescripþii de politicã economicã, a
implicãrii unor instituþii ºi mecanisme complexe ale economiei de piaþã în
funcþionarea lor, instituþii ºi mecanisme care încã nu existã sau funcþioneazã
doar periferic în economiile est-europene, a utilizãrii unor postulate ºi
specificaþii restrictive ºi altele, ceea ce intereseazã nu sunt aplicabilitatea
directã, posibilitatea de transplant al concluziilor concrete de politicã
economicã obþinute, ci valabilitatea unor principii cu aplicabilitate generalã
în condiþiile similitudinii de situãrii la care se raporteazã.

Reiterãm astfel inadecvarea utilizãrii modelului echilibrului economic
general ca instrument în formularea de prescripþii de politicã economicã
pertinente procesului tranziþiei. Aceastã inadecvare, aºa cum semnaleazã

                                                          
1 Aaron, 1989.
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Paul G. Hare, derivã din tratarea identicã a tuturor pieþelor (în condiþiile în
care funcþionarea lor în economiile occidentale manifestã diferenþe calitative
certe) ºi conturarea, pe aceastã bazã, a ideii necesitãþlii existenþei pieþelor
ca mecanisme alocative ºi reglatoare pentru fiecare activitate în parte;
corolarul acestei idei, respectiv al existenþei “pieþelor pentru orice”, îl
reprezintã abþinerea de la intervenþie în economie, în condiþiile creãrii unui
cât mai mare numãr de pieþe cu putinþã. La acestea de adaugã ignorarea
distorsiunilor existente efectiv în economiile de piaþã reale (ca surse ale
modelului echilibrului economic general) ºi care reclamã mãsuri concrete de
politicã economicã în scopul reglãrii externalitãþilor, al reglementãrii
situaþiilor de concurenþã imperfectã, al compensãrii absenþei unor pieþe
specifice (absenþã care se datoreazã costurilor prea înalte ale efectuãrii de
tranzacþii, asimetrici informaþionale la nivelul agenþilor economici implicaþi pe
piaþa respectivã etc.), pentru a nu mai aminti de distorsiunile inerente
eterogenitãþii mecanismului economic în condiþiile tranziþiei. Autorul
menþionat conchide, în acest sens, cã “statul va continua sã exercite o
influenþã semnificativã asupra dezvoltãrii economico est-europene chiar ºi
dupã încheierea reformelor color mai importante”.1

Având în vedere complexitatea dezechilibrelor structurale ale
economiei româneºti, politica de urmat va include în mod necesar o
combinaþie a unor elemente restrictive, derivând în general din politica
monetarã, cu elemente de politicã a veniturilor; în al doilea rând, este
subliniatã necesitatea ca reformarea sistemului de preþuri sã meargã
dincolo de îmbunãtãþirea alocãrii statice a resurselor, concretizându-se în
sporirea eficienþei la nivel microeconomic ºi stimularea adoptãrii unor decizii
de investiþie calitativ superioare2.

Rolul politicii monetare restrictive, dupã opinia lui M. Kaser, trebuie sã
vizeze nu numai moderarea cererii efective în condiþiile existenþei unei
penurii accentuate, ci ºi eliminarea constrângerilor bugetare slabe, precum
ºi a constrângerilor bancare slabe, creºterea nivelului ratei dobânzii creând
premisele unei mai atente gestionãri a acestei resurse cu “raritate” sporitã.
În acelaºi timp, o politicã supply-side ar avea menirea stimulãrii producþiei,
precum ºi a creºterii eficienþei la nivel micro, ca mãsurã de temperare a
inflaþiei prin costuri3.

                                                          
1 Hare,1990, p. 582-583.
2 Idem, p. 586.
3 Kaser, 1990, p. 604; 607; 611.
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În opinia noastrã, o posibilã configurare la nivel macro a politicii
economico aplicabile tranziþiei României la economia de piaþã ar avea în
vedere utilizarea divergentã a politicilor monetarã ºi fiscalã: politica
monetarã ar urma sã acþioneze în sens restrictiv, frânând evoluþia
inflaþionistã ºi reducând creºterea cererii agregate, în acelaºi timp aceasta
acþionând ca o constrângere bugetarã (prin imposibilitatea utilizãrii emisiuni-
lor monetare suplimentare ca mijloc de finanþare a deficitului bugetar),
determinând o raþionalizare a cheltuielilor guvernamentale; nu în ultimul
rând, o frânarea expansiunii masei monetare ºi/sau o creºtere a nivelului
ratei dobânzii care ar compensa parþial subevaluarea cursului de schimb al
leului care este probabil sã însoþeascã introducerea convertibilitãþii acestuia
- în special într-o primã etapã - având în vedere potenþialele efecte negative
ale deprecierii monetare exagerate, manifestate prin stimularea exporturilor
în condiþii de penurie pe piaþa internã, ca ºi prin scumpirea importurilor, în
condiþiile existenþei unei cereri relativ neelastice de bunuri de capital ºi
materii prime necesare retehnologizãrii, ridicarea preþurilor acestor inputuri
putându-se reflecta în stimularea inflaþiei prin costuri. În acelaºi timp, o
politicã fiscalã expansionistã, cu reducerea ratelor marginale ale
impozitelor, în special asupra veniturilor firmelor, ar acþiona ca o
componentã supply-side esenþialã, creând incentive pentru producþie ºi
(potenþial) pentru economisiri ºi investiþii. Consolidarea incentive cãtre
investirii considerãm cã ar putea fi realizatã ºi mai bine prin adoptarea unui
impozit asupra fluxurilor de lichidaþi (cash-flow tax)1, care sã impoziteze Ia
rate scãzute sumele destinate investiþiilor, cu precãdere productive, ratele
crescând pentru profiturile destinate consumului neproductiv. În acest fel ar
fi stimulatã ºi finanþarea dezvoltãrii din surse interne (echivalând cu o
întãrire a constrângerilor bugetare la nivel de firmã), în condiþiile caracterului
incert ºi oneros al finanþãrii din surse creditate.

Desigur costul promovãrii unui asemenea mix de politici s-ar
concretizam principal în apariþia ºi probabila hipertrofiere a deficitelor
bugetare, ceea ce, pe termen lung, constituie o sursã de puternicã presiune
inflaþionistã, greu contracarabilã (în condiþiile restricþiilor impuse de
caracterul modic al impozitelor corporatiste - creºterea obligaþiilor fiscale
aferente veniturilor personale nereprezentând o soluþie, prin dezincitarea la
muncã pe care o antreneazã - precum ºi de austeritatea politicii monetare,

                                                          
1 O analizã a acestui instrument se regãseºte la FeIdstein, 1989 ca ºi la Fazzari/

Hubbard/ Petersen, 1983.
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alternativa finanþãrii deficitelor bugetare se limiteazã la varianta de
perspectivã a contractãrii datoriei publice prin emisiuni de titluri de valoare).
Existenþa costurilor generate de persistenþa deficitelor bugetare impune
circumscrierea perioadei de practicare a mix-ului prezentat, ceea ce, la
rândul sãu, reprezintã o problemã delicatã, având în vedere impactul
precizãrii unui termen definit asupra anticipaþiilor agenþilor economice. Este
posibil ca fixarea unui orizont limitat de timp pentru funcþionarea acestei
politici (la nivelul probabil al termenului mediu) sã determine, ca laturã
favorabilã a efectelor sale, o mai mare incitare cãtre realizarea de investiþii,
având în vedere avantajele pe termen limitat oferite.
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TRANZIÞIA LA ECONOMIA DE PIAÞÃ
ÎN ÞÃRI EST-EUROPENE

Rodica DÃNESCU, Luoana DULGHERU,
Cristian HANU, Nicuºor RUIU

Introducere

În abordarea contradicþiilor tranziþiei de Ia o economie
supracentralizatã la p economie de piaþã, autorii au pornit de Ia convingerea
cã, în pofida aparent numeroaselor deosebiri de formã intre diferitele
concepþii ºi programe din þãrile est-europene (de la specificul naþional:
resurse, structuri, mentalitãþi ºi pânã la aspectele pur conceptuale), o privire
atentã va remarca uºor cã esenþa fenomenelor este practic aceeaºi. Faptul
se reflectã simptomatic în liberalismul comun tuturor programelor, în
orientarea (adesea concurenþialã) cãtre valorile ºi resursele occidentale, în
soluþiile aproape identice sugerate de organismele internaþionale (FMI,
Banca Mondialã) ºi de teoreticienii din Vest, sau, ºi mai surprinzãtor, în
greºelile parcã trase la indigo ale politicienilor din: est Pornind de la
asemenea premise, o analizã globalã a tranziþiei în estul Europei, care sã
transceadã limitãrile ºi graniþele de orice naturã, încercând sã surprindã
esenþa fenomenului, ar putea fi utilã, credem, deopotrivã teoriei economice,
care ºi-ar îmbogãþi astfel conþinutul temelor sale “eterne”, “reînnoindu-le în
categorii cu un conþinut istoric mai complex”1, cât mai ales practicii,
politicilor economice ale tranziþiei, aflate adesea în impas datoritã tocmai
lipsei de coerenþã a teoriei.

O asemenea viziune globalã, teoreticã, ar trebui sã surprindã în plan
conceptual cel puþin trãsãturile generale ale crizei sistemului socialist ºi
economiei supercentralizate, ca punct de plecare al tranziþiei, apoi o
imagine clarã a telului tranziþiei, deci a punctului de sosire, sã fundamenteze
soluþii ºi scenarii posibile, iar, pe mãsura derulãrii în sine a tranziþiei, sã
analizeze atent contradicþiile acesteia, pentru prevenirea ºi dezamorsarea
conflictelor ºi tensiunilor pe care le-ar putea genera. Acestea sunt, desigur,

                                                          
1 Tudorel Postolache, Dobrescu Emilian, Consemnãri economice, Editura Academiei,

Bucureºti, 1991, p. 7.
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doar câteva repere categoriale ale tranziþiei, lista rãmânând, fireºte,
deschisã.

Dintr-un asemenea plan amplu, lucrarea de faþã îºi propune sã reþinã
câteva opinii ale autorilor referitoare doar la ultimul punct: analiza teoreticã
a contradicþiilor tranziþiei. Ea nu urmãreºte aºadar surprinderea aspectelor
specifice, particulare uneia sau alteia din þãrile Europei de Est, ci mai
degrabã a punþilor de legãturã intre acestea, a esenþei fenomenelor. Toate
porþile rãmân deschise pentru ca aceastã esenþã sã poatã fi apoi din nou
particularizatã în funcþie de studiul sau obiectul de interes. Cele câteva
contradicþii globale se pot desigur divide ºi subdivide - dupã principiul
arborelui - într-un adevãrat “hãþiº* de contradicþii specifice, practice.
Lucrarea noastrã analizeazã ºi ea un numãr destul de mare de asemenea
contradicþii, reluate - uneori, chiar din perspective diferite, subliniind încã o
datã caracterul extrem de complex al problematicii studiate.

1. Abordarea epistemologicã a problemelor contradicþiilor tranziþiei

Abordarea epistemologicã a tuturor problemelor legate de tranziþie
(implicit ºi a obiectului nostru de studiu) apare fireascã în contextul în care
dominã pãrerea cã în toate statele est-europene în care s-au elaborat
programe pentru înfãptuirea tranziþiei s-a resimþit ºi se resimte absenþa unei
teorii coerente asupra acestui proces”1.

Iatã de ce am ales ca punct de plecare în cercetarea noastrã,
întrebarea fireascã: cum putem defini poziþia ºtiinþei economice la ora
actualã ºi în ce mãsurã este ea capabilã sã ofere soluþii de care practica are
mai multã nevoie ca oricând? Niciodatã parcã nu s-a identificat atât de mult
teoria economicã cu rolul sãu normativ.

ªi, totuºi, rezultatele practicii nu sunt de loc satisfãcãtoare: confuzie
în plan conceptual ºi metodologic, divergenþe mari de opinii, dominarea în
continuare a factorului economic de cãtre cel politic ºi ideologic; gafe prea
asemãnãtoare ale politicilor guvernamentale, tensiuni sociale, instabilitate
internã, lipsã de credibilitate pe plan internaþional etc. Toate acestea sunt
izvorul unei prime concluzii: contradicþia-sursã, de la care îºi trage seva
întregul sistem de contradicþii, este. aceea dintre cerinþele practicii ºi
incapacitatea teoriei economico de a-ºi exercita rolul normativ.

                                                          
1 Tudorel Postolache, Dobrescu Emilian, Consemnãri economice, Editura Academiei,

Bucureºti, 1991, p. 16.
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Astfel, opiniile care de mai bine de 20 de ani plaseazã starea
generalã a ºtiinþei economico pe o poziþie de crizã, aceasta rãmânând
sistematic în urma cerinþelor practicii, neputând anticipa evenimente ºi
distorsiuni grave ale economiei mondiale cu implicaþii asupra economiilor
naþionale, oferind soluþii superficiale sau timide pentru ieºirea din diferitele
tipuri de crize etc., îºi gãsesc, în concepþia autorilor prezentei lucrãri, o nouã
justificare în spaþiul Europei de Est din ultimii ani Mai multe surse
alimenteazã o asemenea opinie.

Un prim pilon al crizei structurale a teoriei economico îl reprezintã
prãbuºirea aparatului naþional al aºa-numitei Economii Politice a
Socialismului, cu implicaþii nebãnuit de multe ºi col mai adesea neglijate. Nu
trebuie uitat cã, timp de decenii, ea a reprezentat concepþia teoreticã
închegatã (deºi falsã) ce a stat la baza funcþionãrii unei pãrþi însemnate a
economiei mondiale, lãsând în urma ei munþi de literaturã de specialitate -
devenitã poate prea repede maculaturã - deformarea mentalitãþilor
(deopotrivã a specialiºtilor cât ºi a maselor), ºi chiar a sistemului de valori.

În trista moºtenire a regimurilor totalitare comuniste putem cuantifica,
aºadar, ºi vidul teoretic rãmas dupã prãbuºirea acestora, vid ce nu poate fi
umplut peste noapte ºi care afecteazã profund învãþãmântul ºi cercetarea
economicã din þãrile Europei de Est, dar ºi conducerile economiilor lor,
mergând pânã la cele mai mãrunte compartimente ale întreprinderilor de
stat Mai notãm ºi efectele perverse remanente pe care inocularea timp de
ani ºi ani a unei anumite concepþii ideologice (sprijinitã însã, pe o teorie
economicã închegatã) în minþile oamenilor, va continua sã le aibã încã
multã vreme, rãbufnind uneori în conflictele sociale, sau, pur ºi simplu, în
comportamente economico inadecvate.

Impresionant rãmâne, totuºi, efortul cercetãrii economice, care, în
pofida lipsurilor de tot felul, a reuºit în România, sã depãºeascã condiþia
impusã de vechiul regim ºi sã se plaseze cu adevãrat în fruntea dezbaterii
naþionale referitoare la tranziþie ºi, în general la problemele economiei de
piaþã. Autorii considerã cã deosebit de utile sunt dezbaterile organizate în
cadrul cercetãrii economice, dar acestea trebuie în mult mai mare mãsurã
fãcute publice, prin toate mijloacele mediatice posibile, pentru a influenþa
deopotrivã opinia publicã, cât mai ales factorul politic de decizie. Ca
întotdeauna în cazul investiþiilor în creativitatea umanã, în cunoaºtere în
general, cu un efort investiþional minim s-ar putea obþine efecte nebãnuit de
mari, pe termen scurt, mediu ºi lung.
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Mai adãugãm cã, deºi vechiul aparat noþional nu poate, prin însãºi
logica sa internã, sã explice ºi sã fundamenteze criza economiilor
hipercentralizate, totuºi el nu poate fi “condamnat” în întregime, existând
evident categorii corect definite care ar putea constitui o bazã pentru
elaborarea celor noi.

Un alt pilon important, ce ar justifica plasarea ºtiinþei economice pe o
poziþie de crizã, se referã la însãºi ºtiinþa economicã tradiþionalã, ce are
practic în centrul ei modelul neoclasic, apãrut cu 100 de ani în urmã ºi
rãmas neschimbat în premisele sale, deºi perfecþionat continuu în formã ºi
conþinut Dupã unele opinii (cum ar fi aceea a lui Galbraith), viziunea
macroeconomicã a lui Keynes nu a fãcut decât sã completeze modelul, fãrã
sã iasã fundamental din premisele sale, economia continuând sã funcþio-
neze în sistem autoreglator între douã intervenþii ale statului

Aceasta este deci alternativa oferitã de occidentali pentru a umple
vidul teoretic amintit mai sus. Considerând autenticã valoarea intrinsecã a
modelului neoclasic, manifestãm, totuºi, anumite rezerve faþã de preluarea
sa unilateralã.

Mai întâi, modelul tradiþional occidental surprinde trãsãturile unui
anumit tip de economie, aºa-zis modernã, istoriceºte constituitã într-un
proces natural ºi o anumitã conjuncturã internaþionalã irepetabilã. Tocmai
de aceea el este aplicabil prin excelenþã acestui tip de economie, nereuºind
sã explice pertinent modelele economice alternative, cum ar fi economiile
þãrilor în curs de dezvoltare sau chiar modelul socialist de economie. De
aceea, în analiza crizei economiilor hipercentralizate - punct de plecare în
conceptualizarea tranziþiei - ºtiinþa economicã tradiþionalã a Occidentului se
dovedeºte neputincioasã. Or, înþelegerea adâncã (dincolo de actuala
atitudine negativistã, superficialã) a ceea ce a însemnat socialismul ºi
economiile planificate reprezintã deopotrivã o necesitate gnoscologicã
(urmând sã completeze un anumit capitol al istoriei gândirii economice) ºi
practicã, cãci efectele sale nefaste se vor mai întinde încã pe o perioadã
destul de lungã.

Modelul neoclasic este, din alt punct de vedere, criticabil chiar la el
acasã, existând numeroºi autori care li pun în discuþie chiar sistemul de
premise ºi surprinderea corectã a realitãþii occidentale (amintim cu titlu de
exemplu teoriile lui J.K. Galbraith sau excelenta criticã a lui Janos Kornay
din AntiEqillibrium, în care acesta acuzã superformalizarea modelului,
folosirea unui aparat matematic greoi ºi excesiv, sistemul prea îngust de
premise ºi suprapunerea teoriei economice cu teoria deciziei. Concluzia:
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modelul este nerelevant pentru deosebirea corectã a realitãþii - scop ultim al
oricãrei ºtiinþe sociale).

În aceste condiþii se ridicã întrebarea justificatã dacã un asemenea
model poate fi preluat pur ºi simplu ºi grefat în spaþiul economic, dar ºi
socio-cultural est-european, întrebare cu atât mai legitimã cu cât e firesc ca
privirile þãrilor din Est sã se îndrepte prin excelenþã spre viitor. E uºor sã
numeºti acest viitor “o economie de piaþã modernã”, dar totuºi, cum va arãta
aceasta: va fi ea economia “socialã” de piaþã a Germaniei, economia
corporativã americanã, economia socialistã suedezã, a planului indicativ ca
în Franþa, sau un stat tehnocrat ºi paternalist ca al Japoniei? în aceastã
privinþã, modelele tradiþionale nu dau prea multe explicaþii

Iatã de ce abordarea finalitãþii tranziþiei la “economia de piaþã” e
departe de a fi o problemã clarificatã, dovedind o complexitate pe care un
model oarecare, chiar perfect în plan formal, nu o poate acoperi. Amintim în
acest sens ºi teza lui Nicolae Georgescu-Roegen, potrivit cãreia în
domeniul economic nu existã soluþii teoretice care sã poatã fi importate în
vederea aplicãrii lor directe.

Ca o consecinþã directã a celor exprimate mai sus, dar ºi ca un ultim
pilon al argumentaþiei noastre referitoare la criza ºtiinþei economice, la
cãutãrile acesteia în planul devenirii sale, se referã la dimensiune, sa
anticipativi Practica elaborãrii prognozelor devine tot mai sistematicã în
cadrul multor þãri, precum ºi al organismelor internaþionale. Descifrarea
tendinþelor ºi structurilor viitorului este un proces firesc, preocupând
dintotdeauna omul ºi cãpãtând în ultimul timp o dimensiune economicã
obiectivã.

Numeroasele scenarii întocmite, rareori reflectã corect previziunile
viitorului suferind de carenþe metodologice, folosind un instrumentar puþin
adecvat chiar pentru cerinþele prezentului, cu atât mai puþin ale viitorului.
Premise false sau un algoritm logico-formal greºit de constituirea
raþionamentului - conduc inevitabil spre concluzii deformate, adesea
inacceptabile (cum a fost raportul Meadows referitor la “creºterea zero”),
influenþând uneori chiar procesul decizional, ipotecând viitorul noilor
generãrii în beneficiul unui prezent prea puþin justificat (o consecinþã neluatã
în seamã pânã recent a creºterii economice ºi al cãrei cost se profileazã
deja ca uriaº este poluarea).

Mai amintim ºi faptul cã o întreagã literaturã, apãrutã în ultimii ani,
tratatã cu rãcealã de corifeu ºtiinþei tradiþionale, uneori dispunându-i-se
chiar statutul ºtiinþific, avertizeazã asupra unor mutaþii masive ce au început
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sã modifice mediul social, economic, tehnologic ºi chiar politic al vieþii
internaþionale. Se vorbeºte de o nouã revoluþie, post-industrialã, datoratã
informatizãrii ºi noilor tehnologii, ultramoderne, capabile sã transforme în
esenþã întregul aparat productiv, factorul muncã, relaþiile inter-umane etc.,
se argumenteazã despre apariþia ºi obiectivarea unor noi legi economico-
sociale, cum ar fi internaþionalizarea crescândã, ºi, sub impactul acesteia,
integrarea. Noile concepte au aºadar un conþinut inedit, tinzând sã le
modifice ºi pe cele mai vechi, cãci toate aceste mutaþii nu au un caracter
superficial, ci profund, pe termen lung ºi foarte lung, deºi germenii lor pot fi
deja regãsiþi în prezent. Impactul lor asupra ºtiinþei economice va fi desigur,
hotãrâtor. Lionel Stoleru aduce în ultima sa lucrare: “L’Ambition
Internationale” (1988), numeroase argumente prin care încearcã sã de-
monstreze cã majoritatea teoriilor larg acceptate azi sunt practic depãºite,
impunându-se primenirea ºi regenerarea întregului aparat categorial al
ºtiinþei economice, chematã sã facã faþã unor sarcini noi ºi sã explice mai
bine o realitate care se îndepãrteazã tot mai mult de reflectarea sa
teoreticã.

Fãrã a ne propune sã analizãm în prezenta lucrare tendinþele amintite
mai sus - aducând propriile noastre argumente pro ºi contra - am considerat
urii sã Ie amintim din perspectiva tranziþiei Ia economia de piaþã ºi sã
avertizãm asupra pericolelor ne-luãrii în seamã a viitorului, a mersului
natural al istoriei Predeterminarea acestuia nu poate fi, desigur, decât
parþialã, dar ignorarea sa cu desãvârºire poate conduce uºor într-o
“fundãturã” a istoriei.

În finalul abordãrii epistemologice a tranziþiei, considerãm necesar sã
scoatem în evidenþã dimensiunea sa amplã, de transformare istoricã, socio-
culturalã, a întregului sistem de valori societal viziunea economicã este
indispensabilã, dar numai parþial, cãci tranziþia nu presupune doar
modificarea radicalã a economiei dar ºi a societarii în ansamblul el Reflexul
în plan teoretic al unei asemenea orientãri a fost subliniat de numeroºi
autori preocupaþi de epistemologia ºtiinþei economice, privitã nu doar ca o
entitate izolatã, de sine stãtãtoare, ci în interrelaþie cu întregul corp al
ºtiinþelor sociale, corp sinergeticce nu poate fi înþeles pe deplin decât într-o
viziune globalã, în care ansamblul reprezintã ceva mai mult decât suma
aritmeticã a componentelor sale. Astãzi, mai mult ca oricând, ºtiinþa
economicã trebuie sã-ºi dea mâna cu ºtiinþe ca: sociologia, psihologia
socialã (ºi a individului), istoria, filozofia etc., astfel încât sã poatã oferi
soluþiile globale ºi complexe pe care practica le solicitã.
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Abordarea “slãbiciunilor ºtiinþei economice din perspectivã
epistemologicã ºi-a propus sã scoatã în evidenþã o datã în plus
complexitatea realitãþii aflatã în transformare ºi sã acþioneze asupra faptului
cã fundamentarea în plan teoretic a tranziþiei trebuie sã utilizeze (la nevoie
chiar sã creeze) o metodologie ºi un aparat conceptual la fel de complexe.
Autorii acestei lucrãri considerã cã nu existã soluþii imuabile, verificate, ci cã
ele pot veni numai din cooperarea experþilor din diferite domenii, a
oamenilor de ºtiinþã în primul rând, deopotrivã Intre ei, cât ºi cu factorii
politici de decizie, în ce priveºte soluþiile promovate de specialiºtii
occidentali, acestea trãdeazã în majoritatea lor o slabã cunoaºtere a
relaþiilor interne ºi o subordonare în prea mare mãsurã modelelor ºi
schemelor tradiþionale de gândire economicã. În acest sens, Janos Kornai
aratã în The Road to a Free Economy” (1990), cã: “Vizitatorii vin în Europa
de Est cu reþete gata fãcute promiþând un succes imediat: «Faceþi ca noi ºi
totul va fi OJC». Poate este aºa, poate nu. Aceastã carte reaminteºte
permanent cititorului sã retinã caracterul particular al condiþiilor iniþiale ale
procesului transformãrii (pag.

2. Problema contradicþiilor tranziþiei vãzutã prin prisma raportului:

politicã-politicã economicã-teorie economicã-dimensiune socialã
Una din componentele cheie ale teoriei tranziþiei” ºi care afecteazã

practica economicã în toate componentele sale este criza. Fãrã a ne
propune o analizã amãnunþitã, amintim cã ml aspect fundamental al crizei o
reprezintã contradicþiile exacerbante. Acestea pot deveni explozive, având
în vedere caracterul de globalitate ºi de simultaneitate care sporeºte forþa
distractivã a contradicþiilor ºi le întreþine, ele nefiind doar reciproc
catalizatoare, ci chiar alimentându-se una pe cealaltã.

Necesitatea trecerii la economia de piaþã în alt context istoric - a fost
determinatã de eºecurile economiilor centralizate, fapt ce trebuie luat în
considerare în elaborarea soluþiilor adoptate, cel puþin din câteva motive:

− pentru a nu mai repeta în viitor greºelile trecutului;
− pentru a nu absolutiza deficientele sale ignorând aspectele

calitativ-bune ce au permis supravieþuirea sistemului pânã acum,
Oferind chiar ºi resurse de performanþã ce ar putea fi utilizate;

− pentru ca soluþiile oferite sã nu vinã în contradicþie flagrantã cu
situaþia existentã, rezultat al unei evoluþii de 45 de ani, pragurile
tranziþiei trebuie cât mai lin trecute, pentru a evita ºocurile prea
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bruºte ºi dezechilibrele corespunzãtoare lor (nu. doar sociale, ci ºi
economice).

Perioada de tranziþie în sine are ºi ea contradicþiile ei specifice, ce nu
sunt generate doar de exacerbarea celor anterioare, care an condus la
necesitatea schimbãrii, ci ºi de forþele actuale ce acþioneazã în sfera vieþii
politice ºi economico-sociale, de evoluþia defectuoasã a unor componente
ale acestui mediu.

Între contradicþiile globale ale tranziþiei, una dintre cele mai importante
în esenþa ei, ºi prin nenumãratele implicaþii, este aceea dintre teoria
economicã ºi politica economicã, potenþatã ºi de dimensiunea politicã
generalã.

Contradicþiile manifestate în plan practic-operaþional derivate de aici
ar putea fi caracterizate pe scurt (ºi în conþinut ar reprezenta chiar un
nucleu dur al cauzelor crizei) de douã contradicþii, ºi anume:

1. raportul contradictoriu dintre dezirabil teoretic ºi practic posibil
(aflat sub incidenþa politicului ºi, mai ales, a socialului);

2. contradicþia dintre strategia generalã a tranziþiei (scenariile ce au
întrunit consensul minim acceptabil) ºi programele tranziþiei, ce
cuprind concepþia operaþionalizãrii practice, în plan tactic a
trãsãturilor strategiei generale. Ne referim aici deopotrivã la
programele guvernamentale, ºi la cele alternative, îndeosebi ale
opoziþiei. Finalitatea contradicþiei atinge ºi procesul efectiv de
derulare, materializarea etapelor tranziþiei, ce nu respectã, uneori,
nici mãcar programul enunþat.

Efectele nefaste ale acestora, potenþate ºi de slãbiciunile teoriei
economice, descrise mai amplu în primul capitol al lucrãrii, se canalizeazã,
afectând în principal componenta poate cea mai importantã a mediului
intern: dimensiunea socialã. Problema costurilor sociale devine astfel un
element-cheie pentru stabilirea scenariilor ºi duratei tranziþiei între aspectele
cu incidenþã directã asupra socialului, col puþin trei ne reþin atenþia: inflaþia,
ºomajul, protecþia socialã.

Principala cauzã a eºecului sistemului economic centralizat a fost, din
punct de vedere social, neluarea în considerare a nevoilor reale umane sau
poate greºita lor planificare S-a ajuns astfel la un prag-limitã de sensibilitate
a conºtiinþei sociale, care nu mai poate fi multã vreme pus la încercare, ºi
de care orice scenariu e nevoit sã þinã seama.

Minimizarea costurilor sociale devine nu doar o opþiune de decizie, ci
chiar o necesitate obiectivã, sursã generatoare a consensului social, fãrã de
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care tranziþia, în accepþiunea ei cea mai largã, nu poate fi înþeleasã.
Întrunirea consensului social vine aparent în contradicþie cu mãsurile de
austeritate (costul economic al tranziþiei), de fapt viziunile diferind în funcþie
de orizontul de timp în virtutea cãruia acþioneazã cele douã elemente
‘contradictorii”. Astfel, un efort mai mare pe termen scurt, poate con-duco la
rezultate mai bune pe termen mediu ºi lung.

Fundamentarea teoreticã ºi practicã a problemei costurilor sociale
trebuie sã þinã seama nu doar de obiectul acestora, ci ºi de subiectul care ie
suportã, adicã “generaþia”. Neglijarea anterioarã a costurilor ºi fetiºizarea
“viitorului de aur” a condus la perpetuarea sacrificiului de la o generaþie la
alta ºi Ia diminuarea sensibilã a valorii resurselor de performanþã ale
sistemului obþinute la un preþ mereu prea mare De aici, sensibilizarea
fireascã a mentalitãþii oamenilor, care aºteaptã astãzi mult mai mult de la
prezent, decât de la un viitor incert

Inflaþia este un alt element care poate fi pus în relaþie cu dimensiunea
socialã, cãci datoritã economiei caracterizatã de o crizã de subproducþie
(inclusiv datoritã subutilizãrii resurselor) cererea depãºind cu mult oferta,
principalele efecte ale penuriei sunt resimþite în primul rând de consumatori,
ºi numai ramai micã mãsurã de producãtori Aceasta face ca orice ridicare a
preþurilor sã genereze o reacþie socialã de împotrivire ce pune sub seninul
întrebãrii reuºita programelor economico de orientare spre economia de
piaþã, caracterizatã m primul rând de preþuri liberalizate.

Cum în economia de tranziþie avem de-a face în fapt ce o economie
“bicefalã” ºi nu mixtã, latura privatã va fi atacatã în primul rând, intrarea ei în
viaþa economicã fãcându-se astfel contorsionat

Soluþionarea conflictelor datorate raportului inflaþie ºomaj-dezechilibru
al pieþei apare drept foarte dificilã, deoarece mijloacele specifice economiei
de comandã sunt în dezagregare, fiind invalidate de însãºi opþiunea trecerii
la economia de piaþã, reflectatã clar de factorul decizional, în timp ce
pârghiilor economico-financiare specifice economiilor occidentale li se opun
însuºi cadrul instituþional ºi structural neadecvat încã, precum ºi reacþia
negativã faþã de deteriorarea bruscã a nivelului de trai Lipsurile moºtenite
din perioada anterioarã se adaugã tendinþei psihologice de acumulare, de
teama unei minime perioade de austeritate, sporind presiunea inflaþionistã a
cererii la cote paroxistice. Contribuie la aceasta ºi gradul de monopolizare
externã a ofertei, structurile greoaie ale aparatului productiv ce nu pot fi
schimbate rapid, fiind restricþionate de costurile financiare ºi fizice imense.
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Putem vorbi acum de adevãrate lanþuri de contradicþii, pe liniile:
retehnologizare-ºomaj-salariu minim-nivel de trai, sau inerþia vechilor
structuri - revoluþia managerialã - liberalizarea preturilor - privatizare.
Aceasta genereazã blocaje în lanþ, ineficientã, dar ºi oportunitãþi
speculative, corupþie etc., într-o mãsurã chiar mai mare decât în vechiul
sistem.

O contradicþie generalã a tranziþiei este aceea dintre evoluþia pe
termen scurt ºi cea pe termen lung, dintre criteriile dupã care se judecã
eficienþa mãsurilor în aceste orizonturi diferite de timp. Dacã în þãrile
capitaliste se manifestã un interes aparte pentru a afla “care este dupã
pãrerea opiniei medii, opinia medie”, pentru a anticipa de o manierã
speculativã evoluþia viitoare, în þãrile aflate acum în tranziþie aceastã
problemã a fost aparent soluþionatã. Toatã lumea este de acord cã anumite
sacrificii sunt necesare, majoritatea conþinând însã sã le transfere altora ºi
opunându-se practic mãsurilor ce li afecteazã direct, chiar dacã teoretic
recunosc justeþea lor socialã sau economicã.

O altã contradicþie fundamentalã a tranziþiei este aceea dintre nevoile
reale ale populaþiei ºi resursele limitate de satisfacerea rapidã a lor.
Soluþionarea ei nu poate fi nici mãcar conceputã fãrã o susþinutã sprijinire a
ofertei, a producþiei, în primul rând. Oprirea cãderii producþiei ºi relansarea
economiilor est-europene presupun investiþii masive ºi urgente, dar ºi
programe de orientare a lor pentru a nu deforma ºi mai tare actualele
structuri sub impactul cererii prea mari, ci, dimpotrivã, pentru a le canaliza
spre obþinerea unor structuri flexibile ºi moderne.

Extinzând cadrul discuþiei, observãm nuanþarea contradicþiei generale
nevoi resurse în aceea specificã dintre transformare ºi stabilizare, mai exact
a prioritãþii uneia sau alteia. Privatizarea, ca element esenþial al
transformãrii, conferã acesteia veleitãþi diferite în condiþiile în care se
realizeazã înaintea unei stabilizãri a economiei sau în cazul cã se
realizeazã ulterior. Ea este mai greoaie dacã este ulterioarã pentru cã multe
întreprinderi vor fi catagolate drept nerentabile, în schimb, dacã este
anterioarã, între-prinderile vor lucra în condiþii deformate ºi reaºezarea lor
pe baze economice funcþionale va fi însoþitã de reacþia adversã a populaþiei
(creºteri masive de preþuri, nu întotdeauna justificate, falimente, ºomaj etc.).
Transformarea ºi stabilizarea au în fond acelaºi scop final acela de a
restabili ºi consolida economia. De aceea, între ele se impune un anume
echilibru. Concluzia noastrã este cã accentul trebuie pus totuºi în mãsurã
mai mare pe existenþa unui ritm (aºa numit “critic”),mai rapid de realizarea
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modificãrilor, pentru a nu înºela aºteptãrile. Aceasta presupune însã ºi un
program special de protecþie socialã, care sã minimizeze costurile sociale
pe termen scurt ºi mediu. Experienþa aratã cã o mare importanþã o are
periodizarea ºi etapizarea paºilor individuali, acceptând dezechilibrele
temporare în scopul realizãrii finalitãþii propuse, politica macroeconomicã
constituind o legãturã între sistemul economic ºi aspectele structurale ale
procesului de transformare.

Se evidenþiazã necesitatea existenþei a douã tipuri de programe,
politice ºi sociale, care sã poatã asigura schimbarea mentalitãþii oamenilor,
atât ca agenþi economici, cât ºi ca elemente de impact asupra vieþii
economice. Practica, evident sãracã datã fiind noutatea problemelor aflate
în discuþie, a reliefat existenþa mai multor programe, dar ele sunt programe
alternative, determinate, uneori, pur ºi simplu, de ciclul electoral ºi având ca
efect mai degrabã dezorientarea decât formarea unor mentalitãþi noi,
coerente. Este aceasta ºi sursa unei alte mari contradicþii, aceea dintre
strategia generalã, programul tranziþiei ºi materializarea practicã a etapelor
sale, generatã în parte ºi de diferenþele de poziþii teoretico (adesea pur
ideologice) cu privire la elaborarea soluþiilor pentru aceleaºi produse
practice.

România, de pildã, schiþa generalã a tranziþiei, elaboratã ca poziþie
strategicã de cãtre un colectiv foarte mare de experþi, a întrunit în linii mari
un consens rapid., Nu acelaºi lucru îl putem spune despre modalitãþile
concrete de realizare, programele ºi chiar etapele practice ale acestora, ale
cãror diferenþe mari duc uneori la confruntãri ireconciliabile de poziþii. În
condiþiile în care avem de-a face ºi cu o mare diversitate de orientãri politico
legate de mecanismul de derulare ºi vieþii economice ºi o largã paletã de
poziþii în teritoriu, cum e cazul URSS, problema se complicã ºi mai mult.

Pe de altã parte, se poate observa în România nu doar diferenþa
dintre strategia generalã ºi operaþionalizarea ei tocmai la nivelul programului
guvernamental, dar ºi introducerea a tot felul de corective în derularea
acestuia, care impieteazã în cele din urmã chiar logica sa internã, creând
confuzie ºi nemulþumire pe plan intern ºi diminuarea credibilitãþii pe plan
extern. Corectivele au în general la bazã previziuni prea optimiste ale
diferitelor variabile, ca: nivelul producþiei, ºomaj, inflaþie, reacþii sociale etc.
Se confirmã astfel teza cã reacþiile ºi comportamentul subiecþilor economici
la nivelul microeconomic nu pot fi efectiv controlate prin mijloace
macroeconomice, fãrã schimbãri instituþionale ºi structurale - lucru greu de
realizat ºi de mai lungã duratã decât se prevedea.
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Toate acestea demonstreazã faptul cã, în general, practicienii
reformei s-au concentrat în prea mare mãsurã asupra cadrului economico-
financiar ºi instituþional specific economiei de piaþã, neglijându-se vizibil
abordarea unor politici economico coerente (industrialã, agrarã, de reglare a
economiei în fazele iniþiate ale reformei etc.). Efectele se vãd astãzi în
scãderea masivã a producþiei, numai parþial explicabilã prin costul “natural”
al tranziþiei, neglijarea aspectelor calitative, transferarea unor costuri nejus-
tificate ºi a propriei ineficiente pe seama preþurilor ºi, deci, a consumatorilor,
alimentarea spiralei inflaþioniste etc.

3. Contradicþiile tranziþiei în lumina raportului dintre “spargerea”
structurilor administrative centralizate ºi crearea noilor structuri

caracteristice mecanismelor de piaþã liberã

Termenul general, folosit atât în literatura economicã de specialitate,
cât ºi în limbajul curent al mass-media, de “reforme economice în þãrile est-
europene” este, la o analizã mai atentã, inadecvat proceselor economico-
sociale ce au loc actualmente în aceste þãri. Acestea pentru cã însuºi
conceptual de “reformã* desemneazã, în majoritatea cazurilor, un proces de
schimbare în cadrul unui sistem existent, a cãrei evoluþie este, cel mult,
ridicatã pe o treaptã diferitã, în nici un caz stopatã. sunt agma “reformã a
sistemului” are, de cele mai multe ori, o finalitate demagogicã, urmãrind fie
sã “îndulceascã” momentul de discontinuitate reprezentat de o schimbare
de sistem, fie sã amplifice importanþa unei modificãri “cosmetice” a unui
sistem deja nefuncþional.

Oricum, se poate afirma cã, astãzi, þãrile Europei de Est (mai puþin
URSS - deocamdatã) au depãºit stadiul “reformei sistemului socialist”, iar
procesul în care s-au angajat este (în ciuda tuturor ezitãrilor ºi dificultãþilor)
unul de transformare, de schimbare radicalã a sistemului economic

Firesc, orice schimbare de sistem economic conþine, în mod obiectiv,
douã laturi: una de suprimare - desfiinþare a structurilor vechi, anacronice ºi
una de creare, de construire a structurilor adecvate funcþionãrii
mecanismelor noului sistem. Contradicþia care apare în cazul concret actual
al înlocuirii sistemului centralizat - de comandã al economiei socialiste cu
structurile adecvate funcþionãrii mecanismelor de piaþã liberã este datã de
caracterul cvasiinsþantaneu, de termen foarte scurt “distrugerii structurale* ºi
caracterul obiectiv - de duratã al “construcþiei structurale” (al constituirii
noilor structuri economice). (Vom folosi în continuare, pentru simplificare,
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cei doi termeni subliniaþi, pentru desemnarea color douã laturi ale schimbãrii
descrise mai sus). Consecinþa imediatã a acest contradicþii este un “vid de
sistem” tradus prin desemnarea tuturor economiilor est-europene ca
“economii în tranziþie” cu un întreg cortegiu de blocaje ºi distorsiuni tipice în
funcþionarea mecanismelor economice care genereazã dificultãþi
asemãnãtoare sau identice în fiecare þarã din fostul bloc socialist.

Primul ºi cel mai important aspect al distrugerii structurale este
prãbuºirea sistemului planificãrii centralizat-imperative a activitãþii
economico-sociale. Întregul mecanism represiv, atât din economie, cât ºi
din viaþa socialã, generat de centralismul deciziilor economice ºi politice, a
acumulat, timp de peste 45 de ani o tensiune socialã nemaiîntâlnitã, a cãrei
destinderea dus, întrucâtva firesc, la exagerãri în respingerea oricãrei forme
de dirijare economicã centralizatã. Distrugerea structuralã ºi-a manifestat
caracterul abrupt mai puþin, poate, din considerente strict economico (care,
totuºi, stau la baza prãbuºirii sistemului economiei de comandã), cât mai
ales din considerente psiho-sociale ºi politice. Problema apare în momentul
când frenezia distrugerii structurale ajunge în punctul în care se atinge
“vidul de sistem”, haosul economic, care face construcþia structuralã ºi mai
dificil de realizat, dacã nu, chiar, îl compromite total ºansele.

Consecinþele imediate ale dereglementãrii totale ale unei economii de
penurie, în plan practic, sunt blocajul economic ºi inflaþia. Instituirea
pompieristicã a câtorva din pârghiile noului sistem (liberalizarea preþurilor, a
salariilor, a comerþului exterior, descãtuºarea liberei iniþiative private etc.)
fãrã acþiuni asupra structurilor de bazã ale economiei (care oricum sunt
acþiuni de termen mediu ºi lung - de construcþie structuralã), încã
anacronice, nu a putut elimina blocajul mecanismului economic, cererea
continuând sã fie mult superioarã ofertei. Astfel, fãrã ca mãcar mecanismul
noului sistem, de piaþã, sã înceapã a funcþiona efectiv, þãrile est-europene
au ºi fãcut cunoºtinþã cu unul din fenomenele sale negative caracteristice:
inflaþia. – Se cere subliniat însã un amãnunt esenþial: fenomenul inflaþionist
actual din þãrile est-europene are un conþinut diferit de cel consacrat în
literatura economici occidentalã tradiþionalã ºi e caracterizat cel mai bine de
termenul nou instituit de G.W. Kolodko ºi W. W. McMahon: “penurinflaþie”
“shortageflation”1 ºi considerat o manifestare tipicã a perioadei de tranziþie.

Astfel, chiar dacã unele elemente infrastructurale de politicã
economici se constituie relativ mai uºor, furnizând câteva din pârghiile

                                                          
1 Vezi Janos Kornai, The Road to a Free Economy, Sbifting from a socialist system: “The

Example of Hungary” W. W. Norton & comp., New York, 1990.
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economiei de piaþã - acþiunea acestora asupra vechilor structuri nu va
cãpãta niciodatã reacþia aºteptatã, caracteristicã sistemului economic al
pieþei libere. Este vorba, practic, de folosirea unor instrumente destinate
unor situaþii tipice în situaþii atipice sau, în plan general, ajungem la teoria
numitã de Titu Maiorescu a “formelor fãrã fond”. Aceastã contradicþie între
instrumentele macroeconomice de intervenþie ale noului sistem ºi structurile
vechiului sistem asupra cãrora acþioneazã, genereazã, deci, reacþii
distorsionate ale sistemului, accentuând criza economico-socialã ºi
depãrtând tot mai mult ºansele relansãrii. Concluzia evidentã este
necesitatea acþiunii neîntârziate asupra structurilor economice.

Un aspect interesant este apariþia unor structuri de tranziþie, de fapt a
unor soluþii-surogat care sã înlocuiascã, pe termen scurt ºi mediu,
structurile reale ale sistemului de piaþã, a cãror constituire implicã o
perioadã mai lungã de timp. Pseudo-pieþele de capital, pseudo-sistemul de
credit, pseudo-sistemul bancar, pseudo-societãþile comerciale au creat în
unele þãri grave, distorsiuni pentru cã, în ciuda aparentei lor independente,
întreprinderile mari ºi mijlocii ºi aparatul financiar-bancar au rãmas tot în
proprietatea statului1. Perpetuarea unor asemenea situaþii de provizorat
(întreprinderi “autonome” - dar în proprietate de stat, dualismul ratelor de
schimb, creditãri între întreprinderi publice etc.) trebuie stopatã înainte de a
deforma definitiv nu numai efectele acþiuni instrumentelor mecanismului
pieþei ci ºi mentalitãþile ºi comportamentul economic al indivizilor. Un
demers periculos de introducere a surogatelor în însãºi substanþa structurii
noului sistem - proprietatea - e constituit, în sensul menþionat mai sus, de
proiectele de privatizare prin titluri gratuite de proprietate distribuite tuturor
cetãþenilor. Acestea, în numele unor principii egalitariste ºi mai mult sau mai
puþin discutabile - doresc sã fabrice “peste noapte” milioanele de acþionari
ale unor inexistente (ca bazã economicã) corporaþii, din oameni al cãror
comportament economic, nevoi ºi stil de viaþã nu au nici o legãturã cu
mentalitatea proprietarului de acþiuni dobândite din veniturile proprii ºi, ca
urmare, a informaþiilor economice reale ale pieþei de valori Privatizarea
trebuie privitã, în primul rând, ca un proces economic de creare a unor
structuri de proprietate adecvate unui sistem de piaþã, ºi nu ca un proces de
înfãptuire a unei iluzorii justiþii2 sociale, care, prin demersuri populiste, n-ar
face decât sã perpetueze în formã modificatã sau chiar deformatã structurile
                                                          
1 Idem.
2 Justiþia socialã este ea însãºi pusã în cauzã de predispoziþia la polarizare netã a

societãþii: impusã de aceste “improvizaþii”.
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colectiviste de proprietate ale vechiului sistem. Acestea nu aduc nici o
schimbare în planul creãrii de capital ºi nici un impuls dar de modificare a
comportamentului economic uman adecvat noului sistem. Aceastã
modalitate de privatizare nu reprezinþi o soluþie viabili de reducere a
perioadei de construcþie structuralã.

Se cunoaºte faptul cã economia socialistã planificatã a adus în stadiul
de crizã absolut toate structurile ce se pot distinge în cadrul sistemului
economic (structuri tehnologice, organizaþionale, demoeconomice, de
ramurã, teritoriale etc.)1. Procesul tranziþiei cunoaºte, de asemenea,
contradicþii la fiecare nivel corespunzãtor de con. atracþie structuralã. Vom
prezenta, în continuare, câteva din nivelurile structurale în care se
manifestã contradicþii importante, a cãror surmontare trebuie sã reprezinte
punctele cheie de construcþie structuralã într-o strategie generalã a
tranziþiei.

a) Structurile tehnologice depãºite în marea majoritate a unitãþilor
economice, în contextul nivelului mondial al competitivitãþii tehnice,
constituie unul din aspectele crizei aparatului productiv al societãþii
Consumul energetic ºi de materii prime exagerat faþã de nivelul mondial al
acestei structuri tehnologice2 a determinat fenomenul de blocare a
aparatului productiv, în momentul când acesta a fost pus sã funcþioneze în
condiþiile sistemului concurenþial al preþurilor mondiale, marcând firesc o
scãdere dramaticã a productivitãþii faþã de nivelul deformat dat de preþurile
fixate arbitrar de sistemul planificat, în condiþiile unei rate oficiale de schimb
iraþional.

Prima consecinþã, pe termen scurt, a creºterii enorme a costurilor de
producþie - în lipsa posibilitãþilor financiare imediate pentru reînnoire sau
readaptare tehnologicã - o constituie necesitatea reducerii cheltuielilor cu
forþa de muncã. Aceastã reducere nu se poate realiza decât prin
desfiinþarea de locuri de muncã, cu atât mai mult cu cât creºterea de salarii
în condiþii de presiune socialã a lovit ºi mai puternic conturile de cheltuieli
ale întreprinderilor decât creºterea costurilor cu materia primã ºi energia.
ªomajul - încã neresimþit la amploarea realã în economiile est-europene -
este în. acest caz un ºomaj de tranziþie” - datorat atât crizei structurale

                                                          
1 Vezi Tratatul de economic contemporanã, vol. 2, Ed. Politicã, Bucureºti, 1987, p. 37-40.
2 În RDG, þara cu cea mai ridicatã productivitate din blocul socialist, se consuma cu 30-

20% mai mult la 1000 M valoare a producþiei, decât în RFG în 1977 – unul din anii de
vârf ai creºterii economice în estul Europei.
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tehnologice a aparatului productiv, cât ºi presiunilor inflaþioniste din
economie ce afecteazã costurile întreprinderii.

Trecând la faza acumulãrilor pe termen mediu ºi nesupunând intrarea
aparatului productiv în restructurare tehnologicã, fenomenul ºomajului se va
menþine, de data aceasta sub forma ºomajului “tehnologic”1.

Contradicþia între necesitatea retehnologizãrii ºi inevitabilitatea
ºomajului nu este, desigur, proprie economiei de tranziþie, dar amploarea
retehnologizãrii aparatului productiv le dã dimensiuni necaracteristice
sistemului tradiþional de piaþã. Consecinþele-sociale ale ºomajului, impactul
sãu asupra comportamentului unor oameni care, timp de 50 de ani, au trãit
cu certitudinea unui loc de muncã asigurat, pot fi dintre cele mai grave,
atacând chiar baza procesului de tranziþie constituit de consensul social al
naþiunii.

Din nefericire, soluþia oferitã m unanimitate de teoreticienii tranziþiei -
programe strategico de recalificare ºi reorientare a forþei de muncã, la nivel
naþional - rãmâne, deocamdatã literã moartã a programelor generale de
tranziþie ale guvernelor sau se transformã în acþiuni sporadice, nerelevante,
ale iniþiativei private.

b) Structura de ramurã a economiei socialiste, constituitã pe principii
autarhice, sau, în cel mai bun caz, pe principii de complementaritate în
cadrul colaborãrii “internaþionale” CAER, ºi-a dovedit cel mai clar
necompetivitatea ºi incapacitatea de a face faþã nu numai pieþei externe,
dar, mai grav, ºi pieþei interne, odatã pusã sã funcþioneze sub impulsul
noilor pseudo-mecanisme de piaþã.

Constituitã pentru a funcþiona în condiþiile unui sistem strict planificat,
relaþiile comerciale între unitãþile economice fiind rigid dictate de sistemul
reparaþiilor atotcuprinzãtoare, dependenþã întregului lanþ productiv de
fiecare verigã a sa se perpetueazã în mod Obiectiv ºi dupã desfiinþarea
instituþiilor conducerii centralizate, desfiinþare realã sau parþialã. Propagarea
blocajelor generate de noul sistem de preþuri devine astfel fireascã, ca ºi
acumularea în cascadã a mãririlor de costuri. Într-o astfel de structurã
devine aproape o regulã existenþa monopolului, în special a combinatelor -
mamut, prin excelenþã nerentabile ºi, deci, aproape imposibilã naºterea
mediului concurenþial în care sistemul preþurilor libere sã se constituie într-
un mecanism reglator real. Dorinþa de autarhie a exclus considerabil

                                                          
1 Vezi definiþia datã de Paul Samuelson, Economics, ed. a 8-a, p. 318-321, Mc. Graw-Hill

Book Company, Tokyo, 1970.
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posibilitãþile de specializare, astfel încât existenþa unui larg spectru de
activitãþi nerentabile este o realitate greu de depãºit Se evidenþiazã astfel o
gravã contradicþie structuralã între presiunile puternice ale activitãþilor
nerentabile, subvenþionate pânã acum de cãtre stat, ºi. posibilitãþile reduse
ale bugetului statului de a le susþine în continuare, mai ales în condiþiile unei
evidente tendinþe de deplasare a protecþiei sociale cãtre veniturile
consumatorului. Având în vedere suportarea finalã de cãtre consumator a
acestor costuri de ineficientã, contradicþia se transformã în cele din urmã în
cea între activitãþile structural nerentabile ºi costurile sociale de asanare,
imposibil de suportat pe termen scurt.

Soluþia din ce în ce mai acceptatã, în pofida reacþiilor sociale
propagate, este trecerea la restricþii bugetare tari (nard budget constraints)
pentru aceste întreprinderi ºi ramuri economico care sã le forþeze sã treacã
fie la acþiuni de reprofilare ºi re tehnologizare (sau “însãnãtoºire” a activitãþii
- - cum se exprimã literatura economicã germanã), fie spre faliment

c) Legat de structura de ramurã supusã exigenþelor unei stricte
planificãri contrate, structura organizaþionalã ºi de conducere a economiei
socialiste a amplificat aberant piramida birocraticã subminând, în timp,
însãºi capacitatea psihologicã a oamenilor de a lua decizii. Constituitã pe
criterii politico-birocratice, eludând aproape complet principiul competenþei,
structura de conducere din economie a creat mentalitãþi specifice ºi reacþii
adverse puternice, a cãror manifestare explozivã a dus, poate, la col mai
rapid tip de distrugere structuralã. Însã numai aparent, deoarece structurile
organizaþionale sunt bazate pe comportamentul psiho-social ºi, alãturi de
structurile tehnologice se dovedesc cele mai lipsite de mobilitate în perioada
actualã.

Chiar dacã relaþiile formale organizaþionale au fost administrativ
desfiinþate (centrale, unele ministere ºi alte instituþii centrale), cele informale
sunt greu de desfiinþat, aºa cã ne întâlnim cu aceleaºi “cadre de conducere”
pe posturi mai mult sau mai puþin importante, în noile structuri
organizatorice în formare. Corupþia devine astfel o regulã, la diverse niveluri
decizionale, în majoritatea instituþiilor administrative, întinzându-ºi puterea
de dominaþie în cele mai variate areale ale vieþii economico-sociale.

Se identificã astfel o nouã contradicþie structuralã, cea între
necesitatea unei conduceri competente1 ºi a unor structuri organizaþionale
fiexiblie ºi eficiente ºi inerþia vechilor structuri birocratice. Abilitatea

                                                          
1 Chiar consacratã în literatura de specialitate prin termenul de “revoluþie managerialã”.
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birocratismului, “inventivitatea” maleficã a mediocritãþii, exploateazã cu
succes lacunele cadrului juridic el însuºi instabil încã, glisând odatã cu
obiectivele fiecãrui stadiu al procesului tranziþional, creând instituþii
“fantomã” sau viciind esenþa noilor instituþii menite sã favorizeze construcþia
structuralã a noului sistem.

d) Deºi fiecare din aspectele structurale menþionate mai sus au
importanþa lor recunoscutã de specialiºti, în procesul tranziþiei, totuºi, cele
mai importante structuri a cãror esenþã se cere radical schimbatã,, sunt
structurile de proprietate (forma de proprietate).

Printre promotorii ideii de “socialism de piaþã’ s-a acreditat ideea,
exprimatã de fostul consilier economic al preºedintelui Gorbaciov, Petrakov,
(ale cãrui vederi radicale sunt necunoscute) sub forma: “Piaþa.. este “în
primul rând competiþie.. Forma dominantã de proprietate nu este
importantã”1. Rezultatul experienþelor iugoslavã ºi sovieticã în punerea în
practicã a conceptului de “socialism de piaþã” nu mai necesitã comentarii”.

Lipsa geneticã de rentabilitate, de eficienþã a proprietãþii de stat este
astãzi un fapt demonstrat nu numai de practica þãrilor socialiste, dar ºi de
cea a þãrilor capitaliste dezvoltate. Cu toate acestea resorturile intime care
determinã, încã, faptul cã proprietatea privatã este singura în stare sã
constituie baza structuralã a economiei concurenþiale de piaþã, nu sunt încã
pe deplin elucidate, dupã pãrerea noastrã, în teoria economicã actualã.
Demersurile în plan subiectiv, al comportamentului economic, al sistemului
de interese din societate aduc într-adevãr contribuþii esenþiale dar nu pe
deplin satisfãcãtoare în explicarea fenomenului.

“Spargerea” monopolului de stat - baza structurii sistemului socialist -
este totuºi o necesitate unanim acceptatã în procesul tranziþiei cãtre o nouã
societate/civilã” (ca sã folosim un termen acreditat de economistul german
Raimund Dietz2. În dezbaterile internaþionale, privatizarea este, pe bunã
dreptate, privitã ca punctul esenþial al transformãrii de sistem Modalitãþile ºi
proiectele de privatizare - alt domeniu “fierbinte” al controverselor - prezintã
fiecare avantaje ºi contradicþii interne particulare ce nu fac însã obiectul de
studiu al acestei lucrãri.

                                                          
1 Interviul acordat revistei “True” în 22 februarie 1991 - preluat din “Problems of

Transition from a Planned to a Markeþ Economy de Wolfram Schrettl - lucrare pentru
Colocviul NATO “Economia sovieticã sub conducerea lui Gorbaciov”, 20-22 martie
1991, Bruxelles.

2 Raimond Dietz: “Perestroika und Marktwirtschaft. Die Schusselrolle westlicher
Unternehmen” în: “Viereljahres berichte” nr. 122/dec. 1990 – Friedrich Stiftung, p. 357.
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Ne vom opri însã la o altã contradicþie de principiu, a cãrei tratare a
acoperit deja multe pagini în lucrãrile specialiºtilor autohtoni (Europa de Est)
ºi occidentali: cea dintre opþiunea privind prioritatea mãsurilor de stabilizare
economicã ºi opþiunea privind prioritatea mãsurilor de transformare-a
sistemului - în primul rând de privatizare.

Prin esenþa lor mãsurile de stabilizare economicã sunt mãsuri pe
termen scurt-mediu, iar cele de transformare structuralã - deci de privatizare
- mãsuri de termen mediu ºi lung Prioritatea unora în faþa celorlalte au,
fiecare în parte, avantaje ºi mai ales dezvantaje care pot anula posibilitãþile
de succes ale mãsurilor considerate neprioritare1.

Concluzia majoritãþii specialiºtilor este, firesc, necesitatea
simultaneitãþii celor douã tipuri de mãsuri, mai exact al introducerii lor
alternative, în funcþie de evoluþia în timp a proceselor economice interne, de
receptarea socialã a rezultatelor primelor etape ºi sprijinul financiar al
comunitãþii internaþionale.

În esenþã, stabilizarea economiei devine parte integrantã a procesului
transformãrii, din moment ce ea se doreºte a fi realizatã cu instrumentele
economiei de piaþã, eficace doar în condiþiile unor structuri economice
adecvate.

În primele faze ale procesului s-a dezbãtut îndelung, un aspect mai
general al contradicþiei precedente, legat de abordarea temporalã, de
ansamblu, a tranziþiei, cu privire specialã asupra restructurãrii proprietãþii -
adicã privatizãrii. Contradicþia între terapia ºoc ºi cea gradualã -
accepþiunea ei extremã este un nou sens dat de caracterul temporal
obiectiv al contradicþiei iniþiale: “distrugere structuralã - construcþie struc-
turalã’, dar nuanþãrile analitice ale celor douã abordãri nu atât contradictorii
cât compensatorii, subliniazã necesitatea depãºirii cât mai rapide a stadiului
de “economie în tranziþie” aducãtoare de dezechilibre autogenerate ºi de
mari pierderi de eficienþã ºi competitivitate în economie.

Cele prezentate mai sus conduc la multiple concluzii ºi viziuni asupra
posibilelor soluþii ale contradicþiilor relevate.

Una din aceste concluzii rãmâne însã definitorie. Depãºind faza
exagerãrilor liberalist-anarhiste, trebuie afirmat clar rolul central al statului în
procesul tranziþiei. Acea afirmaþie conform cãreia “ieºirea din centralizare
trebuie fãcutã tot prin centralizare” a ieºit din planul paradoxurilor ºi intrã în
planul practic al strategiei economice.

                                                          
1 Vezi Wolfram Schrettl, op. cit., p. 5-7, ºi Haos Genberg, Despre etapizarea reformelor

în þãrile est-europene - material FMI - Departamentul de Cercetare ªtiinþificã, februarie
1991 – traducere în sintezã L. Dulgheru.
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Laissez-faire-ul ca politicã a tranziþiei nu poate conduce decât la
blocaj economic, dezastru social ºi ineficientã cronicã - în lipsa unor
structuri economice adecvate ca teren al acþiunii forþelor competiþionale ale
pieþei. Deºi nu se poate nega posibilitatea unei “construcþii structurale” “de
la sine”, sub impulsul “mâinii invizibile” procesul poate dura zeci sau poate
sute de ani, perioadã dupã care “mina invizibilã” va acþiona din nou asupra
micului agricultor, micului meseriaº ºi micului comerciant, pentru cã pânã
atunci aparatul productiv actual ar fi complet distrus fãrã a putea fi înlocuit
cu un altul pânã la reconstituirea “acumulãrii primitive a capitalului”. Pare
astãzi un scenariu absurd. Lumea interdependenþelor internaþionale n-ar
permite astãzi aºa ceva, iar statul în cauzã fie cã ar luneca din nou spre
dictaturã, fie ar fi “cucerit” total de capitalul strãin.

Mobilizarea forþelor naþionale cãtre o “construcþie structuralã* cât mai
acceleratã ºi în special a “forþelor creative” ale unei naþiuni, stã numai în
puterea statului respectiv sã o sprijine ºi chiar sã o determine.

4. Raportul naþional-internaþional ºi contradicþiile tranziþiei Noua
realitate creatã în spaþiul contrai ºi est-european de miºcãrile revoluþionare
petrecute în ultimul an ºi jumãtate, caracterizatã de sisteme aflate într-o
multidimensionalã tranziþie, suscitã punerea în discuþie a raportului dintre
mediul intern - “gazdã” a transformãrilor radicale ºi a noii construcþii
structurale - ºi respectiv mediul extern, privit nu numai ca “decor” al celui
dintâi, dar ºi ca stimulent sau inhibator pentru acesta.

Raportul intern-extern conþine, în esenþa sa, elemente pe cât de
inseparabile, pe atât de contradictorii, fapt care conferã atât dinamismul, cât
ºi asimetria (cu proporþii continuu variabile) acestei dualitãþi Fiecare dintre
aceºti doi termeni are o constituþie complexã incluzând componente politice,
economice, sociale, religioase, astfel încât orice relaþionale a unuia cu
celãlalt presupune confruntarea în fiecare dintre planurile structurii lor.

În cele ce urmeazã ne vom referi la câteva contradicþii generate de
raportul intern-extern în cadrul proceselor de tranziþie, pe care le parcurg
þãrile post-comuniste.

Contradicþia naþional-mondialã apare ca un accent al raportului
endogen-exogen în procesul tranziþiei, care (aºa dupã cum exprimã
semnificaþia termenului) trebuie sã fie. o etapã într-un proces de dezvoltare.
Bazate pe fundamente teoretice, cauze ºi modalitãþi de acþiune operaþionale
comune, strategiile tranziþiei sunt diferenþiate de necesitatea derulãrii lor
concrete ºi cu soluþii viabile într-un anumit spaþiu geografic ºi social-cultural
circumscris. Aceasta presupune un anumit mod de interacþiune a factorilor,
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aparþinând unor categorii distincte ale sistemului social: economicul, politicul
ºi culturalul (intre care se stabilesc raporturi de cauzalitate) ºi o anumitã
interrelaþie dintre actori - fiinþe umane investite cu funcþii distincte în
interiorul unui sistem social pentru realizarea unor obiective. Cadrul de
manifestare II constituie economia. naþionalã aflatã în interacþiune cu alte
economii naþionale. Tranziþia este deci conceputã ca un proces în care,
acceptând aportul elementului exterior, care temporar poate avea o
însemnãtate, miºcarea factorilor endogeni ºi exogeni este controlatã ºi
reglatã din interior.

Specificitatea fiecãrei economii naþionale în toatã complexitatea sa
este datã de elementul cultural,1 concretizat în identitatea naþionalã. Apare
relevant faptul cã prin culturã ºi în permanent dialog intercultural, i se
conferã dezvoltãrii fiecãrei comunitãþi, fiecãrui popor un stil specific, aparte,
conform unei cadenþe ºi esenþe proprii

Programele tranziþiei spre un nou sistem socioeconomic, rod al unei
gândiri formate pe eºafodajul unor valori culturale specifice sunt
operaþionalizate ºi finalizate de o anumitã comunitate umanã (ai cãrei
indivizi conectaþi de legãturi formale sau informate se aflã în sinergie sau în
contradicþie) conform unor interese ce îºi gãsesc materializarea în preferinþe
(individuale sau colective). Prin decizia politicã adoptatã de instanþele
politice naþionale (guvern, parlament) în cadrul unei anumite forme de
organizare politicã (statul naþional) preferinþele se materializeazã în opþiuni
Ele aparþin unui subiect agregat, cu identitate colectivã2, care participã nu

                                                          
1 Interpretarea elementului cultural trebuie fãcutã dintr-o perspectivã tridimensionalã:

 - ca factor de globalitate, pentru asigurarea finalitãþii tranziþiei spre o dezvoltare
centratã, în mod real, asupra omului;

 - ca factor de diversitate, generând fiecãrei comunitãþi umane, fiecãrui popor,
posibilitatea de a-ºi construi devenirea conform unor aspiraþii proprii;

 - ca factor de stimulare spre acþiune, concretizat într-un proces de autocunoaºtere ce
conduce la adoptarea unor moduri de gândire ºi de viaþã proprii, de acþiune
endogenã, într-o necesarã ºi beneficã confruntare cu altã logicã, cu alte moduri de a
raþiona.

2 Berque Jaques, Pour une meilleure transmission des savoirs et des valeurs, Paris,
Editions UNESCO, 1980, p. 46.
Definitã ta manierã dinamicã, drept a fundament al dezvoltãrii endogene, identitatea
culturalã trebuie perceputã prin prisma urmãtoarei aserþiuni: “Veritabila problemã este
nu aceea de a ºti ce fracþiune a identitãþii culturale trebuie perceputã prin prisma
urmãtoarei aserþiuni: Veritabila problemã este nu aceea de a ºti ce fracþiune a identitãþii
culturale trebuie” apãratã împotriva agresiunii mediului exterior, ci, care tip de
schimbare bazat pe autenticitate” va face imposibila fi inutilã aceastã agresiune”.
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numai la niveIul deciziei, dar ºi la materializarea ei Ca expresie a
consensului social, implicare - participativã manifestatã în introducerea
principiilor de funcþionare a noului sistem este voluntarã ºi conºtientã opusã
societãþilor bazate pe modele de comandã, unde participarea era impusã ºi
mobilizatã1.

Procesele de transformare socialã au demonstrat cã nu existã
participare în afara culturii. Eºecul experienþelor participative din fostele þãri
central ºi est-europene, cu impunerea unor moduri ºi cadre ale participãrii,
strãine de esenþa comunitãþii, pe care populaþiile locale le-au acceptat
numai prin impunere ºi le-au perceput ca alienare ºi constrângere, ºi care
au dus la prãbuºire, este evident “Nici o societate nu poate fi ºi nici no
trebuie sã fie condamnatã sã copieze o altã societate, nici sã reproducã sau
sã menþinã în mod ratai o cale sau o schemã unicã de dezvoltare, cãci
eºecul va fi de proporþii”2 - aceasta a fost o profeþie pe care istoria a
confirmat-o pe deplin.

O altã abordare, în antitezã cu cele expuse anterior, este construitã
din perspectiva primatului mediului exterior. Funcþionarea ºi dezvoltarea
sistemelor economice, politice ºi sociale invocate, autonome ºi cu legi
interne proprii de miºcare nu se petrec autarhic, ci integrat într-un mediu
exterior, cu care se realizeazã permanente schimburi de substanþã ºi
informaþie. Pentru economia naþionalã mediul exterior nu este altul decât
economia mondialã. Prelungirea ºi permanentizarea crizei economice in-
ternaþionale, transformarea geografiei economice a lumii (prin deplasarea
“frontierelor capitalismului” ºi a sistemului economic ce i se subsumeazã
spre noi zone geografice), impactul revoluþiei tehnico-ºtiinþifice ºi
consecinþele sale în planul specializãrii internaþionale, datoria externã ºi
politicile de ajustare structurala - iatã tot atât ca elemente care
argumenteazã opinia primatului mondialului asupra naþionalului, exogenului
asupra endogenului Altfel spus, internaþionalul comandã ºi naþionalul
executã3. La fel cum interesul general nu se identificã cu suma intereselor
individuale, tot aºa interesul economiei mondiale nu se confundã cu suma
intereselor naþionale. Apare, Insã, ca esenþialã definirea unui mod de
organizare internaþionalã, care sã permitã gãsirea unor soluþii la problemele
globale, prealabile ºi indispensabile progresului fiecãrei þãri.

                                                          
1 Tourraine Alain, La societe postindustrielle, Denoe, Paris, 1969, p. 151.
2 Colin Roland, L’Institutionnalisation de la participation, Paris, 1984, p. 127.
3 Stoleru Lionel, L’Ambition Internationale, Editions Seuil, Paris, 1987, p. 237.
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Pe fondul concepem dezvoltãrii ca rezultat al unirii ºi combinãrii a trei
elemente fundamentate: mijloacele financiare (capitalul), tehnologia ºi piaþa,
se poate afirma cã acestea sunt cele care determinã ºi dominã acþiunea
guvernamentalã. Conform acestei abordãri, evoluþia la scarã mondialã ar fi
guvernatã de tendinþa spre “eterogenizare”, manifestatã pe douã direcþii de
acþiune: una internaþionalã ºi una naþionalã. Prima dintre ele (fãrã a fi suma
mecanicã a nivelurilor naþionale) are principala menire de reducere a
gradului de incertitudine, în timp ce cea. de-a doua (rezultativã, de conse-
cinþã) trebuie sã asigure adaptarea fiecãrei naþiuni la noul context
internaþional. Aceste douã paliere sunt în confruntare ºi adesea antagonice,
cãci, aºa cum am arãtat, mecanismele specifice nivelului naþional constituite
conform unei anumite grile a valorilor culturale proprii sunt adesea în
dissens cu mediul exterior cu care, datoritã lipsei unei comunicãri reale ºi
complete stabileºte raporturi “de forþã”. Aºadar, economia mondialã
lanseazã permanent “sfidãri” economiilor naþionale, “sfidãri” ce nu sunt
apariþii obiective, ci subiective”, ca decizii ale unor lideri sau “poli ai
dezvoltãrii”. Acestea submineazã rezistenþa ºi coeziunea economiei
naþionale determinând în perspectiva constituirii unei economii unice,
entitãþi, componente condamnate la non-dezvoltare.

Amplificarea interdependenþei mondiale “goleºte de substanþã
politicile naþionale” ºi “atâta vreme cât existã o diagnozã ºi o decizie globalã
ºi general valabilã, cu aplicabilitate localã, suveranitatea naþionalã îºi
dilueazã semnificaþia”1.

Problema expusã ar putea fi redatã într-o nouã formulare, prin
interpretarea economiei mondiale ca “macroeconomie”, guvernatã de o
putere internaþionalizatã, economia naþionalã fiind doar “microeconomie”.

Replica2 este tocmai cea confirmatã de realitate, anume cã economia
naþionalã este forma generalizatã a macroeconomiei, ce presupune micro -
ºi mezoeconomia, dimensiunea mondoeconomicã penetrându-le pe toate
celelalte.

Cel puþin pentru viitorul istoric apropiat (deºi paneuropenismul
exprimat drept Casa comunã europeanã3 sau Europa Unitã4, ca ºi
panamericanismul sunt idei în expansiune) economia naþionalã ar trebuie sã

                                                          
1 Stoleru, Lionel, L’Ambition Internationale, Editions Seull, Paris, 1987, p. 391.
2 Postolache, Tudorel, Capitalismul contemporan ºi categoriile economice, Editura

Politicã, Bucureºti, 1988, p. 193.
3 Mihail Gorbaciov.
4 Francois Mitterrand.
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reprezinte cadrul de bazã al reproducþiei sociale, bazatã pe predominaþia
factorilor endogeni ºi integrarea selectivã ºi beneficã a celor exogeni.

Continuarea raþionamentului pe coordonatele aceluiaºi fir logic ne
conduce la reliefarea contradicþiei dintre global ºi local, particularizatã prin
raportul continental (regional)-naþional.

Atâta vreme cât sistemele economice se aflã în stadii diferite de
dezvoltare, cât diferenþele cantitative ºi calitative existente antreneazã
“deveniri” diferite în evoluþia componentelor ansamblului, poate fi fãcutã o
localizare polarizatã a Ion “centre” ºi respectiv “periferie”. Aceastã
configuraþie este rezultatul unor procese istorice îndelungate în timp,
decalajele fiind greu de surmontat, iar asimetria puþind fi modificatã puþin
semnificativ. În “centre”, procesul de acumulare a capitalului s-a produs ca
urmare a dinamicii raporturilor sociale interne, potenþate de aportul favorabil
al relaþiilor internaþionale, “periferiile” fiind dominate ºi modelate de evoluþia
“centrelor”. Problema care se pune este dea ºti dacã în dezvoltarea globalã
“periferiile” se vor afla în tranziþie, modificându-ºi esenþa ºi devenind ele noi
centre. Conform teoriei dezvoltãrii inegale raportul centru-periferie se poate
ameliora, în sensul constituirii unor “semi-periferii”, dar în nici un caz nu se
poate inversa.

În plan continental “periferia” se identificã cu ansamblul statelor post-
comuniste aflate în procesul restructurãrilor radicale, care, deºi au unele
elemente de echivalenþã cu þãrile situate în vestul ºi nordul continentului, pe
ansamblu le sunt inferioare. În cazul lor, dihotomia: “determinãri interne” -
“constrângeri externe” nu este flexibilã ºi, cu atât mai puþin ºi inversabilã în
condiþiile polarizãrii. Aceasta pune în cauzã ºi problema dezvoltãrii globale,
de ansamblu, care pe fondul necesitãþii unei evoluþii ascendente creeazã
dilema: “supradezvoltarea centrelor” sau “impulsionarea dezvoltãrii
periferiilor”? în context european aceasta s-ar traduce prin: “supradezvoltarea
þãrilor dezvoltate” sau “impulsionarea dezvoltãrii þãrilor în tranziþie”?

Din punct de vedere raþional ºi practic, al doilea rãspuns ar fi cel
corect, dar, având în vedere cã procesul dezvoltãrii þãrilor în tranziþie este
pe cât de lent, pe atât de anevoios ºi cã se face cu asistenþã ºi cu o parte
din resursele disponibilizate de þãrile dezvoltate, rãspunsul le este favorabil
acestora.

Formula viabilã ºi realizabilã a concertãrii eforturilor de parcurgere a
tranziþiei, dar ºi de a crea o perspectivã dezvoltãrii comune este integrarea
economicã regionalã, cu obiectivul de duratã al integrãrii europene.
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Se mai poate identifica aici o contradicþie de aceeaºi naturã cu cea
subliniatã, respectiv: competitivitatea-cooperarea. Cooperarea este
imperativul viziunii globaliste a dezvoltãrii continentale, pe când
competitivitatea apare ca realitate a confruntãrilor economiilor naþionale.
Funcþionarea mecanismelor þãrilor cu economie de comandã s-a realizat cu
un deficit structural de performanþã, iar mutaþiile radicale impuse de noua
construcþie structuralã, deºi pot lua în calcul anumite rezerve de
performanþã, sunt încã incapabile sã le declanºeze sub formã de
competitivitate. O derivaþie a relaþiei mai sus amintite este ºi raportul
contradictoriu: competitivitate - “umanism”.

În condiþiile situãrii omului, ca punct de plecare, “ferment” ºi finalitate
a procesului de tranziþie, ce presupune însemnate costuri sociale, ºi a
desfãºurãm procesului într-un spaþiu socio-economic ºi politic autonom,
elementul “tehnic” este sacrificat celui uman deºi primului i-ar aparþine, cel
puþin momentan, primatul în atingerea succesului. Criteriul care opereazã
nu este cel economic, ci cel legat de “justiþia socialã cu nivelurile ei: moral,
colectiv ºi individual”1.

Reflectând la teoria dezvoltãrii, în plan mondial apare problema
raportului: reglementare-dereglementare, invocat adesea cu accentele sale
contradictorii de strategiile ~ tranziþiilor din þãrile post-comuniste. Prima
remarcã vizeazã ofensiva ideologiei liberalismului economic faþã de
contradicþiile dezvoltãrii intervenþioniste. Revenirea a-cestei “ºcoli” atât în
plan doctrina! cât ºi practic se manifestã în þãri occidentale, ca alternativã a
profundelor restructurãri din statele cu sisteme tranzitorii. Ideologia liberalã,
ostilã intervenþiei statului în economie, îºi are sorgintea în credinþa cã forþele
pieþei sunt capabile, ele insele, sã realizeze creºterea cea mai puternicã,
alocarea cea mai eficientã a resurselor ºi repartiþia cea mai justã a
veniturilor, procese realizate incomparabil mai bine decât cu intervenþia
statului Aceastã concepþie s-a concretizat în retragerea statului din anumite
domenii, dar ºi prin programe fiscale menite a restaura capacitatea de
investire ºi de economisire ºi printr-o reformulare a suportului motivaþional
de “a investi” ºi “a produce”. În þãrile în curs de dezvoltare expresia acestei
ideologii s-a materializat în tendinþa sau chiar în politici de repunere în
cauzã a sectorului public, de suprimare a subvenþiilor de consum ºi de
lãsarea deplinei libertãþi forþelor pieþei pentru alocarea resurselor atât
producþiei cât ºi consumului Þãrile central ºi est-europene în tranziþie se aflã

                                                          
1 Stoleru, Lionel, L’Ambition Internationale, Editions Seuil, Paris, 1987, p. 88..
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în faþa unui dubiu cu dublã naturã: conþinutul categoriei de “stat” ºi rolul
statului în funcþionarea sistemului în curs de (dezvoltare) constituire.

În ciuda curentelor de “continentalizare” sau “regionalizare” “statul
naþional” - istoriceºte, cultural ºi geografic determinat - va constitui, cel puþin
în momentul istoric imediat urmãtor, cadrul de generare a progresului social.
Raportul stat naþional - economie autocentratã pare a fi limitat în timp ºi
spaþiu. În acest caz naþiunea devine subiect istoric activ, cadru de conflict ºi
de compromis între subiecþi, care constituie, în ultimã instanþã clasele
sociale ale capitalismului. Astfel, fie baza economicã se menþine sau devine
perifericã, fie statul se fragilizeazã ºi dispare, fie construcþiile naþionale
potenþiale se desfac, iar grupuri ºi clase sociale, comunitãþi de naturi diferite
se înfruntã cu statul într-un joc al conflictelor”1.

Rolul statului va fi, probabil, variabil ºi diferenþiat în procesul noii
construcþii structurale; dar semnificaþia participãrii sale va trebui sã
subsumeze: garantarea sãnãtãþii climatului socio-politic ºi libertãþii (inclusiv
a libertãþii de întreprindere, asociere ºi expresie), stimularea valorificãrii
creativitãþii individuale, asigurarea cadrului pentru desfãºurarea (cu
minimum de eroare) a proceselor economico-sociale, conferirea bazei
legale de decizie ºi acþiune. El va avea rol participativ, de agent economic
(chiar cu poziþie de monopol în unele domenii), dar ºi de “corector” al
“miopiei” pieþei.

Ofensiva liberalismului ºi punerea în cauzã a acþiunii economice a
statului apar paradoxale cu atât mai mult cu cât teoria dezvoltãrii
consideratã a fi de inspiraþie keynesistã a pus întotdeauna accentul pe
necesitatea acþiunii statului pentru transformarea structurilor ºi crearea
condiþiilor creºterii cumulative, respectiv pentru extinderea pieþei. S-a
afirmat2, de asemenea, cã atât la origine doar o proiecþie keynesistã a
realitãþii din þãrile subdezvoltate, teoria dezvoltãrii a reflectat liberalismul ca
o criticã implicitã a teoriei lor acþiunii statului ºi ca un apel explicit pentru
extinderea forþelor. pieþei ca mijloc al dezvoltãrii

Ar fi poate util de detaliat conþinutul relaþiei stat-dezvoltare, pe fondul
coexistenþei discursului liberal cu practicile protecþioniste. Intervenþia statului
s-ar materializa în conceperea ºi susþinerea unui proiect naþional (integrat
într-un spaþiu regional ºi într-un mediu internaþional) orientat spre
satisfacerea nevoilor materiale ºi nemateriale ale populaþiei.
                                                          
1 Amin, Samir, La Deconnexion, La Decouverte, Paris, 1986, p. 87.
2 Lewis, Arthur, L’ordre économique internationale. Fondements de l’evolution, Econo-

mica, p. 18.
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În aceastã ipostazã statul are un conþinut politic ºi economic aparte.
Sensul sãu nu se defineºte decât în relaþie cu democraþia ce asigurã
societãþii civile prezenþa permanentã în definirea obiectivelor, reunirea
mijloacelor ºi declanºarea dezvoltãrii.

În plan economic realizarea proiectului naþional semnificã construirea
sistemului productiv, a cãrui logicã globalã este cea a mobilizãrii muncii ºi
utilizãrii plus-produsului în satisfacerea progresiv crescândã a nevoilor
majoritãþii populaþiei. Acþiunea statului trebuie sã fie reglementatã de
normele ce exclud arbitrariul ºi asigurã gestionarea optimã a resurselor ce
exclud arbitrariul ºi asigurã gestionarea optimã a resurselor muncii - ultimele
resurse de oricãrei dezvoltãri.

O contradicþie generalã, cea dintre nevoi ºi resurse, care într-un
proces atât de amplu cum este cel al tranziþiei îºi face din plin simþitã
prezenþa, poate fi explicatã ºi particularizatã prin raportul nevoi - resurse de
capital ºi, respectiv nevoi - resurse de tehnologie.

Capitalul ºi tehnologia sunt douã elemente ce. determinã dezvoltarea
globalã ºi raportul dintre ele ºi nevoile specifice este dominat de excedentul
net de cerere.

În dezvoltarea forþelor productive, progresul tehnic a apãrut iniþial ca
“univoc, universal ºi neutru, înglobând în esenþa sa cheia schimbãrilor
sociale1. Transferul de cunoºtinþe între societãþi cu culturi diferite a existat
întotdeauna ºi, datã fiind statuarea unor fluxuri reciproce, dar de intensitãþi
diferite; s-a acreditat ideea existenþei unor “culturi emiþãtoare” caracterizate
de “modernitate, raþional ºi ºtiinþific” ºi a corolarului acestora “culturile
receptoare”. Fiind însã elemente cu dinamicã acceleratã, puternic
structurante, cunoºtinþele, în fluxul transferului lor, genereazã conexiuni
între grupuri. ºi discursuri dominante la scarã internaþionalã ºi structuri
regionale sau naþionale din þãrile “în transformare”, aducând configuraþia
“centru” - “periferie” (sau “semiperiferie”) la scarã mondialã. În domeniul
transferului de tehnologie se creeazã o dependenþã la nivel global ºi la
nivelul consecinþelor asupra coeziunii societate ºi economice. Transferul de
tehnologie, ca principal instrument al creãrii unui sistem economic modern,
bazat pe o decizie politicã atât la “emisie” cât ºi la “recepþie”
(retehnologizarea ºi asistenþa occidentalã în realizare) este apropiat, prin
operaþionalizarea lui cu ajutorul elementului uman (revoluþia managerialã),

                                                          
1 Rosier, Barnard, Choix techniques et strategies de développement, Edition “Presse”,

Paris, 1989, p. 11.
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dar se creeazã ºi persistã întotdeauna în decalaj între modelul tehnic iniþial
ºi cel creat1.

Raportul nevoi - resurse de capital apare, de asemenea, fundamental
în procesul restructurãrii, cu atât mai mult cu cât latura financiarã s-a
separat, relativ, de latura comercialã a schimburilor. În aceastã economie
“financiarã” banii (capitalurile) pot fi procurate ca orice marfã, dar în urma
unei selecþii foarte stricte a solicitanþilor de cãtre creditori. Elementul de
selecþie li constituie riscul. Þãrile post comuniste s-au aflat în situaþia
refuzului sau amânãrii procurãrii unor mijloace de pe piaþa capitalurilor dato-
ritã riscului politic (deºi piaþa financiarã este independentã de stat, iatã-l pe
acesta invocat ca garant) generat de o anume situaþie internã, ca ºi unui
anume risc de credit (legat de o eventualã insolvabilitate a debitorului).

Penuria capitalurilor ar putea fi saturatã de stimularea investiþiilor
directe în economiile aflate în construcþie structuralã, fapt care se
materializeazã, de asemenea, cu dificultate datoritã lipsei unor garanþii
legale ferme pentru investitorul strãin, riscului politic (real sau “construit*
prin exacerbarea unor tensiuni sociale interne), dar ºi manifestãrii
contradicþiei dintre formal ºi informai, respectiv dintre latura declarativã,
teoreticã ºi cea practicã, efectivã, a comportamentului investitorilor care nu
sunt alþii decât apartenenþi la polii dezvoltãrii.

5. Concluzii

Studiul problemei contradicþiilor ridicã, dupã cum am vãzut,
numeroase probleme în plan metodologic ºi conceptual, dar aduce, credem
noi, un aport considerabil la dezvoltarea cunoaºterii teoretice, cu
numeroase implicãrii practice. O soluþionare integralã a întregului sistem de
contradicþii este, desigur, imposibilã, mai. mult, dãunãtoare chiar, cãci
incontestabil acestea au fost ºi vor rãmâne motorul progresului civilizaþiei.
Dialectica soluþionãrii parþiale a contradicþiilor genereazã apariþia altora,
importantã fiind mereu evitarea confruntãrii lor violente, ca sã folosim ºi noi
o terminologie de care s-a abuzat prea mult, dar mereu actualã.

De pe poziþiile praxisului, surprinderea unei contradicþii reprezintã
doar un semn de întrebare, rãspunsul conturându-se doar în mãsura oferirii

                                                          
1 Þãrilor ca economia în restructurare le este proprie “tehnologia intermediarã”, care nu

oferã soluþii de ansamblu (ci numai sectoriale) pentru economiile respective ºi nu pot
schimba radicall modelul tehnologic occidental. Tehnologia intermediarã este defazatã
în urmã faþã de tehnologia occidentalã care o determinã.
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soluþiilor. Lucrarea noastrã conþine inserate în tot cuprinsul ei numeroase
soluþii, prezentate explicit sau subînþelese. De aceea, rãmânând în spiritul
ei, de raportare doar la aspectele globale, esentializate, rezervãm acestui
capitol final viziunea autorilor referitoare doar la unele concluzii de
ansamblu, ce sunt uºor de recunoscut în plan intuitiv, aparent unanim
acceptate ºi poate tocmai de aceea tratate superficial ºi, dupã pãrerea
noastrã, neglijate de factorul decizional.

Principala soluþie am putea-o numi generic “soluþia umanã”. Cele mai
eficiente investiþii au fost întotdeauna cele în creativitatea omului; în
contextul tranziþiei, acestea pot cãpãta nenumãrate nuanþe, de la stimularea
liberei iniþiative ºi pânã la încurajarea creãrii de invenþii ºi inovaþii. Un accent
anume dorim sã punem pe dimensiunea culturalã, pe formarea noilor
mentalitãþi ºi comportamente, rol pe care ar trebui sã ºi-l asume mai hotãrât
oamenii de culturã, cercetarea, intelectualitatea în general, în colaborare cu
mass-media ºi factorii de decizie.

Un alt aspect, asupra cãruia dorim sã insistãm în mod deosebit, se
referã la reorientarea atenþiei asupra aparatului productiv, a relansãrii
economice. Mobilizarea specialiºtilor din toate domeniile, ale tuturor
competenþelor variabile ale þãrii, la elaborarea unui program naþional de
restructurare ºi retehnologizare, este absolut indispensabilã. Un asemenea
program nu trebuie însã sã rãmânã într-un stadiu pur analitic (aºa cum s-a
întâmplat în România cu Schiþa generalã a tranziþiei), ci sã se constituie
într-un veritabil instrument de elaborare a politicii economice a statului,
transferându-se din domeniul teoretic în plan operativ decizional.

Între consecinþele benefice ale unor asemenea mãsuri ar intra,
credem, ºi sporirea credibilitãþii externe, iar pe aceastã cale, reintegrarea pe
un fãgaº normal a þãrilor est-europene în spaþiul economic ºi socio-politic
internaþional. Acestea trebuie sã þinã seama de actualele tendinþe ale
evoluþiei economiei mondiale, dar încã ºi mai mult de specificul intern al
þãrilor aflate în tranziþie, influenþat decisiv de matricea culturalã a fiecãreia.
În jocul complex specific raportului naþional-internaþional, factorul care
trebuie sã primeze în permanenþã este cel intern - cel puþin pentru perioada
tranziþiei Singure resursele interne pe care le vor pune în valoare ºi fructifica
þãrile post-comuniste vor putea potenþa cu adevãrat integrarea acestora (pe
termen lung) în rândul þãrilor celor mai avansate ale lumii.



291

BIBLIOGRAFIE

Abrabam-Frois Gilbert, ‘Economie politique”; 4eme Edition, Economica, Paris,
1988

Amin Samir, “La Déconnexion – pour sortir du systéme mondial, Editions La
Découverte, Paris, 1986

Arthur Lewis “L’ordre économique internaþionale. Fondements de l’évolution,
Economica, Paris, 1989

Berque Jaques, “Pour une meilleure transmission des savoirs et des valeurs”,
Paris, Editions de l’UNESCO, 1980

Colin Roland, “Développement endogéne: aspects quantitatifs et facteurs
stratigiques”, Editions de l’UNESCO, Paris, 1988

Colin Roland, “L’institutionnalisation de la participation”, Editions de l’UNESCO,
Paris,1984

Friedman Milton, “Capitalisme et liberté”, Edition Robert Laffont, Paris, 1971
Friedman Milton, Friedman Rose, “Free to choose” Harcourt Brace, Jovanovich,

New York, 1980
Galbraith John Kenneth, “ªtiinþa economicã ºi interesul public”, Editura politicã,

Bucureºti, 1982
Keynes John Maynard, “Teoria generalã a folosim mâinii de lucru, a dobânzii ºi

a banilor”, Editura ºtiinþificã, Bucureºti, 1970
Kornai Janos, “Anti-Equilibrium”, Editura politicã, Bucureºti, 1974
Kornai Janos, “The Road to a Free Economy-Shifting from a Socialist System.

The Example of Hungary, W. W. Norton & comp., New York, 1990
Murgescu Costin,”Criza economicã mondialã”, Editura ºtiinþificã ºi

enciclopedicã, Bucureºti, 1986
Postolacbe Tudorel, “Capitalismul contemporan ºi categoriile economice”,

Editura politicã, Bucureºti, 1988
Postolacbe Tudorel, Dobrescu Emilian “Consemnãri economice”, Editura

Academiei, Bucureºti, 1991
Rosier Bernard, “Choix techniques et strategies de développement, Editions

Press, Paris, 1989
Samuelson Paul, “Economics”, 8th Edition, McGrowHill Company, Tokyo, 1970
Stoléru Lionel, “L’Ambition Internationale”, Seuil, Histoire Immediate, 1987
Touraine Alain, “La société post-industrielle”, Denoel, Paris, 1969
Touraine Alain,”Tratat de economie contemporanã”, vol. 1, 2, Editura

Academiei, Bucureºti, 1987, 1989
Dietz, Raimond, “Perestroika und Marktwirschaft. Die Schûsselrolle westlicher

Unternehmen”, în “Vierteljahres berichte”, nr. 122/dec. 1990-Friedrich
Ebert Stiftung



292

Fingerland J., “Reformele central ºi est-europene faþã de reforma sovieticã - o
comparaþie”, 20-22 martie, Bruxelles, 1991, colocviu NATO.

Gensberg Hans, “Despre etapizarea reformelor în þãrile est- europene, FMI -
Departamentul de cercetare ºtiinþificã, februarie 1991

Moritz-Lipp Ernst “Capital pentru Germania de Est, cel mai mare experiment
economic al acestui secol a început, în Vierteljahres Berichte, Friedrich
Ebert Stiftung, nr.121, sept. 1990

Perroux Francois, “Une analyse de Ia notion de planificaition, Référence
particulière au Plan Français”, Etude UNESCO, Paris, 1988

Schrettl Wotfram, “Probleme ale tranziþiei de la o economie planificatã la o
economie de piaþã”, Colocviu NATO, “Economia sovieticã sub
conducerea lui Gorbaciov”, Bruxelles, martie 1991

• * “Schiþã privind strategia tranziþiei la economia de piaþã în România”,
Bucureºti, mai 1990

• * “Memorandum on Economic Policies of the Government of Romania”,
Raportul Ministerului Economiei ºi Industriei cãtre FMI, 1990

• “Problèmes economiques”, nr.2180/20 iunie 1990
• “Propuneri de privatizare în estul Europei, sunt ezã, pentru Ministerul

Finanþelor, 1990



PREÞURILE ÎN CONTEXTUL TRANZIÞIEI

dr. Alexandru MIHÃILESCU

Abordarea problematicii preþurilor în sectorul al cãrui obiect de
cercetare îl constituie mecanismul economic ºi dezvoltarea industriei, sector
creat la începutul anului 1990 în cadrul I.CR.LS.L, se datoreazã raptului cã
preþul reprezintã un element vital al mecanismului economiei de piaþã, a
acestui tip de economie cãtre care România se îndreaptã, ca urmare a unei
opþiuni fundamentale exprimate ºi larg acceptate în þara noastrã dupã
Revoluþia din Decembrie 1989.

Unghiul prin care am dorit sã abordãm aceastã problematicã este cel
al condiþiilor necesare formãrii preþurilor într-un mod propriu economiei de
piaþã, acordând o atenþie mult mai redusã altor aspecte care, de altfel, sunt
în mod aprofundat studiate în alte institute din cadrul I.N.C.E.

În cadrul temelor realizate de colectivul de cercetare din care fac
parte sunt abordate ºi alte probleme, pe care le considerãm importante ºi
de actualitate, cum sunt relaþia dintre tipul de mecanism economic ºi
procesul de restructurare a producþiei, privatizarea în contextul tranziþiei la
economia de piaþã, relaþia dintre întreprindere ºi piaþã în acelaºi context
menþionat ºi restructurarea instituþionalã necesarã acestei tranziþii.

Revenind la subiectul tratat în prezentul referat, consider necesarã
urmãtoarea remarcã: cu privire la modul de formare a preþurilor, în literatura
economicã din þãrile foste socialiste, inclusiv din România, a fost relevatã cu
suficientã claritate, încã din deceniile trecute, lipsa de fundamentare
teoreticã ºi efectele economice negative ale modului dominant de formare a
preþurilor, constând, practic, în adãugarea la costul de producþie a unui venit
net determinat într-un tel sau altul, însã fãrã posibilitatea unei argumentãri
riguroase a unei astfel de determinãri.

De asemenea, trebuie arãtat faptul cã în unele dintre þãrile din
categoria mai sus menþionatã, în care reformele economice au început cu
un numãr apreciabil de ani în urmã, cum sunt, de exemplu, Ungaria ºi
Polonia, caracteristica principalã a reformei preþurilor a constat în
descentralizarea treptatã a procesului decizional privind preþurile, împreunã
cu lãrgirea gamei de tipuri de produse pentru care se practicau preþuri
negociate între furnizori ºi beneficiari, deci în funcþie de raportul dintre
cerere ºi ofertã.
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În condiþiile actuale, ale tranziþiei la economia de piaþã, se poate
aprecia cã, în esenþã, reforma preþurilor, în þara noastrã, nu diferã radical de
cea realizatã în celelalte þãri aflate în acelaºi proces de tranziþie, accentul
principal punându-se, în toate aceste þãri, pe acþiunea forþelor pieþei.

Literatura economicã, ca ºi experienþa þãrilor cu economie de piaþã,
relevã cã principala condiþie a formãrii preþurilor prin acþiunea forþelor pieþei,
în funcþie de raportul dintre cerere ºi ofertã, o constituie existenþa unui
mediu economic pregnant concurenþial1.

Concurenþa dintre firme - private sau publice - asigurã consumatorilor
posibilitatea alegerii între produse ofertate de diferiþi furnizori, ea
constituind, astfel, nu numai un puternic factor de progres tehnic ºi
economic, dar ºi factorul determinant ai unui comportament moderat al
producãtorilor, în ceea ce priveºte preþurile practicate.

Asigurarea condiþiilor necesare manifestãrii unei concurenþe libere nu
exclude, ci, dimpotrivã, presupune un anumit tip de control ºi de intervenþie
al statului. În lipsa acestui control, firmele producãtoare pot ajunge la astfel
de înþelegeri intre ele, încât concurenþa sã fie practic anulatã, cu mari
prejudicii pentru beneficiari. De asemenea, concurenþa, lãsatã fãrã control,
poate sã se intensifice într-o asemenea mãsurã încât sã se autodistrugã în
cadrul unui proces generator de monopoluri.

Cu mai bine de douã secole în urmã, Adam Smith remarca faptul cã
monopolul este marele duºman al unei bune gospodãrii care nu se poate
generaliza într-o þarã decât ca urmare a concurenþei libere, care sileºte pe
fiecare sã recurgã la ea, pentru apãrarea propriilor sale interese2. Deºi
complexitatea economiei moderne este alta decât cea de pe vremea lui
Smith, aprecierea lui, în esenþa sa, îºi menþine valabilitatea.

                                                          
1 În literatura economicã se face distincþie între concurenþa perfectã ºi cea imperfectã. În

mod frecvent, se considerã cã, pe mãsura dezvoltãrii unei economii, a configurãrii tot
mai complexe a pieþei interne, aceasta se depãrteazã de cazul ideal, al concurenþei
perfecte, De remarcat însã ºi faptul cã, deºi situaþiile de concurenþi de pe pieþele
naþionale an devenit tot mai complexe, a avut loc un proces de internaþionalizare, ºi
chiar de mondializare a pieþelor unor produse. Mãrturie, în acest sens, stau amploarea
schimburilor economice internaþionale, ritmul înalt de amplificare a acestora (superior
celui al creºterii indicatorilor economici sintetici calculaþi la nivel naþional), în pofida
diferitelor obstacole ºi unor tendinþe de a conferi acordurilor sau grupãrilor economice
un caracter discriminatoriu sau exclusivist.

2 Vezi A. Smith, Avuþia naþiunilor. Cercetare asupra naturii ºi cauzelor ei, vol. I, Editura
Academiei, Bucureºti, 1962, p. 104.
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Ca expresie a importanþei deosebit de mari ce se acordã protejãrii
competiþiei economice loiale, în þãrile cu economie de piaþã sunt legiferate
diferite mãsuri cu caracter anti-trust1, la a cãror respectare vegheazã
anumite organisme de stat Scopul urmãrit, prin aplicarea acestor mãsuri,
constã în împiedicarea constituirii ºi manifestãrii monopolului producþiei ºi
comercializãrii produselor, prin fixarea unei limite maximale referitoare la
volumul vânzãrilor sau la ponderea pe care o firmã o poate deþine pe piaþa
unui anumit produs.

Astfel de mãsuri sunt, desigur, necesare în orice þarã cu economie de
piaþã sau care se aflã în procesul de tranziþie spre o astfel de economie,
cum este ºi România.

În situaþia specificã economiei româneºti, în prezent, pe lângã
legiferarea unor mãsuri de protejarea concurenþei loiale, de o importanþã
deosebitã este desfãºurarea unui amplu proces de demonopolizare, proces
asupra cãruia vom insista în cele ce urmeazã.

În primul rând, datoriþi gradului înalt de concentrare a producþiei în
industria româneascã, s-a impus mãsura restructurãrii unitãþilor economice
(a unor întreprinderi, grupuri, combinate, trusturi etc.), dupã criteriul
autonomiei funcþionale ºi financiare.

În acest mod, se urmãreºte ca, pe lângã crearea unor condiþii de
ordin organizatoric necesare creºterii eficienþei activitãþii de conducere a
unor astfel de unitãþi economice, ºi se asigure creºterea numãrului de
agenþi economici care produc acelaºi tip de bunuri sau presteazã acelaºi tip
de servicii

În al doilea rând, procesul de demonopolizare se bazeazã pe
eliminarea elementelor de centralism din mecanismul de funcþionare a
economiei

În al treilea rând, o componentã importantã a procesului de
demonopolizare, de accentuare a caracterului concurenþial al economiei, o

                                                          
1 Primele mãsuri de acest gen au fost adoptate în S.U.A., þarã în care datoritã

caracterului dominant ºi al unui mod deosebit de exigent în care au fost ºi stat tratate
de cãtre populaþie valorile fundamentale ale unei societãþi democratice, noþiunea de
libertate, ta general, ºi cea de economie liberã, ta particular - exista cel mai bun teren
pe care sã se dezvolte o atitudine de suspiciune faþã de tranzacþiile cu caracter
monopolist în ordine cronologica, au fost adoptate urmãtoarele legi anti-trust: Sherman
(In anul 1890), daytos (1914), Legea Comisiei Federale de Comerþ (1914), Wheeler-
Lee (1938) ºi Celler-Kefauvier (1950). Dupã cel de al doilea rãzboi mondial, au fost
promulgate legi anti-trust ºi în alte þãri cu economie de piaþã, în special la cele
europene.
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constituie liberalizarea importurilor. În acest sens, trebuie subliniat faptul cã,
în condiþiile specifice economiei noastre, chiar dacã s-ar obþine rezultate
maxime în acþiunea de autonomizare a subunitãþilor ce alcãtuiesc, în
prezent, unele unitãþi economice, precum ºi în alte acþiuni de
descentralizare a sistemului decizional din economie, concurenþa internã
rãmâne insuficientã (la multe produse fiind producãtori interni unici) pentru a
juca un rol corespunzãtor în acþiunea de lichidare a monopolului
producãtorului, în relaþia acestuia cu beneficiarii.

Realizarea unui mediu pregnant concurenþial depinde, desigur, de
creºterea ponderii sectorului privat în economie. Referitor la acest aspect, în
cadrul lucrãrii pe baza cãreia a fost întocmit prezentul referat se insistã
asupra necesitãþii realizãrii unei privatizãri rapide, dar dupã principiul
asigurãrii premiselor creºterii eficientei economice. În respectiva lucrare, se
prezintã o schiþã de program a desfãºurãrii pe mai multe etape a acestui
proces1.

Referitor la experienþa altor þãri, fa privinþa formãrii preþurilor, pot fi
relevate o serie de aspecte de care este necesar sã se þinã seama ºi în þara
noastrã.

Astfel, trebuie relevat faptul cã, de regulã, în þãrile cu economie de
piaþã, preþurile la majoritatea produselor, se formeazã în mod liber. prin
echilibrarea cererii cu oferta. La o serie de materii prime de bazaºi la
produseºi servicii, importante pentru populaþie, preþurile ºi tarifele sunt
stabilite sau controlate de cãtre stat.

În þãrile cu economie de piaþã, statul intervine m formarea preþurilor,
de regulã, în situaþii speciale, de exemplu, atunci când existã pericolul unei
inflaþii galopante, intervenþia sa fiind strict delimitatã în timp.

Aici trebuie fãcutã o menþiune: atunci când se vorbeºte despre
controlul statului asupra preþurilor ºi despre sistemul de reglementãri care
îngrãdesc formarea preþurilor în funcþie de raportul dintre cerere ºi ofertã,
trebuie avute în vedere proporþiile acestui gen de restricþii atât în ceea ce
priveºte numãrul de tipuri de produse la care se referã, cât ºi în privinþa
gradului de neconcordanþã dintre cerere ºi ofertã la care se ajunge în urma
unor astfel de reglementãri.

Experienþa þãrilor est-europene pune fa evidenþã, aºa cum este
cunoscut, douã modalitãþi distincte de realizare a reformelor economice,

                                                          
1 Vezi A. Iancu, Privatizarea – condiþie fundamentalã a trecerii la economia de piaþã în

România, în “Mecanismul economic în contextul pliuralismului proprietãþii ºi al
autonomiei unitãþilor industriale”, Studii de economie industrialã, nr. 96, ICRISI, 1991,
p. 55-101.
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inclusiv a reformei preþurilor, dintre care una constã în realizarea unei
transformãri treptate, iar cealaltã constã în aºa numita terapie-ºoc.

Pe baza experienþei acumulate este încã greu de formulat judecãþi de
valoare privind rezultatele obþinute în urma aplicãrii color douã modalitãþi de
realizare a tranziþiei spre economia de piaþã. lipseºte, pentru aceasta, un
sistem de criterii de apreciere a performanþelor obþinute în aplicarea
reformei economice, care sã permitã formularea unui rãspuns tranºant la
întrebarea: reforma reprezintã un succes sau un eºec? (a se vedea, în
acest sens, aprecierile extrem de contradictorii referitoare la rezultatele
reformei economice din Polonia).

Dupã pãrerea noastrã, o astfel de apreciere trebuie sã aibã în vedere
urmãtoarele aspecte:

− mãsura în care s-a reuºit abandonarea tipului de economie
caracterizat prin deficitul generalizat de bunuri ºi servicii;

− mãsura în care s-a reuºit ca preþurile sã devinã semnale relevante
ºi, astfel, sã se asigure posibilitatea unei aprecieri corecte a
profitabilitãþii cu care se desfãºoarã diferitele activitãþi economico;

− mãsura în care o serie de parametri semnificativi pentru starea
economiei (cum sunt rata inflaþiei, rata ºomajului, deficitul balanþei
comerciale ºi cel al balanþei de plãþi externe) se încadreazã între
anumite limite acceptabile.

În acest context, considerãm cã evoluþia volumului producþiei,
respectiv a indicatorilor sunt etici ai acesteia la nivel naþional, nu poate
constitui un criteriu de apreciere a mersului reformei, întrucât, în condiþiile
tranziþiei, are loc un declin al producþiei, generat de cauze obiective, dintre
care menþionãm:

− caracterul asistemic al economiei aflate în tranziþie (nici economie
planificatã, nici economie de piaþã).în virtutea acestui fapt, oprirea
declinului ºi, apei, a stagnãrii producþiei nu va fi posibilã decât
atunci când va fi constituit practic sistemul economiei de piaþã, al
cãrui semn distinctiv este reprezentat de caracterul preponderent
al sectorului privat în economie, în condiþiile în care procesul de
elaborare a legislaþiei econo-mico ºi de creare a instituþiilor
economiei de piaþã va fi deja încheiat;

− unele disproporþii din economie, care îºi pun pecetea asupra
performanþelor actuale ale acesteia, dar care anterior puteau fi
atenuate într-un mod forþat, prin utilizarea unor metode aplicabile
numai în condiþiile unei economii hipercentralizate ºi ale unui



298

sistem social-politic de tip totalitar. În aceste condiþii, are loc
reducerea volumului producþiei, în special în anumite domenii
hipertrofiate, supradimensionate în raport cu sursele ºi cu nevoile
fireºti ale þãrii noastre, precum ºi în domeniile conexe acestora,
datoritã efectului de antrenare din economie. Aceastã reducere,
pânã la o limitã, are un caracter obiectiv în contextul considerat.

În condiþiile menþionate, este impropriu a se afirma cã procesul de
liberalizare a preþurilor a influenþat în mod hotãrâtor evoluþia regresivã a
producþiei, cu atât mai mult cu cât, col puþin în cazul þãrii noastre, aceastã
tendinþã a devenit foarte evidentã încã înaintea declanºãrii acestui proces,

Dimpotrivã, situaþia de declin a producþiei, în principal din cauzele,
obiective arãtate, dar ºi din alte cauze, suprapusã situaþiei moºtenite (de
penurie practic generalizatã), a determinat, cum era ºi firesc, tendinþa de
creºtere rapidã a preþurilor din momentul liberalizãrii acestora.

De altfel, ºi experienþa altor þãri aratã cã, dupã evenimente dramatico
de mare amploare, cum sunt rãzboaiele sau revoluþiile, urmeazã perioade
de evoluþie ascendentã a preþurilor. Desigur, numai cercetarea unor serii de
date seculare permite relevarea unei astfel de evoluþii. Menþionãm, în acest
cadru, investigaþiile deosebit de minuþios efectuate asupra evoluþiei
preþurilor pe termen lung, realizate de Jean Fourastié ºi colaboratorii sãi de
la Universitatea din Paris1.

În România, în ceea ce priveºte preþurile, considerãm cã este de
aºteptat o creºtere în continuare a nivelului atât nominal, cât ºi real al
acestora, atât timp cât se menþin condiþiile ce favorizeazã declinul sau
stagnarea producþiei, precum ºi datoritã faptului cã realizarea unui mediu
economic pregnant concurenþial este o chestiune de timp (de ani). De
asemenea, este de prevãzut o schimbare a nivelului relativ al preþurilor, ca
urmare a procesului de apropiere reciprocã dintre structura ofertei ºi
structura cererii. De altfel, una dintre principalele raþiuni ale liberalizãrii
preþurilor, în scopul reaºezãrii naturale a acestora, constã tocmai în
favorizarea unui astfel de proces.

În încheiere, considerãm cã este necesarã aprofundarea, în studiile
noastre ulterioare, a cunoaºterii structurii economiei, din punctul de vedere
al caracterului concurenþial al acesteia, aflatã în strânsã legãturã cu
soluþionarea corespunzãtoare a problemei formãrii preþurilor.

                                                          
1 J. Fourastié, L’évolution des prix ä long term, Presses Universitaires de France, Paris,

1969.
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DESCENTRALIZAREA CONDUCERE ACTIVITÃÞILOR
INDUSTRIALE ÎN CONTEXTUL SPORIRII

AUTONOMIEI ÎNTREPRINDERILOR

Ruxandra ISAIC-MANIU

Trecerea economiei româneºti la o funcþionare bazatã pe principiile ºi
legitãþile economiei de piaþã comportã adoptarea unui ansamblu de mãsuri
vizând restructurarea cadrului organizatoric al industriei, reconsiderarea
locului ºi rolului agenþilor economici, reevaluarea structurilor de conducere
ºi a relaþiilor la nivel macro, mezo ºi microeconomic.

În cadrul programului de cercetare, în anul 1990 au fost elaborate
urmãtoarele douã teme: “Restructurarea cadrului de organizare ºi
conducere a industriei” ºi “Reconsiderarea competenþelor decizionale la
nivel microeconomic. Autonomia întreprinderilor”, în anul 1991, în cadrul
aceluiaºi program s-a trecut la elaborarea lucrãrilor: “Forme de asociere a
întreprinderilor ºi relaþiile de dependenþã funcþionalã în cadrul acestora” ºi
“Reconsiderarea mecanismului decizional microeconomic în condiþiile
economiei de piaþã”.

În cadrul lucrãrii “Restructurarea cadrului de organizare ºi conducere
a industriei”, þinând seama de trãsãturile caracteristice ale unei economii de
piaþã, care fac necesarã organizarea ºi conducerea pe baze principial noi a
industriei din þara noastrã, atât la nivel macro, cât ºi microeconomic, s-au
formulat o serie de propuneri vizând, în principal, asigurarea autonomiei
întreprinderii ca principal agent economic ºi crearea unei structuri
concurenþiale de piaþã. În acest sens s-au avut în vedere atât principalele
tendinþe manifestate în þãrile dezvoltate industrial, cât ºi posibilitatea
preluãrii etapizate a experienþei acestora în procesul de trecere a þãrii
noastre la o economie de piaþã.

Menþionãm faptul cã rezultate parþiale ale corectãrilor noastre privind,
în special, locul ºi rolul ministerelor industriale de ramurã, numãrul acestora,
criteriile de constituire ºi rolul asociaþiilor de întreprinderi, au fost oferite, pe
parcursul anului trecut, organelor de decizie interesate.

O cerinþã esenþialã a restructurãrii cadrului de organizare ºi
conducere a industriei în vederea asigurãrii funcþionãrii mecanismelor de
piaþã, a acþiunii legii cererii ºi ofertei, determinãrii preþurilor în procesul
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schimbului care are loc între producãtori ºi consumatori, o reprezintã
stabilirea unor structuri concurenþiale de piaþã (de regulã întreprinderile din
þara noastrã ºi, în special, cele din industria prelucrãtoare deþin o poziþie de
monopol), crearea premiselor necesare pentru o autonomie deplinã a între-
prinderilor, asociaþiilor de întreprinderi ºi aºezarea pe baze noi a relaþiilor
dintre acestea ºi stat

În condiþiile economiei de piaþã, un element definitoriu al cadrului de
organizare ºi conducere al industriei îl reprezintã mecanismul de relaþii
dintre întreprinderi; asociaþii de întreprinderi, care prezintã un pronunþat
caracter concurenþial, dintre acestea îi stat, care nu mai sunt de naturã
administrativã. În acest contenta cadrul lucrãrii sunt evidenþiaþi principalii
factori care condiþioneazã buna desfãºurare a relaþiilor dintre agenþii
economici pe baze concurenþiale: structura pieþei, structura sistemului
productiv al industriei, structura întreprinderilor dupã forma de proprietate,
rolul statului în conducerea industriei

În abordarea problematicii structurii sistemului industrial apreciem cã,
un rol deosebit revine evidenþierii sensului relaþiilor dintre structura pieþei,
comportamentul întreprinderilor de pe aceastã piaþã (strategiile lor privind
producþia, preþurile, cercetarea-dezvoltarea, publicitatea, barierele de intrare
pe piaþã etc.) ºi performanþele economico-financiare ale acestora.

Relaþia dintre structura pieþei, comportamentul ºi performanþele
întreprinderilor, este abordatã în literatura de specialitate în douã modalitãþi
Astfel, cea mai mare parte a autorilor americani accentueazã importanþa
studierii structurii pieþei considerând cã aceasta influenþeazã în mod direct
comportamentul întreprinderilor care, la rândul lui, condiþioneazã nivelul
performanþelor obþinute.

A doua modalitate de abordare o oferã economiºtii europeni din þãrile
dezvoltate industrial, care considerã cã în relaþia S-C-P un rol determinant
revine comportamentelor strategice ale întreprinderilor, care influenþeazã
structura pieþei ºi nivelul performanþelor obþinute.

Consideram cã în condiþiile perioadei de tranziþie spre economia de
piaþã în þara noastrã se impune adoptarea primei modalitãþi de abordare a
relaþiei S-C-P, întrucât întreprinderile producãtoare din majoritatea ramurilor
industriale deþin, în prezent, o poziþie de monopol, astfel încât numai prin
comportamentul strategic al acestora nu se poate asigura o structurã de
piaþã concurenþialã.

În acest sens, este necesar ca statul, luând în considerare volumul ºi
structura previzibilã a cererii pieþei, dimensiunea optimã a întreprinderilor ºi
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particularitãþile tehnice ale proceselor de fabricaþie, sã acþioneze asupra
structurii existente a pieþei în vederea eliminãrii poziþiei de monopol a unor
producãtori, prin divizarea întreprinderilor mari ºi foarte mari existente,
încurajarea constituirii de noi întreprinderi aflate în proprietate privatã, în
special, pe baza atragerii capitalului strãin. În acest context, considerãm cã,
în prezent, liberalizarea preturilor, eliminarea controlului statului asupra
formãrii lor, are ºanse de reuºitã numai în condiþiile asigurãrii unei structuri
concurenþiale a pieþei, extinderii concurenþei externe prin facilitarea
penetrãrii pe teritoriul naþional a unor producãtori din alte þãri, fapt ce poate
avea ºi repercusiuni negative asupra producãtorilor naþionali, în condiþiile în
care aceºtia nu sunt suficient de competitivi.

Referitor la structura pieþei, subliniem faptul cã abordarea tradiþionalã
a acesteia ca fiind fie concurenþialã perfectã (caracterizatã prin existenþa
unei multitudini de producãtori ºi cumpãrãtori), fie de monopol (atunci când
existã un singur producãtor ºi o multitudine de cumpãrãtori), nu reflectã
complexitatea situaþiei existente în þãrile dezvoltate industrial, în practicã
manifestându-se ºi urmãtoarele tipuri de structuri de piaþã: monopsonul,
atunci când existã o multitudine de producãtori ºi un singur cumpãrãtor;
monopsonul invers, caracterizat prin existenþa unui singur cumpãrãtor ºi a
câtorva producãtori; monopolul bilateral, caracterizat prin existenþa unui
singur producãtor ºi a unui singur cumpãrãtor, oligopolul, atunci când un
numãr restrâns de producãtori se aflã în prezenþa mai multor cumpãrãtori;
oligopolul bilateral, caracterizat prin numãrul mic atât al producãtorilor, cât ºi
al cumpãrãtorilor, oligopsonul, atunci când existã un mare numãr de
producãtori ºi un numãr restrâns de cumpãrãtori.

În principalele ramuri industriale din þãrile dezvoltate (industriile
automobilului, extractivã, siderurgicã, a petrolului, chimicã ºi farmaceuticã,
cauciucului, electronicã, aparatelor electrice etc.), datoritã condiþiilor tehnice
de fabricaþie (care necesitã capitaluri considerabile pentru achiziþionarea
echipamentelor ºi utilajelor) structura pieþei este de oligopol, caracterizatã
prin existenþa unui numãr mic de ofertanþi (maximum 10 întreprinderi
realizeazã 70-80% din producþia unei ramuri) între care pot exista relaþii de
concurenþã dar, de regulã, întreprinderile preferã sã “se înþeleagã între ele”
în ceea ce priveºte nivelul preþurilor, produsele fabricate, împãrþirea pieþelor,
crearea unor filiale comune. În aceste condiþii cumpãrãtorii, deºi în numãr
mare, nu pot influenþa nivelul preþurilor produselor.

Referitor la concurenþã, în ultima perioadã, în literatura de specialitate
este de semnalat teoria barierelor de intratei), elaboratã de J. Bain ºi P.
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Sylos Labini, care ia în considerare o nouã dimensiune a concurenþei, ºi
anume cea potenþialã, pornind de la urmãtoarele ipoteze:

− variaþia numãrului de producãtori de pe o anumitã piaþã, prin
ieºirea sau intrarea unor noi firme aflate în cãutarea obþinerii de
profituri suplimentare celor realizate anterior pe o altã piaþã;

− limitarea posibilitãþii de intrare pe o anumitã piaþã datoritã
existenþei unor bariere de intrare (reglementãri juridice, avantaje
absolute de cost, economii de scarã, diversificarea caracteristicilor
tehnico-funcþionale ale produselor);

− defavorizarea prin barierele de intrare a firmelor noi, provenite din
exteriorul unei anumite pieþe faþã de firmele deja existente pe acea
piaþã.

Considerãm cã, mai ales în etapa actualã, de trecere la economia de
piaþã, care face imperios necesarã constituirea unei structuri de piaþã
concurenþialã, elementele oferite de teoria barierelor de intrare prezintã o
importanþã deosebitã în ceea ce priveºte elaborarea politicilor industriale ale
statului, permiþând fie impulsionarea înfiinþãrii unor noi întreprinderi pe o
anumitã piaþã prin acordarea de facilitãþi care sã atenueze efectele negative
ale barierelor de intrare, fie menþinerea structurii de piaþã existente. De
asemenea, la elaborarea strategiilor de dezvoltare ale întreprinderilor de pe
o anumitã piaþã, trebuie avutã în vedere posibilitatea acestora de a
descuraja, sau chiar împiedica, intrarea pe acea piaþã a altor întreprinderi
pe de o parte, în condiþiile unor bariere de intrare existente, prin stabilirea
unei politici de preþuri, iar pe de altã parte,. prin crearea unor bariere de
intrare suplimentare.

Teoria privind pieþele disputabile face distincþie între costurile de ieºire
de pe o piaþã ca recuperabile ºi nerecuperabile. Costurile de ieºire fixe
recuperabile nu constituie o barierã pentru intrarea pe piaþã, întrucât ele fac
parte din costurile de intrare aferente tehnologiei necesare de fabricaþie ºi
pot fi recuperate la ieºirea din ramura/subramura respectivã, cel puþin la
nivelul valorii rãmase neamortizate. De regulã, o investiþie într-un anumit
sector de activitate (ca, de exemplu, cumpãrarea de echipamente, maºini-
unelte etc.) conduce la apariþia costurilor nerecuperabile atunci când, ieºirea
din acesta nu se poate efectua fãrã o pierdere de capital. Existenþa
costurilor de ieºire fixe nerecuperabile poate constitui un obstacol pentru
concurenþa potenþialã limitând intrãrile temporare pe o piaþã în condiþii de
rentabilitate. În acest sens, teoria pieþelor disputabile preconizeazã
etatizarea echipamentelor fixe nerecuperabile din cadrul anumitor activitãþi
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ºi desfãºurarea concurenþei numai referitor la exploatarea acestora (un
exemplu îl constituie aeroporturile, care se aflã în proprietate publicãri pot fi
utilizate de orice companie de aviaþie în condiþiile plãþii unor taxe de acces).
În acest context, principalul rol revenit statului este acela de a asigura
condiþiile necesare în vederea intrãrii ºi ieºirii libere, deci de a permite ca
piaþa sã fie disputabilã, prin adoptarea unor reglementãri legislative de
naturã sã favorizeze accesul pe o anumitã piaþã ºi prin luarea unor mãsuri
care sã conducã la reducerea costurilor fixe nerecuperabile. Astfel, în
condiþiile pieþei disputabile nu este necesarã intervenþia statului în ceea ce
priveºte stabilirea numãrului de întreprinderi producãtoare, sau eliminarea
eventualei poziþii de monopol, întrucât se considerã cã pe o anumitã piaþã
nivelul cererii poate fi asigurat de un singur producãtor, la costuri mai mici
de producþie decât cele ce s-ar înregistra în condiþiile existenþei mai multor
producãtori pe acea piaþã.

Principala obiecþiune adusã acestei teorii în þãrile dezvoltate industrial
este faptul cã, în condiþiile în care orice proces de producþie implicã
existenþa costurilor nerecuperabile, funcþionarea pieþei disputabile impune
etatizarea fondurilor fixe aferente anumitor activitãþi, urmând ca numai
exploatarea acestora sã se desfãºoare pe baze concurenþiale.

Considerãm cã în actualele condiþii ale industriei din þara noastrã,
caracterizatã prin existenþa proprietãþii publice, este utilã preluarea unor
elemente ale teoriei pieþei disputabile ºi aplicarea lor în acele ramuri sau
subramuri ale industriei care deþin un volum mare de fonduri fixe.

În ceea ce priveºte funcþionarea pieþei, oferirea de produse
competitive, de cea mai bunã calitate, realizate cu cele mai mia costuri de
producþie, în þãrile dezvoltate industrial este de semnalat, în condiþiile
sporirii complexitãþii activitãþii, ale creºterii gradului de risc, existenþa, alãturi
de dimensiunea concurenþialã a strategiei de dezvoltare a întreprinderilor, ºi
a unei dimensiuni relaþionale, în continuã amplificare, bazate pe perfectarea
unor acorduri atât cu statul (prin integrarea diferitelor forme de intervenþie
ale statului în politicile proprii de dezvoltare ale întreprinderilor), cât ºi cu alþi
parteneri (bãnci, clienþi, furnizori, concurenþi, sindicate etc.). În acest
context, o amploare deosebitã o înregistreazã dezvoltarea ºi consolidarea
de cãtre întreprinderi a unei reþele de acorduri ºi alianþe, chiar ºi
internaþionale, care sã le permitã, prin valorificarea mai bunã, în comun, a
resurselor complementare necesare realizãrii unor obiective privind
cercetarea-dezvoltarea, producþia, comercializarea etc., obþinerea de profit
sau, uneori, supravieþuirea în relaþiile de concurenþã cu firme mai puternice.
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În contextul existent pe plan mondial, apreciem cã la elaborarea
politicilor industriale ale statului ºi a strategiilor de dezvoltare ale
întreprinderilor din þara noastrã, este necesarã luarea în considerare a
importanþei strategiei relaþionale, în special în ceea ce priveºte stabilirea
unor acorduri cu partenerii externi în anumite domenii de activitate (ca, de
exemplu, cercetarea ºi proiectarea produselor ºi tehnologiilor, desfacerea
produselor pe anumite pieþe, realizarea în cooperare a unor produse etc.),
avându-se în vedere posibilitatea apariþiei unor implicaþii negative (datorate
nivelului scãzut de competitivitate al unor întreprinderi din þara noastrã), de
naturã sã creeze ºi sã permanentizeze relaþii de dependenþã faþã de ceilalþi
parteneri. Elaborarea unei strategii relaþionale se impune cu atât mai mult în
anumite subramuri industriale (ca, de exemplu, automobile, autocamioane,
tractoare, produse electronice etc.) în condiþiile în care dimensiunea pieþei
interne nu justificã dimensiunea mare a capacitãþilor existente de fabricaþie,
iar caracteristicile tehnice ale acestora nu permit aplicarea unor soluþii de
modularizare care sã conducã la crearea unei structuri concurenþiale de
piaþã.

Din experienþa þãrilor dezvoltate industrial se poate concluziona faptul
cã ºi în economia þãrii noastre vor putea coexista diferite forme ale structurii
pieþei (de monopol, de oligopol, de concurenþã “perfectã”), la a cãror
determinare trebuie avute în vedere, în principal urmãtoarele criterii:
volumul cererii pieþei interne ºi externe ºi posibilitãþile extinderii acestora;
volumul importului (influenþa acestuia asupra ofertei de produse pe piaþã),
condiþiile tehnice de fabricaþie (în special gradul de extindere a mecanizãrii
ºi automatizãrii rigide a proceselor de producþie); dimensiunea optimã a
întreprinderii (prin care se asigurã minimizarea costurilor de producþie);
gradul de diversificare a fabricaþiei unui producãtor (cuprinderea în
nomenclatorul de fabricaþie a unor produse care se realizeazã pe pieþe
diferite); nivelul minim al costului mediu de fabricaþie aferent volumului
producþiei necesar satisfacerii cererii pieþei (care poate fi realizat în condiþiile
existenþei fie a unui singur producãtor, fie a mai multor producãtori);
importanþa strategicã a ramurii sau subramurii industriale (care poate con-
diþiona în mod hotãrâtor, desfãºurarea eficientã a activitãþii altor ramuri,
subramuri industriale).

Sporirea capacitãþii de adaptare a sistemelor industriale faþã de
cerinþele beneficiarilor este condiþionatã de constituirea unei structuri
raþionale a acestora din punctul de vedere al gradului de concentrare a
producþiei (definitã prin ponderea în totalul întreprinderilor a celor mici,
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mijlocii, mari ºi foarte mari în ceea ce priveºte numãrul de unitãþi, numãrul
de salariaþi, valoarea producþiei, valoarea fondurilor fixe), de asigurarea unui
raport echilibrat ºi a unei îmbinãri între întreprinderile mari ºi foarte mari ºi
cele mici ºi mijlocii. În general, întreprinderile mari ºi foarte mari sunt princi-
palii agenþi economici în ceea ce priveºte volumul investiþiilor, promovarea
tehnologiilor de vârf ºi competitivitatea internaþionalã, iar întreprinderile mici
ºi mijlocii în perioadele de “crizã” sunt singurii agenþi economici capabili sã
creeze noi locuri de muncã ºi sã suporte mai uºor anumite forme ale
“riscului” financiar.

Procesul de concentrare a producþiei are, în principal, drept scop
depãºirea dificultãþilor cauzate de “constrângerile” pieþei prin asigurarea
unui potenþial tehnico-organizatoric, financiar ºi de cercetare corespunzãtor.
Totodatã, având în vedere faptul cã, în practicã, contrar teoriei concurenþei
“pure” ºi “perfecte”, existã un cost de folosire a pieþei (aferent, în special,
informãrii privind preþurile obtenabile, riscului potenþial - datorat dependenþei
exclusive, hotãrâtoare de furnizori “prea puternici” de materii, componente
sau dificultãþii în aflarea unui canal de distribuþie, pentru un produs nou,
negocierii ºi perfectãrii contractelor etc.), întreprinderile opteazã pentru
fuzionare atunci când se constatã cã prin internalizarea tranzacþiilor
(organizarea desfãºurãrii lor în interiorul întreprinderii) se obþin costuri
sensibil mai reduse comparativ cu cele rezultate prin schimburi pe piaþã. În
condiþiile internalizãrii tranzacþiilor, apreciem cã cea mai eficientã formã de
organizare a întreprinderii este cea pe divizii, care permite reducerea
costurilor tranzacþiilor ºi asigurã autonomia funcþional-decizionalã a unitãþilor
componente, rãmase în urma fuziunii fãrã personalitate juridicã.

În þãrile dezvoltate industrial, în special în ramurile siderurgie,
industria automobilului, aeronauticã, chimie, procesul de concentrare a
producþiei prin fuzionarea în întreprinderi mari organizate pe baza adâncirii
specializãrii ºi diviziuni muncii, fragmentãrii ºi separãrii pe sarcini strict
definite a operaþiilor tehnologico executate de muncitori având o anumitã
specializare, a economiilor de scarã ºi-a atins limita maximã atât din punctul
de vedere al productivitãþii muncii, cât ºi al costurilor sociale.

În aceste condiþii, concentrarea producþiei are loc prin forme.noi de
combinare organizatoricã a întreprinderilor, prin care acestea þi pãstreazã
personalitatea juridicã, asigurându-se unitatea puterii financiare pe baza
centralizãrii capitalurilor, concomitent cu descentralizarea, la nivelul fiecãrei
unitãþi componente, a atribuþiilor privind producþia, desfacerea, cercetarea-
dezvoltarea etc.
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Combinãrile organizatorico pot îmbrãca diverse forme de asociere a
întreprinderilor, fãrã ca acestea sã-ºi piardã personalitatea juridicã, în
scopul realizãrii unor anumite obiective, organizãrii ºi coordonãrii unor
activitãþi de interes comun. În acest sens pot fi menþionate: cartelul, grupul,
holdingul.

Teoria structurii pieþelor de oligopol furnizeazã argumentele existenþei
într-un numãr mare a întreprinderilor mici ºi mijlocii, coabitãrii acestora cu
marile întreprinderi. Deºi pe o piaþã este deosebit de important raportul de
forþe dintre întreprinderile care fixeazã preþul (price-makers) ºi acelea care
se mulþumesc sã-l adopte (price-takers), totuºi, în þãrile dezvoltate
industrial, importanþa întreprinderilor mici ºi mijlocii nu a fost niciodatã
marginalã, acestea fiind capabile sã-ºi dezvolte propria lor strategie de
piaþã, sã stabileascã cu întreprinderile mari relaþii de complementaritate.
Marile întreprinderi sunt interesate în menþinerea pe piaþa produselor lor a
întreprinderilor mici ºi mijlocii întrucât, pe de o parte, acestea constituie o
barierã de intrare a noilor firme, iar pe de altã parte, eliminarea lor ar
necesita cheltuieli suplimentare aferente unor eventuale preluãri în
fabricaþie dovedite nerentabile pe termen scurt Totodatã, pe anumite pieþe,
caracterizate prin modificãri frecvente ale solicitãrilor beneficiarilor, micilor
întreprinderi le revine un rol important, fiind cele mai capabile sã se
adapteze rapid la schimbãrile cererii, întrucât marile întreprinderi au nevoie
de prea mult timp pentru a reacþiona faþã de noile solicitãri, iar
caracteristicile dotãrii, de regulã, nu le permit fabricarea în condiþii de
eficienþã a seriilor mici de produse.

O premisã esenþialã în vederea implementãrii mecanismelor pieþei, a
descentralizãrii economiei, o reprezintã privatizarea, deoarece numai în
aceste condiþii întreprinderea are o autonomie economico-financiarã realã ºi
un rol hotãrâtor în ceea ce priveºte stabilirea obiectivelor, alocarea
resurselor, constituirea ºi utilizarea fondurilor, organizarea ºi conducerea
activitãþii proprii, cointeresarea personalului muncitor.

Considerãm cã introducerea mecanismelor pieþei este condiþionatã în
mod hotãrâtor de restrângerea în limite raþionale a sferei proprietãþii publice
(obiectul acesteia fiind, în general, bogãþiile subsolului, sistemul energetic,
sistemul de bazã al transporturilor ºi telecomunicaþiilor, producþia destinatã
nevoilor apãrãrii naþionale etc.), concomitent cu; încurajarea extinderii
sectorului privat, în funcþie de: condiþiile tehnico-economico din diferite
ramuri ºi subramuri importanþa strategicã a produselor, necesitatea
asigurãrii centralizate, în condiþii de eficienþã a unor produse ºi servicii



307

pentru consumatorii din þarã; posibilitatea atragerii capitalului extern ºi a
disponibilului bãnesc al populaþiei etc.

Totodatã, însuºi conþinutul proprietãþii publice trebuie sã se schimbe
radical pe baza introducerii unor forme eficiente de autonomie economicã ºi
financiarã a întreprinderilor respective.

În prezent, în þãrile dezvoltate industrial se manifestã tendinþe de
întrepãtrundere a formelor de proprietate publicaºi privatã, creºterea
participãrii cu acþiuni a statului în cazul unor întreprinderi private, a cãror
producþie deþine o pondere însemnatã în totalul producþiei industriale ºi la
care consecinþele unor decizii pot avea, din punct de vedere economic ºi
social, mari implicaþii negative (cazul întreprinderilor din industriile
siderurgicã, a automobilului etc.).

În condiþiile în care proprietatea de stat deþine o pondere rezonabilã ºi
nu de monopol, întreprinderile publice pot acþiona în spiritul legilor pieþei
dacã au asiguraþii autonomia decizionalã necesarã. În vederea accelerãrii
procesului de trecere la o economie de piaþã, statul trebuie sã stimuleze
iniþiativa privatã prin simplificarea procedurii de înfiinþare a întreprinderilor
particulare, prin acordarea acestora, în primul an de funcþionare, de facilitãþi
fiscale (credite, scutiri de taxe vamale, scutiri de impozit) ºi de ajutoare
directe în vederea dezvoltãrii ºi modernizãrii produselor ºi a dotãrilor
necesare.

Dacã în ceea ce priveºte relaþia întreprinderii cu statul privatizarea
conduce la asigurarea autonomiei funcþionale ºi decizionale a acesteia, în
ceea ce priveºte rolul acþionarilor (proprietarilor) în conducerea activitãþii
întreprinderii se pot manifesta unele tendinþe aparent divergente. Astfel, în
literatura economicã de specialitate conform teoriei controlului conducerii,
formulatã în 1929 de cãtre Berle ºi Means, teorie care în S.U.A. este încã
recunoscutã ca fiind actualã, conducerea întreprinderilor (firmelor) mari este
asiguratã de manageri care nu au nici o legãturã cu proprietatea capitalului,
datorându-ºi poziþia de conducãtori numai competenþei lor (separarea
conducerii de proprietate). De asemenea, conform lui E.S. Mason “aproape
toatã lumea este astãzi de acord cã într-o întreprindere mare, proprietarul
este, în general, un beneficiar pasiv, cã, de regulã, controlul se aflã în
mâinile conducerii întreprinderii, care, în mod normal, îi selecþioneazã pe cei
care le vor lua locul”.

În literatura de specialitate din þãrile europene dezvoltate industrial
raportul dintre proprietarii ºi conducãtorii întreprinderii este tratat mai
nuanþat. Astfel, pe de o paria se considerã cã într-o situaþie de presiune
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concurenþialã puternicã, importanþa calitãþii de tehnocrat sau de proprietar a
conducãtorului este neesenþialã, întrucât condiþiile de pe piaþã ii vor obliga
sã acþioneze într-un singur mod, posibilitãþile de abordare a mai multor
variante fiind foarte limitate. Totodatã, pe de altã parte, se evidenþiazã faptul
cã existenþa unui grup de acþionari care deþin o anumitã pondere din
numãrul total de acþiuni (minoritate de control) face ca aceºtia sã poatã
interveni în conducerea activitãþii, astfel încât obiectivele întreprinderii sã
devinã rezultatul unui compromis între interesele acestor proprietari ºi cele
ale managerilor.

În vederea obþinerii unor rezultate financiare superioare, a sporirii
competitivitãþii întreprinderii, considerãm cã o importanþã deosebitã o
prezintã aplicarea principiilor conducerii moderne care fac din motivarea ºi
responsabilizarea personalului resorturile esenþiale ale reuºitei economice ºi
sociale. Opus sistemului taylouan sau stilului birocratic, fundamentele
gestiunii întreprinderii anilor 1980-1990 se bazeazã pe participarea
descentralizatã la decizii a personalului.

Eficacitatea metodelor ºi tehnicilor de conducere participativã este
consolidatã dacã se aflã într-o strânsã complementaritate cu sistemul de
cointeresãri, prin participarea la distribuirea rezultatelor financiare ºi cu
sistemul de participare la formarea capitalului Existã diverse modalitãþi care
permit “incitarea” salariaþilor astfel încât aceºtia sã-ºi orienteze o parte din
economii în vederea cumpãrãrii de acþiuni prin: reducerea preþului de
achiziþionare sau acordarea lor gratuitã, asigurarea posibilitãþii obþinerii unor
beneficii suplimentare etc. Pentru succesul acestei operaþiuni este necesar
ca momentul declanºãrii ei sã fie bine ales, ca, de exemplu, înaintea lansãrii
unui nou produs, a abordãrii unei noi pieþe, a concretizãrii unui plan de
redresare economicã, a creºterii previzibile a cursului acþiunilor, a realizãrii
unor beneficiile excepþie etc. Prin aceasta, se asigurã constituirea unui
“nucleu de bazã” de acþionari-salariaþi, care în anumite situaþii dificile ale
întreprinderii sunt mai fideli acesteia decât ceilalþi acþionari.

În acest context, apreciem cã, deºi privatizarea reprezintã premisa
hotãrâtoare pentru asigurarea autonomia decizionale a întreprinderii, în
vederea funcþionãrii eficiente a acesteia în condiþiile economiei de piaþã se
impune atât formarea într-o perioadã de timp relativ restrânsã a unor cadre
capabile sã utilizeze cele mai modeme metode ºi tehnici de conducere
(tehnostructura), cât ºi asigurarea participãrii salariaþilor la gestionarea
întreprinderii (prin reglementarea componenþei consiliilor de administraþie,
astfel încât cel puþin 1/3 din membrii acestora sã fie salariaþi ai respectivei
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întreprinderi, mãsurã pe care o considerãm deosebit de necesarã în actuala
etapã, în vederea luãrii deciziilor privind reprofilarea sau chiar sistarea unor
activitãþi, reconversia capacitãþilor de producþie ºi a forþei de muncã,
fuzionarea întreprinderilor, licenþierea personalului muncitor etc.) ºi la
formarea capitalului acesteia (prin acordarea prioritarã de facilitãþi privind
achiziþionarea de acþiuni).

În condiþiile economiei de piaþã, statul acþioneazã de regulã, în
vederea reglãrii economiei prin mijloace indirecte pentru a orienta activitatea
agenþilor economici în vederea realizãrii anumitor obiective privind
producþia, investiþiile, cercetarea ºtiinþificã, ocuparea forþei de muncã etc.

Acþiunea indirectã a statului poate fi selectivã, vizând numai anumite
categorii, bine delimitate, ale agenþilor economici pentru a le “incita* sã
realizeze sau nu unele obiective, prin acordarea de avantaje economico-
financiare, precum ºi globalã, atunci când are în vedere crearea condiþiilor
necesare orientãrii într-un anumit sens a activitãþii tuturor agenþilor
economici, prin: politica fiscalã, cuantumul impozitelor percepute care
influenþeazã volumul beneficiului net, al autofinanþãrii ºi al investiþiilor;
politica generalã de creditare; politica privind volumul total al cheltuielilor
publice ºi al creditelor acordate din fondurile publice.

Statul, prin legislaþia adoptatã ºi prin sistemul monetar ºi fiscal, are un
rol hotãrâtor în crearea ºi menþinerea condiþiilor necesare bunei funcþionãri
a economiei de piaþã, în acest sens, o rãspundere deosebitã revine statului
în promovarea concurenþei ºi în asigurarea condiþiilor necesare desfãºurãrii
acesteia, þinând seama de faptul cã jocul concurenþei “este un mijloc printre
altele ºi menþinerea sa se justificã în mãsura în care permite realizarea
obiectivelor într-un mod mai eficace decât în condiþiile concertãrii agenþilor
economici sau reglementãrii directe de cãtre stat”.

Realizarea funcþiei de reglare economicã a statului presupune
aplicarea unui ansamblu de politici ca, de exemplu: bugetarã, fiscalã,
monetarã, a forþei de muncã, a veniturilor, industrialã.

Politica industrialã, grupeazã ansamblul acþiunilor statului de orientare
ºi coordonare a dezvoltãrii industriale în funcþie de obiectivele prestabilite cu
luarea în considerare a interdependenþelor ºi complementaritãþilor
structurilor de producþie. Prin politica industrialã, statul acþioneazã asupra
ofertei de produse pe baza emiterii de comenzi cãtre sectorul public ºi
privat, creãrii infrastructurilor necesare, asigurãrii condiþiilor cart determinã
comportamentul agenþilor economici astfel încât sã se realizeze obiectivele
considerate ca importante. Politica industrialã capãtã o dimensiune sporitã
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în economiile industrializate deschise cãtre schimburile internaþionale, care
necesitã restructurãri sectoriale ample ºi rapide, uneori întregi subramuri
industriale dispãrând subpresiunea conjugatã a diminuãrii cererii mondiale
ºi a apariþiei pe piaþã a unor noi concurenþi mai competitivi. Reafectarea
factorilor de producþie între sectoarele de activitate necesitã timp, fonduri
suplimentare ºi au importante consecinþe sociale ºi economice astfel încât
nu poate fi lãsatã exclusiv pe seama pieþei, în toate þãrile acest proces fiind
orientat de cãtre stat atât în ceea ce priveºte subramurile aflate în declin cât
ºi cele noi.

Facilitarea reconversiei sectoarelor de activitate aflate în declin are
loc pe seama subvenþiilor acordate de cãtre stat, care permit reorientarea în
alte activitãþi a actorilor de producþie, compensarea unei pãrþi din costurile
irecuperabile. Strategia aplicatã de unele þãri dezvoltate industrial (ca de ex.
S.U.A., Regatul Unit, Germania, Franþa etc.) în vederea susþinerii “cu orice
preþ” a sectoarelor aflate în dificultate (siderurgie, textile, construcþii navale),
deºi a necesitat subvenþii mari, nu a dat întotdeauna rezultatele scontate
datoritã caracterului ei strict defensiv, a neluãrii în considerare a con-
secinþelor inevitabile ale tendinþelor manifestate de piaþã ºi transformãrii
politicii industriale într-un instrument al politicii sociale (subvenþiile acordate
pentru ameliorarea competitivitãþii produselor, în practicã au servit la
sporirea salariilor ºi la asigurarea unor locuri de muncã). Un exemplu de
reuºitã a strategiei de susþinere a sectoarelor în dificultate îl oferã Japonia,
care a adoptat în anul 1978 legea privind, “stabilizarea ramurilor în crizã” ºi
în anul 1983 legea privind “ameliorarea structurilor industriale”, conform
cãrora statul (puterea publicã) organizeazã în strânsã conlucrare cu
întreprinderile în cauzã o adaptare “ordonatã” a cererii ºi a ofertei prin
reducerea etapizatã, programatã, a capacitãþilor de producþie cu luarea în
considerare a imperativelor de eficacitate tehnicã, eforturile aferente
suportându-se în mod echitabil de cãtre toate întreprinderile implicate. (în
cea 3 ani, între 1978-1982, capacitãþile de producþie privind fabricarea
aluminiului primar au fost reduse cu 55% ºi a celor privind ureea cu 50%, iar
în cea 2 ani, între 1983-1985, a fost redusã cu mai mult de 1/3 capacitatea
de producþie a etilenei). Succesul acestei strategii a fost asigurat de: dina-
mismul celorlalte sectoare de activitate care au oferit noi locuri de muncã;
reconversia rapidã a forþei de muncã; gradul înalt de policalificare al
muncitorilor; implicarea sindicatelor; separarea obiectivelor politicii
industriale de cele ale politicii sociale.
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În acest context, în vederea sporirii venitului naþional, creãrii de noi
locuri de muncã, considerãm ca deosebit de importantã adoptarea de cãtre
stat a acelor politici industriale care sã permitã dezvoltarea sectoarelor de
activitate cu un puternic potenþial de creºtere ºi, în special, a industriilor de
înaltã tehnologie. În acest sens, statului ii revine rolul de a sprijini activitatea
de cercetare-dezvoltare în vederea promovãrii color mai noi realizãri privind
produsele ºi tehnologiile prin: acordarea de subvenþii ºi comenzi publice (în
1985 statul finanþa cercetarea în proporþie de 47% în S.U.A., 56% în Franþa,
41% în Japonia); crearea unor centre de cercetare fundamentalã, ºi
aplicatã; preluarea unei pãrþi din riscurile ce pot apãrea în fazele de
omologare, pregãtirea fabricaþiei ºi comercializarea noilor produse;
încurajarea lansãrii de noi produse; favorizarea automatizãrii mijloacelor de
producþie; facilitarea concentrãrilor industriale necesare pentru obþinerea
economiilor de scarã etc.

Experienþa americanã ºi japonezã demonstreazã cã reuºita strategiei
de susþinere a sectoarelor noi, de vârf, este condiþionatã de promovarea
concurenþei, care rãmâne un instrument de neînlocuit în selectarea
inovãrilor ºi alocarea resurselor. În S.UA, programelor publice de
subvenþionare a cercetãrii-dezvoltãrii ºi comenzilor de stat, îndeosebi a
celor din domeniul militar, le-au revenit ºi continuã sã le revinã un rol
important în impulsionarea ºi dezvoltarea multor activitãþi de înaltã
tehnologie. Programele sunt concepute ºi aplicate astfel incit, la realizarea
lor este asiguratã o participare toarte largã a unei multitudini de întreprinderi
private. Nici guvernul SUA, nici cel al Japoniei nu joacã rol de întreprinzãtor,
nu se amestecã în alegerea produselor ºi grupelor de produse specifice,
întreprinderile private îºi stabilesc singure, într-un mediu intens concurenþial,
sectoarele de activitate pe care doresc sã le dezvolte.

Politica de subvenþionare, fiind condiþionatã de potenþialul economic
al þãrii, de resursele financiar-bugetare, pentru stat este dificil sã acorde
simultan ajutoare atât pentru sectoarele în declin, cât ºi pentru sectoarele
noi, de înaltã tehnologie. Deºi subvenþionarea sectoarelor în declin poate
apãrea ca justificatã pe termen scurt prin evitarea unor implicaþii negative -
sociale (reduceri de activitãþi, ºomaj etc.) sau de naturã politicã (ponderea
electoralã ºi socialã a acestor sectoare fiind de regulã mare), considerãm cã
totuºi trebuie avut în vedere faptul cã, prin aceasta se menþin sectoare de
activitate neeficiente, împiedicându-se astfel adaptarea structurilor
industriale la noile condiþii internaþionale, asigurarea unei configuraþii
modeme a sistemului productiv.
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În relaþia dintre stat ºi întreprinderea publicã considerãm cã este
necesarã aplicarea unei politici “contractuale” bazate pe un acord negociat
(contract de plan), prin care statul sã precizeze exact ceea ce doreºte, iar
întreprinderea sã evidenþieze potenþialul material ºi uman real de care
dispune. În aceste condiþii, dupã fixarea obiectivelor ºi stabilirea strategiei
de dezvoltare, întreprinderea publicã trebuie sã fie “judecatã” în
conformitate cu rezultatele pe care le-a obþinut, comparativ cu ceea ce ºi-a
propus. Avantajele unui asemenea mod de conlucrare între stat ºi
întreprinderea publicã sunt evidente, deoarece obiectivele ºi strategiile se
stabilesc cu luarea în considerare a condiþiilor concrete existente în cadrul
fiecãrei întreprinderi. În acest caz se poate vorbi de o “strategie relaþionalã”
a întreprinderii publice, care se deosebeºte de “strategia concurenþialã”
caracteristicã întreprinderii private.

Trecerea de la economia excesiv centralizatã la cea de piaþã
presupune efectuarea, unor modificãri apreciabile ºi accelerate ale cadrului
organizatoric al industriei prin mãsuri corelate ºi sincronizate, în vederea
creãrii condiþiilor necesare funcþionãrii concomitente, pe baze concurenþiale,
a pieþelor bunurilor (de consum ºi de producþie) ºi serviciilor; forþei de
muncã ºi capitalului (cea monetarã ºi cea financiarã), asigurãrii autonomiei
decizionale a întreprinderii, definitã printr-un complex de competenþe
referitoare la: elaborarea strategiei de dezvoltare ºi a politicilor de realizare
a acesteia, administrarea fondurilor, stabilirea relaþiilor cu partenerii de
afaceri (furnizori, beneficiari, bãnci etc., din þarã ºi din strãinãtate), utilizarea
pârghiilor economico-financiare; stabilirea structurii organizatorico ºi a
necesarului de personal; libera asociere etc. În cadrul lucrãrii au fost
analizate principalele deficienþe ale sistemului de organizare ºi conducere a
industriei bazat pe existenþa verigilor întreprindere-centralã-minister,
evidenþiindu-se totodatã cauzele care au condus la neîndeplinirea rolului
revenit centralelor industriale.

Având în vedere starea generalã existentã a industriei þãrii noastre
(caracterizatã prin: crizã ºi stagnare, capacitãþi de producþia
supradimensionate fatã de cerinþele pieþei, ponderea însemnatã a unitãþilor
de dimensiune mare ºi foarte mare, de regulã automatizate rigid, poziþia de
monopol a unor producãtori), considerãm cã pentru, crearea condiþiilor
necesare funcþionãrii pieþelor de bunuri ºi servicii, de capitali de* forþã de
muncã ºi pentru constituirea structurilor concurenþiale de piaþã, într-o primã
etapã a perioadei de tranziþie spre economia de piaþã, la nivel
macroeconomic elementele de centralizare vor deþine încã o. anumitã



313

pondere aferentã luãrii deciziilor privind: restructurarea industriei,
redimensionarea întreprinderilor existente ºi sporirea numãrului celor mici ºi
mijlocii, modernizarea activitãþii acestora în vederea sporirii gradului de
flexibilitate; alocarea unor fonduri de investiþii necesare ºi de ºcolarizare
aferente calificãrii, recalificãrii ºi perfecþionãrii pregãtirii forþei de muncã
devenite disponibile, corespunzãtor noilor locuri de muncã ce vor fi create.

În acest context, apreciem ca deosebit de importanþa respectarea
urmãtoarelor principii în desfãºurarea procesului de restructurare a cadrului
de organizare ºi conducere a industriei:

− Descentralizarea conducerii activitãþilor industriale, stabilirea
diferenþiatã, în funcþie de forma de proprietate, a raportului stat-
întreprindere;

− Asigurarea autonomiei funcþionale ºi decizionale a întreprinderii în
stabilirea obiectivelor, în gospodãrirea patrimoniului propriu;

− Eliminarea poziþiei de monopol, în special în ramurile industriei
prelucrãtoare, asigurarea condiþiilor de manifestare a concurenþei
între producãtori;

− Promovarea liberei iniþiative ºi a competenþei în conducerea tuturor
activitãþilor, în paralel cu diversificarea formelor de cointeresare
materialã;

− Asigurarea eficienþei economico ºi a rentabilitãþii;
− Aplicarea formelor organizatorico ºi de conducere care sã asigure

funcþionarea eficientã a întreprinderilor în condiþiile economiei de
piaþã.

Restructurarea cadrului organizatoric al industriei are un rol hotãrâtor
în funcþionarea pieþei concurenþele a bunurilor de consum ºi de producþie, în
stabilirea pe baza raportului dintre cerere ºi ofertã a nivelului preþurilor,
liberalizarea acestora conducând la rezultatele scontate numai în condiþiile
aplicãrii în devans a mãsurilor care sã asigure o structurã concurenþialã a
pieþei.

Configuraþia unei pieþe este definitã de urmãtoarele variabile: numãrul
întreprinderilor producãtoare.(n), volumul producþiei acestora (q1, q2,.., qn),
preþul de livrare (p) ºi costul total mediu minim de producþie pe piaþa
respectivã (C(q)), care reprezintã valoarea minimã a costurilor totale medii
ale întreprinderilor (C(qi)) - corespunzãtoare dimensiunii optime a acestora -
aferente obþinerii volumelor de producþie q1, q2,,.., qn solicitate în vederea
satisfacerii cererii de pe piaþã (q(p)). O configuraþie “idealã” a pieþei
presupune ca oferta sã corespundã cererii,
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preþul de livrare sã fie egal cu costul total mediu minim de producþie
p = C(qi)

ºi cã toate întreprinderile producãtoare sã obþinã profit
pqi - C(qi) ≥  0 i = 1, 2,..,n.
Crearea structurii concurenþiale a pieþei, bazatã pe existenþa mai

multor producãtori, presupune luarea în considerare a urmãtoarelor criterii:
. - Specificul proceselor de producþie, care influenþeazã în mod

hotãrâtor asupra dimensiunii optime a întreprinderilor (aferente costului total
minim), determinat de caracteristicile tehnice ale dotãrii, durata ciclului de
viaþã al produselor ºi tehnologiilor, complexitatea acestora, importanþa
revenitã factorilor naturali. Astfel, în ramurile industriei extractive, energiei
electrico ºi termice, care prezintã o importanþa strategicã deosebitã,
condiþionând desfãºurarea eficientã a producþiei în ramurile industriei pre-
lucrãtoare, considerãm cã problema concurenþei apare mai puþin intre
producãtorii aceluiaºi tip de resursã (între mine, între întreprinderi de foraj,
intre hidrocentrale, între termocentrale etc.), concurenþa fiind prezentã mai
ales între diferitele filiere posibile de producere a energiei, a cãror realizare
necesitã, de regulã, mari fonduri de investiþii ºi presupune durate mari pânã
la punerea lor în exploatare, în condiþiile în care eficienþa economicã este
puternic influenþatã de oscilaþiile preþurilor materiilor prime pe piaþa
internaþionalã. În alegerea filierei de producþie, un rol deosebit revine
anticipãrii, cu o marjã de eroare cât mai scãzutã, a costurilor care se vor
înregistra cu ocazia punerii în funcþiune a respectivelor filiere, a volumului
de resurse necesare, a implicaþiilor avute asupra mediului înconjurãtor,
evitãrii dependenþei de materiile prime deficitare conjugat cu asigurarea
unor alternative în ceea ce priveºte furnizorii externi în acest context, statul
este cel mai în mãsurã, ca prin intermediul pârghiilor economico-financiare
sã acþioneze, favorizând dezvoltarea anumitor filiere de producþie.

În cazul industriei metalurgice, caracterizatã ºi pe plan mondial printr-
un grad ridicat de concentrare, prin existenþa unui aparat de producþie rigid,
a cãrui punere în funcþiune a necesitat fonduri mari de investiþii, ºi prin
tendinþa de scãdere a cererii de produse, conjugat cu sporirea exigenþelor
beneficiarilor în ceea ce priveºte parametrii tehnico-calitativi ai produselor,
problema concurenþei apare, în special pe piaþa externã, intre marii
producãtori» ca urmare a performanþelor ºi caracteristicilor tehnologiilor de
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fabricaþie utilizate, precum ºi a intervenþiei produselor de substituþie oferite
de alte ramuri industriale.

Pe piaþa internaþionalã se manifestã tendinþa de integrare aval-
amonte pe principiul filierelor de producþie a firmelor mari ºi de extindere a
minisiderurgiei, care constituie o premisã în vederea asigurãrii concurenþei
tehnico-productive între întreprinderi (de exemplu minioþelãriile care oferã
tehnici de laminate perfecþionate, aplicã turnarea continuã etc., permiþând
realizarea unor produse finite mai “sofisticate”).

În cazul industriei chimico ºi petrochimice, caracterizate prin existenþa
unor întreprinderi dependente puternic unele faþã de altele pe filiera de
fabricaþie (privind materiile prime, semifabricatele) ºi prin faptul cã, în
amontele filierei acestea prezintã dimensiuni mari (necesitând un volum
sporit de investiþii pentru punerea lor în funcþiune), capacitãþi de producþie
supradimensionate, automatizate rigid, cu un grad redus de adaptabilitate a
aparatului productiv, iar în avalul filierei întreprinderile sunt mai numeroase,
mai diversificate ºi mai flexibile, problema concurenþei apare diferenþiat
Astfel, în primul caz, concurenþa are în vedere costurile de producþie, iar în
al doilea caz, produsele care, datoritã evoluþiei continue ºi rapide a
tehnologiilor de fabricaþie, prezintã o mare mobilitate în ceea ce priveºte
parametrii tehnico-funcþionali ºi, totodatã, oferã posibilitatea substituirii unor
produse aflate pe alte pieþe (ca de ‘ exemplu, lemnul, cartonul, sticla,
metalele etc.).

În cazul industrializãrii lemnului ºi al industriilor textile, pielãrie-
încãlþãminte, caracterizate prin existenþa unor întreprinderi dependente pe
filiera de fabricaþie care în amonte prezintã dimensiuni mari, justificate din
punct de vedere al economiilor de scarã ºi necesitã un volum sporit de
investiþii în vederea punerii lor în funcþiune, iar în aval sunt de dimensiuni
mici, mai numeroase, cu un grad sporit de adaptabilitate, concurenþa are în
vedere în primul caz costurile de producþie, iar în al doilea caz,

parametrii tehnico-funcþionali ai produselor, precum ºi posibilitatea
oferirii de alte industrii a unor produse de substituþie (ca de exemplu fibre
sunt etice, metale).

În cazul industriilor construcþiilor de maºini, electronicii ºi
electrotehnicii, caracterizate prin existenþa pe filiera de producþie, în amonte,
a unui numãr mare de întreprinderi (furnizoare de componente), având
dimensiuni mici, între care se manifestã o concurenþã puternicã privind
calitatea produselor ºi costurile de fabricaþie, iar în aval, a unor întreprinderi
(de montaj final) având dimensiuni mari, justificate din punct de vedere al
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economiilor de scarã (necesitând un volum sporit de investiþii pentru
punerea lor în funcþiune), capacitãþi de producþie, în general automatizate
rigid între care concurenþa are loc pe pieþe de oligopol referându-se, în
principal, la parametrii tehnico-funcþionali ai produselor.

- Volumul existent ºi previzibil al cererii de produse pe piaþa internã ºi
externã, nivelul preþului de livrare aferent acestora ºi nivelul costului total
mediu minim de producþie.

În acest context, în mod teoretic, numãrul de întreprinderi
producãtoare (n) de pe o anumitã piaþã se poate determina prin relaþia:
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unde:
q (p) = cererea pieþei
qx = volumul producþiei aferent întreprinderii care realizeazã cel mai

redus cost total mediu (întreprinderea de dimensiune optimã).
O anumitã cerere a pieþei (q(p)) poate fi satisfãcutã atât de volumul

producþiei (q) al unei singure întreprinderi, cât ºi de suma volumelor de
producþie realizate de mai multe întreprinderi
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Structura pieþei poate fi de monopol, în condiþiile în care costul total
mediu (C(9)) aferent întreprinderii care poate acoperi singurã cererea pieþei
este mai mic decât suma costurilor totale medii aferente întreprinderilor care
numai împreunã pot asigura cererea pieþei
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Acest mod de determinare a numãrului de întreprinderi oferã
elemente necesare în fundamentarea deciziilor privind constituirea unor
structuri de piaþã, cu unele rezerve printre care:”

- curbele costurilor totale medii ale întreprinderilor nu sunt în toate
cazurile identice ca urmare a existenþei unor condiþii diferite de fabricaþie; -
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la luarea în considerare a dimensiunii optime a întreprinderilor mari ºi foarte
mari trebuie avut în vedere faptul cã acestea au, în multe cazuri, un profil de
fabricaþie diversificat, puþind fi prezente simultan pe mai multe pieþe.

Trecerea la economia de piaþã face necesarã reconsiderarea rolului ºi
locului revenite agenþilor economici în funcþionarea economiei,
descentralizarea competenþelor decizionale, restructurarea cadrului
organizatoric ºi de conducere al industriei, astfel încât sã rãspundã noilor
cerinþe ale mecanismelor pieþei, sã asigure transformarea întreprinderii în
principalul agent economic, învestit cu autonomie ºi rãspundere deplinã.

Indiferent de natura sistemului economic, prioritarã pentru unitatea de
bazã - întreprinderea - este determinarea volumului producþiei proprii ºi a
nivelului preþurilor produselor fabricate în vederea vânzãrii acestora. Într-un
sistem centralizat aceste elemente sunt stabilite de organul central de
planificare, întreprinderii revenindu-i cvasiexclusiv o funcþie preponderent
tehnicã, având rolul de a realiza în modul cel mai raþional posibil,
combinãrile factorilor de producþie care i-au fost alocaþi prin plan, în timp ce
într-o economie descentralizatã, întreprinderea îºi stabileºte singurã nive-
lurile preþurilor ºi ale cantitãþilor produselor destinate vânzãrii pe baza
informaþiilor furnizate de piaþã.

Într-o economie de piaþã, întreprinderea se aflã permanent într-o
dublã ipostazã: de ofertant - pe piaþa bunurilor ºi serviciilor, ºi de
consumator - piaþa factorilor de producþie. Între aceste categorii de pieþe
existã o legãturã directã, întrucât nivelul producþiei de bunuri stabilit pe baza
cererilor pieþei la un anumit preþ, determinã cantitãþile factorilor de producþie
necesare întreprinderii în vederea realizãrii produselor solicitate. ^.

Una dintre caracteristicile esenþialele sistemului organizatoric al
industriei o reprezintã nivelul Ia care sunt luate deciziile care condiþioneazã
funcþionarea eficientã a întreprinderii Literatura de specialitate a rezervat un
loc important problematicii descentralizãrii sau centralizãrii deciziilor ca
urinare a influenþei determinante pe care acestea o au asupra
competitivitãþii întreprinderii. H. Mintzberg subliniazã, de altfel, %i acest
subiect rãmâne, probabil, cel mai “confuz* din teoria organizaþiilor. Competi-
tivitatea ºi eficacitatea unui sistem industrial este condiþionatã de aplicarea
unor metode moderne de conducere, caracterizate prin descentralizarea
luãrii deciziilor, necesarã în condiþiile: existenþei obiective a unor limite ale
nivelului de cunoºtinþe al decidenþilor, necesitãþii reducerii timpului de
rãspuns fatã de modificãrile intervenite în mediul exterior; implicãrii mai
puternice în procesul decizional a unei pãrþi cât mai mari din personalul
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întreprinderii. Referându-se la caracterizarea conducerii întreprinderii
modeme, O. Gelinier considerã cã este necesarã descentralizarea în
profunzime a responsabilitãþilor, a informaþiei ºi a deciziei T. Burns ºi G.
Stalker considerã cã un sistem de muncã, calificat drept mecanic,
caracterizat printr-o.centralizare a luãrii deciziilor, convine întreprinderilor
confruntate cu medii exterioare tehnico ºi comerciale stabile, în timp ce o
structurã caracterizatã prin descentralizare este mai uºor adaptatã
întreprinderilor care fac faþã unor medii exterioare în continuã schimbare.

P. R. Lawrence ºi S.W. Lorsch, analizând gradul de diversificare ºi de
integrare a întreprinderilor din cadrul unor sectoare de activitate
caracterizate prin medii exterioare diferenþiate din punct de vedere al
incertitudinii lor, apreciazã urmãtoarele: “cu cât diferitele sectoare ale
mediului sunt imprevizibile ºi nesigure, cu atât contrele de decizie tind sã fie
mai jos pe scara ierarhicã”. Un studiu realizat de R.A Thietart ºi J. Horovitz,
pune în evidenþã faptul cã Întreprinderile obþin performanþe ridicate atunci
când diversificarea producþiei lor (deci multiplicarea mediilor lor exterioare)
este însoþitã de o descentralizare a luãrii deciziei.

În condiþiile economiei de piaþã, desfãºurarea eficientã a activitãþii
întreprinderii, ca principal agent economic, presupune luarea în considerare
de cãtre aceastã a “constrângerilor” pieþei ºi a color impuse de stat prin
legislaþia economico-financiarã, socialã, de protecþie a mediului exterior ºi
adoptarea pe aceastã bazã a unor decizii operative, oportune ºi în strânsa
lor intercorelare în ceea ce priveºte atât participarea la pieþele bunurilor ºi
serviciilor, capitalului ºi forþei de muncã, cât ºi propria organizare internã.

În acest context, întreprinderea trebuie sã asigure coerenþa necesarã
deciziilor sale privind piaþa bunurilor ºi serviciilor, piaþa capitalului, piaþa
forþei de muncã ºi organizarea sa internã, dificultatea procesului decizional
fiind sporitã de modificãrile mediului exterior ºi de concurenþa cu alte
întreprinderi. De asemenea, un rol deosebit revine “constrângerilor” fiscale
ºi celor rezultate din prevederile diverselor dispoziþii legale impuse de stat

Într-o primã etapã, este necesarã creºterea numãrului întreprinderilor
mici ºi mijlocii (în special în cazul industriilor textilã, blãnãrie-pielãrie-
încãlþãminte, alimentarã etc.), atât prin crearea de noi unitãþi, cât ºi, mai
ales, pe baza reanalizãrii dimensiunii întreprinderilor mari ºi foarte mari
existente în funcþie de: gradul de acoperire cu contracte; caracteristicile
tehnico-funcþionale ale produselor realizate; posibilitãþile de desfacere în
perspectivã, costurile de producþie. Prin aceasta se creeazã premisele
necesare în vederea lichidãrii poziþiei de monopol a unor producãtori, asi-
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gurãrii condiþiilor de manifestare a concurenþei, a mecanismelor de piaþã,
sporirii flexibilitãþii faþã de cerinþele pieþei. La aprecierea rolului revenit
marilor întreprinderi trebuie avutã în vedere situaþia existentã în þãrile
avansate industrial, unde acestea reprezintã un tip de organizare a
producþiei care nu se dezvoltã neapãrat în detrimentul celor mici ºi mijlocii,
deoarece au un domeniu propriu de activitate pe care deseori ºi l-au
conceput singure (ca, de exemplu, realizarea unor noi produse), ºi oferã
obiect de activitate întreprinderilor mici ºi mijlocii (ca, de exemplu,
furnizarea de componente).

Considerãm cã la restructurarea cadrului organizatoric al industriei,
indiferent de forma de proprietate a întreprinderilor în condiþiile desfiinþãrii
contractelor industriale (art. nr. 55 din Legea nr. 15, august 1990), apare
necesarã evaluarea rolului ºi modului de constituire a asociaþiilor de tip
holding care, având în vedere experienþa þãrilor dezvoltate industrial,
apreciem cã reprezintã forme organizatorice deosebit de utile ºi eficiente
într-o economie de piaþã.

În condiþiile în care întreprinderile din þara noastrã sunt, de regulã, de
dimensiuni mari ºi foarte mari, ceea ce nu justificã din punct de vedere
economic fuzionarea directã a acestora, apreciem cã este necesarã
prevederea prin cadrul legislativ a posibilitãþii constituirii unor societãþi
comerciale de tip holding pe baza grupãrii mai multor întreprinderi cu luarea
în considerare a unuia sau a mai multora din urmãtoarele criterii: integrarea
producþiei (pe filiera de fabricaþie â produselor finite); cooperarea în
realizarea produselor, eliminarea riscului financiar prin diversificarea
profilului de fabricaþie (organizarea pe bazã de conglomerat); combinarea
orizontalã a producãtorilor care realizeazã acelaºi tip de produs. La
adoptarea decizii de înfiinþare a societãþii comerciale de tip holding,
indiferent de criteriile de constituire avute în vedere, considerãm cã este
necesarã respectarea condiþiei de asigurare a unei structuri concurenþiale
de piaþã, de eliminare a poziþiei de monopol, în special în cazul industriei
prelucrãtoare. Într-o primã etapã, în cazul fostelor centrale industriale
constituite pe baza criteriului cooperãrii în producþie, care asigurau
coordonarea realizãrii unor produse complexe (autocamioane, automobile,
tractoare, avioane) pe baza conlucrãrii dintre întreprinderile subordonate, de
regulã, specializate în fabricarea anumitor componente, considerãm cã se
justificã din punct de vedere tehnic ºi economic, transformarea acestora în
societãþi comerciale de tip holding, chiar în condiþiile pãstrãrii unei poziþii de
monopol. În aceastã situaþie apreciem cã manifestarea concurenþei va O
posibilã numai între producãtorii de semifabricate ºi repere.
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În ceea ce priveºte fostele centrale industriale constituite pe principiul
omogenitãþii produselor (din industriile textilã, confecþii, tricotaje, blãnãrie-
pielãrie-încãlþãminte, alimentarã, exploatarea lemnului, mobilã, ciment,
cosmetice, produse farmaceutice, detergenþi etc.), considerãm cã în etapa
actualã ºi într-un viitor apropiat nu se justificã transformarea lor în societãþi
comerciale de tip holding, întrucât existenþa mai multor producãtori care
executã acelaºi tip de produs asigurã caracterul concurenþial al pieþelor
acestora.

Totodatã, constituirea societãþilor de tip holding presupune luarea în
considerare a particularitãþilor ºi a interconditionãrilor proceselor tehnologice
pe întreaga filierã de fabricaþie a produselor, adoptarea acelor forme de
combinare organizatoricã, care sã limiteze gradul de dependenþã faþã de
anumiþi furnizori (de materii prime, materiale, componente) ºi sã nu conducã
la mãrirea duratei ciclurilor de fabricaþie, a costurilor de producþie, a
consumurilor specifice, la diminuarea utilizãrii capacitãþilor de producþie, la
sporirea cheltuielilor de transport-aprovizionare. În acest context apare
justificatã constituirea societãþilor comerciale de tip holding în industriile
metalurgicã ºi chimicã. De asemenea, constituirea acestor societãþi prezintã
avantajul cã permit asigurarea sporirii potenþialului tehnic ºi financiar aferent
activitãþii de cercetare-dezvoltare în condiþiile în care modificãrile frecvente
ale cererilor beneficiarilor ºi ale tehnologiilor de fabricaþie implicã riscuri
financiare ºi costuri ridicate necesare în vederea proiectãrii de noi produse
ºi tehnologii, prospectãrii pieþelor ºi promovãrii produselor.

Procesul de restructurare a cadrului de organizare ºi conducere a
industriei care se desfãºoarã în prezent în þara noastrã, considerãm cã
trebuie sã aibã în vedere principalele caracteristici care definesc în prezent
economia de piaþã a þãrilor dezvoltate industrial, fapt de naturã sã permitã
integrarea economiei româneºti în actualele circuite economico mondiale. În
acest sens, la reconsiderarea rolului ºi funcþiilor revenite agenþilor economici
este necesar sã se þinã seama de faptul cã, în prezent, în þãrile dezvoltate
industrial, în condiþiile funcþionãrii pe baze concurenþiale a mecanismelor de
piaþã, de regulã, nu se manifestã o formã concurenþialã “purã ºi perfectã”, în
anumite domenii de activitate aceasta evoluând în timp chiar în sensul
constituirii pieþelor de oligopol, sau de monopol care, în actualul context
economic ºi-au dovedit eficienþã. În aceste condiþii concurenþa se manifestã
îndeosebi prin diversificarea modelelor produselor, design, oferirea de
avantaje privind service-ul, campanii publicitare ºi, într-o mai micã mãsurã,
în ceea ce priveºte nivelul preþurilor.



PROBLEME ALE DETERMINÃRII VALORII
DE PIAÞÃ A ÎNTREPRINDERILOR

Ileana FARMACHE

Problematica tematicã ºi practicã a evaluãrii întreprinderii a fost ºi
este amplu dezbãtutã de numeroºi economiºti din întreaga lume. Atât
procedeele practice, cât ºi teoria s-au dezvoltat în þãri cu economie de
piaþã, rãspunzând unor nevoi concrete privind tranzacþiile de active fizice ºi
financiare presupuse de asocieri, demonopolizãri, transferul proprietãþii,
asigurãri etc.

În România, problema evaluãrii unei întreprinderi, adicã determinarea
unui posibil preþ de vânzare s-a conturat, în special, stimulatã de nevoia
înfãptuirii procesului preconizat de privatizare a actualelor întreprinderi de
stat.

Actualele reglementãri legale prin normele metodologice de
inventariere ºi reevaluare a patrimoniului întreprinderilor nu satisfac decât
parþial cerinþele de determinare a valorii unitãþilor economice potrivit cãrora
Întreprinderea este privitã ca un tot unitar, luând în considerare nu numai
baza tehnico-materialã, ci ºi valoarea potenþialului uman ºi, mai ales,
capacitatea întreprinderii de a produce beneficii

Aceste norme, prin limitele pe care le prezintã, nu dau posibilitatea
obþinerii unei valori credibile a întreprinderii, îndeosebi în cazul iniþierii unor
colaborãri cu parteneri strãini Prin urmare, se impune o analizã atentã a
problematicii evaluãrii în mãsurã sã permitã adaptarea metodelor de
determinare a valorii întreprinderii folo-site în economiile de piaþã la
condiþiile concrete ale þãrii noastre.

Elementul central al evaluãrii II constituie faptul cã o întreprindere
înseamnã nu numai cifrele înscrise în bilanþul contabil ci ºi o marcã, o
poziþie de piaþã, profesionalitatea oamenilor sãi înseamnã capacitatea de a
produce, folosind dotarea fizicã ºi umanã existentã, un profit viitor durabil.
De fapt, ceea ce intereseazã, în general, în evaluarea unei întreprinderi este
nu atât cu ce se produce, ci cât ºi ce anume produce ºi ce câºtig aduce
aceastã producþie.

1. Premise teoretice ale evaluãrii

Teoria evaluãrii întreprinderii utilizeazã o serie de noþiuni specifice:
patrimoniu, valoare substanþialã, valoare de randament, goodwill etc.
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Noþiunea de bazã este aceea Se patrimoniu. Valoarea substanþialã sau
valoarea de randament se determinã pornind de la conþinutul acestei noþiuni

Patrimoniul reprezintã totalitatea drepturilor ºi obligaþiilor cu valoare
economicã, precum ºi a bunurilor materiale la care se referã aceste
drepturi, care aparþin unei. persoane fizico sau juridice. Pentru evaluarea
întreprinderii conteazã, în primul rând, faptul cã patrimoniul include
totalitatea bunurilor aflate în proprietatea unui agent economic (ca noþiune
genericã), pe care aceasta le mobilizeazã pentru a-ºi atinge obiectivele
lucrative. Din punct de vedere al dinamicii economice, valoarea unei între-
prinderi se poate identifica cu cea a unui patrimoniu exploatat pentru
realizarea unui scop economic dat, deci, cu valoarea patrimonialã.

Valoarea substanþialã desemneazã valoarea de ansamblu a bunurilor,
oricare ar fi natura, modul lor de finanþare ºi statutul lor juridic, care participã
la activitatea curentã a unei întreprinderi, adicã, valoarea aparatului de
producþie. Valoarea substanþialã corespunde, deci, evaluãrii masei de
bunuri de care dispune întreprinderea, sau, a activului sãu.

Necesitatea calculãrii valorii substanþiale se bazeazã pe urmãtoarele
considerente: ea este rezervorul activitãþii vii, de conservarea acesteia
depinzând perenitatea activitãþii ºi, în consecinþã, menþinerea sursei de
venituri; cunoaºterea mãrimii sale permite desprinderea unor concluzii
asupra poziþiei întreprinderii în cadrul ramurii ºi asupra riscurilor
concurenþei; analiza mãrimii ºi structurii sale furnizeazã informaþii asupra
riscului inerent întreprinderii.

Valoarea de randament este datã de beneficiul capitalizat ºi ea
presupune evaluarea capitalului de exploatare care furnizeazã în condiþii
normale de securitate, beneficiul de exploatare degajat de întreprindere. Ea
este definitã, de asemenea, ca fiind mãrimea capitalului financiar care,
plasat sau investit la un anumit nivel al dobânzii, ar produce un venit
echivalent beneficiului anual, trecut sau previzionat, al întreprinderii consi-
derate.

Formula generalã de determinare a valorii de randament este:
Vr = B/i în care: Vr = valoarea de randament

B = beneficiul întreprinderii
i = rata de capitalizare

Interesul care se acordã valorii de randament în cadrul literaturii
economice de specialitate se justificã prin constatarea cã valoarea
intrinsecã a bunurilor întreprinderii este mult diminuatã dacã aceste bunuri
nu sunt însoþite de o rentabilitate suficientã. Altfel spus, un cumpãrãtor
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potenþial va fi mai puþin interesat de valoarea bunurilor de rare dispune
întreprinderea ºi mai mult de mãrimea profitului care poate fi obþinut cu
aceste bunuri.

Goodwill-ul desemneazã ansamblul componentelor intangibile proprii
unei întreprinderi determinate (caracteristicile sale de localizare, reputaþia
tehnicã ºi comercialã, competenþa personalului ºi a conducãtorilor, calitatea
organizãrii sale etc.). El reprezintã, de fapt, un beneficiu suplimentar al
întreprinderii faþã de col normal al ramurii de activitate respective datorat
tocmai caracteristicilor menþionate mai sus.

Pornind de la principiile pe care le exprimã valoarea de randament,
valoare substanþialã ºi goodwill-ul, teoria ºi practica economicã au dezvoltat
ºi alte noþiuni ºi metode de evaluare, introducând distincþii în ceea ce
priveºte uzura capitalului fizic, modul de vânzare (întreprinderea ca întreg
sau ca pãrþi componente), vânzarea benevolã sau forþatã, valoarea
membrilor componenþi etc. Oricare dintre aceste metode, la care ne vom
referi pe scurt în continuare, poate fi consideratã în principiu, o variantã. a
metodelor prezentate mai sus.

2. Etapele procesului de evaluare a întreprinderii

Complexitatea procesului de evaluare a întreprinderii impune o ase-
menea organizare ºi etapizare a desfãºurãrii sale, care sã dea posibilitatea
cuprinderii în analiza efectuatã a întregului fenomen ºi a obþinerii unui
rezultat viabil. Principalele faze ale procesului de evaluare sunt:

1. efectuarea unui studiu asupra întreprinderii;
2. determinarea elementelor care intrã în calculul valorii totale

(globale) a întreprinderii (valoarea substanþialã, goodwill, valoarea
de randament);

3. aplicarea metodei sau a metodelor de determinare a valorii totale a
întreprinderii, considerate a fi cele mai adecvate scopului ºi
situaþiei date.

2.1. Studiu asupra întreprinderii

Caracterizarea de ansamblu a unitãþii este condiþionatã de procurarea
informaþiilor interne (din cadrul întreprinderii) ºi a celor externe, referitoare la
mediul înconjurãtor.

Informaþiile interne privesc dotarea cu factori de producþie, structura ºi
caracteristica ofertei, situaþia financiarã. În mod concret, acestea pot fi
grupate astfel:
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a) informaþiile tehnice care se referã la: produsele care se fabricã
pentru a putea analiza materiile prime folosite ºi metodele de producþie;
dimensiunea ºi structura capacitãþilor de producþie; amplasamentul
întreprinderii (faþã de sursele de aprovizionare ºi pieþele de desfacere, faþã
de reþeaua de transport); caracteristicile tehnice ºi starea fondurilor fixe;
brevetele, desenele, modelele exploatabile de care dispune întreprinderea;
b) informaþii asupra forþei de muncã: numãrul salariaþilor; organigrama
actualã ºi schimbãrile recente ale acesteia; informaþii asupra conducãtorilor
întreprinderii; informaþii asupra convenþiilor salariale ºi a contractelor de
muncã; c) informaþii financiar-administrative vizând: bilanþul, conturile de
exploatare, conturile de profituri ºi pierderi, alte anexe contabile ºi fiscale
care trebuie analizate pe ultimii 3-5 ani; metodele de gestiune folosite:
metoda bugetarã, gradul de folosire a tehnicii de calcul, sistemele de
aprovizionare ºi desfacere, atenþia acordatã cercetãrii ºtiinþifice.

Informaþiile externe vizeazã la rândul lor:
a) piaþa factorilor de producþie. Pentru materiile prime se analizeazã

sursele de aprovizionare, gradul de concurenþã, costurile de aprovizionare;
pentru forþa de muncã se iau în considerare disponibilitatea acesteia,
puterea asociaþiilor muncitoreºti ºi influenþa acestora; pentru piaþa
capitalurilor se au în vedere rata dobânzii, gradul de integrare mondialã etc.;
b) piaþa produselor fabricate: gradul de elasticitate a cererii ºi a ofertei;
gradul de concurenþã între producãtori; locul pe care îl ocupã pe piaþã o
întreprindere datã; c) tendinþele progresului ºtiinþific în domeniul respectiv.

Odatã culese aceste informaþii, ele trebuie interpretate, în aºa fel
încât sã ofere câte o imagine a întreprinderii din mai multe perspective.

− tehnicã: mãsura în care tehnologia întreprinderii rãspunde
cerinþelor viitoare; riscul apariþiei unor modificãri importante ca
urmare a unor inovaþii fundamentale; capacitatea de adaptare a
întreprinderii la cerinþele viitoare de reducere a producþiei;

− comercialã: atitudinea previzionatã a consumatorilor faþã de
produsele realizate; importanþa modului de prezentare, de
distribuþie a mãrfurilor asupra gradului de asigurare a desfacerii.

2.2. Determinarea elementelor care intrã în calculul valorii totale
a întreprinderii

În teoria economicã a evaluãrii întreprinderii, pot fi deosebite douã
orientãri majore: prima priveºte valoarea întreprinderii doar prin prisma
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rezultatelor financiare, cea de-a doua pune în evidenþã ºi valoarea
elementelor patrimoniale de care dispune

Întreprinderea. Indiferent însã cãrei orientãri ar aparþine, cea mai
mare parte a metodelor de determinare a valorii întreprinderii se poate
aduce la formula generalã Vt = Vs + G, în care: Vt = valoarea totalã a
întreprinderii.

Prin urmare, estimarea valorii totale presupune calcularea
elementelor sale componente, care se realizeazã prin: aprecierea valoricã a
diferitelor bunuri ºi mijloace financiare care compun valoarea substanþialã;
evaluarea elementelor care determinã goodwill-ul atunci când aceasta este
posibilã; determinarea beneficiului viitor durabil a ratei de capitalizare
folosite, fie în calculul valorii de randament, privitã ca metodã de estimare a
valorii globale a întreprinderii, fie în calcularea goodwill-ului.

2.2.1. Determinarea valorii substanþiale a întreprinderii

Estimarea valorii substanþiale, adicã a valorii masei de bunuri de care
dispune o întreprindere, presupune douã etape principale:

− inventarierea elementelor patrimoniale ºi gruparea, pe de o parte,
dupã natura lor, iar pe de altã parte, dupã gradul de utilizare pe
care ii au în desfãºurarea activitãþii întreprinderii.

− atribuirea unei valori acestor elemente, valoare care sã þinã cont
de nivelul tehnic, de gradul de uzurã fizicã ºi moralã ºi sã fie
corelatã ºi cu preþurile de pe piaþa externã pentru a evita atât
subevaluarea, cât ºi supraevaluarea patrimoniului.

Având în vedere caracterul de excepþie al acþiunii de determinare a
valorii întreprinderii, inventarierea trebuie fãcutã cu maximum de
rigurozitate, prin verificarea existenþei faptice ºi nu doar scriptice a diferitelor
elemente care compun patrimoniul întreprinderii. Seva þine seama de faptul
cã, la modul general, se considera cã fac parte din patrimoniu toate acele
elemente care sunt necesare pentru a îndeplini sarcinile întreprinderii,
pentru a edifica ºi menþine capacitatea sa de randament ºi care nu pot fi
dobândite decât cu preþul unor eforturi ºi sacrificii, adicã prin intermediul
unor cheltuieli financiare. Aceastã precizare permite delimitarea masei de
bunuri care, deºi aflate în proprietatea întreprinderii, nu contribuie cu nimic
la desfãºurarea activitãþii acesteia. Este vorba, în principal, de fonduri fixe
noi care, din diferite motive, nu au fost niciodatã utilizate, de fonduri fixe
uzate fizic, dar care nu au fost amortizate ºi, prin urmare, nu au putut fi
casate, de utilaje ºi echipamente rezultate din dezafectarea unor capacitãþi
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excedentare ºi care nu au mai putut fi utilizate în alte scopuri. Este vorba,
de asemenea, de o mare masã de mijloace circulante, stocuri
supranormative, produse neterminate care, fie cã s-au degradat în timp, fie
cã a dispãrut scopul pentru care urmau a fi folosite, nu au în prezent nici o
utilitate pentru întreprinderea care le deþine.

Pe baza acestor considerente, elementele patrimoniale care ar putea
intra în calculul valorii substanþiale pot fi grupate în:

a) Patrimoniul necesar întreprinderii ºi în acelaºi timp afectat
exploatãrii care cuprinde:

− maºini ºi instalaþii utilizate în realizarã obiectivelor de producþie;
− imobilizãri financiare ºi nemateriale care sunt legate de obiectivele

întreprinderii;
− stocuri de exploatare ce se utilizeazã în mod curent;
− mãrimea normalã a creanþelor rezultate din activitatea de

exploatare;
− încasãri în numerar ºi în valori monetare curente pentru

menþinerea în permanenþã a solvabilitãþii întreprinderii etc.
b) Patrimoniul necesar întreprinderii dar neafectat exploatãrii cuprinde

elemente care, deºi nu sunt destinate utilizãrii în perioada imediat
urmãtoare, vor fi folosite în viitor pentru realizarea obiectivelor întreprinderii
precum ºi elemente de care întreprinderea are nevoie, dar care nu sunt
utilizate în exploatare pentru scopuri productive. Este vorba de:

− investiþii în curs de realizare;
− rezerve financiare ºi materiale destinate utilizãrii ulterioare pentru

exploatare;
− dotãri social-edilitare: cantine, locuinþe muncitoreºti (în mãsura în

care recrutarea forþei de muncã necesitã cazarea lucrãtorilor prin
grija întreprinderii).

De asemenea, în aceastã categorie pot intra, pe mãsura trecerii la
economia de piaþã, participaþii ºi titluri de participare la diferite comunitãþi de
interese: cooperative de achiziþie, institute de cercetare ºtiinþificã,
organisme de creditare etc.

c) Patrimoniul destinat exploatãrii, care nu mai este necesar
întreprinderii, compus din capacitãþi excedentare ºi mijloace excesive. La
inventarierea lor, evaluatorul va trebui sã þinã seama de volumul lor
exagerat pentru ca acestea sã nu acþioneze defavorabil asupra beneficiului,
prin intermediul costurilor ridicate pe care le antreneazã.
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d) Patrimoniul neafectat exploatãrii ºi care nu este necesar
întreprinderii cuprinde acele bunuri care se aflã în proprietatea întreprinderii,
dar de care aceasta se poate dispensa tarã a afecta buna desfãºurare a
activitãþii de producþie. În alcãtuirea lui intrã:

− clãdiri de locuit construite sau cumpãrate pentru plasarea de
capital, instalaþii scoase din funcþiune, terenuri care nu pot fi
utilizate în scopuri de exploatare;

− portofolii - titluri constituite cu scopul plasãrii capitalului, precum ºi
participaþii care nu sunt legate de realizarea obiectivelor
întreprinderii.

Prin urmare, elementele care nu vor lipsi din calculul valorii
substanþiale sunt cele de la punctele a) ºi b): patrimoniul necesar
întreprinderii, afectat sau neafectat exploatãrii. Elementele de la punctul c)
vor putea fi incluse în valoarea substanþialã doar printr-o sumã obþinutã prin
eventuala lor disponibilizare, în mãsura în care acest lucru este posibil. În
cazul în care capacitãþile sunt temporar (conjunctural) excedentare, ele pot
fi, dupã opinia noastrã, incluse în calcule în mod direct Cele de la punctul d)
pot fi incluse în valoarea substanþialã sau pot fi evidenþiate separat în
funcþie de scopul urmãrit: pãstrarea lor în patrimoniul întreprinderii sau
înstrãinarea, caz în care vor fi evidenþiate în calcul prin valoarea rezultatã în
urma vânzãrii lor.

În afara elementelor prezentate ºi care sunt incluse în activul
bilanþului, mai pot fi luate în calculul valorii substanþiale, îndeosebi atunci
când aceasta este consideratã primordialã în determinarea valorii totale a
întreprinderii ºi o serie de elemente intangibile (nemateriale): brevete,
licenþe, mãrci etc.

Aceste probleme sunt specifice fiecãrei categorii de bunuri. Astfel,
terenurile nu au constituit, în socialism, un obiect de vânzare-cumpãrare ºi,
deci, nu au avut preþ. Prin urmare, stabilirea preþului actual va trebui sã aibã
în vedere evoluþia preþurilor pe plan internaþional, cu luarea în considerare a
factorilor care determinã valoarea terenurilor: amplasamentul terenurilor,
natura lor, cãile de transport, apropierea de un curs de apã, de o linie feratã,
de o cale rutierã bine întreþinutã, imobilizarea terenurilor datoritã
construcþiilor aflate pe ele etc.

Pentru maºini ºi utilaje, se impune o reconsiderare a categoriei de
fond fix, care sã permitã introducerea în rândul obiectivelor de inventar a
unor fonduri fixe care au valori nu prea mari, dacã avem în vedere evoluþia
spectaculoasã a preþurilor (sub 5 – 10 000 lei) ºi se uzeazã rapid.
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2.2.2. Goodwili-ul ºi elementele care îi determinã

În sens literar, termenul goodwill exprimã consideraþia, stima de care
se bucurã o întreprindere din partea clienþilor sãi ºi a color care o
împrumutã. Prin prisma teoriei economice a întreprinderii, goodwill-ul
reprezintã diferenþa dintre beneficiul capitalizat-echivalent al valorii de
randament - ºi valoarea substanþialã, diferenþã apãrutã în întreprinderile
rentabile, în care beneficiul realizabil permite remunerarea capitalului
investit pe baza unei rate superioare celei a dobânzii normale. Existenþa
goodwill-ului explicã de ce o întreprindere dintr-un sector determinat poate
avea o rentabilitate a activului sãu superioarã celei normale înregistratã în
domeniul respectiv. Factorii care determinã goodwill pot fi grupaþi în:

a) cheltuieli fãcute de întreprindere ºi care, în principiu, ar putea fi
evaluate separat ºi incluse în bilanþul contabil pe o perioadã
scurtã, deci, ar putea fi luate în calculul valorii substanþiale, dar pe
care teoria evaluãrii întreprinderii le ia în considerare ca elemente
ale goodwill-ului: cheltuieli de cercetare-dezvoltare, cheltuieli de
organizare, cheltuieli pentru planuri de construcþii;

b) o serie de elemente nereflectate în bilanþ ºi care nu pot fi evaluate
separat: valoarea relaþiilor de afaceri sau a unei clientele
tradiþionale; valoarea datoratã unui amplasament privilegiat;
renumele firmei ºi poziþia sa pe piaþã (cheltuieli de publicitate, de
lansare); cheltuieli vizând asigurarea cu minã de lucru calificatã ºi
cu experienþã (cheltuieli de formare a personalului);

c) elemente ale patrimoniului întreprinderii care, în mãsura în care
conservã o valoare venalã, chiar dacã sunt detaºate de
întreprindere, ar putea fi luate cu valoarea respectivã în calculul
valorii substanþiale dar care, ca regulã generalã, sunt considerate
factori ai goodwill-ului; brevete ºi licenþe; modele ºi desene; marca;
drepturile de autor etc.

Goodwill-ul nu are o mãrime fixatã odatã pentru totdeauna. Astfel, el
poate apare ºi în ramurile în care, la un moment dat, sunt ºanse mai bune
de profit, deci capitalul investit este mai bine remunerat, ceea ce
echivaleazã cu apariþia unei diferenþe semnificative intre valoarea de
randament ºi cea substanþialã. În aceste condiþii însã existã riscul ca alþi
investitori sã fie atraºi de o activitate similarã ºi, în timp, datoritã accentuãrii
concurenþei, profitul sã fie adus la un nivel mai normat Prin urmare, un
goodwill obþinut pe o astfel de bazã nu poate fi menþinut decât o perioadã
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limitatã de timp ºi el trebuie amortizat ca toate celelalte imobilizãri supuse
eroziunii.

În aceeaºi ordine de idei, trebuie subliniat faptul cã goodwill-ul
transmis de vânzãtorul unei întreprinderi se diminueazã în timp pânã la
epuizare, cumpãrãtorul trebuind sã depunã eforturi corespunzãtoare pentru
a acumula unul nou.

Ceea ce trebuie reþinut în legãtura cu goodwill-ul este faptul cã el
surprinde faþa mai puþin vãzutã a întreprinderii, reprezentatã de acele
elemente care fac din fiecare organism economic un caz particular ºi care
sunt în mãsurã ca, în condiþii egale de dotare tehnicã ºi tehnologicã, de
asigurare cu forþa de muncã, sã dea un plus de eficienþã acelei întreprinderi
care va ºti sã le exploateze mai bine.

Metodele de determinare a goodwill-ului sunt numeroase ºi, de multe
ori, ele dau caracteristicile esenþiale metodelor de estimare a valorii totale a
întreprinderii.

2.2.3. Valoarea de randament

Dificultãþile pe care le ridicã în practicã stabilirea valorii de randament
derivã din imposibilitatea cuantificãrii exacte a elementelor care o
determinã, elemente care induc fie un caracter probabilistic (beneficiul viitor
ºi riscul economic), fie unul convenþional (rata de capitalizare).

Beneficiul în procesul evaluãrii, acesta poate fi: a) beneficiul
capitalului de exploatare, care elimina influenþa modului de finanþare ºi care
mãsoarã performanþa activitãþii economice a întreprinderii în activitatea sa
curentã; valoarea întreprinderii calculatã pe baza sa va fi corectã prin
scãderea datoriilor din pasiv, b) beneficiul contabil care exprimã mãrimea
disponibilã a beneficiului la sfârºitul exerciþiului; de obicei, beneficiul contabil
este cel preferat în calculul valorii de randament

De asemenea, beneficiul luat în considerare poate fi cel anterior sau
col viitor. Aici pãrerile par a fi unanime, în a alege beneficiul viitor, având în
vedere cã o întreprindere este cumpãratã pentru capacitatea viitoare de
profit ºi nu pentru rezultatele trecute. Beneficiul poate fi determinat prin
procesul ex post - adicã beneficiul viitor este calculat pe baza datelor din
trecut, sau prin procesul ex ante, prin care beneficiul viitor este evaluat
independent ºi verificat apoi cu datele din trecut Perioadele pentru care se
fac estimãrile fiind de 3-5 ani, interval în care pot apare modificãri sensibile,
se va þine cont de influenþa variaþiei preþurilor, precum ºi variaþia capitalului
investit.
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Rata de capitalizare. Are în evaluarea întreprinderii o semnificaþie
similarã ratei de actualizare utilizate în calculul investiþional, ea permiþând
compararea valorilor (cheltuieli sau venituri) care se realizeazã în diferite
perioade ºi exprimând rentabilitatea minimã speratã de investitor. Altfel
spus, ea serveºte la determinarea beneficiilor ce vor fi obþinute în perioade
diferite ºi indicã remunerarea care trebuie atribuitã patrimoniului
întreprinderii ce se evalueazã. Rata de capitalizare (întâlnitã în activitatea
bursierã sub denumirea de “price earning ratio” - P.E.R) poate fi calculatã
raportând capitalizarea bursierã (evaluarea la bursã a întreprinderii) la
beneficiul net contabil sau cursul unei acþiuni la beneficiul net al unei acþiuni.

Dimensiunile sale care, în general, oscileazã în jurul valorii de 10%,
sunt determinate de rata dobânzii practicatã la împrumuturile pe termen
lung, consideratã caratã de bazã, precum ºi de riscul general economic,
aºa-numita primã de risc

Rata de bazã poate fi rata dobânzii la fondurile pe termen lung
aplicatã pe plan naþional, rata ramurii, o medie a ratei naþionale ºi a ratei
ramurii, o ratã de randament mediu al acþiunilor etc. Fiecare din aceste rate
prezintã avantaje ºi dezavantaje. Cea mai utilizatã este, totuºi, rata
naþionalã.

Riscul economic în calculul atât al beneficiului, cât ºi al ratei de
capitalizare trebuie luat în considerare riscul economic Acesta are în vedere
faptul cã în cadrul evaluãrii întreprinderilor, previziunile asupra beneficiului
viitor realizabil sunt imperfecte, rezultatul oricãrei întreprinderi fiind, prin
definiþie, aleator. Riscul general economic cuprinde, pe de o parte, riscuri de
tipul riscului de incendiu, de nerecuperare a creanþelor, toate acestea fiind
cuantificate în cadrul cheltuielilor (prima de asigurare, rezerva pentru
debitori), iar pe de altã parte, incertitudinile. Acestea þin de: câmpul de
acþiune al întreprinderii (mãrimea întreprinderii, locul de implementare,
structura activelor, organizare); influenþele viitoare ale pieþei (variaþii ale
cererii datorate schimbãrilor preferinþelor, domenii de folosire a produselor ºi
progresului tehnic, în general, variaþii ale numãrului clienþilor, ale ofertei ºi
ale poziþiei concurenþiale ale întreprinderii de evaluat, variaþii ale
exporturilor); domeniul activitãþii de producþie. Evident, riscul general
economic este dificil de mãsurat ºi de exprimat cu precizie în unitãþi
monetare, motiv pentru care prima de risc apare ca o rezervã aplicatã
beneficiilor viitoare, sub forma unui precont stabilit de Uniunea europeanã a
experþilor contabili economici ºi financiari. Dezavantajul acestuia constã în
faptul cã prin el se face abstracþie de principiul individualitãþii întreprinderilor
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ºi cã se bazeazã pe procedee administrative, þinând cont, înainte de toate,
de obiective fiscale.

2.3. Metode de determinare a valorii totale a întreprinderii

Valoarea totalã a întreprinderii, a cãrei determinare reprezintã, de
fapt, scopul final al acþiunii de evaluare, este privitã în mod diferit de
specialiºtii în domeniu, în funcþie de orientarea cãreia li aparþin. Astfel, ea se
poate confunda cu valoarea substanþialã, poate fi rezultatul unei relaþii între
valoarea de randament ºi cea substanþialã sau poate fi asimilatã cu
valoarea de randament

Principalele tipuri de metode utilizate în determinarea valorii totale a
întreprinderii sunt:

a) metodele directe (anglo-saxone) care pornesc de la determinarea
goodwill-ului ce este apei însumat cu valoarea substanþialã (Vs), obþinându-
se astfel valoarea globalã

(Vt),
Vt = Vs + G
b) metodele indirecte (germanice), care urmãresc stabilirea, într-o

primã fazã, a valorii întreprinderii, goodwill-ul fiind determinat apei ca
diferenþã intre valoarea totalã a întreprinderii ºi valoarea substanþialã;

c) metode de evaluare pe bazã de dividende care pornesc de la un
principiu simplu, ºi anume, acela cã valoarea unei întreprinderi este egalã
cu valoarea uneia dintre acþiunile sale înmulþitã cu numãrul de acþiuni;

d) metode de evaluare pe baza fluxurilor financiare - CASH-FLOW
care iau în calcul diferenþele dintre fluxurile de încasãri ºi cele de cheltuieli
ale întreprinderii.

Cei mai mulþi dintre autori opteazã pentru o valoare totalã determinatã
prin luarea în considerare a celor douã valori de bazã, substanþialã ºi de
randament, (metodele prezentate la punctele a) ºi b)), printr-o relaþie
degeneratã de tipul:

Vt = Vs + a (B/i -Vs) în care:
Vt = valoarea totalã
B = beneficiul
i = rata de capitalizare împãrþitã la 100
B/i = valoarea de randament
a = i/r,r= rata de capitalizare majoratã; în practicã, în general, r = 2i
De fapt, aceste metode de calcul ale valorii totale se diferenþiazã, în

esenþã, doar prin modul de determinare a factorului V, care este totdeauna



332

mai mic sau egal cu 1 ºi de care depinde apropierea valorii globale a
întreprinderii de una sau alta din extremitãþile intervalului care separã
valoarea substanþialã de valoarea de randament.

Opþiunea în etape actuala, pentru una sau alta din metodele de
evaluare trecute în revistã depinde, pe de o parte, de posibilitatea aplicãrii
lor, iar pe de alta, de specificul întreprinderii ºi de scopul în care se face
evaluarea.

Astfel, lipsa, în þara noastrã, a bursei face imposibilã aplicarea
metodei de evaluare pe bazã de dividende care este, de altfel, una din
metodele cele mai apreciate, rezultatul oferit de ea fiind cel obþinut din jocul
cererii ºi al ofertei De asemenea, lipsa de informaþii ºi incorectitudinea
multora din cele existente, datoritã distorsiunilor provocate de sistemul de
preþuri practicate în economia planificatã, prin care s-au atribuit valori
nereale atât mijloacelor fixe ºi altor elemente din activ, cât ºi beneficiilor,
datoritã, de asemenea, deficienþelor în aprovizionare ºi desfacere, în
organizarea producþiei, care ºi-au pus amprenta într-un mod nejustificabil,
din punctul de vedere al evaluãrii, asupra rezultatelor întreprinderii, sunt
elemente în mãsurã sã stânjeneascã aplicarea diferitelor metode de
evaluare.

ªi tipul de activitate desfãºuratã de întreprinderea respectivã este un
factor de alegere a metodei de evaluare. Astfel, pentru întreprinderile cu o
mai slabã dotare tehnicã, dar cu un prestigiu ridicat de piaþã, datorat mãrcii
pe care o deþin sau pentru cele din sfera serviciilor, la care fondurile fixe
sunt puþin numeroase, dar care obþin o rentabilitate ridicatã, se va opta
pentru o metodã care sã punã cel mai bine în evidenþã valoarea de
randament, respectiv, goodwill-ul. Acestea reprezintã o categorie de între-
prinderi la care se poate face abstracþie de valoarea substanþialã atunci
când se considerã cã aportul ei la rezultatele întreprinderii este
nesemnificativ.

Nu acelaºi lucru se poate face la o întreprindere care are o dotare
tehnicã mai însemnatã ºi care poate avea o rentabilitate ridicatã sau,
dimpotrivã, una negativã. În primul caz se opteazã pentru o metodã care sã
îmbine valoarea substanþialã cu cea de randament, într-o proporþie
consideratã adecvatã. În cel de-al doilea, se calculeazã fie o valoare
lichidativã (obþinutã din vânzarea tuturor bunurilor care constituie patrimo-
niul întreprinderii), atunci când se pune problema încetãrii activitãþii, datoritã
rezultatelor nesatisfãcãtoare ºi a previziunilor nefavorabile pentru viilor, fie o
valoare globalã, cu accent pe valoarea substanþialã.
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De asemenea, faptul cã evaluarea se face în diverse scopuri:
privatizare, constituirea de societãþi joint-venture la cererea managerului
pentru a-ºi cunoaºte mai bine propria întreprindere, pentru departajarea
succesoralã etc., are ºi el incidenþa sa asupra metodei de lucru selectate.

Prin urmare, expertul care realizeazã evaluarea va avea sarcina
deosebit de grea de a discerne asupra gradului de corectitudine a
informaþiilor pe care Ie ia în calcul ºi, totodatã, de a alege metoda cea mai
adecvatã situaþiei date.

Primele încercãri de operaþionalizare a procedeelor de evaluare,
realizate în þara noastrã de unele întreprinderi industriale ºi colective de
studiu, au relevat, pe de o parte, existenþa dificultãþilor metodologice ºi
informaþionale prezentate mai sus, iar pe de altã, posibilitatea obþinerii unor
rezultate viabile în cazul analizãrii riguroase ºi competente a tuturor
aspectelor procesului de evaluare. Ele vin sã confirme necesitatea acordãrii
unui maxim de atenþie problemei evaluãrii, racordãrii metodelor de lucru
folosite la cerinþele pe plan mondial ºi pregãtirii unor colective de specialiºti
în evaluare, care sã fie în mãsurã sã ofere soluþii viabile pentru fiecare
întreprindere în parte.
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ALTERNATIVE DE ASIGURARE A ECONOMIEI
CU RESURSE ENERGETICE PRIMARE ªI MINEREURI

dr. Viorica RÃDUCANU

Procesul de restructurare a economiei ºi tranziþia la economia de
piaþã impun cunoaºterea ºi evaluarea potenþialului naþional de resurse
naturale, a posibilitãþilor de atragere a acestora în circuitul economic, ca ºi a
eforturilor pe care trebuie sã le aci România pentru acoperirea consumului
de energie ºi de materii prime din producþia oneros sau am import.

Problematica evoluþiei cererii de materii prime ºi de energie ºi a
modului de acoperire a acesteia constituie obiective majore în politica
economicã a tuturor statelor, în care scop s-au elaborat studii atât b nivelul
fiecãrei þãri, cât ºi pe grupe de þãri sau regiuni. Þinând seama de specificul
resurselor naturale ale þãrii noastre, ca ºi de aptul cã, pentru economia
României, asigurarea în prezent ºi în perspectivã cu materiile prime ºi
energia necesare este o problemã primordialã, obiectivul programului nostru
de cercetare pentru perioada (1990-1991) l-a constituit prezentarea unor
alternative de producere a acestor resurse atât din producþia internã cât ºi
din import. În acest scop, în anul 1990; s-a elaborat studiul privind
asigurarea economiei naþionale cu resurse energetice primare, iar în acest
an, 1991, se va elabora studiul privind asigurarea economiei nationale, cu
minereuri ºi energie electricã ºi termicã.

Cercetãrile efectuate la anal 1990 ne-an permis conturarea unor
tendinþe ca ºi a unor posibilitãþi de acoperire a consumului de energie
primarã a României, în contextul energetic mondial.

În decursul ultimilor 45 de ani, evoluþia energeticii mondiale a
cunoscut perioade distincte, în strânsã dependenþã de evoluþia creºterii
economice. Dupã al doilea rãzboi mondial þi pânã în anul 1973, piaþa
energiei primare s-a caracterizat printr-o stabilitate relativã datoritã creºterii
cererii ºi încurajãrii ofertei de resurse energetice primare, mai ales a celei
de petrol. De exemplu, în perioada 1960-1973, consumul mondial de
energie (comercialã) a crescut cu un ritm media anual de 54%, iar cel al
PDB de 5,8%. Dupã anii ‘70, preþurile resurselor energetice primare au
cunoscut o evoluþie rapidã datoriþi creºterii vertiginoase a preþului petrolului
în anii 1973-1974 ºi apoi, din nou, în anii 1977-1961, ceea ce a produs
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perturbaþii pe piaþa energiei primare. Creºterea preþurilor energiei a antrenat
reevaluarea cererii, nevoii de conservare a energiei ºi de rentabilizare
energeticã, în condiþiile în care creºterea economicã a stagnat sau chiar a
înregistrat o regresie. Creºterea preþului petrolului ºi stagnarea nivelului PIB
a determinat o diminuare a ritmului de creºtere a consumului mondial de
energie. Astfel, în perioada 1973-1987, consumul mondial de energie a
crescut cu un ritm mediu anual de 1,9%, iar PIB de 2,6%. Declanºarea
crizei din Golful Persic în august 1990 a determinat o nouã creºtere
vertiginoasã a preþului petrolului, cu efecte nefavorabile asupra nivelului
creºterii economice. Multe þãri, printre care ºi România, au fost ºi sunt în
continuare afectate de evoluþia preþului petrolului, constatându-se, totodatã,
încetinirea ºi chiar regresul creºterii economice.

În strânsã legãturã cu creºterea economicã ºi demograficã, evoluþia
consumului mondial de energie va fi marcatã, pe de o parte, de evoluþia
preþului petrolului, iar pe de altã parte, de mãsurile ce se vor lua pentru
creºterea randamentului energetic ºi pentru conservarea energiei Astfel,
Comisia Mondialã de Energie considerã cã asigurarea. în viitor a economiei
mondiale cu energie nu se poate face decât pe calea “consumului minim
energetic” ºi prin sporirea cercetãrilor în domeniul recuperãrii energiei

Bazat pe o lucrare elaboratã în anul 19851, scenariul energetic al
Comisiei Mondiale de Energie este în evident dezacord cu concluziile
studiilor privind cererea ºi oferta energeticã pentru urmãtorii 20-25 ani,
fãcute de Conferinþa Mondialã a Energeticii, Agenþia Internaþionalã de
Energeticã, Organizaþia pentru Dezvoltare ºi Cooperare Economicã,
Comisia pentru Comunitatea Europeanã ºi Institutul Internaþional pentru
Analiza Sistemelor Aplicate, care sunt aproape unanime în aprecierea
creºterii cererii mondiale de energie, în funcþie de “consumul minim de
energie” ºi de sporirea moderatã a consumului energetic pe locuitor în þãrile
industrializate, prin mãsuri de conservare a energiei ºi de creºtere a
eficienþei energetice.

- Într-un studiu O.N.U. elaborat în anul 19902, se apreciazã cã faþã de
1987 consumul mondial de energie va creºte pânã în anul 2000 cu un ritm
mediu anual de 2,8%, mai ridicat decât cel prognozat de Comisia
Comunitãþii Europene (aproximativ 2%), Institutul Internaþional pentru
                                                          
1 Goldemberg, J.; Johannson, T.B.; Reddy, A.K.N.; Williams, R.H., Global energetic

strategy oriented on end-use, London, 1985.
2  Pérspective socio-econmique mondiale jusqu’en l’an 2000, Nations Unies, New York,

1990.
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Analiza Sistemelor Aplicate (2,15%) ºi Conferinþa Mondialã de Energie din
1986 (1,7%).

Consumul energetic în þãrile dezvoltate cu economie de piaþã va
creºte cu un ritm mediu anual de 1,6%, iar cel al PIB de 3,1%, ceea ce va
determina o reducere a coeficientului energetic de la 0,6 în 1987 la 0,52 în
anul 2000.

În Europa Orientalã ºi în URSS, o creºtere cu 1% a P.N.N. (Produsul
Naþional Net) va determina o creºtere cu 0,77% a consumului de energie.
Sporirea randamentului energetic va antrena o diminuare a coeficientului
energetic care se va situa în medie în jur de 0,7%, în timp ce ritmul mediu
anual de creºtere al PIB va fi de 3,4%. Un loc aparte în energetica þãrilor din
Europa Orientalã li va deþine energia nuclearo-electricã, apreciindu-se cã
aceasta va reprezenta în medie 12% din totalul producþiei ºi consumului de
energie primarã în anul 2000.

- într-un alt studiu O.N.U. elaborat în anul 19881, se apreciazã cã, în
þãrile industrializate cu economie de piaþã, consumul energetic va creºte
pentru anii 1986-2000 cu un ritm mediu anual de 1,4%, creºtere foarte
moderatã în raport cu cea înregistratã în trecut Aceasta va corespunde unui
ritm mediu anual de creºtere a PIB de 2,5% ºi unei scãderi a elasticitãþii
energiei cu 0,6%.

În þãrile Europei Orientale ca ºi în URSS, creºterea cu 1% a
produsului net reclamã o creºtere a consumului energetic ºi a aportului
acestuia la sporirea PNN în jur de 77%, în condiþiile ameliorãrii
randamentului energetic ºi a creºterii coeficientului de elasticitate a energiei
pânã Ia 0,70 în perioada 1987-2000.

În ceea ce priveºte producþia mondialã de energie, scenariile
elaborate oferã diferite evoluþii, astfel:

- Comisia Mondialã de Energie estimeazã cã sursele energetice
regenerabile, inclusiv energia hidro, teoretic, pot sã asigure aproape integral
actualul consum (7500-10000 x 106 tep anual). Aceastã estimare este
optimã ºi se bazeazã pe dezvoltarea rapidã a tehnologiilor importate. În
celelalte scenarii ale organizaþiilor internaþionale, amintite anterior, se
apreciazã cã aceste surse de energie vor fi doar “adiþionale” pentru balanþa
comercialã a energiei din anul 2000, adicã vor reprezenta mai puþin de 1%.
În acelaºi timp, utilizarea cãrbunilor va spori cu 36-45% faþã de 1986.

                                                          
1 Développement et coopération economique internationale: tendances â long terme du

développement economique et social, UN, A/33/554, New York, 1988.
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- În studiul elaborat de ONU în anul 19881 se estimeazã cã în þãrile
dezvoltate cu economie de piaþã producþiile de petrol ºi gaze naturale vor
creºte ca urmare a prospecþiunilor geologice din SUA ºi din unele þãri OPEC
Eforturile de descoperire pot constitui rezerve, graþie zãcãmintelor
cunoscute,” putând sã se limiteze la o creºtere cu 2% pe an a producþiei de
petrol.

În ceea ce priveºte evoluþia energeticii în România, cercetãrile
efectuate au relevat faptul cã, stabilirea anticipatã a nivelului cererii de
energie primarã ºi a modului în care aceasta este acoperitã din producþia
internã sau din import trebuie sã se bazeze pe anumite principii ºi sã þinã
seama de o serie de legitãþi specifice. Astfel, prognozarea nivelului
producþiei de energie primarã pe tipuri de resurse presupune cunoaºterea
atât a volumului ºi calitãþii rezervelor, a stadiului atins în industria extractivã
de progresul tehnic, cât ºi a mãrimii eforturilor de cercetare geologicã, de
atragere în circuitul economic ºi de exploatare a noi zãcãminte, inclusiv a
celor cu putere calorificã redusã. Determinarea nivelului ºi dinamicii cererii
de energie primarã s-a fãcut prin luarea în considerare a evoluþiei creºterii
economice ºi demografice, a progresului tehnic, a schimbãrilor structurale
ale economiei ºi a preþului petrolului, întocmindu-se trei scenarii pe baza
urmãtoarelor ipoteze:

A. Creºterea venitului naþional cu un ritm mediu anual de 2,5% ºi a
consumului de energie primarã cu 1,4%, similar cu cel prevãzut pentru þãrile
dezvoltate cu economie de piaþã, în condiþiile în care preþul petrolului se va
situa, în medie, între 15-20 dolari barilul2;

B. Creºterea venitului naþional cu un ritm mediu anual de 1,65% ºi a
consumului de energie primarã de 0,75%3, în condiþiile în care preþul
petrolului se va situa în medie la 20-30 dolari barilul, ca urmare a politicii
energetice dusã de marile þãri producãtoare.

C În perioada 1991-1992 (etapa retehnologizãrii progresive a
activitãþilor economice) creºterea economiei va fi “0” înregistrându-se chiar
un regres, iar consumul de energie primarã va avea un ritm mediu anual de
creºtere de 0,5%, în condiþiile în care preþul petrolului seva menþine la

                                                          
1 Développement et coopération economique internaþionale: tendances â long terme du

développement economique et social, UN, A/43/554, New York, 1988.
2 Développement et coopération economique internaþionale: tendances â long terme du

développement economique et social, ONU, New York, 1988.
3 Evaluãri efectuate în cadrul sectorului Economia Resurselor Naturale ºi a Energiei.
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aproximativ 30 dolari barilul; în perioada 1993-1995 (etapã în care va
continua retehnologizarea ºi restructurarea activitãþilor economice).

Venitul naþional va creºte cu un ritm mediu anual de 1,5-2% ºi
consumul de energie primarã cu 0,75%, în condiþiile în care preþul petrolului
va fi în medie de 25 dolari barilul; în perioada 1996-2000 (etapã în care se
vor încheia procesele de retehnologizare, modernizare ºi restructurare a
activitãþilor economico venitul naþional va creºte cu un ritm mediu anual de
2£% ºi consumul de energie primarã cu 1,25% în condiþiile în care preþul
petrolului va scãdea ºi va fi, în medie, de 25 dolari barilul

De menþionat este faptul cã, în toate cele trei scenarii, s-a considerat
cã ritmul mediu anual de creºtere demograficã va avea o valoare minimã ºi
nu va influenþa nivelul consumului energetic.

În structura consumului de energie primarã, în perioada 1991-2000,
se vor remarca urmãtoarele tendinþe:

1. reducerea ponderii expertului de produse petroliere rezultate din
petrolul importat ºi creºterea, în aceeaºi perioadã, a consumului
intern de energie primarã;

2. creºterea ponderii resurselor energetico primare destinate
populaþiei, agriculturii, silviculturii, serviciilor etc.;

3. scãderea ponderii resurselor energetico primare destinate
consumului industrial, ca urmare a modificãrii structurii acestei
ramuri, sub incidenþa proceselor de retehnoIogizare ºi modernizare
a activitãþii economico.

Pentru acoperirea cererii de energie primarã s-au elaborat 3 variante
de evoluþie a producþiei de resurse energetice. Cercetãrile efectuate au
relevat urmãtoarele tendinþe:

1. reducerea producþiei de þiþei cu 0,2-0,4 mii. t anual, în special
datoritã declinului natural al zãcãmintelor, ceea ce va asigura din
producþia internã în anul 2000 numai un sfert din capacitatea de
rafinare existentã;

2. scãderea producþiei de gaze naturale cu 13-1,5 mld. mc anual,
datoritã declinului natural al zãcãmintelor (prin pierderea presiunii
hidrodinamice proprii), ceea ce va avea efecte negative asupra
gradului de asigurare din producþia internã a necesarului de
energie primarã ºi va determina creºterea efortului valutar cu
aproximativ un mld. dolari anual;

3. creºterea producþiei de lignit ºi cãrbune brun pânã la aproximativ
60 mii. t în anul 2000, în scopul compensãrii tendinþelor de scãdere
a producþiei de hidrocarburi;
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4. sporirea producþiei de huilã netã pânã la aproximativ 6,5 mii. t în
anul 2000 (o asemenea evoluþie lentã a producþiei de huilã este
determinatã, pe de o parte, de menþinerea la un nivel relativ scãzut
a producþiei de huilã brutã extrasã, iar pe de altã parte, de
înrãutãþirea calitãþii cãrbunilor extraºi ºi a tehnologiilor învechite de
preparare);

5. aportul energiei nucleare se va resimþi începând cu anul 1994,
când va intra în funcþiune primul grup de la Centrala Nuclearo-
electricã Cernavodã, cu o producþie de 940 GWh ºi din 1995 cu
1880 GWh;

6. sporirea producþiei de energie hidro ca urmare a faptului cã noile
capacitãþi care vor intra în exploatare vor contribui, alãturi de cele
existente, la obþinerea unei producþii de 17.5-19 mii GWh/an
energie hidroelectricã, în condiþiile unui an hidrologic mediu;

7. creºterea aportului surselor neconvenþionale de energie la
acoperirea a aproximativ 2% din consumul de energie primarã
evaluat pentru anul 2000, se va putea realiza numai prin subvenþii
acordate de stat;

8. reducerea ponderii resurselor energetice recuperabile în balanþa
energeticã (15,6-17,9 mil. tcc în anul 2000 faþã de 19,8 mil. tcc în
anul 1986), ca urmare a acþiunilor de retehnologizare a proceselor
productive.

Analizând raportul dintre cererea ºi oferta de resurse energetico
primare, în perioada 1991-2000, se remarcã urmãtoarele aspecte:

− producþia internã nu poate asigura în medie decât 33,6^-54,6% din
necesarul de energie primarã ceea ce va necesita un efort valutar
de 4,8 mld. dolari anual;

− cel mai[redus grad de asigurare a cererii din producþia internase va
înregistra la hidrocarburi (22-23% la þiþei ºi 37-38% la gaze
naturale);

− deºi producþia internã de cãrbune va avea o evoluþie crescãtoare,
aceasta nu va acoperim medie decât 54-66% din cererea de lignit
ºi cãrbune brun ºi 27-29% din cea de huilã energetici;

− aportul energici nucleare, hidro al surselor noi ºi al altor tipuri de
resurse energetico primare, va fi în continuare redus, acestea
neputând sã contribuie decât într-o mãsurã mai micã Ia acoperirea
cererii de energie primarã.
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Din cele prezentate mai sus, privind posibilitãþile de asigurare a
economiei româneºti cu energia primarã necesarã în perioada 1991-2000,
colectivul de autori opteazã pentru scenariul C (varianta n de producþie), din
urmãtoarele considerente:

− Faþã de scenariile Aºi B, în scenariul C se prezintã diferenþiat, pe
etape, evoluþia necesarului de energie primarã, þinând seama de
schimbãrile structurale ce se vor produce în economia naþionalã, în
special în industrie, în perioada 1991-2000.

− Gradul de acoperire din producþia internã a necesarului de energie
primarã va avea o evoluþie descrescãtoare care, deºi implicã un efort
valutar mai mare este mai favorabilã în varianta propusã de noi,
deoarece, pe mãsura accentuãrii dificultãþilor de exploatare, efortul de
recuperare a resurselor energetico din producþia internã creºte,
punându-se problema dacã nu este mai rentabil importul acestor
resurse.

− Din punct de vedere economic, scenariul Care condiþii mai
acceptabile de realizare decât scenariul A, deoarece, atât eforturile
financiare, cât ºi cele energetico, sunt mai reduse.
Scenariile elaborate au un caracter orientativ, putând fi utilizate pentru

stabilirea politicii energetico viitoare a României Deoarece intre consumul
energetic ºi dezvoltarea economicã existã relaþii de dependenþã, apreciem
cã aceste scenarii vor trebui actualizate periodic (col puþin Ia 2 ani), în
funcþie de modificãrile structurale care pot apãrea în economia României,
atât în perioada de tranziþie cãtre o economie de piaþã, cât ºi în viitor ºi de
situaþia economicã conjuncturalã.

În ceea ce priveºte asigurarea necesarului economici cu materii prime
ºi energie electricã ºi termicã, cercetãrile din acest an vizeazã urmãtoarele
probleme:

• evaluarea necesarului de materii prime (provenite din minereuri) ºi
a necesarului de energie electricã ºi termicã;

• prognozarea productiei de materii prime, energie electricã ºi
termicã;

• elaborarea unor posibile scenarii ale asigurãrii economici naþionale
cu principalele materii prime ºi, implicit, cu minereurile necesare
obþinute din producþia internã.

În aceste scenarii elaborate pentru perioada 1992-2010, se prezintã,
totodatã, ºi implicaþiile energetice, economico ºi ecologice ale exploatãrii
zãcãmintelor de minereuri existente, ca ºi a celor nou atrase în circuitul



341

economic, ºtiut fiind faptul cã obþinerea metalelor neferoase, în special,
pune probleme deosebite de protecþie a mediului înconjurãtor.

Datã fiind complexitatea problemelor privind asigurarea economici
naþionale cu principalele materii prime ºi cu energia necesarã, mutaþiile care
se produc în modalitãþile de abordare ºi în concepþiile de utilizare a
resurselor naturale în condiþiile economiei de piaþã, începând cu acest an,
un colectiv din cadrul sectorului Economia Resurselor Naturale ºi a Energiei
a început un nou program: “Gestiunea resurselor naturale ºi a energiei în
condiþiile economiei de piaþa”.

Problematica acestui program este destul de dificilã, în acest an
propunându-ne sã oferim principalele concepte ºi elemente metodologice
de gestiune a resurselor naturale în condiþiile economiei de piaþã, pe de o
parte, din punctul de vedere al economistului, pe de altã parte, din cel al
managerului.



STRATEGII INDUSTRIALE ÎN CONTEXTUL
RESTRUCTURARE ECONOMIEI

Olga MIHÃESCU

Privitã ca instrument de gestiune la orice nivel de abordare, strategia
reprezintã modalitatea de asigurare a coerenþei eforturilor de atingere a
unor obiective, de identificare ºi eliminare a dificultãþilor pe parcursul acestui
proces. Literatura de specialitate ºi experienþa þãrilor dezvoltate au
consacrat de mult strategia drept alegere a uneia din numeroasele opþiuni
posibile în ceea ce priveºte cãile de urmat pentru atingerea unor scopuri
prestabilite. La nivelul macroeconomic, unde strategia presupune proiecþii
globale ale consumului public ºi privat, ale economisirii ºi investiþiilor,
importurilor ºi exporturilor, ale folosirii ºi nevoilor de resurse etc., aceasta
rezultã din aplicarea unor modele globale ale economiei. Fãrã a ne referi la
modele, vom aminti, totuºi, câteva din numeroasele abordãri ale strategiilor
de dezvoltare care existã, foarte diverse din punct de vedere al teoriilor pe
care se bazeazã, dar asemãnãtoare în ceea ce priveºte logica abordãrii ºi
finalitatea1. Astfel Nugent ºi Yotopeulos stabilesc o distincþie între
abordarea neoclasicã ºi de dezechilibru a dezvoltãrii; de Jauvry construieºte
o strategie, bazatã pe articulare-dezarticulare pentru America Latinã;
Rithko, Seers ºi Warren propun strategii construite pe baza unor abordãri
neomarxiste. Unele abordãri axeazã strategia pe dezvoltarea unui sector
Johnston ºi Meilor - agricultura, Rosenstein-Rodan - industria Schultz -
dezvoltarea industrialã ºi urbanã etc. Alte abordãri ale strategiei pornesc de
la teoriile creºterii economice: Rosenstein-Rodan ºi Nurkse propun strategii
de creºtere echilibratã, Hirschman, strategii de creºtere dezechilibratã, iar
Yotopeulos, Lau ºi Nugent o sunt ezã a acestor douã tipuri. Tot o strategie
bazatã pe creºtere ºi pe impactul acesteia asupra repartiþiei a realizat ºi
Kuznets, a cãrui “curbã de inegalitate în U inversat” a fost confirmatã
empiric de Paukert Privind-o dintr-o altã perspectivã, J.P.Lewis ºi V.Kaliat
definesc strategia drept proiect de politicã publicã de promovare a
                                                          
1 Sinteza referitoare Ia strategiile de dezvoltare economicã este realizatã, îndeosebi, pe

baza documentului ONU intitulat “Guide, de la planification du développement.
Procédures, méthodes et techniques”, elaborat de Departament de la coopération
technique pour Ie développement în 1987.
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dezvoltãrii, coroboratã cu mãsurile naþionale de modificare a performanþelor
economice1.

Alegerea unei strategii de dezvoltare este extrem de importantã
datoritã faptului cã selecþia operatã la un moment dat în cãile de dezvoltare
influenþeazã inevitabil opþiunile viitoare. De aceea, ea opereazã ºi la nivel
de industrii ºi, mai ales, la nivel microeconomic, de agenþi economici.

Strategiile de dezvoltare la nivel de industrii se contureazã pe baza
definiþiei date de R. M. Scherer2 unei industrii (ansamblul firmelor
producând mãrfuri substituibile ºi în concurenþã intre ele) ºi a schemei de
analizã propusã de el: condiþii de bazã - structuri-comportament-
performanþe (a se vedea dezvoltãrile ulterioare ale lui Benzoni, P.N. Giraud
ca teorii ale economiei industriei). Multe din abordãrile de strategii la acest
nivel vizeazã rolul statului în proiectarea color mai eficiente cãi de
dezvoltare ºi modalitãþile de asigurare a coerenþei sectorului particular cu
cel public. H. Dumez3 sesizeazã diferenþele de poziþie a statului faþã de
sectoare industriale aflate în diferite situaþii - tip; E. Cohen ºi R. Bauer4

susþin cã cea mai bunã strategie industrialã este cea care promoveazã
capacitatea statului de a facilita agenþilor economici crearea de “triunghiuri
de aur” ºi înscrierea pe poziþii avantajoase în sistemul concurenþial al
economiei mondiale.

Totuºi, dupã cum demonstreazã D. Ray5, strategia de dezvoltare col
mai puþin costisitoare ºi cu cele mai importante efecte multiplicatoare în
raport cu fiecare unitate de efort guvernamental o reprezintã cea bazatã pe
promovarea activitãþii întreprinderilor ºi pe rolul întreprinzãtorilor, care au,
printre multe altele, rolul strategic în restructurarea ºi transformarea
economiilor (Adams, Brock, Baumol6). La nivelul întreprinderilor sau
firmelor, problema strategiei se pune cu deosebitã acuitate, ea
reprezentând, dupã Institutul francez de relaþii internaþionale, modalitatea în
care firmele alocã resursele în scopul întãririi poziþiei lor pe piaþã ºi al
                                                          
1 J.P. Lewis, V. Kallba, Development strategies reconsidered, Overseas Development

Council, Washington, 1986.
2 F.M. Scherer, Industrial Market Structure and Economic Performances.
3 R. Dumez, “De la politique industrielle - existe-t-elle et quelle est sa vraie nature?”,

Economie et société, voLXX,nr.l2/1986.
4 E. Cohen, M. Bauer, Les grandes manoeuvres industrielles, Paris, Belfond, 1985.
5 D. Ray, “Le role de l’activité d’entreprise dans Ie développement économique”, Journal

de la planification du développement, nr. 18/1988, ONUDI, Viena, 1988.
6 Sintetizate dupã articole ale autorilor menþionaþi, incluse în lucrarea Activité d’entreprise

et développement économique, ONUDI, 1988.
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îmbunãtãþirii rentabilitãþii interne1. Glueck nuanþeazã, definind strategia
industrialã ca planul coerent, unificat ºi integrat care coreleazã avantajele
strategico ale firmei cu schimbãrile în mediul economic ºi introduce noþiunea
de “strategic management” pentru setul de decizii ºi acþiuni care conduc la
dezvoltarea unei strategii efective care permite atingerea obiectivelor de
bazã ale firmei.

În economia româneascã, particularitãþile perioadei actuale ºi
stringenþa demersului de deschidere a unui câmp larg trãsãturilor
fundamentale ale economiei de piaþã, în forme adecvate necesitãþilor, fac
foarte importantã preocuparea de “proiectare” a cãilor de realizare a
obiectivelor propuse, de elaborare a unor “scenarii strategico suple”, care sã
asigure “cadrul de definire a politicii economico a statului” ºi “diminuarea
semnificativã a incertitudinilor agenþilor economici în adoptarea propriilor
decizii” - dupã cum arãta acad. T. Postolache2.

Datoritã acestor considerente, ICRISI ºi-a propus, printre altele, un
program de cercetare vizând fundamentarea strategiilor ºi politicilor de
dezvoltare la nivelul unor industrii ºi al agenþilor economici din cadrul
acestora3.

Contribuþia colectivului de cercetare constã în selectarea, din
mulþimea de abordãri posibile, a celor mai potrivite particularitãþi pentru
etapa actualã ºi de perspectivã imediatã, în conturarea unui cadru
principial-metodologic de fundamentare a orientãrilor strategice la nivelul
unor industrii prelucrãtoare, în identificarea acþiunilor ºi politicilor cu impactul
cel mai favorabil asupra performanþelor economice ale firmelor industriale ºi
în identificarea pârghiilor ºi instrumentelor economico-financiare pe baza
cãrora se pot materializa strategiile industriale promovate.

Restructurarea industriilor prelucrãtoare este, dupã pãrerea
colectivului de cercetare - pãrere formatã atât pe baza analizei experienþei
mondiale, cât ºi a tezelor promovate de specialiºti români care au abordat
în timp problema modernizãrii ºi ajustãrii structurilor economice ºi
industriale, ca I. Blaga, A. Iancu, AL Mihãilescu, C Gogoneaþã, A Vela, G.

                                                          
1 “Les strategies industrielles des entreprises”, Problémes économiques, nr. 2056/1988.
2 T. Postolache (coord), Schiþã privind strategia înfãptuirii economiei de piaþã în

România, Bucureºti, mai 1990.
3 C. Russu, O. Mihãescu, E. Pelinescu, V. Platon, T. Popescu, D. Fistung, “Elemente de

fundamentare a restructurãrii unor ramuri industriale”, Studii de economie industrialã,
nr. 97/1991, ICRISI, Bucureºti, 1991.
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Georgescu1 º.a. - una din cãile de influenþare pozitivã a performanþelor
economice ale þãrii. pânã acum, modificãrile structurale la nivelul industriilor
au fost mai mult de naturã inerþialã (66% din mobilitatea structuralã a indus-
triei construcþiilor de maºini în perioada 1985 -1989), reflectându-se
necorespunzãtor în performanþele lor economice.

În condiþiile economiei descentralizate ºi concurenþiale, principiile care
trebuie sã stea la baza strategiei de restructurare a unei industrii
prelucrãtoare sunt urmãtoarele: preponderenþa cererii faþã de ofertã
(îndcosebi, a celei internaþionale, datoritã dimensiunilor relativ reduse ale
pieþei interne pentru aceste industrii, saturatã sau uºor saturabilã);
modificarea de fond a poziþiei statului (reprezentat prin organismele gu-
vernamentale de coordonare a industriilor) în determinarea caracteristicilor
ofertei, pe de o parte, prin intervenþia de încurajare - descurajare a unor
domenii din cadrul industriei respective prin pârghii ºi instrumente
economico-financiare ºi, pe de altã parte, prin coordonarea directã a ofertei
sectorului de stat din industrie; respectarea autonomiei de opþiune, decizie
ºi acþiune a unitarilor economice industriale.

Aceste principii îºi gãsesc reflectarea corespunzãtoare în strategiile
de restructurare a industriilor prin identificarea conþinutului strategiilor cu
direcþiile (orientãrile) de specializare a acestora pe domenii, respectiv, de
concentrare a eforturilor în domenii favorabile din perspectiva obiectivelor
strategice urmãrite ºi de diminuare a eforturilor (sau chiar de renunþare) la
altele. Selecþia propusã este privitã din douã unghiuri: al raportãrii la cerere
ºi la evoluþia ei, ca specializare internaþionalã; al raportãrii la repartiþia
internã a resurselor, ca specializare internã pe domenii ale ofertei.

Alegerea domeniilor de specializare internaþionalã presupune
creºterea mai mult sau mai puþin rapidã a diferitelor domenii, dupã poziþia în
curba de viaþã a producþiei acestora pe plan mondial. Demersul de
fundamentare cuprinde urmãtoarele etape2:

- Studierea cererii mondiale pentru domeniile respective ºi a evoluþiei
ei probabile în perspectivã.

                                                          
1 L. Blaga, “Varietatea ºi interdependenþa structurilor industriale”, în: Tratat de economie

contemporanã, vol. 2 cartea 1, Editura Politicã, Bucureºti, 1987;  A. Iancu (coord.),
Structura economiei ºi sistemul industrial, Editura Politicã, Bucureºti, 1986.

2 Modelul metodologic promovat este adaptat dupã cel utilizat în lucrarea Croissance
mondiale et strategies de spécialisation, Croupe d’études prospectives internationales,
Paris, 1976.
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- Clasificarea domeniilor dupã intensitatea cererii pe plan mondial, pe
baza curbelor de evoluþie a acesteia sau a ritmurilor medii anuale de
creºtere.

- Evidenþierea tipului de compotament naþional din punctul de vedere
al specializãrii pentru toate domeniile luate în analizã, prin compararea
gradului de angajare naþionalã în producþia fiecãrui domeniu în amil final al
analizei cu col din anul iniþial Acest comportament poate fi de: angajare
deductivã (de accentuare a specializãrii în domeniul respectiv); angajare
inductivã (angajarea pe noi domenii de specializare); dezangajare deductivã
(de renunþare tot mai clarã la domenii care ºi aºa nu constituiau direcþii de
specializare ale þãrii); dezangajarea inductivã (de renunþare la unele dome-
nii de specializare); stabilitate pozitivã (balanþã comercialã excedentarã);
stabilitate negativã (balanþã comercialã deficitarã). Consecinþele economico
ale acestor linii de comportament depind de caracterul progresiv sau
regresiv al domeniilor în care se produc.

- Compararea comportamentului fiecãrui domeniu din þarã cu
intensitatea cererii mondiale ºi calcularea unui indicator sunt etic de
specializare internaþionalã.

Pentru domeniile progresive, în care cererea mondialã creºte mai
rapid decât media, comportamentul cel mai favorabil corespunde angajãrii
inductive (eliminarea deficitului iniþial ºi angajarea în producþia respectivã);
angajarea deductivã semnificã accentuarea avantajelor iniþiale, iar
stabilitatea pozitivã, menþinerea acestora.

- Stabilirea strategiei de specializare internaþionalã pe domenii în
cadrul ramurii respective, prin promovarea tipului de comportament inductiv
faþã de unele domenii ºi a celui deductiv faþã de altele dupã: intensitatea
cererii mondiale; concluziile analizelor cu privire la impactul structurilor
existente asupra performanþelor economico ale ramurii; concluziile
analizelor cu privire la direcþiile de specializare internã.

Fundamentarea direcþiilor de specializare internã pe domenii ale
ofertei - se realizeazã pe baza analizei gradului de specializare a aparatului
productiv ºi a orientãrii corespunzãtoare a acestui proces în perspectivã, ca
premisã de bazã pentru obþinerea de avantaj comparativ în confruntarea
concurenþialã prin asigurarea unei intensitãþi ridicate a dotãrii cu factori de
producþie a domeniilor progresive din punctul de vedere al cererii. În
perioada anterioarã, lipsa unei politici structurale bine definite s-a reflectat ºi
în neconcentrarea eforturilor pentru specializarea aparatului productiv (în in-
dus tria electronicã ºi electrotehnicã, de exemplu, gradul de specializare
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internã a producþiei a fost de 1,75 în ultimii 5 ani, pe când col al forþei de
muncã de numai 0,24; în construcþia de maºini coi doi indicatori au fost de
0,74 ºi, respectiv 035 etc.).

Legãtura de cauzalitate care existã intre specializarea internã pe
domenii ale ofertei ºi specializarea externã, pe de o parte, ºi intre
specializarea internã ºi specializarea aparatului productiv, pe de altã parte,
face ca principalele cãi de acþiune ce se vor promova în cadrul strategiei de
dezvoltare a ramurilor industriale sã se situeze la nivelul orientãrii prioritare
(din punct de vedere cantitativ, al intensitãþii ºi calitãþii) a eforturilor pentru
asigurarea factorilor de producþie cãtre domeniile de specializare selectate.
În condiþiile autonomiei agenþilor economici, aceste orientãri prioritare ur-
meazã a fi promovate prin mobilizarea color mai potrivite pârghii ºi
instrumente economico-financiare existente la nivelul guvernului (în care am
inclus ºi nivelul de coordonare strategicã a industriei).

Analizând pârghiile ºi instrumentele economico-financiare posibil de
mobilizat pentru înfãptuirea strategiilor de restructurare a industriilor, ca ºi
experienþa altor þãri în utilizarea acestora s-au formulat o serie de propuneri,
vizând:

- Folosirea cu discernãmânt a subvenþiilor pentru impulsionarea
acelor domenii de activitate care creeazã cadrul propice desfãºurãrii
proceselor de restructurare, cum ar fi cercetarea fundamentalã ºi cea în
domeniile în care þara noastrã are deja un potenþial creativ ºi un portofoliu
de cunoºtinþe ºi brevete, ca ºi reorientarea profesionalã ºi recalificarea
personalului. Utilizarea subvenþiilor pentru susþinerea directã a eforturilor de
restructurare a unor industrii trebuie fãcutã cu grija de a nu diminua
competiþia intre firmele din cadrul acesteia.

- Promovarea unei politici de credite în aºa fel încât sã se
impulsioneze sau frâneze, dupã caz, tendinþa agenþilor economici de a
apela la aceastã sursã de finanþare în susþinerea specializãrii lor naþionale
sau internaþionale. Experienþa mondialã aratã cã au existat cazuri de
intervenþie a statului sub forma “dirijãrii creditelor” - vezi exemplul sud-
coreean - care nu au dat rezultatele scontate datoritã dinamismului ºi com-
plexitãþii economiei ºi influenþelor puternice ºi greu de controlat ale unor
factori conjuncturali.

- Adoptarea unor dobânzi la curs fix la un nivel care sã stimuleze
investitorii interni ºi strãini în a investi, dar nu foarte scãzut pentru a preveni
reducerea valorii reale a activelor financiare ºi creºterea riscului de credit,
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bãncile neavând deocamdatã informaþii pertinente despre adevãrata putere
a unitãþilor economice de a rezista în competiþia cu concurenþa.

- Apelarea cu grijã la impunerea directã (pe venituri) care este prea
puþin stimulativã pentru întreprinzãtori ºi poate descuraja producþia
influenþând negativ procesele de restructurare ºi promovarea impunerii
indirecte (a consumului) ce stimuleazã eforturile de economisire a populaþiei
favorizând prin aceasta atât desfãºurarea proceselor de privatizare cât ºi
creditarea investiþiilor solicitate de acþiunile de retehnologizare ºi
restructurare a diferitelor sectoare de activitate prin intermediul bãncilor.
Riscul impunerii indirecte este cel al “derapajului preþurilor”, deloc neglijabil
în actuala conjuncturã.

Sistemul de impunere este oportun a asigura garantarea neutralitãþii
impozitelor asupra deciziilor economice, inclusiv a celor de restructurare
industrialã ºi eliminarea discrepanþelor între activitãþi similare. Experienþa
mondialã a arãtat cã reducerea impozitelor nu a constituit o cale realã de
mãrire a economiilor populaþiei ºi folosirea lor în scopul investirii, deci de
stimulare a eforturilor de restructurare ºi are ca efect negativ sporirea
inegalitãþilor sociale.

- Protejarea pe termen limitat a producþiei autohtone în vederea
susþinerii agenþilor economici interni în competiþia de pe piaþã prin
practicarea taxelor de import mai mari decât cele de expert, diminuând
efectul reducerii cererii interne de produse autohtone prin posibila creºtere a
fenomenului de substituþie a acestora cu produse din import

Un alt plan important al demersului nostru l-a reprezentat conturarea
unor elemente de fundamentare a strategiilor ºi politicilor la nivel de firmã
industrialã. Strategia firmei, reprezentând planul integrat al celei mai
eficiente utilizãri a resurselor acesteia într-un mediu în schimbare, în aºa fel
încât sã se asigure realizarea obiectivelor strategice ale firmei, se stabileºte
pe baza unui demers care constã în alegerea celei mai potrivite alternative
din cele existente în funcþie de rezultatele diagnozelor efectuate asupra
mediului extern ºi a situaþiei interne a acesteia. Decizia de selectare a uneia
din alternativele strategico existente {ine seama atât de felul în care aceasta
realizeazã obiectivele strategice stabilite, cât ºi de o serie de factori care
includ: dependenþa externã a firmei, atitudinea conducerii faþã de risc,
strategiile aplicate în trecut, relaþiile interne ºi structura organizatoricã a
firme.i

Rezultatele concrete ale strategiei firmei, deci, atingerea obiectivelor
strategice preconizate depind major de felul politicilor promovate pentru
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traducerea în fapt a strategiei. Numãrul ºi amploarea politicilor promovate
de cãtre firmã depind major de dimensiunea ºi situaþia acesteia pe piaþã.
Firmele mijlocii ºi mari au politici pentru orice laturã importantã a activitãþii
lor. Considerând politicile comerciale, de investiþii ºi de producþie printre
cele mai importante, vom dezvolta câteva elemente legate de selectarea ºi
implementarea acestora.

Punerea la punã a unei politici comerciale trebuie sã porneascã de Ia
aprecierea corectã a potenþialului de absorbþie pe care o are piaþa
produsului sau serviciului oferit. Pasul urmãtor este cel de selectare a unei
politici efective: experienþa multor firme de succes de pe plan mondial din
industriile prelucrãtoare dovedind cã cea mai potrivitã politicã comercialã
este cea de segmentare a pieþei, respectiv, de adaptare a ofertei la nevoile
specifice unei anumite pieþe sau de promovare a produselor firmei pe acea
piaþã la cel mai scãzut preþ. Aceastã politicã de segmentare a pieþei poate fi
ofensivã - când firma cautã sã ocupe noi segmente de piaþã, sã înlãture
concurenþii potenþiali, sã accepte beneficii mai mici pentru a câºtiga noi
clienþi - sau defensivã - când firma cautã sã-ºi menþinã poziþiile pe care le
deþine pe piaþã, îndeosebi, prin reducerea costurilor.

Aprecierea potenþialului de absorbþie a pieþei ºi politica comercialã
adoptatã influenþeazã major politica de investiþii a firmei a cãrei corectã
fundamentare are o importantã deosebitã pentru viabilitatea firmei.

Ambele tipuri de politicã trebuie sã fie strâns corelate cu cea de
producþie promovatã de firmã, în scopul declarat de a valorifica la maximum
potenþialul de care dispune firma, þinând seama de parametrii mediului
economic în care activeazã. Cel mai frecvent utilizate ºi cu grad mare de
certitudine a rezultatelor sunt politicile de producþie diferenþiatoare ºi cele
ale costurilor reduse. Politica costurilor reduse, constând în realizarea de
produse standardizate la col mai scãzut cost posibil ºi proprie mai mult
fabricaþiei de masã se realizeazã prin linii de fabricaþie în flux, nomenclator
redus de produse, intensitate mare a capitalului fix, mecanizare –
automatizare rigidã etc. Riscul pe care ii prezintã este dat de faptul cã tine
mai mult seama de condiþiile tehnico ale producãtorului ºi mai puþin de
cererea consumatorilor, iar sistemul productiv devine inflexibil.

Politica diferenþiatoare se bazeazã mult pe calitate ºi design, firma
cãutând sã-ºi diferenþieze produsele de cele comune; preþul este un criteriu
secundar în acest caz. O firmã care a adoptat o astfel de politica are puþini
adversari direcþi, dar are de înfruntat concurenþa producãtorilor de produse
de substituþie.
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Adaptarea politicii de producþie la modificãrile care intervin în
caracteristicile ºi evoluþia pieþelor ºi ale domeniului de activitate implicã, în
egalã mãsurã, adaptarea componentei pe care o reprezintã produsele ºi a
celei pe care o reprezintã sistemul productiv. Armonizarea permanentã a
evoluþiei acestor componente, prin promovarea unei politici
corespunzãtoare de inovare, face viabilã politica de producþie ºi permite
realizarea în bune condiþii a obiectivelor strategico ale firmei.



RAPORTURILE INDUSTRIE - AGRICULTURA
ÎN ECONOMIA MODERNÃ

Lucian ALBU

Pentru perioada de tranziþie care se doreºte cât mai scurtã, esenþialã
este, dupã pãrerea noastrã, schimbarea opticii în domeniul structurilor
economice ºi al raporturilor intersectoriale. Argumentul principal, în
susþinerea acestei idei, li constituie gradul deosebit de ridicat de centralizare
la care se ajunsese în România, comparabil doar cu col înregistrat într-o
“economie de rãzboi”.

Trecorea de la “economia de rãzboi”, hipercontralizatã, în care
sectoarele ºi ramurile sunt ierarhizate în funcþie de contribuþia lor la
realizarea “producþiei pentru front”, la “economia de paco” presupune, în
primul rând, renunþarea la vechile ierarhii, la dogma potrivit cãreia sunt
necesare ºi posibile prestabilirea ºi planificarea, pânã în cele mai mici
detalii, a evoluþiei structurilor economice. Procesul tranzitoriu va fi, însã,
deosebit de dificil,. Întrucât efectele negative ale unei întregi perioade
istorice vor trebui înlãturate într-un interval de timp mult mai scurt.

În perioada de tranziþie, o atenþie deosebitã se cere a fi acordatã
dezamorsãrii uriaºelor forþe inerþiale acumulate în economie. Aceasta se
poate realiza prin introducerea unor reforme radicale într-o serie de
domenii, cu impact major asupra întregului mecanism economic, precum
proprietatea ºi formele de gestiune, formarea preþurilor, alocarea investiþiilor
ºi acordarea creditelor, formele de salarizare ºi repartizarea profitului etc.

Datoritã faptului cã în prezent statul deþine puterea absolutã în
economia româneascã, în perioada de trecere la economia de piaþã, rolul
sãu în dezamorsarea forþelor inerþiale ºi în transformarea radicalã a
mecanismului economic va fi decisiv. El poate direcþiona, prin diverse cãi ºi
metode, alocarea resurselor ºi redistribuirea veniturilor, contribuind astfel la
stimularea dezvoltãrii unor sectoare ºi ramuri economice ºi la inhibarea
dezvoltãrii altora. Pentru ca perioada de tranziþie sã nu fie tributarã forþelor
inerþiale, conservatoare (care vor acþiona, în continuare, în forme tot mai
rafinate, deosebit de periculoase în faza de “viruºi ascunºi”, scãpaþi prin sita
reformelor, care pot infesta, prin efecte cumulate expenenþial, întregul
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sistem) trebuie acþionat simultan ºi coordonat pe douã planuri: al gândirii
economico ºi al mãsurilor concrete de politicã economicã.

Comparativ cu þãrile dezvoltate, în România, pe fundalul unui nivel
general de dotare cu factori calitativi mult mai redus, se constatã existenþa
unor diferenþe mari intre sectoarele ºi ramurile economico, precum ºi în
interiorul lor. Aceasta este consecinþa unei politici economico falimentare,
care, în realitate, a ignorat sistematic scopul final al activitãþii economico -
creºterea consumului populaþiei ºi progresul fiinþei umane.

Dacã, în societãþile occidentale, la baza evoluþiei economice au fost
aºezate tendinþele din consumul populaþiei ºi libertatea consumatorului, la
noi, aceasta a fost drastic îngrãditã, producþia dezvoltîndu-se autonom.
Volumul producþiei, de multe ori fãrã finalitate economicã ºi socialã,
reprezenta un scop în sine. Monopolul producãtorului a fost exacerbat, iar
presiunea asupra consumatorului a devenit sufocantã, cu consecinþe
dramatice asupra calitãþii vieþii. Aflat la discreþia producãtorului, consuma-
torul a fost lipsit de posibilitatea de a emite semnale, care în economiile
sãnãtoase constituie impulsuri-cheie pentru orientarea producþiei.

Sistemele totalitare au drept corespondent în economie centralizarea
excesivã a aparatului productiv, ceea ce duce, într-o fazã ulterioarã, prin
creºterea, peste anumite limite, a presiunii asupra consumatorului, la o
formã aberantã în care se trece ºi la centralizarea consumului populaþiei (la
noi aceasta s-a manifestat cel mai dramatic prin acele raþii alimentare ºi prin
livrarea pe bazã de liste a unor produse industriale de consum, precum
televizoare, frigidere, aragaze, automobile etc.). În astfel de sisteme, politica
economicã se caracterizeazã prin zgârcenia în domeniul consumului “ne-
productiv” (în primul rând reducerea aproape de zero a importurilor),
comparativ cu generozitatea în cazul consumului “productiv” (procurarea din
import, în cazul României, a unor cantitãþi imense de cocs, þiþei, minereuri
feroase ºi exploatarea neraþionalã, cu mari cheltuieli, a unor resurse
autohtone, precum lemnul, gazele naturale, minereurile neferoase).

În þara noastrã, optica deformatã în domeniul structurilor economice a
avut drept consecinþã, în principal, neglijarea ramurilor legate de
consumator, de om în general, aºa-numitele ramuri neproductive:
învãþãmântul, cultura ºi arta, sãnãtatea, turismul, transportul persoanelor,
gospodãria comunalã etc., precum ºi ºtiinþa ºi cercetarea ºtiinþificã. În
acelaºi context, mirajul industrializãrii (forþate) a avut ca efect ignorarea ºi a
unor ramuri productive, legate însã de ciclurile naturale, cum sunt
agricultura ºi silvicultura.
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În cadrul industriei, ramurile uºoarã ºi alimentarã, legate de
consumator, au fost, de asemenea, defavorizate. Pe mãsurã ce industria
grea s-a extins tot mai mult, iar importurile de materii prime n-au mai putut fi
acoperite de experturile ramurilor orientate spre consumator (îndeosebi
agricultura) ºi ale celor de prelucrare primarã (produse energointensfve
provenind îndeosebi din metalurgie, materiale de construcþii ºi chimie) s-a
trecut la exploatarea neraþionalã a unor cantitãþi tot mai mari din bogãþiile
naþionale, cu consecinþe negative, inclusiv din punct de vedere ecologic (de-
friºarea pãdurilor peste ritmul natural de regenerare, extragerea unor
resurse ale subsolului având concentraþii ºi calitate cu mult sub standardele
internaþionale).

Datoritã unei asemenea optici economice, în care primatul este
atribuit produqiei în raport cu consumul, producþiei materiale în raport cu
cea nematerialã, industriei în raport cu agricultura, industriei grele în raport
cu cea uºoarã etc., în economia romaneascã au apãrut ºi s-au dezvoltat
discrepanþe ºi dezechilibre imense între sectoarele ºi ramurile economice,
cu consecinþe dintre cele mai grave, atât pe plan economic, cât ºi social.
Înlãturarea sau cel puþin atenuarea lor trebuie avutã în vedere, în primul
rând, în etapa de tranziþie.

Ramurile ºi sectoarele economice au fost, în virtutea celor arãtate,
ierarhizate în mod artificial, ceea ce a avut repercusiuni în cele mai diverse
domenii ale vieþii economice: orientarea investiþiilor ºi dotarea tehnicã,
amortizarea, salarizarea, pregãtirea forþei de muncã, preþurile de livrare,
modul de creditare, aprovizionarea cu materii prime, materiale ºi energie din
þarã ºi pe piaþa externã, repartizarea rezultatelor finan-ciareetc.

Pe plan social, ierarhizarea arbitrarã a ramurilor ºi sectoarelor
economice, neþinându-se seamã de legile pieþei, de lapertul dintre cerere ºi
ofertã, de utilitatea realã a produselor ºi serviciilor, subevaluarea
importanþei unor activitãþi ºi supraevaluarea altora, în funcþie de interesele
regimului conducãtor, au dus la acumularea unor mari tensiuni sociale
latente, a cãror dezamorsare va constitui una dintre sarcinile fundamentale
ale perioadei de tranziþie. Câteva exemple de situaþii aberante la care se
ajunsese în domeniul salarizãrii se impun: un muncitor necalificat din
industria grea cîºtiga cât un cadru sanitar cu studii medii, cât un
programator cu studii medii sau cât un profesor de liceu; un cercetãtor
ºtiinþific, un biolog sau un inginer agronom mai puþin decât un muncitor
calificat din industrie; un salariat din industrie - de 4-6 ori mai mult decât un
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þãran membru cooperator, iar în cazul pensionãrii valorile creºteau la 8-10
ori ete.

Indiferent, însã, de ramura sau sectorul de activitate, decorelarea
nivelului veniturilor de cel al muncii efectiv prestate ºi, îndcosebi, de
utilitatea pe plan economic ºi social a acestei munci a fost, dupã pãrerea
noastrã, principala cauzã a distrugerii iniþiativelor, a degradãrii calitãþii
muncii ºi moralitãþii. Nivelarea sau aºa-zisa omogenizare a forþei de muncã
s-a realizat la un nivel tot mai scãzut de competenþã ºi responsabilitate.

Privit din punct de vedere istoric, procesul dezvoltãrii industriale poate
fi considerat drept un catalizator care a determinat creºterea resurselor
materiale disponibile ºi transformarea relaþiilor sociale. În susþinerea acestui
proces, agricultura a avut însã, un apert deosebit Deºi contribuþia agriculturii
este, în general, recunoscutã, agricultorii simt, uneori, cã ei nu beneficiazã,
în aceeaºi mãsurã ca celelalte categorii socio-profesionale, de binefacerile
progresului, veniturile lor fiind relativ mai scãzute. Aceastã situaþie
genereazã nemulþumiri, care, într-o anumitã fazã a dezvoltãrii, determinã
sectorul agricol sã solicite paritatea cu celelalte sectoare, nu numai din
punct de vedere economic, ci ºi social ºi cultural.

În continuare, pentru a putea fundamenta din punct de vedere teoretic
evoluþia raportului dintre industrie ºi agriculturã, relevãm câteva
caracteristici ale economiei româneºti, în faza actualã, legate de raportul
menþionat.

1. La începutul perioadei de tranziþie la economia de piaþã, situaþie în
care se aflã România în prezent în cadrul sistemului economic existã un
ansamblu de legãturi blocate (blocaj structural) care genereazã împreunã o
stare de stagnare sau chiar de regres economia Privitã ca subsistem al unui
asemenea gen de economie naþionalã, agricultura ºi zonele rurale, în
general, neglijate pânã acum, prezintã, în raport cu þãrile dezvoltate, unele
caracteristici ale stãrii de subdezvoltare: nivel scãzut al producþiei pe
lucrãtor, nivele joase ale nutriþiei (calorice ºi proteice), gradului de confort ºi
civilizaþie, comerþului, subutilizarea capacitãþii forþei de muncã etc. Deci
dezvoltarea nesatisfãcãtoare a agriculturii este o componentã a dezvoltãrii
economico-sociale necorespunzãtoare, în þãrile în care economia este
axatã în principal pe sectorul agricol, subdezvoltarea agriculturii poate fi
consideratã cauza subdezvoltãrii generale.

La noi, insã, se poate considera cã dezvoltarea defectuoasã (din
punct de vedere structural, îndeosebi) a industriei reprezintã cauza
principalã a insucceselor înregistrate pe planul dezvoltãrii economico-
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sociale de ansamblu. În aceste condiþii, în care restructurarea de ansamblu
a industriei va reprezenta un proces deosebit de complex ºi de lungã
duratã, transformarea rapidã a agriculturii se constituie într-o prioritate a
dezvoltãrii economico (prioritate recunoscutã, de altfel, atât prin programul
guvernamental de trecere la economia de piaþã, cât ºi de majoritatea
formaþiunilor politice).

2. Sursa principalã a blocajelor din economie o constituie cercul vicios
(aºa-numitul corc al sãrãciei) care are ca punct de plecare nivelul scãzut al
productivitãþii muncii Existã numeroase argumente cã acest cerc vicios
poate fi întrerupt mai uºor în cazul agriculturii decât în col al industriei: prin
liberalizarea preþurilor ºi prin modificarea formelor de proprietate în
agriculturã se va produce un salt al veniturilor, ceea ce va genera o sporire
a posibilitãþii de economisire (þinând seama de oferta încã scãzutã de
produse industriale de consum ºi de servicii în mediul rural).

Nivelul relativ mai mic al investiþiei specifico ºi al termenului de
recuperare; posibilitãþi sporite de atragere a capitalului, atât autohton cât ºi
strãin, datorate unui risc mai mic în cazul investiþiilor din agriculturã ºi din
ramurile conexe acesteia decât în cazul industriei extractive ºi grele;
existenþa unor resurse agricole relativ bogate încã nevalorificate
corespunzãtor; existenþa unei forþe de muncã numericeºte importantã ºi
care nu solicitã cheltuieli prea mari de calificare; consumuri specifico
energetico ºi de materii prime deficitare relativ mici; pãtrunderea mai uºoarã
pe pieþele externe a produselor agricole etc.

3. În condiþiile în care, în procesul trecerii la economia de piaþã,
problemele cele mai grave ºi cu duratã lungã de manifestare, de ordin
economic ºi social, le va ridica restructurarea industriei (privatizarea,
liberalizarea preþurilor ºi concurenþa liberã, ºomajul), retehnologizarea ºi
atragerea capitalului strãin etc.), iar investigaþiile de consum de produse
agricole ale populaþiei vor trebui satisfãcute într-o proporþie tot mai mare, ca
ºi cele de resurse valutare necesare asigurãrii unor importuri, se întrevede
ca ponderea agriculturii în produsul intern brut sã rãmânã relativ constantã,
principala mutaþie, din acest punã de vedere, având loc intre industrie ºi
sectorul serviciilor.

Din punct de vedere teoretic, menþinerea relativ constantã a ponderii
agriculturii în economia naþionalã, în toatã perioada de tranziþie ºi pânã la
generalizarea mecanismelor de piaþã ºi realizarea preponderenþei sectorului
privat în economie, precum ºi creºterea, în aceeaºi perioadã, a importanþei
sectorului serviciilor (pânã la un nivel apropiat de standardele europene de
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confort ºi civilizaþie ale populaþiei) pe seama sectorului industrial
echivaleazã cu realizarea unei structuri economice asemãnãtoare celei din
þãrile occidentale în urmã cu 20-30 ani. Atunci, economia româneascã va
putea evolua în mod real pe traiectoria urmatã de þãrile occidentale, iar
studiile vor putea face apel la teoriile ºtiinþei economice.

De aceea, este necesarã scurtarea la maximum a perioadei de
tranziþie, care va trebui sã rezolve printre altele: convertibilitatea leului ºi
alinierea preþurilor interne la cele de pe piaþa internaþionalã; desfiinþarea
monopolului unicului producãtor ºi generalizarea liberei concurenþe;
privatizarea majoritãþii sectoarelor economico, cu excepþia unora de
importantã naþionalã etc.

Faptul cã potenþialul de teren arabii de care dispune România este
valorificat necorespunzãtor în prezent are implicaþii dramatice asupra
alimentaþiei populaþiei Astfel, în anul 1989 cele 3 070 kcalorii care
reprezentau raþia medie zilnicã de hranã a unui locuitor proveneau din 2 380
kcalorii de origine vegetalã ºi numai 690 kcalorii de origine animalã,
rezultând un total de 7 210 kcalorii exprimate în echivalent-unitãþi de
producþie agricolã primarã. Comparativ, standardul european era de 10 738
kcalorii primare (2 261 kcal de origine vegetalã ºi 1211 kcal de origine
animalã).

Pentru atingerea standardelor europene de consum din prezent, de
10 738 kcalorii primare pe locuitor, pe zi, randamentul la hectar ar trebui sã
spereascã la aproximativ 5,4 tone/ha suprafaþã de teren arabil (+50%), în
ipoteza menþinerii constante a celorlalþi parametri.

Pentru evaluarea, din punct de vedere economic, a potenþialului
agricol al României, datoritã faptului cã preþurile actuale de la noi nu permit
formarea unei imagini veridice, vom fiice apel la evaluãrile producþiilor
agricole din þãrile occidentale, pe care le vom ajusta prin aplicarea unor
coeficienþi de corecþie, pornind de la raporturile intre suprafeþele arabile ºi
randamentele la hectar. Dupã cum se constatã din analiza situaþiei din þãrile
occidentale, cu cât suprafaþa disponibilã de teren arabii este mai micã, cu
atât evaluãrile producþiei agricole la hectar sunt mai mari în acest fel se
asigurã venituri corespunzãtoare lucrãtorilor din agriculturã, de regulã egale
cu cele din alte ramuri economice ºi se stimuleazã producþia agricolã. O
astfel de politicã în domeniul agriculturii, permite frânarea exodului de forþã
de muncã din sectorul agricol spre celelalte sectoare economico ºi utilizarea
intensivã a terenurilor agricole.
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Astfel, în Japonia, unde suprafaþa de teren arabii/persoanã ocupatã în
agriculturã este de 1,1 ha, PIB-ul din agriculturã raportat la hectarul de teren
arabii este de 15,6 mii $, în timp ce în Franþa, cu o suprafaþa de teren
arabil/persoanã ocupatã în agriculturã de 10,9 ha, PIB-ul agricol raportat la
hectar este de numai 1,9 mii $. În România, datoritã deformãrilor induse de
preþurile interne, deºi înzestrarea cu teren arabii a populaþiei ocupate în
agriculturã era, în anul 1989, de 3,1 ha, PIB-ul ce revenea pe un ha de
teren arabii era de numai aproximativ 0,2 mii $ (în cazul paritãþii de 60 lei/S)
ºi 0,06 mii $ (în cazul paritãþii de 190 lei/$).

Pentru România, în anul 1989, comparativ, de exemplu, cu Franþa, ar
rezulta, în ipoteza unui randament fizic (producþie vegetalã primarã în
echivalent cereale) la hectar de aproape 2 ori mai mic, o valoare adãugatã
pe hectarul de teren arabii de aproximativ 3,5 mii dolari. Pe o persoanã
ocupatã în agriculturã, în aceastã ipoteza, ar rezulta în jur de 11 mii
dolari/an sau 660 mii lei (1$=60 lei), faþã de numai aproximativ 12 mii lei cât
reprezentau evaluãrile prin preþurile interne.

Desigur, este exagerat sã se considere, în realitate, o subevaluare de
55 de ori a producþiei agricole, cãci în calculele efectuate, s-a avut în vedere
numai randamentul fizic în producþia vegetalã primarã, fãrã a se þine seama
de diferenþele dintre randamente pe filierele de transformare a acestei
producþii în produse agricole finale. Totuºi, concluzia care se desprinde este
cã în România producþia agricolã ºi munca în sectorul agricol, în general,
sunt subevaluate în proporþii apreciabile. Subevaluarea se datoreazã, în
principal, politicii de industrializare forþatã din trecut, care a generat, prin
diverse cãi, transferul de resurse din agriculturã în industrie. În noile condiþii,
ale trecerii la economia de piaþã liberã, aceste dezechilibre se pot atenua
prin folosirea unei politici economico orientatã spre liberalizarea preþurilor,
extinderea privatizãrii, promovarea liberei concurenþe etc.

Desigur, în faza tranziþiei la economia de piaþã în România, pe primul
plan în agriculturã se vor situa problemele legate de alegerea formelor de
proprietate ºi mãrimea acesteia. Cei care se opun împroprietãririi þãranilor
invocã, drept argument principal, fãrâmiþarea terenurilor ºi, în consecinþã,
imposibilitatea practicãrii unei agriculturi moderne, de mare randament.
Fãrã a intra în detalii, menþionãm cã, înainte de abordarea acestei probleme
trebuie fãcutã distincþie între suprafaþa de teren a unei gospodãrii care
poate avea orice dimensiune ºi suprafaþa unei exploataþii, care se poate
apropia de optim pentru a asigura eficienþa economicã. În acest sens, se
poate lua ca exemplu experienþa þãrilor occidentale.
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În Europa de Vest, de regulã, gospodãriile þãrãneºti au în proprietate
particularã pãmântul, pe care-l pot lãsa moºtenire sau vinde cu condiþia
utilizãrii tot pentru agriculturã. Doar atunci când statul are anumite interese
terenul poate fi înstrãinat pentru realizarea unor obiective neagricole. Poate
pãrea surprinzãtor pentru unii cã progresul rapid al agriculturii în þãrile vest-
europene s-a realizat în ultimele decenii, în condiþiile existenþei unui numãr
foarte mare de gospodãrii þãrãneºti care posedã suprafeþe mici de teren (în
Austria, de exemplu unde valoarea producþiei agricole s-a dublat în ultimii
douãzeci de ani, peste 53% din gospodãriile þãrãneºti deþin suprafeþe de
teren între 1-10 ha ºi numai aproximativ 2% din gospodãrii posedã, în
medie, mai mult de 100 ha). Suprafaþa exploataþiilor agricole are, insã, o
altã distribuþie rezultând pe baza unor diferite forme de concentrare ºi de
asociere. Astfel, unii proprietari arendeazã terenul din diverse motive
(schimbarea domiciliului, obþinerea unui serviciu permanent etc.), pãmântul
concentrându-se în mâinile unui agricultor mai priceput ºi dornic sã-ºi asigu-
re existenþa ºi un venit ridicat din lucrarea terenului ºi/sau creºterea
animalelor. De asemenea, în multe zone, agricultorii se asociazã în proporþii
de 80-90%, membrii pãstrându-ºi dreptul de proprietate ºi de a-ºi valorifica
în mod liber produsele obþinute. În condiþiile în care pe piaþã se aflã o gamã
largã de tractoare ºi maºini agricole, având performanþe superioare,
adaptate micii gospodãrii þãrãneºti, dar al cãror preþ este, uneori, oneros în
raport cu veniturile producãtorilor agricoli individuali, aceºtia se asociazã,
înþelegându-se în privinþa utilajelor pe care le va cumpãra fiecare ºi a
modului în care vor fi folosite în comun. O altã practicã rãspânditã este
aceea a constituirii de centre de mecanizare agricolã prin investiþii comune
ale producãtorilor agricoli (în Austria existã peste 200 de asemenea centre).
Asocierile sunt cele care permit practicarea unor asolamente raþionale,
folosirea unor tehnici moderne ºi aplicarea unor tehnologii avansate, ceea
ce conduce la rezultate deosebite, atât în producþia vegetalã, cât ºi în
zootehnie1.

                                                          
1 În Austria, de exemplu, deºi suprafaþa arabilã reprezintã doar 20% din aceea totalã,

producþia realizatã, în condiþiile arãtate, de cãtre cele aproximativ 283 mii gospodãrii
þãrãneºti acoperã integral nevoile de hranã ale întregii populaþii, asigurând ºi un
disponibil pentru export (începând cu anul 1984, anual se exportã aproximativ 1 milion
de tone de grîu ºi orz, produse ce sunt subvenþionate de stat). Randamentele medii
obþinute Ia hectar sunt de peste 4,3 tone la grâu, 8,1 tone Ia porumb, 2,58 tone la
cartofi, 54,4 tone la sfecla de zahãr etc. iar producþia medie pe o vacã de aproape 4,9
litri de lapte, cu 4,1% grãsime.
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Intervenþia statului, printr-o serie de instrumente economice, în
vederea stimulãrii producþiei agricole este, în þãrile occidentale în ultima
vreme, mult mai puternicã decât în cazul producþiei industriale. Astfel,
aproape fãrã excepþie, în þãrile dezvoltate, prin politica de preþuri în
domeniul unor produse agricole de bazã (grâu, porumb, orz, zahãr, carne
de vitã), producãtorii câºtigã ºi consumatorii pierd. La nivelul unui an de la
sfârºitul deceniului opt, conform unor calcule, pentru cele cinci produse
agricole menþionate, prin redistribuirea veniturilor, ca urmare a politicii de
preþuri practicatã, producãtorii câºtigau ºi, respectiv, consumatorii pierdeau
sume echivalând cu 2,1-2,6 miliarde dolari în Franþa, 2,2-3,4 miliarde dolari
în R.F.Germania, 0,4-1,0 miliarde dolari în Marea Britanie ºi 2,6-7,1 miliarde
dolari în Japonia (în loc de porumb la aceastã þarã apare orezul).

În þãrile în curs de dezvoltare, în acelaºi an, influenþele politicii de preþ
se prezentau divers: producãtorii agricoli pierdeau ºi, respectiv,
consumatorii erau favorizaþi (0,7-12 miliarde dolari în Iugoslavia, 1,1-1,2
miliarde dolari în Argentina, 1,1-24 miliarde dolari în Egipt, 0,8-1,3 miliarde
dolari în Pakistan ºi 0,6-0,7 miliarde dolari m Thailanda).

Intervenþia statului în þãrile occidentale ajunge pânã acolo incit, în
interesul stimulãrii la un moment dat, a creºterii vitelor pentru carne, se
limiteazã producþia de lapte pânã la un anumit nivel prestabilit. Dacã se
depãºeºte acest nivel, producãtorul respectiv este penalizat cu o sumã care
contribuie la constituirea fondului destinat subvenþionãrii agriculturii De
asemenea, în sectorul vegetal, pentru refacerea fertilitãþii solului ºi din
motive economice (obþinerea unei producþii totale, pentru diverse culturi,
pânã la o anumitã limitã), producãtorii agricoli sunt încurajaþi, prin
despãgubiri corespunzãtoare, sã lase o parte din teren necultivatã
(pârloagã).

Totodatã, statul asigurã numeroase înlesniri financiare agricultorilor
abordând credite avantajoase pentru achiziþionarea de utilaje agricole ºi
subvenþii pentru procurarea îngrãºãmintelor chimice. Tot în aceastã direcþie,
producãtorii particulari se pot adresa în vederea obþinerii unor împrumuturi,
care în cazul procurãrii tractoarelor ºi maºinilor agricole sunt garantate de
stat



ABORDÃRI CONCEPTUALE ªI METODOLOGICE
ALE PROTECÞIEI MEDIULUI ÎNCONJURÃTOR

Gheorghe MANEA

Abordarea teoreticã a relaþiei dezvoltare economicã – poluarea
mediului s-a bucurat de multã atenþie din partea specialiºtilor, unanimã fiind
constatarea unei dependenþe directe intre amplificarea activitãþii economice
ºi creºterea intensitãþii fenomenului de poluare. Extrapolarea unei
asemenea corelaþii nu mai poate fi acceptatã, poluarea devenind, alãturi de
resurse, principala restricþie a dezvoltãrii economico în perspectivã.

Noi abordãri conceptual încearcã sã gãseascã soluþii de menþinere a
integritãþii (calitãþii) factorilor de mediu în condiþiile creºterii activitãþii
economice. Pentru România, gãsirea unui suport teoretic, care sã
fundamenteze strategiile de dezvoltare economicã, se impune cu atât mai
mult cu cât intensitatea fenomenului de poluare pare a fi ieºit de sub control:
dinamica cantitãþii substanþelor poluante evacuate în factorii de mediu a
depãºit, în ultimii ºase ani pe cea a creºterii economice(l).

Într-o lucrare anterioarã(2), au fost prezentate principalele concepte
referitoare la raportul dezvoltare economicã/poluare (redate, sumar, în
tabelul 1) reþinându-se, cu acest prilej, cã în condiþiile þãrii noastre,
conceptul cel mai potrivit este cel al ecodezvoltãrii mozaicate fundamentat
pe ideea coexistenþei, într-un anumit spaþiu geografic, atât a unei economii
naturale de tip agrar, cât ºi a cele» de tip industrial ¦

În accepþiunea cvasigeneralã a lumii contemporane se considerã
conceptul dezvoltãrii viabile cã va contura, în viitor, raportul dintre
dezvoltarea economicã ºi gradul de poluare a mediului.

Conform acestui concept ecologic cu consecinþe economice, se
recunoaºte dependenþa creºterii economice ºi a bunãstãrii oamenilor de
existenþa resurselor naturale pe care se sprijinã toate sistemele vii. O
societate viabilã este aceea care îºi modeleazã sistemul economico-social
astfel încât resursele naturale ºi sistemele suport ale vieþii sã fie menþinute.

Compenentele esenþiale ale unei strategii pentru o dezvoltare viabilã
sunt clare: ele prevãd stabilizarea creºterii demografice, reducerea
dependenþei de petrol, dezvoltarea resurselor de energie regenerabilã,
conservarea solului, protejarea sistemelor bio-logice ale pãmântului,
reciclarea materialelor.
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Tabelul nr. 1

Abordarea conceptualã a relaþiei dezvoltare economicã/poluare
în literatura de specialitate

Abordãri ale
relaþiei

dezvoltare/poluare

Principalele concluzii ale analizei Conceptul
preconizat
(sintagmã)

Biblio-
grafie

În lucrãrile Clubului
de la Roma

Trebuie promovate deliberat con-
strângeri asupra proceselor creºterii
demografice ºi economice pentru
oprirea creºterii excepþionale.

Creºterea zero (3)

Este posibil controlul procesului de
dezvoltare economicã.

Creºterea
organicã

(4)

Structura economicã trebuie sã
permitã exploatarea resurselor în
armonie cu natura.

Societate
echilibratã

(5)

Gestiunea calitãþii mediului.
Sunt necesare schimbãri radicale în
organizarea socialã la nivel naþional
pentru a tace societatea compatibilã
cu mediul înconjurãtor.

O nouã
organizare
socialã

(6)

Prin prisma concep-
tului de entropie a
sistemelor econo-
mice

Creºterea economicã presupune
consumuri din ce în ce mai mari de
resurse ºi, în acelaºi timp, duce la
deversarea în mediu a tot mai multe
deºeuri.

Creºteri econo-
mice cu consu-
muri minime de
materiale ºi
energie

(7)

Cunoaºterea “pragurilor” poluãrii
mediului permite opþiuni pentru
alegerea variantei tehnologice.

Viteza de creºte-
re a entropiei tre-
buie sã fie minimã

(8)

Este posibilã folosirea informaþiei ca
factor neentropic în procesul
economic.

Societatea
informaþionalã

(9)

În rapoartele anu
ale ale Institutului
pentru veghea
mondialã SUA

Societatea care recunoaºte depen-
denþa creºterii economice ºi a bunã-
stãrii oamenilor de resursele natura-
le îºi mode leazã sistemul economic
ºi social astfel încât resursele natu-
rale ºi sistemele suport ale vieþii sã
fie menþinute.

Dezvoltarea
viabilã

(10)

În raportul
Brundtland

Dezvoltarea care asigurã satisface-
rea necesitãþilor prezente fãrã a
compromite posibilitatea generaþiilor

Dezvoltarea
durabilã (viabilã)

(11)
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Abordãri ale
relaþiei

dezvoltare/poluare

Principalele concluzii ale analizei Conceptul
preconizat
(sintagmã)

Biblio-
grafie

viitoare de a-ºi satisface propriile
cerinþe este durabilã.
Armonizarea politicii demografice cu
potenþialul productiv al ecosistemului.

În lumina abordãrii
biochimice

Se preconizeazã coexistenþa într-un
anumit spaþiu geografie atât a unei
economii naturale de tip agrar, cât ºi
a celei industriale, complementare.

Ecodezvoltare
mozaicatã

(12)

Cantitatea de poluanþi creºte cu pã-
tratul consumului de energie ºi ma-
terii prime consumate în procesele
de producþie.
Este necesarã realizarea unor rapor-
turi optime ºi echilibrate între proce-
sele economico ºi volumul resurse-
lor destinate întreþinerii acestor sis-
teme, astfel încât acumularea deºe-
urilor sã fie minimã.

Industriosfera
stabilã

(13)

Relaþia dezvolta-
re/poluare în
viziunea unor

Reproducþia economicã presupune
ºi reproducþia condiþiilor echilibrului
ecologic

Reproducþia con-
diþiilor echilibrului
ecologic

(14)

specialiºti români Într-un spaþiu economic bine deter-
minat se poate porni de la o anumi-
tã resursã pentru a se ajunge la o
structurã a producþiei care sã asigu-
re valorificarea deplinã a resursei.

Procesul circular
activ

(15)

Opþiunea autorilor
prezentului studiu

Se pot amplifica activitatea econo-
micã ºi minimizarea consumurilor
materiale ºi energetico prin comple-
mentaritatea zonalã a industriei cu
agricultura.
Se poate asigura reducerea intensi-
tãþii fenomenului de poluare.

Ecodezvoltarea
mozaicatã

(2)

Raportul Brundtland încearcã sensibilizarea factorilor de decizie la
nivel internaþional pentru o dezvoltare viabilã în armonie cu mediul ambiant;
dezvoltarea viabilã este definitã, în raport, ca fiind dezvoltarea care asigurã
satisfacerea necesitãþilor prezente fãrã a compromite posibilitatea
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generaþiilor viitoare de a-ºi satisface propriile lor necesitãþi1. Dezvoltarea
durabilã presupune ca societatea sã asigure satisfacerea necesitãþilor
membrilor sãi prin creºterea potenþialului productiv, dar ºi prin asigurarea
unor posibilitãþi echitabile de acces la resursele societãþii pentru toþi membrii
sãi.

Existã numeroase elemente care jaloneazã calea spre o dezvoltare
viabilã, dar principala corelaþie ce trebuie respectatã este armonizarea
politicii demografice cu potenþialul productiv, în schimbare, al ecosistemului
Aceastã corelaþie este cu atât mai importantã, cu cât, pe de o parte,
populaþia exercitã presiuni asupra ecosistemului, iar pe de altã parte,
potenþialul tehnologic care depinde de caracteristicile acestei pepu-laþii
influenþeazã prin nenumãrate moduri punerea de acord a cerinþelor
societãþii cu posibilitãþile oferite de ecosistem.

Se poate concluziona cã prin analiza raportului dezvoltare/poluare, în
lumina interdependenþelor componentelor dezvoltãrii, s-a ajuns la conceptul
de dezvoltare viabilã care defineºte un proces de schimbare (“calitatea
schimbãrii”) în care exploatarea resurselor, orientarea investiþiilor,
dezvoltarea tehnologiei, schimbarea instituþiilor sunt în armonie ºi speresc
atât potenþialul prezent cât ºi viitor de satisfacere a necesitãþUor ºi
aspiraþiilor umane.

Operaþionalizarea în practica economicã a conceptului dezvoltãrii
viabfle nu este previzibilã într-un viitor prea apropiat - aceasta este
concluzia la care s-a ajuns(2), reieºitã din constatarea cã procesul
economic rãmâne un factor destabilizator, atât prin impactul sãu specific
asupra resurselor, cât ºi prin deversarea în naturã a unor imper-. tante
cantitãþi de reziduuri. Prejudiciile aduse echilibrului ecologic de actualul tip
de civilizaþie sunt în mare mãsurã, urmarea unui proces de creºtere
expenenþialã a dimensiunilor producþiei ºi a scãpãrii de sub control a
efectelor colaterale ale producþiei.

                                                          
1 Desigur, satisfacerea necesitãþilor ºi aspiraþiilor umane este obiectivul major al

dezvoltãrii. Dezvoltarea durabilã cere satisfacerea necesitãþilor de bazã ale întregii
societãþi ºi extinderea la întreaga societate a posibilitãþilor de a-ºi satisface aspiraþiile
spre o viaþã mai bunã. Existã, în prezent, o strânsã legãturã între standardele de
consum ale populaþiei ºi nivelul dezvoltãrii economice; dezvoltarea durabilã presupune
promovarea valorilor care încurajeazã standardele de consum care nu depãºesc
limitele posibilitãþilor economice ºi la caree pot aspira, în mod rezonabil, toþi membrii
societãþii.
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Considerând conceptul dezvoltãrii viabfle ca având, în prezent, în
condiþiile României, caracter teoretic, se propune ca o primã etapã de
apropiere cãtre acest concopt teoretic, conceptul de ecodezvoltare
mozaicarã care permite abordarea, pe zone res-trînse, a conceptului
viabilitãtilor ecosistemelor. Cu alte cuvinte, dacã nu se vede posibilã, în
condiþiile social-economico concrete, aplicarea conceptului de dezvoltare
viabilã (dat fiind caracterul tranzitiv al economiei romaneºti) la ansamblul
economiei se propune aplicarea acestuia pe zone restrînse, care, în timp îºi
vor mãri suprafaþa, urmând ca în viitor sã acopere întreg teritoriul þãrii

Spaþiul ecologic în aceastã viziune ar trebui sã arate, în forma sa
idealã, ca o tablã de ºah în care suprafeþe agricole întinse alterneazã cu
spaþii mai restrînse, industriale (12), alternanþã determinatã de neunifor-
mitatea distribuirii resurselor naturale în spaþiul geografic ºi de necesitatea
asigurãrii independenþei agroalimentare a unei zone sau a unei þãri.

Într-un asemenea cadru, bioeconomia ºi ecologia intervin cu soluþii în
problemele sistematizãrii teritoriului astfel incit, în viitor, trebuie acordate
spaþii ecologke corespunzãtoare dezvoltãrii industriei ºi agriculturii în funcþie
de parametri de tipul urmãtor:

− existenþa ºi dispenibilitatea surselor de energie ce alimenteazã
cele douã sisteme (solarã cu agroecosisteme ºi combustibili fosili
în industrie);

− conturarea unei piramide adecvate zonal sau naþional a
specializãrii (profesiu-mlor) la nivelul întregii societãþi;

− complementaritatea funcþionalã a color douã sisteme care
petenþeazã rezultatele economico ale fiecãruia dintre ele;

− necesitatea prelucrãrii locale a resurselor minerale fosile,
cunoscindu-se faptul cã costul energetic al exploatãrii resurselor
îndepãrtate creºte expenenþial cu pãtratul distanþei;

− evitarea interferenþei industrie/agriculturã privitã prin efectele
negative ale industriei (transformarea combustibililor fosili de CC^,
SC£, NOp cenuºã, ape poluante etc.) ºi protejarea zonelor
agricole prin menþinerea calitãþii factorilor de mediu sub pragurile
de poluare critice.

Rapertindu-se numai la cazul României, opþiunea pentru
ecodezvoltare mozaicatã este rezultanta urmãtoarelor argumente:

1. În spaþiul geografic al þãrii noastre vor coexista agricultura ºi
industria: acestea se vor dezvolta în continuare, restructurarea lor
concomitentã cu dezvoltarea având la bazã ºi criteriul complementaritãþii
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care sã asigure o mai bunã valorificare a resurselor de materii prime, de
forþã de muncã etc. Se creeazã premise favorabile pentru reducerea
intensitãþii fenomenului de poluare prin posibilitatea valorificãrii reciproce a
subproduselor de proces-condiþie a reducerii în valori absolute a
potenþialului poluant al întregii economii naþionale.

2. Paralel cu epuizarea sau diminuarea volumului unor resurse
naturale fosile (þiþeiul, gazele naturale etc.), agricultura poate oferi surse
alternative (resurse regenera-bile) - criteriu eventual de restructurare a
industriei ºi punã de reper în continuarea perioadei postpetroliere în
România.

3. A fost dovedit în practica economicã cã grija pentru protecþia
mediului încon-jurãtor’incepe sã se manifeste dupã ce au fost satisfãcute
nevoile esenþiale ale societãþii. Agricultura poate asigura aceste nevoi, dupã
care evoluþia industrialã poate fi dirijatã astfel ca trendul cantitãþii totale de
poluanþi sã fie descrescãtor.

4. Agricultura poate prelua (ºi prelucra) unii afluenþi poluanþi din
industrie pentru a-i valorifica economic sau a-i neutraliza. Pot fi avute în
vedere, de exemplu, apele poluante termic care îºi gãsesc utilizãri la
cultivarea dirijatã a fitomasei, în piscicultura intensivã, la încãlzitul serelor,
solariilor ºi solului

La rândul lor, deºeurile din agriculturã pot fi materii prime pentru
procesele biotehnologice ce au ca finalitate obþinerea de produse de mare
utilitate pentru economia naþionalã precum: combustibili sunt etici pe bazã
de etanol, coloranþi vegetali, extracte pentru industria de medicamente,
biogaz etc.

5. Integrarea energeticã ºi pe linia resurselor materiale între industrie
ºi agriculturã va fi favorizatã de strategiile de dezvoltare a celor douã
ramuri, dacã se acceptã conceptul ecodezvoltãrii mozaicate. Integrarea
platformelor industriale cu unitãþile agricole învecinate ar duce la creºterea
eficienþei economice ºi minimizarea consumului de resurse în profil teritorial.
Se au în vedere, îndeosebi, resursele energetice care vor pune probleme
mari de disponibilitate în viitor.

6. Agricultura (inclusiv silvicultura) pot constitui repere în
restructurarea industriei, atât prin dimensionarea corespunzãtoare a
necesarului reciproc de produse (a se vedea dezbaterea recentã din
parlament: necesar lemn pentru mobilã, tranºatã în favoarea industriei
mobilei), cât ºi prin cerinþele impuse industriei pentru protecþia mediului
înconjurãtor. Ne putem referi, numai la importanþa pentru agriculturã a
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ploilor acide, a peluãrii bazinelor hidrografice pentru relevarea
interdependenþei dintre industrie ºi agriculturã.

7. Agricultura poate absorbi forþa de muncã dispenibilizatã în
industrie; caracterul conjunctural al industriei este mai evident decât al
producþiei agricole. Pe de altã parte, reducerea timpului de lucru în industrie
poate îndrepta cãtre activitatea pe ogoare o parte din muncitorii industriali,
cu atât mai mult cu cât mulþi dintre ei provin din mediul rural fiind legaþi de
acesta nu numai psihologic.

Concesionarea unor parcele de teren agricol în zona platformelor
industriale ºi în vecinãtatea aºezãrilor urbane cãtre populaþie ar canaliza
dorinþa de a munci pamintul, ar permite acoperirea eficientã ºi utilã a
timpului liber, ar pune în contact omul urban cu natura, pe aceastã bazã
învãþând s-o cunoascã, s-o respecte.

8. Punerea în valoare a valenþelor turistice ale þãrii noastre nu se
poate face decât dacã acestea au fost scoase de sub influenþa nocivã a
agenþilor poluanþi atât industriali cât ºi din agriculturã.

Conceptul de ecodezvoltare mozaicatã oferã prilejul ca turismul sã se
includã ca element în strategia de dezvoltare economicã ºi a protecþiei
mediului, regãsindu-se la nivelul obiectivelor ce se urmãresc pe termen lung
Promovarea turismului presupune mãsuri prioritare pe care industria trebuie
sã le ia pentru a proteja zonele de interes turistic. Pot fi vizate râurile de
munte, a cãror calitate trebuie sã rãmânã în afara poluãrii, trebuie protejatã
calitatea apei ºi a aerului în zona litoralului Mãrii Negre, trebuie avutã în
vedere gestionarea Deltei Dunãrii pentru a-i pãstra acesteia caracterul de
rezervaþie a biosferei etc.

9. Renunþarea la concentrarea, în continuare, a industriei pe
platforme de mari dimensiuni va duce treptat la controlul potenþialului
poluant (puternic concentrat pe zone restrânse), diminuându-se, astfel,
cheltuielile de poluare.

10. Refacerea suprafeþelor de teren agricol afectate de activitatea
industrialã s-a fãcut în Occident, mai ales, cu ajutorul industriei în zonele
refãcute se asigurã o eficacitate economicã ridicatã numai în prezenþa
industriei care asigurã surse secundare de energie ieftinã (care poate fi
transpertatã la distanþe de 50-100 km) dirijarea profilului culturilor agricole,
amenajarea unor zone de agrement etc.

11. Aspectele sociale ºi de organizare administrativã a zonelor
geografice pot fi mai bine studiate ºi gãsite soluþii la problemele apãrute, în
cazul abordãrii teoretice a dezvoltãrii mozaicate. În acest context se poate
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urmãri ºi controla deplasarea forþei de muncã, se poate stabili un raport
dorit Intre urbanizare/ruralizare, gãsi soluþii pentru amplasarea noilor unitãþi
de producþie în spaþiul geografic, organiza gestiunea poluanþilor în factorii
de mediu în profil teritorial.

Concretizarea conceptului de ecodezvoltare în practica economicã

Conceptul de ecodezvoltare mozaicatã trebuie sã stea la baza
strategiilor de dezvoltare economicã ºi de protecþia mediului înconjurãtor.
Pentru aceasta sunt necesare mãsuri, în special de ordin legislativ,
administrativ etc. Dintre masurile legislative evidenþiem urmãtoarele:

- Zonarea teritoriului dupã criteriul prioritãþilor destinaþiei ca, de
exemplu, agricultura, turismul, industria, energetica etc.; pãstrarea calitãþii
unor factori de mediu importanþi pentru întreaga economie naþionalã
(pãdurile, zona montanã etc.) sau protecþia unor ecosisteme (bazine
hidrografice, zone urbane, Delta Dunãrii etc.).

- Stabilirea, pentru fiecare zonã, a unor norme (standarde) pentru
concentraþia maximã admisã (CMA) a fiecãrui poluant important (ca
periculozitate, cantitate, persistenþã etc.) evacuat în factorii de mediu, astfel
ca CMA stabilitã sã asigure condiþiile ca zonele (ecosistemele) respective
sã corespundã destinaþiei lor.

Gestiunea cantitãþilor de poluanþi emiºi în aer va fi impusã ºi de faptul
cã România a aderat la Tratatul de neproliferare a peluãrii transfrontiere,
care cere ca gestiunea cantitãþilor de SOz ºi NOx sã fie darã ºi operativã
atât pentru ieºirile din unitãþile industriale cât ºi pentru intrãrile în
ecosistemele din þãrile vecine.

Consecinþele previzibile pe plan economic a zonãrii teritoriului ºi a
stabilirii de limite variabile pentru CMA vor putea duce la modificarea
structurii economiei dupã potenþialul unitarilor economice de a avea un
impact redus asupra mediului înconjurãtor.

Unitãþile vechi vor trebui sã-ºi modernizeze tehnologiile de fabricaþie
ºi de depe-luare, vor fi obligate sã-ºi valorifice subprodusele de fabricaþie
(pentru, acoperirea, parþialã, a cheltuielilor cu protecþia mediului); ieºirea din
limitele CMA ºi ale eficienþei economico vor duce la închiderea unitãþilor
poluante.

- Reamplasarea, în perspectivã, a unitarilor economice al cãror profil
de producþie ºi gamã a poluanþiior devin incompatibile cu parametrii calitativi
impuºi factorilor de mediu. Prioritãþile, în acest scop, ar putea cuprinde
zonele agricole, sistemele de irigaþie, apele freatice, pãdurile, zonele alpine,
bazinele hidrografice, aºezãrile urbane, staþiunile balneo-climaterice etc.
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- Stabilirea unor metodologii unitare de evaluare a potenþialului
poluant al unitãþilor economico (de tipul ecobilanþului) pentru a facilita
gestionarea zonalã a cantitãþii de substanþe poluante evacuate în mediu.

- Preluarea de cãtre generatorii de poluanþi a unei pãrþi din costurile
sociale provocate de poluarea mediului (internalizarea unei pãrþi din
externalitãþile de mediu).

Pe plan administrativ, principalele mãsuri opertune integrãrii strategiei
de protecþie a mediului în cea a dezvoltãrii economico a þãrii, sunt
urmãtoarele:

- Asigurarea unor subsidii guvernamentale pentru reamplasarea
unitarilor economice, valorificarea subproduselor de fabricaþie în alte unitãþi,
valorificarea resurselor energetico recuperabile (îndeosebi la termoficarea
urbanã ºi încãlzirea serelor agricole), asimilarea unor tipuri de îngrãºãminte
chimico ºi produse pesticide cu potenþial redus de poluare remanentã,
refacerea mediului înconjurãtor afectat de poluare.

- Formarea (sau abilitarea) unor organisme ale administraþia tocate
pentru implementarea conceptului de ecodezvoltare mozaicatã: aceste
entitãþi administrative nu sunt conturate clar, fiind necesare cercetãri
ulterioare de stabilire a profilului, sarcinilor, responsabilitãþi subordonare,
relaþii cu banca de investiþii etc.

- Complementarea reþelei zonale ºi naþionale de monitoring pentru
supravegherea calitãþii factorilor de mediu.

- Reducerea dimenesiunii unor unitãþi economice puternic poluante
pentru evitarea concentrãrii noxelor pe zone restrânse. În prima etapã pot fi
avute în vedere complexele zootehnice care sunt, în general, lipsite de staþii
de tratare a efluenþflor lichizi ºi solizi, cu impact puternic asupra medinlui
înconjurãtor, mai ales, asupra calitãþii apelor de suprafaþã ºi de adâncime.

Conceptul de ecodezvoltare mozaicatã poate da unitate strategiilor de
dezvoltare economico-socialã a þãrii nu numai pe termen scurt ºi mediu ci,
mai ales, pe termen lung, care sã punã în centrul preocupãrilor omul -
integrând existenþa acestuia cu mediul înconjurãtor.
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O NOUÃ PROVOCARE A TRANZIÞIEI:
RISCUL ÎN MARKETING

Alina GOIA

Renunþarea la tipul de economie puternic centralizatã, dirijatã prin
metode coercitive ºi de repartrge egalizatoare, în favoarea unui tip nou de
economie, ce asigurã un cadru concurenþial, presupune o serie de mutaþii m
plan conceptual Astfel, întreprinderea trebuie ºi devinã un agent economic
capabil sã facã faþã cerinþelor impuse de medial în care acþioneazã. Acest
mediu este constituit dintr-o serie de factori ºi condiþii care determinã atât
necesitãþile consumatorilor, cât ºi oferta firmei ºi care se aflã în afara
controlului direct al acestuia.

James H. Myers analizeazã actorii exogeni1 cu acþiune directã asupra
unei firme: factorii culturali ºi sociali, politica ºi legislaþia economicã,
concurenþa, resursele tehnologice ºi, nuîn ultimul rând, condiþiile
economice. Factorii culturali ºi sociali contureazã necesitãþile de consum ºi
afecteazã direct eforturile de planificare din fiecare firmã. În condiþiile unei
vieþi economico tot mai complexe, mai intercondiþionate, mai incerte, este
necesar un cadru politico-juridic care sã reglementeze relaþiile dintre firmele
de afaceri, dintre fînneºî piaþã, ºidintre firmeºi guvern. Pot fi promulgate legi
care sã stimuleze competiþia, legi-pentru protejarea consumatorului ºi legi
cu un caracter mai larg - de protejare a intereselor generale ale societãþii
(se referã, de exemplu, a aspecte legate de poluare).. Concurenþa implicã
anumite restricþii pe piaþã (piaþa forþei de muncã, piaþa capitalului financiar,
plata produselor firmei luate în studiu, piaþa tehnotogffior, piaþa materiilor
prime etc.), care modificã în mod continuu raportul dintre cerere ºi ofertã.
Este necesar ca orice firmã sã dispunã permanent de informaþii referitoare
la nivelul progresului tehnic pe plan mondial, deoarece acesta a devenit un
factor hotãrâtor în lupta pentru supravieþuire, pe fundalul creºterii concurenþei
de piaþã. Condiþiile economice, componentã importantã a mediului în care
firma acþioneazã, influenþeazã direct reacþia firmei la semnalele pieþei. De
exemplu, modificarea raportului dintre cerere, asupra cãreia acþioneazã în
mod direct ºi firma respectivã, ºi oferta de credite pe piaþa capitalului
financiar poate conduce la anumite evoluþii ale ratei dobânzilor.
                                                          
1 James H. Myers, Marketing, McGraw Hill Book Company, 1986.
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În mod obiºnuit relaþiile firmei ca ecosistemul sunt de naturã
ciberneticã, ºi aceasta din cauza necesitãþii adaptãrii flexibile a firmei Ia
modificãrile mediului economic, în condiþiile creºterii gradului de
complexitate a fluxurilor informaþionale ºi materiale.

Informaþiile furnizate de analiza relaþiilor firmei cu mediul ambiant sunt
folosite la fundamentarea deciziilor privind producþia ºi comercializarea.
Totodatã, se elaboreazã programe de marketing în vederea satisfacerii
cantitative ºi calitative a cererii, concomitent cu creºterea profitului firmei.
Nivelul de realizare a programului depinde, în primul rând, de modul în care
sunt utilizaþi factorii endogeni - resurse materiale, forþã de munca, capital -
în atingerea obiectivelor propuse. Însã, implicarea fiecãruia din aceºti factori
este condiþionatã de o serie de restricþii externe determinate de tendinþele
existente pe pieþele lor specifice. Toate aceste restricþii sunt, totodatã,
elemente de risc, care împieteazã asupra realizãrii controlului factorilor
interni ai firmei. Odatã acest risc asumat, pentru managerii riscului se pune
problema cunoaºterii ºi estimãrii evoluþiei viitoare a factorilor externi firmei
De gradul de cunoaºtere al acestora ºi de modalitãþile strategice folosite
pentru preîntâmpinarea presiunilor exercitate de factorii exogeni, depinde
reuºita firmei (maximizarea profitului). O estimare imperfectã sau incorectã
a lor poate conduce la pierderi de diferite mãrimi Dimensiunea pierderii
depinde, în primul rând, de gradul de cunoaºtere a riscului implicat de
fiecare tranzacþie în parte.

Cele mai multe din pierderile occidentale nu sunt caracterizate de
dramatism, dar mai multe incidente de mai micã amploare, în fiecare zi,
ameninþã existenþa unor firme, pot conduce la întreruperea actvitãþii
desfãºurate de acestea, sau chiar la încetinirea dezvoltãrii firmei Ca urmare,
asupra fiecãrei noi afaceri planeazã riscul unei pierderi potenþiale.

Pe plan mondial, organizaþiile de toate tipurile au recunoscut
creºterea importanþei managementului riscului. Amploarea activitãþii de
management a riscului se coreleazã, nu atât cu dimensiunea organizaþiei
(firmei) în care aceastã activitate se desfãºoarã, cât cu caracteristicile
mediului în care firma acþioneazã.

Potrivit aprecierii unor profesori americani managementul riscului
constã în “identificarea, mãsurarea ºi tratarea expunerilor la riscuri pure”1. În
accepþiunea acoloraºi autori, expunerile la riscuri pure conduc spre douã

                                                          
1 C.A. Williams Jr., Richard M. Heins, Risk Management and Insurance, McGraw Hill

Book Company, 1985.
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rezultate posibile, apariþia unor pierderi sau inexistenþa acestora. Un rezultat
favorabil, un câºtig, nu este posibil

Pe plan internaþional existã, în majoritatea firmelor, departamente
speciale, cu responsabilitãþi principale în domeniul managementului riscului
într-un anume sens, conducerea riscului nu este o activitate opþionalã, ci o
necesitate în condiþiile unui mediu economic tot mai complex, în care apar
noi expuneri la risc, iar gravitatea consecinþelor vechilor expuneri creºte.

Cele mai multe riscuri sunt legate de piaþã, ºi deoarece activitatea de
marketing este direct implicatã în procurarea informaþiilor ºi construirea
strategiilor de piaþã, riscul ocupã un loc important în acest tip de activitate.
Pentru cuantificarea ºi evaluarea incertitudinilor este folositã analiza riscului
care cuprinde un ansamblu de metode ºi tehnici în vederea determinãrii
gradului de încredere care poate fi conferit unei anumite estimãri privind
volumul vânzãrilor, costurile ºi profiturile. Gama de probleme la care se
aplicã analiza riscului - potrivit unor autori1 este foarte largã, ea referindu-se
printre altele la elaborarea deciziilor privind proiectarea ºi lansarea
produselor noi realizarea unor investiþii, activitatea de cercetare-dezvoltare,
studii de piaþã, proiectarea ºi perfecþionarea programului de marketing.

Analiza riscului furnizeazã informaþii foarte utile pentru analiza
comparabilã a strategiilor alternative. În mãsura în care estimãrile tãcute de
factorii de decizie sunt incorecte, aceºtia iau decizii pe baza unor premise
false. Calitatea estimãrii poate varia foarte mult, de la persoanã la
persoanã, depinzând de nivelul de informare a deciden-tului, de priceperea
acestuia în analizarea informaþiilor primite, de subiectivitatea lui etc. Astfel,
cei care iau decizii trebuie sã fie conºtienþi de efectul propriei atitudini faþã
de risc asupra raþionalitãþii propriei decizii.

Regula esenþialã pentru analiza incertitudimlor aferente unui program
de produs constã în identificarea, studierea ºi înþelegerea tuturor
incertitudinflor care compun incertitudinea de ansamblu a unuia sau mai
multor factori exogeni Printre incertitudimle de acest fel se pot enumera:
dimensiunea pieþelor, ritmul de pãtrundere pe piaþã a produselor firmei luate
în studiu, nivelurile costului, nivelurile preþului de vânzare.

Cele mai multe activitãþi umane implicã risc ºi incertitudine. Pierderile
potenþiale, într-o situaþie ce presupune risc, pot fi clasificate dupã efectele
lor, care pot fi: economice, sociale, politice,, psihologice, fizico sau juridice.

                                                          
1 M.C. Demetrescu, Analiza de sisteme în marketing, Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã,

Bucureºti, 1982.
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Efectele economiceale incertitudinii s-au aflat în control preocupãrilor mai
multor economiºti.

De exemplu, Allan H. Willett, în discuþia sa asupra asigurãrii împotriva
riscului abordeazã ºi aspecte referitoare la efectele incertitudinii1, neglijînd,
însã, costurile aferente pierderilor neaºteptate ºi costurile proprii
incertitudinii.

Costurile aferente pierderilor neaºteptate, pentru unitatea economicã
sau pentru societate, sunt evidente pentru fiecare. Costurile proprii
mcorritudinii, adeseori neglijate, constau, pe de o parte, în tensiunea fizicã
ºi mentalã cauzatã de fricã ºi îngrijorare în faþa unui viitor necunoscut ºi
nesigur, iar pe de altã parte, într-o distorsiune în folosirea resurselor
(pãmânt, forþã de muncã, capital, cunoºtinþe tehnico), cauzând ineficientã,
supraproducþia unor bunuri ºi servicii ºi subproducþia altora, preþuri foarte
ridicate pentru unele bunuri ºi servicii ºi foarte scãzute pentru altele.

Deoareco riscurile pure - obiect principal de studiu al managerilor
riscului - nu prezintã ºi efecte pozitive compensatorii, firmele sunt obligate
sã-ºi perfecþioneze continuu managementul riscului, cãutând permanent noi
metode pentru reducorea riscului. Conducorea adecvatã a riscului poate
contribui la reducorea cheltuielilor firmei prin prevenirea sau reducorea
pierderilor accidentale potenþiale, prin transferarea pierderilor potenþiale
grave unor societãþi specializate, la col mai redus onorariu de transfer
(primã de asigurare) sau prin asumarea riscului, de cãtre firmã în cazul în
care aceastã opþiune este mai avantajoasã din punã de vedere economic.

Analiza riscului se bazeazã pe aplicarea calculului probabilitãþilor la
variabilele cheie care afecteazã vânzãrile ºi profiturile aºteptate. Aceastã
analizã presupune estimarea distribuþiei fiecãrui factor exogen în vederea
obþinerii intervalului de rezultate posibile ºi de probabilitãþi asociate
acestora.

Sub aspect funcþional, marketingul se gãseºte cu col puþin un pas
înaintea producþiei ºi, prin aplicarea analizei riscului, oferã bazele elaborãrii
regulilor dupã care, într-o firmã, urmeazã a se face selecþia strategiilor unui
proiect de marketing sau a unor proiecte de marketing dintr-un pertofoliu de
proiecte. Pe baza acestei metodologii managerii riscului, de la diferite nivele
de decizie, pot determina incortitudirule care afecteazã factorii principali ai
unei decizii de marketing ºi mulþimea criteriilor care trebuie puse la baza

                                                          
1 Allan H. Willett, The Economic Theory of Risk and Insurance, Philadelphia, University

of Pennsylvania Press, 1951.
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programelor care se referã la menþinerea pe piaþã a produselor, dupã ce
incortitudinile au fost cuantificate.

Acceptarea riscului în atacai, în general, ºi în marketing, în special,
necesitã o restructurare de fond a mecanismului de gfndire al factorilor
implicaþi în decizie. Totodatã, renunþarea la vechiul tip de concepþie
detenninistã, generatã de primatul producþiei, trebuie sã se facã în favoarea
unei concepþii probabiliste, determinatã de permanentizarea relaþiilor de
piaþã. Riscul nu poate fi eliminat, ci doar micºorat Ca urmare, piaþa
informaþiilor devine o piaþã la fel de obiºnuitã ca ºi celelalte, informaþia
dobândind o valoare care în economia centralizatã i-a fost refuzatã.

De aici, rezultã cã soluþia pentru reducerea riscului o constituie
crearea unor sisteme informaþionale capabile sã determine creºterea
nivelului de informare a deciden-tului, astfel încât sã permitã un control
strict, la nivelul conducerii, al consumurilor interne, de resurse materiale,
financiare ºi umane. Totodatã, trebuie constituit, în fiecare firmã, sistemul
informaþional de marketing, care sã ofere posibilitatea construirii strategiilor
manageriale ºi de marketing ale firmei, cu evaluarea corectã a riscului pe
care îl implicã alegerea fiecãrei strategii.

Analiza riscului cunoaºte în marketing o deosebitã dezvoltare
deoarece oferã capacitatea de abordare a incertitudiniior unui viitor care nu
este cunoscut O abordare în termeni probabilistici a acestuia oferã
managerilor posibilitatea de a-ºi asuma pentru aceasta o marjã de risc

În economia de piaþã, riscul este iminent, iar managerii sunt obligaþi
sã-l ia în considerare. Un control neadecvat al riscului de acest tip, poate sã
determine prin efectele nefavorabile cumulate periclitarea prestigiului ºi în
ultimã instanþã, chiar a existenþei întreprinderii.



SISTEME DE GESTIUNE ECONOMICÃ
A UNOR RESURSE REPRODUCTIBILE

Marian CÎRSTIAN

O creºtere economicã susþinutã, compatibilã cu protecþia mediului ºi
conservarea resurselor naturale pentru generaþiile viitoare, depinde de o
gestiune economicã eficientã a acestor resurse. Politicile de gestiune a
resurselor oferã un cadru larg de acþiune anticipativã a evoluþiei unor ramuri
sau chiar a întregii economii naþionale. În cadrul resurselor naturale,
resursele reproductibile ocupã un loc aparte prin caracterul, deosebit de
refacere continuã, aceasta însã, în condiþiile pãstrãrii cadrului ideal de
regenerare.

Ritmurile de refacere a acestor resurse sunt destul de mari, în cazul
pãdurilor de 50 -100 ani Refacerea unei zone forestiere, a unor ape poluate
sau a unor terenuri agricole epuizate presupune însã ºi alocarea unor
fonduri mari, nerecuperabile la scara unci generaþii. În aceste condiþii,
gestiunea economicã a resurselor reproductibile devine o problemã
deosebit de importanþã ce trebuie privitã atât din punctul de vedere al
eficienþei economice cât ºi din cel al protecþiei mediului natural.
Complexitatea interdependenþelor ecologice în orice economie face ca
utilizarea resurselor într-un anumit sector al acesteia sã ducã frecvent la
apariþia unor reziduuri ce pot afecta alte sectoare ale economiei.

În ultima perioadã, atât pe plan mondial cât ºi în þara noastrã
resursele reproductibile au cãpãtat o importanþã mult mai mare. Reducerea
cantitãþii ºi mai ales a calitãþii resurselor minerale a dus la reorientarea
atenþiei economiºtilor spre resursele reproductibile.

Dacã pânã în anii ‘60 se considera cã unele resurse regenerabile de
exemplu: resursele de apã ºi pãmânt sunt inepuizabile ºi deci nici nu este
necesarã protecþia lor, în prezent protecþia acestor resurse a devenit o
problemã esenþialã, atât pentru dezvoltarea economicã, cât ºi pentru
menþinerea unui mediu natural acceptabil pentru oameni Dificultãþile care se
ridicã în utilizarea acestor resurse sunt multe ºi nu tocmai uºor de depãºit
Ele se referã atât la posibilitãþile limitate de evaluare economicã ºi din punct
de vedere al importanþei sociale, cât ºi la unele limite ale jurisdicþiei în
domeniu, a incoerenþei unor politici care sã tinã seama de întreaga
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complexitate a utilizãrii ºi protejãrii acestor resurse. De fapt, se poate spune
cã însãºi evaluarea cantitativã a resurselor reproductibile este dificilã. De
exemplu, în cazul apei al fondului forestier, al potenþialului de florã ºi faunã
o evaluare exactã este dificilã, îngreunând întreg procesul de gestionare a
acestor resurse.

Din aceste considerente apreciem cã existenþa unui sistem
informaþional adaptat cât mai bine la condiþiile specifico din acest domeniu
poate sprijini efortul de gestionare corectã a resurselor reproductibile.

Complexitatea problemelor pe care le ridicã, gestionarea resurselor
reproductibile, impune abordarea acestor resurse separat în funcþie de
specificul fiecãreia.

1. Gestiunea resurselor forestiere.

Pãdurea produce o varietate de servicii economice ºi de mediu. O
clarã delimitare a drepturilor asupra pãdurii, a modului de exploatare a
acesteia este cu atât mai necesarã cu cât o utilizare incorectã poate duce la
degradarea sa pânã la un stadiu greu de recuperat

Existenþa în România a unei industrii a lemnului puternic dezvoltate,
necesitã utilizarea masei lemnoase în funcþie de restricþii obligatorii date de
condiþiile deosebite impuse de exploatarea pe termen lung, a fondului
forestier, în care avantajele din punct de vedere economic sã respecte
echilibrul ecologic þinând seama de rolul pãdurii ca resursã cu multiple
valenþe.

Utilizarea iraþionalã a fondului forestier conduce nu numai la
reducerea capacitãþii de regenerare a masei lemnoase dar ºi la schimbarea
sistemului general al pãdurii cuprinzând ºi vinarul ºi fructele de pãdure,
resurse de mare importanþã pentru economia naþionalã.

În economia de piaþã,obiectrvul major fiind obþinerea de venituri cât
mai mari, se poate ajunge la neglijarea responsabilitãþii agenþilor economici
în exploatarea fondului forestier, ceea ce face deosebit de necesarã
intervenþia statului atât prin delimitarea. exactã a drepturilor pe care le au
unitãþile ce exploateazã pãdurea, cât ºi prin crearea unui sistem de pârghii
economico care sã limiteze ºi sã refecã daunele aduse pãdurii. Intervenþia
statului deºi necesarã nu este întotdeauna ºi garanþia unei bune gestiuni a
resurselor. Statul poate stabili anumite obiective stricte pentru unitãþile care
exploateazã resursele pãdurii ºi poate asigura o concepþie unitarã asupra
întregului sistem de protecþie ºi utilizare economicã a pãdurii.
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Problemele care se pun în cazul proprietãþii de stat asupra pãdurii
sine

1. În ce mãsurã agenþii economici care acþioneazã pe piaþa
produselor forestiere sunt afectaþi de costurile de exploatare ºi de
protecþie a pãdurii?

2. În ce mãsurã intereseazã unitãþile care exploateazã fondul
forestier degradarea. acestuia?

Dupã experienþa unor þãri avansate, nu întotdeauna proprietatea de
stat asupra fondului forestier asigurã cea mai sigurã formã de protecþie a
pãdurii în condiþiile în care statul acordã dreptul de exploatare unei regii
autonome sau societãþi comerciale, aceasta nu va fi interesatã în protejarea
solului, a celorlalte resurse (florã, faunã etc.). Astfel, aceste extemalitãþi, de
degradare a mediului de activitate, nu vor afecta direct agentul care
exploateazã pãdurea, care nu are interesul sã refecã pierderile.

În practicã se poate întîlni ºi cazul în care col ce exploateazã pãdurea
are ºi anumite drepturi de proprietate asupra acesteia. De exemplu, în SUA,
Direcþia de stat pentru exploatarea pãdurii a fost consideratã mulþi ani un
model de gestionare ºi valorificare a fondului forestier. În ultimul timp însã
activitatea acestei direcþii este criticatã ºi chiar se manifestã unele rezerve
asupra capacitãþii acesteia de a asigura.utilizarea raþionalã ºi eficientã a
fondului forestier, implicit de a contribui la pãstrarea calitãþilor naturale ale
pãdurii Se imputã statului incapacitatea de a sensibiliza piaþa produselor pe
care le oferã pãdurea.

În orice economie de piaþã, evoluþia preþurilor influenþeazã direct
utilizarea sau

neutilizarea unei resurse. De aceea se impune stimularea ºi
sensibilizarea agenþilor economici în utilizarea unor resurse, acest rol
revenindu-i statului, ca factor interesat în valorificarea întregului pe tenþial
naþional, bineînþeles aceasta în cadrul unei politici generale, conºtient ºi
anterior stabilitã.

Piaþa, consideratã un mecanism cu o autoreglare pronunþatã nu poate
însã sã cuprindã unele resurse pentru care nu sunt suficiente informaþii. De
aceea este necesarã combinarea informaþiilor ºi a stimulentelor pentru a
asigura o funcþionare automatã a regulilor pieþei, a promova acþiunea
agenþiior economici individuali pentru a acþiona eficient ºi în cadrul
intereselor sociale. Trebuie asigurat faptul ca, în condiþiile deteriorãrii
pãmântului ºi a pãdurii, proprietarul sã aibã o pierdere de capital, prin
reducerea valorii pe piaþã, aducându-se astfel costurile marginale de
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investiþie la nivelul creºterii valorii bunurilor. Preþurile pot juca un rol foarte
important în cadrul protejãrii zonelor forestiere. Stimularea unor preþuri care
sã ducã la internalizarea externa-litãþiior datorate exploatãrii resurselor
forestiere poate duce atât la constrângerea a-”genþilor economici în
utilizarea raþionalã a pãdurii cât ºi la crearea fondurilor necesare refacerii
pierderilor inerente.

În ceea ce priveºte exploatarea fondului forestier în România, se
remarcã anumite particularitãþi faþã de cele din þãrile dezvoltate. Situaþia de
crizã existentã în economia noastrã împiedicã parþial statul sã desfãºoare o
politicã eficientã a preþurilor în acest domeniu. În România, mecanismele
pieþei sunt abia într-un stadiu incipient neexistînd încã autoreglarea impusã
de regulile economiei de piaþã. Cu atât mai mult, politica preturilor este pe
de o parte mult mai dificil de elaborat, iar, pe de altã parte acþiunea normalã
a acestora este greu de prevãzut lipsa unei pieþe evoluate, determinã
exploatarea neeconomicã pe termen lung a resursei, datoritã lipsei unui
interes deosebit pentru menþinerea capacitãþii de regenerare a fondului
forestier.

Relaþiile între stat, ca proprietar al terenurilor, ROMSILVA SA, ca
proprietar al fondului forestier ºi Regiile de exploatare a masei lemnoase ºi
a celorlalte resurse, ca agent de valorificare a resurselor sunt greu de
stabilit pentru o utilizare eficientã, ceea ce relevã lipsurile juridice în
domeniul exploatãrii pãdurii. Lipsa claritãþii ºi a unui cadru legal strict în
legãturã cu fondul forestier, poate duce la mãri pierderi, la utilizarea
incorectã a resurselor. Astfel, în condiþiile în care proprietatea terenului
forestier este publicã, cea a fondului forestier aparþine unui agent, iar
exploatarea altor agenþi economici, problemele devin destul de complicate.
Se pot pune urmãtoarele întrebãri: Cum va proteja proprietarul fondului,
terenul forestier, asupra cãruia nu are drept de proprietate? Cum va proteja
firma care exploateazã masa lemnoasã, fondul ºi terenul forestier, asupra
cãrora nu are drept de proprietate?

Aceste întrebãri devin deosebit de actuale, deoarece legislaþia
româneascã în ceea ce priveºte exploatarea fondului forestier este în curs
de înnoire ºi îmbunãtãþire.

De menþionat este faptul cã statul acþioneazã atât ca respensabii
asupra utilizãrii patrimoniului în scopul protejãrii fondului forestier, cât ºi ca
organ de decizie ce impune mãsuri indirecte, la nivel macroeconomic de
protejare a pãdurii.
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În legãturã cu prima direcþie trebuie spus cã în domeniul pãdurii rolul
statului este mai mare decât în alte domenii. În cadrul fondului forestier pot
exista zone degradate, atât ca urmare a utilizãrii iraþionale cât ºi datoritã
unor fenomene ºi proceso naturale de degradare. Aceste zone, din punã de
vedere al agenþiior economici sunt nerentabile, costurile de refacere ºi
exploatare fiind foarte mari. În acest caz, statul ca respensabii în faþa
naþiunii pentru întregul patrimoniu trebuie sã intervinã prin subvenþii sau
chiar investiþii directe pentru refacerea zonelor respective ºi reintroducerea
acestora în circuitul economia.

Legat de a doua cale, statul poate direcþiona acþiunea agenþflor
economici pentru valorificarea resurselor forestiere pe linia doritã. Aceasta,
prin mãsuri legislative coerente ºi stricte precum ºi prin valorificarea
mecanismelor de piaþã.

În concluzie, gestionarea corectã a fondului forestier presupune
utilizarea tuturor produselor pãdurii, în condiþii de maximã eficienþã
economicã ºi de protecþie corespunzãtoare împotriva exploatãrii excesive.

2. Cerinþe ale gestionãrii eficiente a resurselor de apã

Gestiunea apelor a fost privitã, pânã în anii ‘80, legatã numai de
alocarea unor investiþii masive pentru amenajarea reþelei hidrologice. Ultimii
ani însã, au adus o nouã abordare a problemei, mult mai complex tratatã,
ajungindu-se la concluzia cã utilizarea ineficientã a resurselor de apã este
determinatã de:

1. Discontinuitatea unei strategii de politicã economicã în problema
resurselor de apã atât în raza lor terestrã, cât ºi faþã de ciclurile
hidrologice.

2. Drepturile juridico asupra resurselor de apã la punctele de
distribuire, deci asupra surselor de aprovizionare.

Resursele de apã sunt incluse în categoria resurselor regenerabile
datoritã imposibilitãþii mãsurãrii ºi evidenþei exacte a volumului lor. De
asemenea, provenienþa diferitã: resurse subterane, lacuri, precipitaþii face
dificilã o evaluare exactã a acestor resurse.

Mãsurarea resurselor de apã trebuie sã cuprindã:
− determinarea volumului de resurse în rezervoarele naturale;
− debitul apelor curgãtoare;
− crearea unui sistem de calcul al pierderilor;
− determinarea precisã a consumului.
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Pentru gestionarea eficientã a acestor resurse sunt necesare
informaþii permanente atât pentru alocarea corectã a acestor resurse
diverºilor agenþi economici ºi populaþiei, cât ºi pentru stabilirea unor prioritãþi
de utilizare.

O altã problemã este cea juridicã. Este greu de stabilit dreptul de
proprietate asupra’ apei în condiþiile în care, în general agenþii economici
utilizeazã un fragment din resursã. Este greu de delimitat clar cine este
proprietar ºi asupra cãrei pãrþi din resursã. Aceasta în condiþiile în care apa
utilizatã este reintrodusã în mediu, fie redatã sursei, fie deversatã în alt
spaþiu. \.

În funcþie de modul de utilizare, se pot aduce transformãri mai mult
sau mai puþin importante asupra resursei de apã. Se pune deci problema
responsabilitãþii pentru refacerea calitãþii resursei

Toate aceste probleme presupun un cadru juridic adecvat care sã
releve drepturile clasico de proprietate datã fiind complexitatea utilizãrii
apei.

Rolul deosebit al resurselor de apã, precum ºi influenþa favorabilã dar
uneori ºi nefavorabilã asupra pãdurii, pãmântului, agriculturii, florei ºi faunei
ca ºi a zonelor locuite de oameni duc la creºterea complexitãþii problemei
de gestionare corectã a resurselorreproductibile.



SURSE DE FINANÞARE A ÎNTREPRINDERILOR
ÎN ECONOMIA DE PIAÞÃ

Ramona BRATU

În economia de piaþã, asigurarea mijloacelor bãneºti, de care un
agent economic are nevoie pentru acoperirea unor necesitãþi generate de
activitatea pe care o desfãºoarã, se poate realiza printr-un sistem complex
de surse ºi instrumente. Diversitatea mijloacelor de finanþare se explicã prin
existenþa ºi dezvoltarea pieþei întreprinderilor ºi a pieþei capitalurilor, prin
evoluþia intercondiþionatã a acestora.

Sursele de capital, pe care o firmã le poate atrage, provin din
acumulãrile unor indivizi, ale unor instituþii financiar-bancare, ale statului ºi
din propriile acumulãri. O ilustrare a acestui fapt este realizarea finanþãrii
valorilor imobilizate ale firmei din capitaluri proprii, pe de o parte, ºi din
împrumuturi pe termen lung ºi mediu, pe de altã parte.

Capitalul social ºi autofinanþarea ce formeazã capitalurile proprii
însumeazã primul apert în capital, creºterea capitalului, aportul parþial,
cesiunea, amortizarea ºi beneficiul. Autofinanþarea generatã de resursele
de exploatare, când suma lor este superioarã celei a utilizãrilor în
exploatare, se relevã ca o deosebit de importantã sursã de finanþare a
investiþiilor prin avantajele pe care le prezintã:

− conferã întreprinderii o mare libertate de acþiune deoarece,
neangajînd decât resurse proprii, nu va avea de supertat controlul
eventual al creditorilor asupra gestiunii sale;

− constituie o sursã gratuitã;
− este una dintre alternativele de acoperire a necesarului de fonduri

când dimensiunile afacerii, ale întreprinderii, situaþia ei financiarã
sau starea pieþei capitalurilor pe termen lung exclud orice apel
direct Ia piaþa financiarã;

− constituie un mijloc de a mãri capitalurile proprii fãrã a face apel
direct la asociaþi (de exemplu, în cazul unor afaceri de familie,
cind, deºi o creºtere de capital în numerar este realizabilã din
punct de vedere tehnic, nu se bucurã de acordul principalilor
acþionari care nu au mijloacele de a urma operaþia la concurenþa
drepturilor lor).
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Finanþarea internã (autofinanþarea) nu trebuie sã fie fetiºizatã, ea fiind
însoþitã de o serie de inconveniente ce ii afecteazã imaginea de sursã
“idealã”. Astfel, atunci când are ca efect constituirea unor rezerve
exagerate, contrar chiar naturii contractului de societate, lezeazã interesele
acþionarului; diminuând masa beneficiilor distribuite, slãbeºte rentabilitatea
acþiunii ºi determinã scãderea cursului la bursã: poate conduce la
concentrarea excesivã a producþiei; utilizarea capitalurilor care se investesc
rãmânând în întreprindere, fãrã a schimba patrimoniul, suprimã un anumit
numãr de fapte generatoare de impozite; autofinanþarea generalizatã ºi
sistematic folositã este, cel puþin pe termen scurt, un factor de creºtere a
preþurilor.

Nivelul autofinanþãrii determinã nivelul finanþãrii externe necesarã
realizãrii planului de dezvoltare a firmei, capacitatea de îndatorare,
capacitatea de platã ºi capacitatea de reacþie la modificãrile mediului
economic.

Creºterea de capital face parte din finanþarea externã, deºi capitalul
este clasat în categoria “capitaluri proprii” deoarece, odatã obþinut, nu
compertã nici un termen de exigibilitate. Aplicarea acestei operaþii
(emisiunea de noi acþiuni) presupune un climat bursier favorabil;
întreprinderea emite acþiuni când cursul la bursã este ridicat, acesta
permiþindu-i sã creeze mai puþine acþiuni noi ºi sã nu disocieze capitalul
Modalitate rapidã de întãrire a fondurilor proprii ale întreprinderii, creºterea
capitalului este, insã, o cale care se poate adopta numai în anumite
circumstanþe ºi genereazã un cost relativ important (noile acþiuni dau dreptul
la o parte din rezultat pe o perioadã nedeterminatã, acþionarii cor o
rentabilitate ridicatã în schimbul expunerii lor la risc, iar dividendele nu sunt
deductibile din punã de vedere fiscal). Acest mijloc nu trebuie folosit decât
pentru a finanþa bunurile fixe sau reînnoibile pe o lungã duratã. Restricþia
exclude de la întrebuinþarea creºterii capitalului întreprinderile mici ºi mijlocii
ce efectueazã investiþii necontinue, dar societãþile mari finanþeazã în acest
mod, sistematic, o pane a investiþiilor lor numeroase.

În completarea capitalurilor proprii ºi cu o pondere crescândã se
adaugã împrumuturile pe termen lung (pentru investiþiile în construcþii ºi
instalaþii) ºi pe termen mediu (pentru investiþiile în echipament).
Diferenþierea modalitãþiior de finanþare pe termen lung se face dupã modul
de apelare, direct sau indirect, la piaþa financiarã. Astfel, prin împrumuturile
pe termen lung se poate recurge direct la resursele menajelor (împrumut
obligator), ale bãncilor clasice (împrumutul bancar direct), ale statului
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(împrumuturile de la stat sau “ajutate” de stat), sau indirect, prin organisme
financiare specializate (împrumuturi ale instituþiilor specializate).

Împrumutul obligator însoþeºte, în general, creºterea de capital; este
rambursabii, purtãtor de dobindã ºi negociabil la bursã. Obligaþiunile emise
cunosc un numãr mare de variante, având fiecare caracteristici specifice;
aceste variante se referã la felul do-bînzii: dobindã progresivã ºi crescindã
dupã o schemã prestabilitã; dobindã capitalizatã, plãtitã odatã cu
rambursarea capitalului; dobindã variabilã cu rata nominalã adaptatã la
fiecare 6 luni la rata de piaþã a eurodolarului. Existã ºi alte variante legate -
mai ales de dreptul de a achiziþiona acþiuni ale societarii ce împrumutã:
obligaþiuni convertibile ºi împrumuturi cu warrant

Obligaþiunile convertibile s-au dezvoltat rapid deoarece protejeazã
deþinãtorul îm-petriva deprecierii monetare, fiind avantajoase ºi pentru
întreprinderea care varsã dobânzi deductibile fiscal inferioare color ale
împrumutului obligator normal ºi care este dispensatã de rambursarea
sumei amortizate; ele reunesc, deci, avantajele împrumuturilor ºi acþiuniior,
caracteristici defensive (legate de calitatea lor de titluri cu venit fix)ºi
caracteristici de risc (prin calitatea lor de “acþiuni în forþã”).

Împrumutul participativ constituie un apert de fonduri care pentru
întreprindere ar fi asimilate fondurilor proprii, fãrã ca pentru investitor sã
aibã toatã rigoarea regimului acþiunilor, cu condiþia sã figureze în ultimul
rang de creanþe ºi remunerarea lui sã þinã cont de rezultate. Din acest punct
de vedere se deosebesc mai multe formule în funcþie de beneficiu, de rata
dobânzii sau de durata împrumutului.

Reuºita unui împrumut obligator presupune un anumit context
economic ºi financiar favorabil, care sã stimuleze decizia de cumpãrare.
Marile firme emit singure împrumuturi-obligaþiuni, însã majoritatea
societãþilor nu le pot obþine decât de la bãnci specializate sau instituþii
financiare specializate (unele grupuri profesionale sectoriale, organisme
regionale etc. pot plasa împrumuturi colective, eventual garantate de stat în
contul întreprinderilor mici ºi mijlocii).

Împrumuturile pe lângã instituþiile specializate sunt rezervate, în
principiu, întreprinderilor care nu au acces direct la piaþa financiarã. Aceste
instituþii pot fi organizate cu fonduri de la stat sau pot colecta ele însele
capitaluri pe piaþa financiarã (prin emisiunea de obligaþiuni, centralizarea
unor împrumuturi pe termen mediu), redistribuindu-le sub forma
împrumuturilor pe termen lung. În Franþa, cea mai mare parte a acestor
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organisme sunt controlate de stat care dispune, astfel, de un instrument
pentru a dirija economiile cãtre anumite sectoare economice.

Un mod de finanþare pe termen lung sau mediu este creditul bail
(“leasing”-ul) imobiliar ºi, respectiv, mobiliar. Creditul-bail, substitut al
fondurilor proprii, este o operaþie asimilatã unei operaþii de credit. Se
defineºte ca achiziþionarea, printr-o instituþie de credit, de bunuri, de
echipament sau de imobile de folosinþã profesionalã, date apei în locaþie cu
promisiunea de vânzare la un preþ rezidual. Instituþiile ce realizeazã leasing
mobiliar sau imobiliar pot fi create de bãnci sau de societãþi cu acþionari
nebancari; ele se bucurã de un statut fiscal privilegiat (scutire de impozit
asupra societãþilor dacã distribuie cel puþin 85% din beneficiul lor, în
Franþa). Oricare ar fi obiectul de creditare, creditele-bail sunt rapide, suple
(atât din punctul de vedere al criteriilor de acordare, cât ºi din cel al
procedurilor practicate: creditul bail “sprijinit”, cesiunea bail (lease back),
creditul bail “industrial”. În plus, nu diminueazã capacitatea de a contracta
împrumuturi (apare în bilanþ drept cheltuialã de exploatare) ºi permite o
finanþare integralã a investiþiilor; în schimb, costul acestor credite este
relativ ridicat ºi afecteazã nivelul autofinanþãrii.

Deºi leasing-ul mobiliar poate asigura în proporþie de 100% nevoile
de finanþare pentru investiþiile în echipamente, tinzând sã reducã importanþa
creditelor pe termen mediu, acestea din urmã nu sunt substituibile.

Creditul pe termen mediu nemobilizabil (împrumutul direct) oferã
anumite avantaje care explicã dezvoltarea lor; astfel, pentru clienþi,
procedura este rapidã, elasticã (în funcþie de nevoile sale ºi de regulile
fixate de bancher), scapã reglementãrii. Este consimþit de cãtre bãnci
(pentru finanþarea programelor neadmise de cãtre organismele
specializate), sindicate bancare (cazul “facilitãþilor cu opþiuni multiple”) sau
instituþii bancare. Acestea acordã creditele pe baza depunerilor, la vedere,
ceea ce presupune un risc suplimentar a cãrui limitare este posibilã prin
rescontare, tehnicã folositã de.creditele pe termen mediu mobilizabile.

Beneficiarii creditelor mobilizabile pot fi toate întreprinderile industriale
ºi comerciale, pentru toate investiþiile productive (cu unele excepþii) cu
condiþia ca acestea sã favorizeze productivitatea sau sã menþinã activitatea
ºi numai dacã se obþine acordul organismului rescontor (banca centralã).

Finanþarea capitalurilor circulante, a fondului de rulment net, a
nevoiior ciclului de fabricaþie ºi ale celui comercial dã naºtere datoriilor pe
termen scurt prin creditul furnizor, creditul de finanþare a stocurilor ºi a
creanþelor (creditul de mobilizare a creanþelor, factoring-ul, creditul de



385

scontare) ºi creditul bancar de trezorerie (facilitatea de casã ºi “le
decouvert”).

Deosebit de importante în politica de credit a întreprinderilor sunt
creditele de finanþare a creanþelor asupra clienþilor lor, cu diferite tehnici de
mobilizare în funcþie de materializarea creanþelor. Astfel, scontarea este un
mijloc de finanþare pe termen scurt foarte util, deoarece este relativ sigur,
puþin oneros ºi cu aplicare rapidã, constituind un veritabil “credit revolving”
pus la dispoziþia firmei. Permite obþinerea de lichiditãþi cu un cost puþin
ridicat în raport cu celelalte credite pe termen scurt

Spre deosebire de scontare, în cazul creditului pe termen scurt de
mobilizare a creanþelor societatea rãmâne proprietara creanþelor sale ºi
obþine disponibiliîþi în schimbul unei datorii faþã de bancã (prin subscrierea
unui bilet la ordinul bãncii). Utilizarea acestui credit presupune adeziunea
întreprinderii la condiþiile generale de concesionare (mai ales renunþarea la
scontare ºi la alte proceduri privind subscrierea biletului la ordin).

Factoring-ul (l’affacturage de creances” sau “cumpãrarea fermã de
creanþe”) reprezintã o tehnicã originalã prin care o instituþie financiarã
specializatã se angajeazã, prin contract, sã ia în sarcinã, de la naºterea lor,
toate creanþele comerciale ale unui furnizor de mãrfuri sau servicii
Societatea de factoring realizeazã astfel o mobilizare a creanþelor însoþitã
de un transfer al acestora în profitul lor; datoritã riscului pe care ºi-l asumã,
îºi selecþioneazã clienþii în funcþie de anumite caracteristici (mãrime, dis-
persia clientelei, situaþia financiarã). Dupã ce a cunoscut un demaraj dificil
datoritã condiþiilor oneroase practicate, comparativ cu cele ale scontãrii, ºi
caracterului nou al formulei, factoring-ul este în prezent în plinã dezvoltare.

Creditele menþionate (pe termen lung, scurt ºi mijlociu) sunt acordate
- direct sau indirect - pe piaþa financiarã. Dar un mare numãr de societãþi
comerciale mici ºi mijlocii nu pot apela la piaþa financiarã fie datoritã formei
lor (societãþi de persoane:. sau cele cu rãspundere limitatã), fie din cauza
mãrimii lor. Acestea îºi acoperã necesitãþile de finanþare prin creditele
acordate de particulari, asociaþi etc. sub diferite forme (avansuri ale
asociaþiior, bonurile de casã).

Structura financiarã a unei întreprinderi este rezultatul unor
constrângeri, atât din partea firmei însãºi, cât ºi din exterior - instituþii de
creditare, conjuncturã economicã ºi financiarã. Astfel, societatea comercialã
opereazã cu anumite criterii de selecþie a surselor de finanþare (autonomie,
costul finanþãrii, echilibrul financiar, capacitatea de împrumut, situaþia
bursierã), banca recurge la analiza stãrii de sãnãtate a întreprinderii (analiza
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contabfl-financiarã, analiza ºanselor de dezvoltare ºi de reuºitã, analiza
competenþelor conducãtorilor ºi personalului), iar procesele economice ºi
financiare determinã mãrimea raportului autofînanþare-finanþare externã,
preferinþa pentru anumite mijloace ºi instrumente.

Paleta largã a surselor de finanþare de care beneficiazã o
întreprindere într-o economie de piaþã îºi gãseºte o slabã reflectare în þara
noastrã, atât datoritã activitãþii investiþionale reduse din ultima perioadã,
situaþiei economico- financiare a agenþilor economici, cât ºi datoritã lipsei
unei reale pieþe a capitalurilor.

Deºi conjunctura economico-financiarã actualã “recomandã”
investirea (necesitatea de a retehnologiza, restructura producþia, de a
rãspunde cerinþei pieþei interne ºi. internaþionale), ºi chiar este favorabilã
(inflaþie, impozitarea beneficiului, pieþei de desfacere avide), se manifestã
tendinþa de a investi numai pentru a supravieþui (deci,. pentru diminuarea
costului, realizarea unor produse cu rentabilitate ridicatã pe moment).

Situaþia aceasta este generatã de inexistenþa unui mediu concurenþial
(în principal datoritã menþinerii monopolurilor de fapt ºi de drept, a ofertei
reduse de produse, reprezentãrii nesemnificative a proprietãþii private în
domeniul productiv), de faptul cã infuzia scontatã cu capital strãin nu s-a
produs (din cauza garantãrii insuficiente a impactului neîncurajator cu
infrastructura þãrii noastre, a lipsei unor acte normative care sã stabileascã
“regulile” întregii activitãþi economice) ºi, nu în ultimul rând, de lipsa de
experienþã a conducãtorilor întreprinderilor care nu se angajeazã în acþiuni
de anvergurã ºi de perspectivã ºi nu îºi asumã riscuri.

Posibilitãþile pe care le au întreprinderile româneºti în ceea ce
priveºte alegerea surselor de finanþare a activitãþii lor sunt limitate; de fapt,
aceasta se rezumã la opþiuni privind gradul de îndatorare prin credite
bancare. Unul dintre factorii generatori este penuria instituþionalã ºi
instrumentarã pe care paºii parcurºi pe calea restructurãrii sistemului
financiar bancar nu au rezolvat-o. Prin Legea nr. 33 din 29.03.1991 privind
activitatea bancarã ºi Legea nr. 31 din 1990 privind societãþile comerciale,
bãncile beneficiazã de o bazã unitarã de plecare în activitatea de creditare;
astfel, toate bãncile au posibilitatea de a acorda întreaga gamã de credite
bancare (pe termen scurt, mediu ºi lung), aºteptându-se o specializare
ulterioarã ca urmare a unui fenomen firesc de selecþie. Bineînþeles, existã
dificultãþi în utilizarea acestei posibilitãþi de cãtre toate unitãþile bancare,
þinând mai ales de acel “savoir-faire” propriu fiecãrei acþiuni; de exemplu, în
domeniul creditãrii investiþiilor, Banca Romanã pentru Dezvoltare va fi
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automat avantajatã datoritã experienþei sale. Cu toate acestea, punctul nou
de vedere asupra relaþiilor directe întreprindere-bancã, înlocuirea acordãrii
arbitrare a creditelor cu cea pe baza criteriilor de lichiditate, solvabilitate ºi
rentabilitate, formarea liberã a ratei dobânzii nu plaseazã societãþile
bancare pe poziþii concurenþiale ca urmare a slabei reprezentãri a capitalului
privat ºi în sectorul bancar, a faptului cã principalul acþionar ºi aici este
statul, ceea ce nu este de naturã sã stimuleze preocuparea bãncilor pentru
creºterea operativitãþii ºi elasticitãþii creditãrii, pentru diversificarea operaþii-
lor bancare.

Toþi aceºti factori, conjugaþi ºi cu lentoarea cu care se aplicã unele
acte normative ºi cu care apar altele’ (de exemplu, legea privatizãrii, legea
creditului) determinã înfãþiºarea “tradiþionalã” a surselor de finanþare -
respectiv, autofinanþare ºi credit bancar, în proporþii diferite în funcþie de
bonitatea firmei.

Pînã la apariþia unei pieþe financiare care sã permitã apelarea Ia
economiile publice prin emisiuni de acþiuni ºi obligaþiuni, este necesar ca
statul sã se implice, datã fiind poziþia sa de principal acþionar al societãþilor
comerciale, acum ºi în perspectivã, în crearea unor organisme specializate
pentru împrumuturi pe termen lung, societãþi financiare de dezvoltare (cu
activitate complexã de promovare) ºi societãþi de leasing (deoarece creditul-
bail apare ca o sursã “viabilã” pentru întreprinderile româneºti), în
garantarea de împrumuturi ºi emisiuni de titluri de valoare. Acestea ar
permite canalizarea capitalurilor în domeniile prioritare, sprijinirea, în
principal, a întreprinderilor mici ºi mijlocii (foarte importante prin elasticitatea
lor în faþa cerinþelor pieþei), revigorarea activitãþii societarilor comerciale în
special în domeniul investiþional ºi atragerea investitorilor strãini ºi prin
intermediul acestor instituþii, iar în perspectivã accesul cât mai multor agenþi
economici la piaþa financiarã.



AUTONOMIA DECIZIONALÃ A ÎNTREPRINDERII
ªI REZOLVAREA CONFLICTELOR

COLECTIVE DE MUNCÃ

Cãtãlina BONCIU

Din evantaiul deciziilor pe care le ia conducerea unei unitãþi
industriale, cele referitoare la preîntâmpinarea apariþiei sau soluþionarea
conflictelor de muncã dobândesc, în prezent, o importanþã sporitã.

Numite, în literatura de specialitate ºi diferende de muncã sau
diferende profesionale, conflictele de muncã se clasificã în conflicte de
interes, reclamaþii, practici neloiale în materie de muncã ºi conflicte de
recunoaºtere1.

a) Conflictele de interes - numite ºi conflicte economico sau conflicte
colective de muncã - se produc atunci când în cadrul unei negocieri
colective se ajunge la un impas. Deºi motivele apariþiei conflictelor colective
de muncã sunt identificate în mod diferit în dependenþã cu practicile
naþionale, în majoritatea cazurilor ele trebuie cãutate în fixarea noilor condiþii
de muncã. În general, sursa acestor conflicte se gãseºte în
neînþelegerileapãrute între sindicate ºi patroni, atunci când primii propun
sau revendicã condiþii sporite de securitatea muncii, creºterea salariului,
avantaje sociale sau orice alte îmbunãtãþiri ale condiþiilor de lucru, iar ultimii
nu vor sã acorde concesii. Deºi intenþia iniþialã a sindicatelor sau a
reprezehtantilor lucrãtorilor este de a prezenta ansamblul corerilorîn scopul
ajungerii la o convenþie colectivã pe calea negocierii, datoritã faptului cã nu
se obþine nici un rezultat, se impune prezenþa unei terþe persoane:
conciliatorul.

b) Reclamaþiile - numite ºi conflicte de drepturi, conflicte juridico sau
conflicte individuale - materializeazã protestele unuia sau mai multor
lucrãtori contra unor acte ale conducorii Datoritã faptului cã în anumite þãri
ele provin din interpretarea ºi aplicarea fie a convenþiilor colective în
vigoare, fie a unui contract individual de muncã, se mai numesc ºi conflicte
de interpretare. Tot în aceastã categorie se includ ºi conflictele apãrute în

                                                          
1 Vezi La Conciliation dans Ies conflits du travail, Bureau International du Travail,

Geneve, 1988, p. 17-18.
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urma nerespectãrii ad literam a legislaþiei naþionale ºi/sau a cutumei
profesiei, ramurii de activitate economicã sau a þãrii (potrivit Recomandãrii
nr.130 privind examinarea reclamaþiilor, adoptatã la Conferinþa
Internaþionalã a Muncii, din anul 1967, paragraful 3).

Înseºi expresiile “conflicte de drepturi” sau “conflicte juridice” indicã
natura problemelor care constituie obiectul reclamaþiilor - prezumþia de
violare a unui drept existent sau invocarea unui tratament inechitabil din
partea patronilor cu privire la anumite reguli.

Spre deosebire de conflictele de interese, reclamaþiile pot fi
soluþionate relativ repede datoritã existenþei unor norme mai mult sau mai
puþin precise - convenþii colective, contractul individual de muncã,
reglementãrile din cadrul întreprinderii, legislaþia sau chiar obiceiurile. Dacã
se nasc probleme în soluþionarea conflictelor juridice, acestea rezidã în
interpretarea ºi aplicarea dispoziþiilor actelor normative dupã ce, în prealabil,
s-a verificat dacã reclamaþiile se bazeazã pe un drept contractual sau
convenþional.

c) Practicile neloiale în materie de lucru sunt conflictele apãrute în
urma actelor de amestec ilegal în exercitarea unui drept Cel mai obiºnuit
conflict de acest gen li constituie tentativa conducerii unei întreprinderi de a
stabili disaiminarea lucrãtorilor pe motivul afilierii lor la un sindicat sau din
cauza activitãþii sindicale, în sensul cã, în cele mai multe situaþii, cei supuºi
unor astfel de practici neloiale au avut o contribuþie activã la una sau mai
multe miºcãri greviste.

Aceste conflicte ridicã anumite probleme privind soluþionarea lor.
Astfel, în anumite þãri, printr-o procedurã specialã legea încadreazã situaþia
lucrãtorilor concediaþi, în categoria conflictelor de muncã.

Din moment, însã, ce se revendicã reintegrarea lucrãtorului
concediat, se poate include conflictul în categoria reclamaþiilor, deºi este
evident cã direcþiunea apeleazã la o practicã neloialã de muncã, întrucât
patronul, când a luat o astfel de hotãrîre, a fost dominat de o atitudine
negativã cu privire, la sindicalism, la dreptul salariaþiior de a se constitui într-
un sindicat sau de a adera la eL Aceste practici neloiale pot fi ºi delicte, de
aceea se cere o anchetã care sã stabileascã dacã lucrãtorul a fost
concediat datoritã unor motive antisindicale.

d) Conflictele de recunoaºtere sunt cele privind dreptul unui sindicat
de a reprezenta o categorie particularã de lucrãtori la sfârºitul negocierilor
colective ºi survin atunci când conducerea unei întreprinderi sau o
organizaþie de patroni refuzã recunoaºterea acelui sindicat
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Nerecunoaºterea poate avea douã cauze. Prima se bazeazã pe represalii
antisindicale, deci pe o atitudine rãuvoitoare, iar a doua pe faptul cã
sindicatul care cere sã fie recunoscut nu este suficient de reprezentativ, ori
existã mai multe sindicate în întreprindere ce reclamã, toate, recunoaºterea.
Din aceste motive soluþionarea conflictelor se face în fiecare þarã în funcþie
de existenþa regulilor care sã permitã determinarea reprezentativitãþii
sindicatelor la sfârºitul negocierilor colective.

Din tipologia conflictelor de muncã întîlnite în literatura occidentalã de
specialitate, în întreprinderile din þara noastrã nu se regãsesc decât
conflictele colective de muncã1, în consecinþã, legislaþia privitoare la acest
domeniu va trebui sã fie treptat completatã ºi cu reglementãri privitoare la
celelalte forme care, neîndoielnic, vor începe sã aparã pe mãsura înaintãrii
spre economia de piaþã.

Aºa cum s-a ºi întâmplat în ultimele luni, majoritatea grevelor din
întreprinderi au fost generate de nesatisfacerea nevoilor primare, de ordin
inferior, potrivit scãrii propuse de A. Maslow care ierarhizeazã nevoile din
procesul muncii în fiziologice ºi de securitate a muncii - considerate nevoi
primare - ºi sociale, de stimã ºi de autorea-lizare - considerate de ordin
superior, sociale2.

În situaþia economicã prezentã este destul de greu, dacã nu imposibil,
de gãsit o soluþie mulþumitoare pentru depãºirea acestui impas. Se ºtie cã
autonomia întreprinderii li conferã dreptul ca din veniturile obþinute sã
stabileascã un fond de salarizare pe care sã-l împartã angajaþilor
respectând anumite criterii Dar dacã unitatea respectivã nu realizeazã
venituri? Foarte multe întreprinderi care s-au confruntat cu aceastã
problemã ºi-au plãtit lucrãtorii din credite primite de la stat - alternativã care,
pe lângã faptul cã nu este cituºi de puþin în spiritul economiei de piaþã, nu
poate fi nici aplicatã timp îndelungat

Alte întreprinderi ºi-au pãstrat numai o parte din personal în stare
activã, restul fiind fie concediat, fie obligat sã-ºi ia concedii fãrã platã - iatã o

                                                          
1 Astfel, în accepþiunea art.2 din Legea 15/1991 privind soluþionarea conflictelor colective

de muncã, acestea sunt “conflictele cu privire Ia interesele profesionale cu caracter
economic ºi social ale salariaþilor, organizaþi sau neorganizaþi în sindicate, rezultate din
desfãºurarea raporturilor de muncã dintre unitate, pe de o parte, ºi salariaþii acesteia
ori majoritatea salariaþilor ei, pe de altã parte. Conflictele colective de muncã pot avea
loc ºi între conducerea unitãþii ºi salariaþii unei subunitãþi sau ai unui compartiment al
acesteia, precum ºi între conducerea unitãþii ºi salariaþii care exercitã aceeaºi meserie
sau profesie în respectiva unitate”.

2 A. H. Maslow, Motivation and Personality, Harper Row, New York, 1970.
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altã soluþie, nici ea de duratã, aceea de a avea în permanenþã la lucru doar
un numãr de salariaþi, prin rotaþie, nu mereu aceiaºi.

Întreprinderile din aceste categorii nu vor putea supravieþui dacã se
complac într-o astfel de situaþie. Conducerile lor trebuie sã se preocupe sã
le facã viabile, ori aceasta nu este posibil decât dacã producþia va asigura
nu numai acoperirea cheltuielilor, dar ºi profituri crescinde. De aceea,
deplasarea atenþiei spre aspectul calitativ al producþiei are o importanþã
hotãrîtoare în gãsirea partenerilor strãini care, cu capitalul cu care ar veni,
ar putea ameliora situaþia existentã. Pe de altã parte, asigurarea pieþei unor
parteneri din þarã constituie un remediu, atât pentru furnizori, cât ºi pentru
beneficiari, deoarece se pãstreazã încã destul de bine tarele economiei
centralizate, care a fãcut ca între întreprinderi sã existe asemenea
interdependenþe încât apariþia unei disfuncþio-nalitãþi în cadrul uneia sã se
propage ºi în cele din avalul ºi amontele sãu.

De multe ori nu contractele sunt cele care lipsesc. Afirmaþiile
greviºtilor lucrãm, _ dacã avem materii prime” ar trebui sã ridice probleme
conducerii cu privire la activi- * tatea compartimentului de aprovizionare.
Dacã aprovizionarea defectuoasã nu se da-toreºte unor factori subiectivi,
trebuie cãutate modalitãþi de substituire a materiilor oprime deficitare sau,
apelîndu-se la sprijinul cercetãtorilor ºi proiectantilor, trebuie gãsite alte
tehnologii de fabricaþie. Aceasta presupune, evident, cheltuieli suplimentare,
în special pentru situaþiile în care se solicitã un aport din exteriorul
întreprinderii. Este probabil ca eforturile sã nu fie încununate de succes,
ceea ce va determina conducerea întreprinderii sã-ºi schimbe politica
generalã, sã încerce, pe cât posibii, sã modifice profilul de fabricaþie sau sã
se adapteze unor comenzi pe termen scurt, dar sigure.

Toate acestea însã nu rãspund nevoii de siguranþã a muncii ºi poate
lua naºtere un alt gen de conflicte, anume cele determinate de lipsa
asigurãrii acestei nevoi. Chiar dacã nu se fac ameninþãri sau presiuni din
partea conducerii, incertitudinea în care trãiesc angajaþii, pe de o parte,
favorizeazã apariþia diferendelor, iar pe de altã parte, aceastã stare
psihologicã se reflectã în calitatea produselor ºi a producþiei, în eficienþa
lucrului. Se creeazã, astfel, un cerc vicios din care cu greu se poate ieºi
altfel decât printr-un susþinut travaliu ergonomico-organizatoric conceput la
nivel superior ºi înfãptuit de fiecare la locul sãu de muncã. În plus, orice
salariat trebuie sã conºtientizeze contribuþia proprie la desfãºurarea
activitãþii de ansamblu a întreprinderii.
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Nu puþine au fost cazurile în care muncitorii au reclamat incompetenþa
directorilor sau a subalternilor ce ocupau funcþii importante. Desigur cã nu
este o situaþie normalã, dar este foarte gravã dacã acuzaþiile aduse sunt
fundamentate. Deºi legea prevede ca ocuparea unui pest sã se facã prin
concurs, nu în toate întreprinderile ocupantul întruneºte anumite calitãþi
profesionale corespunzãtoare cerinþelor postului. Mai mult, la angajare,
lucrãtorul de la compartimentul de personal ar trebui sã poatã verifica dacã
existã o corespondenþã între cerinþele funcþiei sau postului ºi cunoºtinþele
profesionale, experienþa, înclinaþiile persoanei De fapt, profilul profesional ºi
aptitudinal al unui individ n-ar trebui sã preocupe întreprinderea doar în
momentul declanºãrii sau soluþionãrii conflictului. Pentru a evita apariþia
unor astfel de bariere în calea desfãºurãrii normale a activitãþii unei
întreprinderi, aceasta ar trebui sã’se intereseze permanent de selectarea ºi
pregãtirea viitorilor ei angajaþi. Ne întrebãm de ce occidentalii sau japenezii
obþin rezultate miraculoase în economia mondialã? Rãspunsul corect nu
priveºte doar tehnicile ºi tehnologiile folosite, metodele de conducere ºi
organizare aplicate ci, în egalã mãsurã, politica de personal urmatã.
Condiþiile de muncã, mediul ambiant pot înlesni apariþia conflictelor
individuale de muncã, dar în cazul în. care au loc mai multe astfel de
conflicte, ori la baza lor se regãsesc aceleaºi cauze, ele se pot transforma
uºor în conflicte colective de muncã. De exemplu, considerând categoria
factorilor motivatori1, modul în care se realizeazã promovarea provoacã cel
mai uºor insatisfacþie lucrãtorului ºi pentru cã pesibilitatea generalizãrii ei
este mãritã în întreprinderile unde avansarea pe scarã ierarhicã nu se
supune unor criterii obiective de competitivitate ºi profesionalism, apariþia
conflictului colectiv de muncã devenind inevitabilã. De aceea conducerea
întreprinderii trebuie sã se intereseze permanent de asigurarea unor factori
de igienã (care privesc condiþiile de muncã) corespunzãtori sistemului de
nevoi al angajaþilor. Cum este mult mai uºor de prevenit apariþia unor
diferende decât de soluþionat conflictele nãscute, deciziile luate atât la
nivelul conducerii, cât ºi la nivelurile inferioare nu trebuie sã neglijeze
analiza psihologicã a muncii, rolul ºi statutul fiecãrui individ la locul sãu de
muncã, relaþiile sale de muncã (cu ºeful direct, cu colegii, cu subordonaþii),

                                                          
1 F. Herzberg în “One More Time How Do You Motivate Employees”, Harvard Business

Review, January-February, 1988, p .67, enumera în rândul factorilor motivatori (care
privesc conþinutul muncii) realizãrile în muncã, recunoaºterea muncii prestate, munca
însãºi, responsabilitatea, promovarea, creºterea profesionalã (în C. Russu, Cadrul
organizaþional al întreprinderii, Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, 1983, p. 176).
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condiþiile de muncã ºi securitatea muncii, ºi, în special, politica de
salarizare.

În prezent, când ºomajul tinde sã devinã o problemã
macroeconomicã, soluþionarea ei nu este indicatã numai printr-o politicã
socialã elaboratã de organele guvernamentale. Fiecare întreprindere poate
contribui cu propuneri sau mãsuri privind asigurarea folosirii întregii forþe de
muncã dispenibile (ca de exemplu, trimiterea permanentã la cursuri de
calificare, recalificare ºi policalificare). Pe aceastã cale, întreprinderea
devine interesatã în asigurarea stabilitãþii personalului, deoarece trebuie
recuperate cos-turile tot mai mari ale creãrii unui post de muncã, pe de o
parte, ºi cheltuielile efectuate cu perfecþionarea profesionalã a angajaþilor,
pe de altã parte. Astfel ia naºtere o situaþie avantajoasã ºi pentru patroni ºi
pentru salariaþi. Primii, investind în capitalul uman, îºi asigurã un spor de
profil, iar ultimii capãtã mai multã siguranþã în pãstrarea unui loc de muncã
sau pot fi promovaþi mai uºor. În plus, dacã prin intermediul mijloacelor de
informare (oralã, scrisã, audio-vizualã) lucrãtorii ºtiu în orice moment care
este situaþia economicã a întreprinderii, are loc un proces de conºtientizare
a indivizilor cã viitorul colectivitãþii depinde de acþiunea fiecãruia. Se
diminueazã, aºadar, posibilitãþile de apariþie a nemulþumirilor generatoare
de conflicte colective de muncã, datoritã apropierii conducerii de execuþie
prin intermediul dezvoltãrii sentimentului de respensabiiitate. Aceasta nu
înseamnã cã trebuie copiat modelul pateraa-list al economiei japeneze, ai
cãrei salariaþi lucreazã o viaþã întreagã într-o singurã întreprindere,
deoarece în þara noastrã nu sunt create aceleaºi premise favorabile unei
stabilitãþi de acest gen. Existã dcosebiri fundamentale chiar ºi în ceea ce
priveºte regimul de lucru. Dacã în Japonia se înregistreazã cel mai mare
timp de lucru ºi cel mai redus numãr de zile de odihnã, în România în
stadiul economic actual, sãptãmâna de lucru de 40 de ore este, dupã opinia
noastrã, nepermis de scurtã.

Sau, ºi mai curios, de ce mai sunt încã întreprinderi unde nu s-au
manifestat nici un fel de neînþelegeri? A nu se înregistra conflicte colective
de muncã în etapa aceasta de tranziþie spre economia de piaþã nu
înseamnã, în mod obligatoriu, un aspect pozitiv al metodelor ºi tehnicilor de
conducere. O aparentã armonie poate escamota evitarea luãrii în
considerare a unor fenomene dãunãtoare bunului mers al activitãþii
întreprinderii, cu efecte de oamploare speritã. De aceea, apariþia conflictelor
trebuie constatatã ca un fapt, nici bun, nici rãu, care trebuie rezolvat, ºtiiþt
fiind cã, în sine, contradicþia conduce la evoluþie.
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Soluþionarea conflictelor colective de muncã trebuie tratatã, deri, cu
profundã responsabiiitate, în toate etapele procedurale - negociere,
conciliere ºi arbitraj.

Faza de negociere, care se desfãºoarã în cadru colectiv, urmãreºte
degajarea unei convenþii colective, fie nemijlocit, fie apelind la o terþã
persoanã, neutrã, care sprijinã pãrþile conflictuante, sã ajungã, pe cale
amiabilã, la o situaþie comun acceptabilã (caz în care se desfãºoarã o
“negociere colectiv asistatã”1).

În procesul concilierii, pãrþile sunt cele care stabilesetermenii
acordului, conciliatorul neavând competenþa sã substituie raþionamentul lor
cu cel propriu, limitîndu-se doar la sugerarea pesibilitãþiior de soluþionare.
când aceasta nu duce la o înþelegere, se apeleazã la arbitraj în care, spre
deosebire de participarea pasivã a conciliatorului, arbitrul se implicã în
procesul decizional, pentru cã prin sentinþa pe care o dã, hotãrãºte cum sã
se soluþioneze problema apãrutã; acestuia ii incumbã obligaþia, respectãrii
procedurilor judiciare, ceea ce ii diferenþiazã net rolul de cel al
conciliatorului, care dispuse de libertatea recunoscutã oficial ºi manifestatã
ºi pe plan informal.

Rezolvarea unui diferend depinde de calitãþile socio-profesionale ale
mandatarilor celor douã pãrþi, de aceea, pentru ca decizia luatã în final sã
fie optimã, ar fi necesar, dupã pãrerea noastrã ca, în viitorul apropiat, sã se
asigure formarea de manageri sindicali (salariaþi cu pregãtire economicã,
juridicã, tehnicã, socio-psihologicã). Aceºtia vor putea trata aspectele puse
în discuþie în cunoºtinþã de cauzã ºi pe o astfel de cale apreciem cã se va
promova în rândul salariaþilor, în special prin specialiºtii din domeniul juridic
din cadrul societãþii comerciale, a legislaþiei muncii, în scopul cunoaºterii
tuturor drepturilor ºi obligaþiilor. Astfel se vor crea posibilitãþi de informare
realã a angajãrilor, prin intermediul conducerii administrative ºi a liderilor
sindicali, asupra activitãþii microeconomice, facilitîndu-se salariatilor
înþelegerea anumitor mãsuri cu caracter restrictiv luate la nivelul superior
pentru a se asigura depãºirea unor situaþii dificile sau supravieþuirea
societãþii comerciale.

Pentru evitarea litigiilor de muncã, credem cã-sindicatele ar putea sã-
ºi dirijeze în mai accentuatã mãsurã preocupãrile spre asigurarea unor
fonduri de protecþie socialã cu care sã se înfiinþeze ºi sã se dezvolte unitãþi

                                                          
1 La conciliation dans le conflits du travail, Bureau International du Travail, Geneve,

1983, p. 6.
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proprii sindicale, de tratament medical, ori pentru activitãþi cultural-spertive
cu caracter recreativ. Fondurile de protecþie socialã asigurate de sindicate
vor fi menite sã vinã în sprijinul membrilor de sindicat cu probleme sociale
deosebite, ca de exemplu, familii cu foarte mulþi copii sau cu copii bolnavi
ori handicapaþi. În opinia noastrã, sindicatele se vor putea îngriji ºi de în-
fiinþarea unor unitãþi economice anexe cu rol de a îmbunãtãþi condiþiile de
viaþã ale, membrilor. În cadrul colaborãrii între sindicate ºi conducere,
pentru asigurarea dezvoltãrii economico a întreprinderii una din principalele
îndatoriri ale sindicatelor ar trebui sã se refere la creºterea obligaþiilor proprii
în întãrirea disciplinei muncii. Pen-tru aceasta suntemde pãrere caso
impune stabilirea exactã, prin contractul colectiv de muncã, a atribuþiilor
conducerii ºi salariaþilor, precizându-se, totodatã, modul de folosire a
pirghiiior economico în prevenirea apariþiei litigiilor de muncã. Ne este foarte
dar cã pentru acordarea unei libertãþi extinse privind negocierea contractelor
colective de muncã este de o deosebitã importanþã ca toþi factorii implicaþi
sã colaboreze pentru a asigura, practic, rescrierea codului muncii, orientînd
viitoarele prevederi ale acestuia spre cele existente în economiile
occidentale, în special cea francezã, care lasã o marjã largã de acþiune, atlt
patronatului cât ºi sindicatului, în reglementarea raporturilor de muncã,
literatura de specialitate strãinã pune în evidenþã cã în statele dezvoltate, în
cadrul contractului colectiv de muncã sunt clauze de protecþie a membrilor
sindicali, în sensul cã la o eventualã reducere a personalului ei sunt ultimii
concediaþi. Clauze de protecþie sunt prevãzute ºi pentru reprezentanþii
conducerii (în cazul conflictelor apãrute din vina lor]). Astfel, membrii
direcþiunii se bucurã de imunitate timp de doi ani de Ia data ieºirii din
funcþie.

Din cercetãrile noastre rezultã cã o problemã deosebit de importantã,
care priveºte contractul colectiv de muncã, o constituie necesitatea
specificãrii clare în acest document a condiþiilor în care salariatul presteazã
o activitate peste programul sãu de lucru. Concret, ne referim la corinþele ca
prelungirea duratei de muncã peste timpul normat sã so facã numai cu
comimþãmântul salariatului, ºi, ca negocierile sindicate-conducere sã
includã reglementãri clare privind natura ºi dimensiunea recompenselor,
adicã acordarea de zile libere sau de sporuri crescãtoare ori
descrescãtoare.

În prezent, legea ignorã sau nu clarificã procedura de rezolvare a
unor conflicte apãrute datoritã întreruperii timpului de odihnã ºi a
concediului legal pentru executarea unor lucrãri urgente, pentru prevenirea
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accidentelor de muncã sau repararea urmãrilor lor, ori pentru organizarea
mãsurilor de salvare pe uscat sau pe apã. De multe ori,soluþionarea tuturor
acestor probleme se face apelîndu-se la serviciile unor lucrãtori din
exteriorul unitãþii economice. De aceea, apreciem necesarã, pentru evitarea
diferendelor, urmãrirea de cãtre sindicate a modului în care, în urmãtoarele
30 de zile de la data încetãrii situaþiilor speciale menþionate, personalul
implicat în rezolvarea lor beneficiazã de repaus compensator.

Pentru soluþionarea conflictelor colective de muncã, în stadiul actual
al metamorfozãrii unitãþilor economice din þara noastrã, credem cã esenþiale
sunt dezvoltarea activitãþii sindicale ºi perfecþionarea pregãtirii profesionale
a lucrãtorilor ºi direcþiunii, acestea având loc într-un cadru legal adecvat.

Indiferent prin ce modalitate se rezolvã conflictele colective de muncã,
problema de fond o constituie preîntâmpinarea apariþiei lor, or aceasta se
poate realiza prin luarea în considerare a tuturor aspectelor care, într-o
mãsurã mai mare sau mai micã, pot fi generatoare de neînþelegeri majore ºi
prin asigurarea participãrii lucrãtorilor (direct ori prin reprezentanþi, în funcþie
de nivelul ierarhic) la luarea deciziilor, cale prin care se obþine diminuarea
posibilitãþiior de apariþie a situaþiilor conflictuale.
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Funcþionarea întreprinderii româneºti în mecanismul concurenþial al
pieþei va avea caracteristici radical diferite faþã de elementele desfãºurãrii
activitãþii sale cu care am fost obiºnuiþi în perioada economiei
supercentralizate. De aici rezultã amploarea dco-sebitã a proceselor de
transformare a întreprinderilor, acestea necesitînd acþiuni complexe ºi de
lungã duratã.

Dacã în prezent se desfãºoarã un amplu proces de modificare a
mecanismelor ma-croeconomice,pernind de la adaptãri terminologice ºi
continuind cu schimbãri radicale în structurile ºi modalitãþile de luare a
deciziilor la nivel macro, este firesc ca, în paralel, sã se desfãºoare procese
similare la nivel microeconomic al întreprinderilor existente.

Cadrul legal referitor la activitatea întreprinderilor, adoptat pânã în
prezent (Legea privind reorganizarea unitãþilor economice de stat ca regii
autonome ºi societãþi comerciale ºi Legea societãþilor comerciale), conþine
prea puþine elemente din care întreprinderile pot alcãtui o imagine completã
a viitorului lor mecanism de funcþionare în economia de piaþã. ^

Considerând cã esenþialã pentru procesul de tranziþie al
întreprinderilor la economia de piaþã este reconsiderarea competenþelor
decizionale, am abordat întreaga problematicã a adaptãrii întreprinderilor, în
acest context, prin prisma acordãrii ºi exercitãrii autonomiei.

I. Am fi tentaþi sã credem cã în economia de piaþã agenþii economici
dispun de o autonomie absolutã, lucru care este neadevãrat din simplul
motiv cã, abordînd problema la modul col mai general - filozofic vorbind -
aºa cum libertatea nu se poate manifesta în mod absolut, ci numai în
limitele impuse de relaþiile subordonate unor norme (naturale sau
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convenþionale), aºa ºi autonomia agenþilor economici nu se poate manifesta
decât în acelaºi sistem de restricþii.

În esenþã, autonomia unui agent, în orice sistem economic, constã în
posibilitatea acestuia de a face tot ce nu îi este interzis prin sistemul de acte
normative.

Concluzia care se degajã este simplã - autonomia întreprinderilor are
un grad foarte înalt de relativitate. Eradicarea unui sistem totalitar nu
înseamnã cã miºcarea întreprinderilor în mediul economico-social se va
putea realiza Ia voia întâmplãrii. Distingem trei factori condiþionanþi majori -
statul, piaþa ºi întreprinzãtorul. În acest context, putem avea douã situaþii:

În acest caz, piaþa restricþioneazã autonomia, dar la rândul ei, este
restricþionatã de cãtre stat, interesat sã-ºi apere prerogativele ce decurg din
calitatea de proprietar al întreprinderilor respective.

A doua situaþie aratã cã primul factor condiþionam, restrictiv sau
petenþator al autonomiei este chiar capacitatea creatorului - proprietar de
întreprindere de a se “miºca” în sistemul de restricþii piaþã-stat.

De remarcat cã, în ambele situaþii, statul îºi rezervã dreptul de
“arbitru” suprem în lupta întreprinderii cu ea însãºi, pe de o parte, ºi cu
mediul extern, pe de altã parte.

Cu toate acestea, în economia de piaþã apanajul statului în crearea
de întreprinderi este considerabil diminuat, centrul de greutate al
investitorilor se deplaseazã spre coi particulari. Aceasta explicã de altfel ºi
mobilitatea deosebitã pe care o au întreprinzãtorii din þãrile capitaliste în
procesul de înfiinþare ºi desfiinþare de firme. De exemplu, în ultimii ani, în
Franþa se creau aproximativ 300 mii de noi întreprinderi, iar în S.UA. 800
mii. Cifrele nu reflectã numai numãrul de întreprinzãtori falimentari, ci ºi pe
col al cãror obiect de activitate se modificã, transferându-ºi capitalul în zone
investiþionale mai profitabile momentului respectiv.

Meritã subliniat faptul cã demersul de creare a întreprinderilor în
economia de piaþã nu are ca finalitate exclusivã multiplicarea capitalului
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investit prin obþinerea profitului, în egalã mãsurã, asigurarea unor condiþii
sociale de bunãstare pentru membrii colectivitãþii umane.

Din punct de vedere temperai, autonomia începe odatã cu apariþia în
mintea investitorilor a necesitãþii creãrii unei întreprinderi. În acest sens,
Michel Didier subliniazã foarte elegant motivaþiile care trebuie sã anime un
investitor când doreºte sã punã în operã o afacere: Trebuie în primul rând
sã decizi ceea ce vei face ºi pentru aceasta trebuie sã cunoºti bine tehnica
de fabricaþie, piaþa produsului, concurenþii posibili. Trebuie sã reuneºti
capitaluri în cantitãþi suficiente pentru a investi ºi pentru a supravieþui pânã
la primele încasãri. Trebuie sã treci peste parcursul fonnalitãþlior sociale,
fiscale, juridice, sã alegi o formã de societate.. Creaþia este o aventurã, dar
este o aventurã care se pregãteºte ºi se gireazã”1. De remarcat cã ºi
formalitãþile, fiind mult simplificate, faciliteazã accesul indivizilor la procesul
de creare de întreprinderi2.

Interacþiunile dintre stat ºi întreprinderi în þãrile cu economie
descentralizatã au raþiuni bine determinate de complexitatea actualã a
mecanismelor economice. Aceasta rezultã din mutaþiile profunde ce
caracterizeazã aceste tipuri de economii: “o diversificare a funcþiilor
întreprinderii; o multiplicare a dificultãþlior de funcþionare; o internaþionalizare
a activitãþilor, o intervenþie crescândã a statului în gestiunea întreprinderii;
substituirea progresivã a întreprinderilor prin ‘manageri* care nu au drept de
proprietate asupra mijloacelor de producþie”3.

Spre deosebire de economiile supercentralizate în economia de piaþã,
statul nu-ºi mai asumã rolul de “protector” al întreprinderilor falimentare,

                                                          
1 Michel Didier, Economic: Ies regles du jeu, Ed. Economica, Paris, 1989, p. 67-68.
2 Etapele creãrii unei întreprinderi în Franþa,asa cum sunt ele stabilite de cãtre Agenþia

Naþionalã pentru crearea de întreprinderi sunt:
 - decizia de creare efectivã a întreprinderii;
 - elaborarea statutului, stabilirea sediului ºi depunerea fondurilor la bancã;
 - adoptarea ºi semnarea statutului;
 - cererea de publicare într-un ziar de anunþuri legale;
 - înregistrarea statutului la Tribunalul comercial, serviciile fiscale ºi achitare a taxelor

de înregistrare;
 - înmatricularea în registrul comerþuluiºi al societãþii.
În general, toate aceste formalitãþi dureazã maximum douã luni de zile (Jean-Paul
Betbeze, Economie de l’entreprise contemporaine, Nathan Economic, Paris, 1989, p.
65.

3 Jean Pierre et Michel Tirouflet, Elements d’economie politique, Ed. Armand Colin,
Paris, 1983. p. 13.
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ceea ce obligã intre-prinderile sã desfãºoare permanent o activitate
eficientã.

Gravitatea implicaþiilor economico-sociale ale falimentului unei
întreprinderi face. necesarã intervenþia statului prin puterea sa
judecãtoreascã ºi nu execotiv-administratrvã.

Rolul activ al întreprinderii în economia de piaþã este principalul factor
de supravieþuire al acesteia. O singurã modalitate de realizare a acestui
deziderat existã: dezvoltarea unui puternic sector comercial în cadrul
întreprinderii, iar în interiorul acestuia a unui solid compartiment de
promovare ºi vânzare a produselor ºi serviciilor. Mai mult chiar,
întreprinderile capitaliste nu se mai mulþumesc cu pãstrarea unor anumite
poziþii pe diverse segmente de piaþã, ci îºi pregãtesc cu atenþie viitoarele
“cuceriri” ale pieþeL “Metodele de previziune a vânzãrilor sunt indispensabile
întreprinderilor, dacã se doreºte ca ele sã nu devinã jucãria evenimentelor
exterioare (piaþa exclusivã, concurenþa)”1.

Corespunzãtor exigenþelor pieþei reieºite din previziuni, întreprinderile
îºi adapteazã metodele de organizare a activitãþiior comerciale, un accent
deosebit punându-se pe selectarea persoanelor de ale cãror calitãþi de
comerciant depinde într-o proporþie covîrºitoâre succesul întreprinderii pe
piaþã. Responsabilul cu problemele de vânzare pe un anumit segment de
piaþã trebuie sã fie un om de acþiune, care sã ºtie în permanenþã ce ºi când
sã facã ºi un conducãtor perfect al tuturor agenþilor de vânzare.

II. Dezvoltarea ºi evoluþia liberã a Întreprinderii pe baza propriilor
capacitãþi creative ºi în contextul unei reglãri macro- economice prin pîrghli
economico recunoscute prin eficacitatea lor - preþuri, credite, taxe, impozite,
subvenþii etc. - s-a dovedit în întreaga evoluþie socio-economicã a umanitãþii
ca singura cale viabilã spre prosperitate.

Reîntoarcerea la metodele administrative excesiv birocratice utilizate,
sau chiar menþinerea dirijismului administrativ, nu numai cã nu va asigura
un nivel de trai echitabil pentru toatã lumea - cum se mai sperã, dar va
conduce la un crah economic iarã precedent, din care se pare cã numai o
nouã revoluþie va reprezenta singura cale viabilã. ªi nu este de dorit
aceasta, mai ales acum la început de drum, când terenul liberalizãrii
mecanismului economic este atât de fertil, aºteptând semnele de capacitare
a energiilor creatoare.

                                                          
1 André Cugy, Organisation de l’entreprise moyenne - initiation pratique, Les éditions

d’organisation, Paris, 1983.
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Abordarea problematicii autonomiei întreprinderilor, una din
coordonatele esenþiale, alãturi de politica fiscalã, liberalizarea preþurilor ºi
deschiderea spre þãrile ce deþin tehnologiile cele mai avansate, ale
concretizãrii politicii de descentralizare a economiei, reprezintã un demers
deosebit de complex prin multitudinea factorilor ce o determinã ºi a
implicaþiilor ce le incumbã.

În contextul elementelor prezentate, acordarea autonomiei
întreprinderilor nu se poate realiza înainte de a statua o serie de principii
generale ce trebuie sã stea la baza conducerii, organizãrii ºi funcþionãrii
întreprinderilor: libera asociere; administrarea autonomã a fondurilor;
obligativitatea achitãrii datoriilor faþã de stat; stabilirea directã a relaþiilor cu
partenerii de afaceri (furnizorii, beneficiarii, bãncile din þarã ºi strãinãtate) ºi
concurenþa; stabilirea profilului ºi a tehnologiilor de fabricaþie ºi libera
iniþiativã, stabilirea numãrului ºi structurii personalului; cointeresarea
materialã; securitatea socialã.

Aceste principii, odatã legiferate, desfãºurarea activitãþii
întreprinderilor va avea în vedere urmãtoarele obiective generale:
menþinerea ºi îmbunãtãþirea poziþiei pe piaþã; acoperirea cheltuielilor din
veniturile realizate ºi obþinerea unui beneficiu (profit), de naturã sã asigure
achitarea obligaþiilor faþã de stat ºi dezvoltarea întreprinderii; asigurarea
condiþiilor sociale necesare desfãºurãrii în siguranþã a activitãþii muncitorilor,
respectarea cerinþelor privind motivarea personalului muncitor de naturã sã
punã în. valoare întreaga capacitate creatoare ºi de muncã a acestuia,
utilizarea acolor tehnologii de fabricaþie ce îmbinã optim corinþele tehnice,
economice, sociale ºi ecologice.

Concret, la nivel de întreprindere, autonomia poate fi exercitatã numai
prin posibilitatea acordatã acesteia de a lua acele decizii care ii servesc col
mai bine mdeplinirii rolului pentru care a fost creatã. O scurtã trecere în
revistã a elementelor definitorii ale autonomiei ne va eii&ca. Astfel în sunt
ezã, principatele componente decizionale specifice autonomiei, grupate pe
funcþiunile întreprinderii, sunt urmãtoarele:

Funcþiunea strategju-planificare internã: aprobarea programelor de
dezvoltare în perspectivã; aprobarea introducorii în fabricaþie de noi produse
ºi tehnologii; aprobarea scoaterii din profilul de fabricaþie a produselor
necorespunzãtoare corinþelor pieþei; aprobarea planului intern de investiþii
pe baza indicatorilor economico-financiari de fundamentare; aprobarea
structurii organizatorice; aprobarea normelor de muncã; adoptarea planului
de producþie pe orizont scurt, mediu ºi lung, cu accent pe principalii
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indicatoriCproducþia fizic – sortimentalã -, cifra de afaceri, beneficiul –
profitul -); stabilirea nivelului planificat al principalilor indicatori din planul
intern de muncã, salarizare ºi protecþie socialã, pe orizont scurt, mediu ºi
lung (numãrul mediu de personal muncitor pe total ºi pe categorii, fondul
total de timp de muncã al muncitorilor - ore-om - fondul de salarizare pe
total ºi pe categorii de personal, salariul mediu lunar, productivitatea muncii
calculatã pe baza producþiei fizico exprimatã valoric sau pe baza cifrei de
afaceri); stabilirea nivelului planificat al principalilor indicatori din planul
intern anual de comerþ exterior (volumul exporturilor, volumul importurilor,
cursul de revenire pe produse, aportul valutar); stabilirea nivelului planificat
al principalilor indicatori din planul intern anual de costuri de producþie ºi
eficienþã (cheltuieli totale la 1000 lei cifra de afaceri, cheltuieli materiale la
1000 lei cifrã de afaceri, beneficiul (profitul), rata profitului (rentabilitãþii),
costul unitar la principalele produse, cheltuieli pe elemente primare);
adoptarea bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul curent.

Funcþiunea comercialã: aprobarea normelor de consum de materii
prime ºi materiale; stabilirea normativului intern de mijloaco circulante;
aprobarea normelor de stoc de materii prime ºi materiale; stabilirea ofertelor
de produse pentru piaþa internã; aprobarea participãrii la acþiuni de
cooperare în producþie cu firme din strãinãtate; reorien tarea pe noi
segmente de piaþã; înfiinþarea reprezentanþelor comerciale; adoptarea
strategiilor de cucerire a noilor pieþe (publicitate, reþele de distribuþie,
formarea comercianþilor etc.).

Funcþiunea de producþie: elaborarea balanþei de corelare a
capacitãþilor de producþie cu încãrcarea; stabilirea loturilor optime de
fabricaþie; atestarea mdeplinirii condiþiilor de calitate la produsele fabricate.

Funcþiunea financiar-contabilã: stabilirea mãsurilor de desfãºurare a
activitãþii întreprinderii în conformitate cu necesitatea autosusþinerii
economice; aprobarea constituirii din beneficiile planificate ºi utilizarea
fondurilor proprii ale întreprinderii (fondul de rezervã ºi dezvoltare, fondul
mijloacelor circulante suplimentare, fondul pentru investiþii cu caracter
social-cultural, fondul pentru participarea lucrãtorilor la beneficii, fondul
pentru cercetare ºtiinþificã ºi dezvoltare tehnologicã, fondul pentru protecþia
muncii); aprobarea utilizãrii pe destinaþii a creditelor bancare pe care le-a
solicitat; aprobarea modului de repartizare ºi a nivelului preþurilor ºi tarifelor
pentru produsele ºi serviciile din competenþa de aprobare a unitãþilor
economice (pentru cele nesubvenþionate); reactualizarea documentaþiilor de
preþuri ºi tarife în conformitate cu cerinþele pieþei.
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Funcþiunea de personal: aprobarea necesarului de personal pe
meserii, funcþii ºi specialitãþi pentru producþia curentã ºi pentru cea de
perspectivã; recrutarea ºi selecþia personãluui pentru producþia de
perspectivã ºi trimiterea la specializare; aprobarea statului de funcþiuni pe
total ºi pe subdiviziuni organizatorice; aprobarea fondurilor de salarizare pe
total întreprindere ºi pe subdiviziuni organizatorice.

Dincolo de forma enunþiativ-îapidarã a formulãrii competenþelor
decizionale se ascunde un evantai impresionant de decizii care rãmân la
latitudinea de fundamentare ºi adoptare a întreprinderilor, conferându-se
acestora o supleþe ºi o mobilitate deosebitã de acþiune în complexitatea
mecanismului economic.

Operaþionalizarea competenþelor decizionale enumerate mai sus este
practic imposibilã în actualele condiþii de derulare a mecanismului economic
în þara noastrã, datoritã menþinerii urmãtoarelor fenomene negative:
preponderenþa metodelor adminis-ttativ-birocratice de conducere,
determinate de existenþa structurilor rigide în filiera intreprindere-
departament; mentalitatea învechitã a cadrelor de conducere ºi de execuþie
de la toate nivelurile, de a aºtepta, pentru fiecare acþiune întreprinsã, ordine
ºi dispeziþii de la eºalonul superior, reglementãrile financiare în vigoare
care, în numele menþinerii unui raport “sãnãtos” între marfã ºi bani,
restricþioneazã orice iniþiativã productivã, care s-ar dovedi ineficientã pentru
societate.

Atâta timp cât spaþiul de manierã decizionalã este restricþionat de
fenomenele de mai sus, nici o unitate productivã nu va putea ieºi, prin ea
însãºi, din “încâlceala” birocraticã în care îºi desfãºoarã activitatea,
aºteptând mereu soluþii ºi decizii de sus. Considerãm cã experienþa
conducerii totalitare pânã la cele mai mici amãnunte ale vieþii economice
trebuie sã ia sfârºit, dovedindu-ºi cu prisosinþã ineficienþa.



MODALITÃÞI DE REGLARE A PROCESELOR
SPECIFICE PIEÞEI BUNURILOR ªI SERVICIILOR

Ana Maria CIUMARA

Funcþia generalã a sistemului de pieþe specializate interdependente
care alcãtuiesc piaþa economicã este furnizarea de bunuri economice
indispensabile supravieþuirii ºi progresului societãþii. Nucleul pieþei
economico în care se acumuleazã ºi se rezolvã, mai mult sau mai puþin
reuºit, tensiunile create de nevoile obiective ºi subiective ale societãþii, într-
un proces permanent de generare a unor noi aspiraþii de consum este piaþa
bunurilor ºi serviciilor.

În literatura economicã internaþionalã, se apreciazã cã analiza
separatã a pieþei bunurilor ºi serviciilor de celelalte categorii de pieþe, are
destule raþiuni întemeiate, izvorîte din propria ei specificitate: obiectul
tranzacþiilor fiind distinct, mecanismele comune tuturor pieþelor (concurenþa,
cererea ºi oferta, preþurile) funcþioneazã în vederea mdeplinirii unei funcþii
particulare - maximizarea gradului de satisfacere a corerii de consum
solvabile a populaþiei printr-o ofertã corespunzãtoare de bunuri ºi servicii din
partea producãtorilor aflaþi în cãutarea ºi depãºirea profitului normal. Ca
barometru al funcþionãrii pieþei economico în ansamblul sãu, piaþa bunurilor
ºi serviciilor - prin schimburile de mãrfuri contra bani - încheie temperar un
armistiþiu între douã forþe a cãror înfruntare se reia neîncotat în economie,
odatã cu regenerarea Ion cererea de consum ºi oferta de mãrfuri.

Majoritatea autorilor din þãrile est-europene sunt de acord cã statul
trebuie sã joaco un rol activ în funcþionarea pieþei bunurilor ºi serviciilor atât
în perioada reformei, urmãrind transferul respensabilitãþii acesteia în sarcina
agenþilor economici privaþi ºi ameliorarea ei continuã prin cunoaºterea ºi
influenþarea interdependenþelor dintre toate categoriile de pieþe, pentru a
favoriza îmbunãtãþirea condiþiilor necesare unui noti echilibru economic, cât
ºi, într-o mãsurã mai limitatã, dupã aceea. Mijloacole de a-ºi atinge scopul
sunt diverse, dar ele trebuie sã corespundã exigenþelor unor intervenþii de
naturã economicã.

Preeminenþa pieþei bunurilor ºi serviciilor faþã de colelalte pieþe
decurge din rolul pe care li joacã în determinarea nivelului de trai. Dar
reglarea proceselor ei specifice presupune aplicarea de mãsuri care
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depãºesc limitele proprii de cuprindere. Actele normative preconizate prin
reformã trebuie sã priveascã întreg sistemul de pieþe ºi sã se aplice
simultan, condiþii fãrã de care ideea de “ºoc legislativ” va fi compromisã, iar
funcþionarea economiei ºi societãþii grav afectatã.

Ideea cã piaþa funcþioneazã sau funcþioneazã bine numai datoritã
concurenþei pare sã-ºi fi pierdut din actualitate. Mai întâi, pentru cã se
recunoaºte cã producãtorii au ºi interese comune, care li fac mãcar în parte
sã colaboreze. În al doflearând, concurenþa este tot mai limitatã, este, deci,
o concurenþã imperfectã (de tip monopol, oligopel, monopson, oligopson) ºi
aceasta nu este consideratã de unii economiºti drept o stare momentanã,
accidentalã, ce urmeazã a fi corectatã, ci rezultatul unri dezvoltãri normale.

Lipsa unor informaþii pertinente asupra cererii din România ne-a
obligat la aprecierea ei pe cãi indirecte, prin comparaþii, asemãnãtor unor
studii similare realizate de organisme specializate din alte þãri. Am
aproximat nivelul cererii din România ce se cuvenea satisfãcutã prin nivelul
mediu european al consumului din anul 1989. Aceasta deoarece, în timp ºi
spaþiu, existã mari deosebiri în condiþiile de viaþã, ceea ce diferenþiazã atât
de mult cererea, încât ar fi lipsite de realism comparaþii cu perioade an-
terioare din România sau cu anumite þãri.

Desigur, consumul din România poate fi considerat drept cerere
satisfãcutã, în condiþiile ofertei, preþurilor ºi veniturilor din þara noastrã. Deºi
concluziile rezultate din compararea consumurilor din România cu nivelurile
medii europene trebuie întregite cu aspecte referitoare la implicaþiile
diferenþelor existente în condiþiile producþiei ºi consumului (îndeosebi relaþia
productivitatea muncii - venituri - disponibilitãþi pentru consum), considerãm
totuºi cã imaginea asupra stãrii de penurie din þara noastrã Ia care am ajuns
pe o cale indirectã, este concludentã.

Am utilizat, cu rezerve, ºi date statistice referitoare la ofertã.
Diferenþele aritmetice intre consumul mediu european ºi oferta din România
ascund un decalaj de nivel de trai mult mai mare, deoarece cu greu pot
reflecta superioritatea din punct de vedere tehnic ºi calitativ a produselor
oferite pe piaþa occidentalã, faþã de cea româneascã, fãrã a mai aduce în
discuþie ºi alte aspecte, cum ar fi, de exemplu, modul de servire a
cumpãrãtorilor.

Analiza nu s-a efectuat pe tipuri ºi sortimente de mãrfuri, ci pe clase
mari, agregate, intre altele pentru a exprima mai obiectiv starea pieþei în
raport cu categoriile de trebuinþe ºi a evita caracterizarea acesteia potrivit
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gradului de satisfacere a preferinþelor ºi gusturilor specifice anumitor cercuri
de consumatori.

Aceastã rezervã metodologicã s-a impus de la început, întrucât, în
condiþiile de penurie din România, esenþialã este crearea condiþiilor pentru
satisfacerea imediatã a unor necesitãþi primare ale întregii populaþii, în timp
ce posibilitãþile de satisfacere a unor preferinþe subiective reprezintã un
obiectiv secundar al politicilor ce urmãresc echilibrul de pe piaþa bunurilor ºi
serviciilor.

Analiza a fost efectuatã, dupã cum am arãtat, la nivelul anului 1989,
pentru 10 grupe de produse alimentare ºi nealimentare (carne ºi produse
din carne, lapte ºi produse din lapte, peºte ºi produse din peºte, ouã, zahãr
ºi produse din zahãr, fructe ºi produse din fructe, cartofi, cereale, legume ºi
produse din legume, þesãturi ºi confecþii, bunuri de folosinþã îndelungatã,
energie).

Penuria, caracteristicã fundamentalã a pieþei bunurilor ºi serviciilor,
exprimã incapacitatea sistemului de comandã de a echilibra cererea ºi
oferta, adicã de a concilia, pe baze economice, disputa dintre producãtori ºi
consumatori. Echilibrul pieþei bunuri-, lor ºi serviciilor stabilit ex ante prin
planificarea directivã ºi-a coborât în permanenþã nivelul, ajungând sã fie
menþinut prin politica de preþuri ºi salarii, însoþite de mãsuri administrative
de raþionalizare a consumului, ce au urmãrit reducerea forjatã a cererii la
nivelul ofertei insuficiente, obligind marea masã a consumatorilor sã recurgã
la pieþele paralele pentru a supravieþui.

Deºi veniturile populaþiei s-au situat la un nivel destul de scãzut,
penuria s-a manifestat pe piaþã prin existenþa unui mare numãr de produse
deficitare în raport cu cererea solvabilã a populaþieL Caracterul evident al
penuriei demonstrat de permanentizarea cozilor din magazinele ce ofereau
produse de uz curent ºi de oficilizarea listelor de aºteptare la bunurile de
folosinþã îndelungatã, denotã cã populaþia avea nevoie de produsele
respective, în condiþiile în care dispunea de capacitate de platã pentru
cumpãrarea lor. Ca atare, intenþiile iniþiale de cumpãrare nu au putut fi sa-
tisfãcute, s-au produs substituiri ºi, în mod inerent, economii forþate. Pe
acest fond, s-au manifestat, în plan biologic subnutriþia ºi malnutriþia, iar în
plan psihologic frustrarea ºi apatia. -

În perioada de tranziþie, nivelul de trai foarte scãzut al populaþiei
României nu permite scãparea de sub control a raportului dintre cerere ºi
ofertã pentru bunurile de consum ºi serviciile de bazã necesare populaþieL
încetarea funcþionãrii vechilor instrumente directe de reglare, în condiþiile în
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care noile instrumente indirecte încã nu au fost create sau nu funcþioneazã
corespunzãtor, poate arunca unele pãturi ale populaþiei mult sub limita de
sãrãcie.ÞinInd seama cã în perioada de tranziþie la economia de piaþã se
produc importante transferãri de populaþie din vechile locuri de muncã în
altele noi - cu inevitabile întreruperi temperare ale activitãþii - cã atât agenþii
economici, cât ºi populaþia urmeazã sã îºi modifice modul de reacþie la
stimulii economici, cã se produc importante perturbãri în sistemul de preþuri
ºi în raporturile cu piaþa externã, îmbunãtãþirea raportului dintre cerere ºi
ofertã este un obiectiv important al reformei

Instrumentele directe de reglare a raportului dintre cerere ºi ofertã nu
pot fi eliminate în totalitate, înainte de a se crea întreg sistemul de pieþe
economice. În paralel, este necesarã o perioadã de experimentare a
instrumentelor indirecte, de adaptare a acestora la condiþiile specifice
economiei româneºti, un timp pentru ca instituþiile abilitate ce utilizarea
instrumentelor indirecte sã realizeze o intervenþie eficientã, bazatã pe
principiile economiei de piaþã. De asemenea, populaþia îºi modificã într-un
timp mai îndelungat obiceiurile ºi deprinderile de consum, pe când
rapiditatea care se. cere transformãrilor din perioada de tranziþie riscã sã
producã perturbãri semnificative ale consumului.

Unul din capitolele lucrãrii examineazã-problematica demonopolizãrii
ºi privatizãrii economiei naþionale, procese de mare importanþã pentru
tranziþia spre economia cu o piaþã a bunurilor ºi serviciilor dezvoltatã. Starea
dominantã de funcþionare a pieþei în condiþii de monopol ºi oligopel a fost
iiustratã cu datele concrete ale anului 1989, furnizate de departamentele
materialelor de construcþii ºi industriei electronice, electrotehnice ºi
mecanicii fine. Drept suport de complementaritate metodologicã, analiza
statisticã a fost întregitã cu infonnaþii privind evoluþia procesului de creare în
economie a unui sector privat, dupã apariþia Decretului-Lege nr.54/1990,
Incercin-du-se o evaluare a mentalitãþii antreprenoriale pe provincii istorico
ºi judeþe ºi a înclinaþiei noilor ffitreprinzãtori spre desfãºurarea de activitãþi
proprii sectoarelor de producþie sau servicii în acest cadru, se aratã cã
pentru succesul reformei economico trebuie sã se recurgã concomitent la
ambele mijloace: se poate realiza demonopoliza-rea producþiei materiale
prin privatizare, tot aºa cum privatizarea desfiinþeazã în general monopolul
public ºi în particular, monopolul producãtorului importanþã iniþierii ºi
susþinerii celor douã procese economico rezultã din faptul cã ele joacã un
rol decisiv pentru crearea concurenþei, regula de joc nr.l a economiei de
piaþã. Paºii spre demonopolizare ºi privatizare ne îndepãrteazã de
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economia de monopol. În acelaºi scop, legile împetriva monopolului ºi
pentru o concurenþã loialã ar avea rostul lor în efortul de aºezare a
economiei naþionale pe baze noi

În curs de desfãºurare, procesul de tranziþie la economia de piaþã
face necesare transformãri de substanþã în domeniul pieþei bunurilor ºi
serviciilor, deºi aceasta nu a putut fi suprimatã nici un moment din întreaga
perioadã a ultimilor 45 de ani, îndeosebi prin segmentul sãu care privea
consumul populaþiei. Dar, gãsirea cãilor de eliminare a numeroaselor
distorsiuni ale funcþionãrii ei, datorate influenþelor vechiului mecanism
centralizat al economiei, petrivnic manifestãrii libere a legilor pieþei, face
oportunã, dupã pãrerea noastrã, orice cercetare ce îºi propune acest scop,
deci, sperãm, inclusiv studiul nostru..



FUNCÞIILE PIEÞEI FORÞEI DE MUNCÃ; MECANISME
DE ASIGURARE A OCUPÃRII FORÞEI DE MUNCÃ
ªI DE ORIENTARE PROFESIONALÃ A ACESTEIA

Dorin JULA

Studiul “Funcþiile pieþei forþei de muncã; mecanisme de asigurare a
ocupãrii forþei de muncã ºi de orientare profesionalã a acesteia” (parte
integrantã a programului “Cerinþe ale asigurãrii echilibrului economic în
condiþiile liberei iniþiative ºi concurenþei pe piaþa internã”) a fost conceput ºi
realizat în douã etape. Într-o primã abordare au fost examinate principalele
teorii ºi modele care explicã fenomenele de pe piaþa muncii ºi
fundamenteazã politicile specifice acestui domeniu, urmãrindu-se, totodatã,
clarificãrile conceptuale necesare ºi analiza unor experienþe naþionale
privind mãsurile promovate împotriva agravãrii ºomajului ºi pentru protecþia
socialã a ºomerilor.

Într-o a doua parte a studiului s-a încercat o analizã a factorilor care
influenþeazã dimensiunea corerii ºi ofertei de forþã de muncã, precum ºi
prezentarea unor mãsuri ºi mecanisme ce ar putea fi utilizate în aceastã
perioadã, în vederea asigurãrii ocupãrii, a menþinerii echilibrului necesar pe
piaþa muncii.

În domeniul ocupãrii, în ultimele decenii, în þara noastrã s-au
manifestat anumite fenomene de ale cãror consecinþe trebuie sã se þinã
seama în proiectarea cadrului general de rezolvare a situaþiilor care pot sã
aparã pe piaþa muncii.

Ca efect direct al ritmurilor diferenþiate înregistrate în procesul
creºterii economice, populaþia ocupatã a cunoscut importante modificãri de
structurã, ceea ce a dus la formarea de noi tipelogii de distribuþie a
resurselor de muncã pe ramuri ºi subnunuri ale economiei naþionale, pe
profesiuni ºi domenii de specializare.

Astfel, la mijlocul decontului VI, începe puternic procesul de
dezagrarizare a forþei de muncã (dacã între 1950-1955 agricultura creeazã
3023 mii noi locuri de muncã, în urmãtorii 5 ani pierde 277,9 mii ºi tendinþa
se va accentua, ajungându-se ca numai în perioada 1971-1975 populaþia
ocupatã în agriculturã sã scadã cu 1,01 mii. persoane).
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Un alt proces iniþiat în aceastã perioadã (deconiul VI) ºi care se va
accontua în etapele urmãtoare, este sporirea numãrului salariaþiior ºi a
ponderii lor în totalul populaþiei ocupate, în special pe seama creºterii
puternico a numãrului muncitorilor (În 1950, salariaþii depãºeau cu puþin
25% din populaþia ocupatã ºi vor ajunge la peste 50% în 1970 ºi la aproape
3/4 în 1989. Din sporul de peste 5,8 mii. persoane al numãrului salariaþiior,
5,1 mii. a reprezentat creºterea numãrului muncitorilor). Evoluþia color doi
indicatori înregistreazã o modificare semnificativã de ritm în anii ‘80.

Aceastã abordare a problemei dezvoltãrii economice a dus la o
creºtere a ponderii populaþiei ocupate în industrie de la 12,0% în 1950 la
circa 37% spre sfârºitul deceniului K ºi o reducere masivã a numãrului ºi
ponderii populaþiei ocupate în agriculturã - în acelaºi interval de Ia 3/4 la
puþin peste 1/4 - în totalul populaþiei ocupate.

Aceste tipologii sunt asemãnãtoare celor înregistrate în þãrile est-
europene, care au promovat un model de creºtere pernind de la teza privind
necesitatea industrializãrii forþate.,-.-.

În analiza structurilor de ocupare pe ramuri ale economiei naþionale,
în studiile de specialitate se acordã o atenþie deosebitã sectorului terþiar,
deoarece ponderea acestui sector în totalul populaþiei ocupate este unul
dintre principalii indicatori de apreciere a nivelului de dezvoltare economicã.
În þara noastrã, sectorul terþiar (transporturi ºi telecomunicaþii, circulaþia
mãrfurilor, prestãrile de servicii pentru populaþie, gospodãria comunalã ºi
locatrvã, invãþãmânt, culturã, artã, ºtiinþã, ocrotirea sãnãtãþii, administraþia
º.a) deþin circa 26% din populaþia ocupatã. În aprecierea diferenþei mari
care existã intre România ºi þãrile dezvoltate economic - în care sectorul
terþiar asigurã locuri de. muncã pentru mai mult de jumãtate din populaþia
ocupatã - trebuie sã se þinã seama atât de dezechilibrele existente intre
structurile de producþie (structuri care prin intermediul productivitãþii muncii
determinã repartizarea forþei de muncã pe domenii de activitate), cât ºi de
elemente cum ar fi: metodologia privind cuprinderea diferitelor activitãþi
specializate în ramuri de producþie; lipsa sau dimensiunile reduse ale unor
activitãþi care nu-ºi justificau expansiunea în condiþiile mecanismului econo-
mic promovat înainte de 1989 (de exemplu, activitãþile care þin de sistemul
de credit, bãncile, bursele de valori ºa, nu deþin o pondere însemnatã în
contextul planificãrii centralizate prin mecanisme administrative, spre
deosebire de sistemul economiei de piaþã, în care cunosc o deosebitã
amploare). Toate acestea subdimensioneazã rolul sectorului terþiar în
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procesul ocupãrii forþei de muncã ºi impun anumite rezerve în utilizarea
comparaþiilor internaþionale.

Situaþia existentã în domeniul ocupãrii (niveluri atinse, structuri pe
ramuri ºi pe activitãþi), o serie de fenomene care se manifestã atât în
economia naþionalã, cât ºi pe. planul relaþiilor internaþionale, influenþeazã
procesele specifice pieþei naþionale a forþei de muncã.

Astfel, extinderea relaþiilor caracteristice acestei pieþe se justificã, pe
de o parte, prin apariþia unui context favorizant în spaþiul economic naþional,
iar pe de altã parte, prin cerinþa acoperirii unor funcþii specifice. Printre
acestea: mãsurarea valorii forþei. de muncã (evaluarea având loc în
procesul fixãrii salariului); mijloc de echilibrare a cererii cu oferta de forþã de
muncã; mijloc de semnalizare a abaterilor. De asemenea, creºterea
(previzibilã) a ratei ºomajului este însoþitã de intensificarea funcþiei de se-
lecþie a mâinii de lucra.1 Potrivit acestei funcþii, piaþa pelarizeazã forþa de
muncã în raport cu expunerea la riscul de ºomaj ºi dificultatea de
reintegrare - denumite de J. Freyssinet2 “vulnerabilitate”, “ respectiv
“ocupabilitate”.

Situaþia existentã pe piaþa naþionalã a forþei de muncã prezintã o
suficientã complexitate pentru a impune un grad sporit de dificultate ºi
incertitudine oricãrei previziuni a efectelor desfãºurãrii unei politici active în
acest domeniu. Cu toate acestea, prevenirea ºi limitarea dimensiunii
ºomajului, ca ºi atenuarea consecinþelor sociale ale dezechilibrelor apãrute
pe piaþa muncii, impun conceperea ºi implementarea unui set de mãsuri
specifice. În linii generale, acestea se înscriu în douã orientãri: mãsuri de
gestiune socialã - al cãror efect imediat este reducerea ofertei de forþã de
muncã - ºi de gestiune economicã a ºomajului - care pe termen scurt
implicã un cost ridicat ºi au incidenþã marginalã, însã pe termen mediu ºi
lung îºi aduc o contribuþie semnificativã la menþinerea ocupãrii ºi la crearea
de noi locuri de muncã (c. f. Olivier Marchand - “L’evolution de l’emploi dans
les pays industrialises. Des modeles contrastes de fonctionnement du
marche du travail, în “Futuribles” nr. 146, septembrie 1990, pag 15-49).

Preocuparea pe plan mondial, care considerãm cã ar trebui preluatã
ºi în þâra noastrã, constã în trecerea de la o politicã de reacþie în ceea ce
priveºte piaþa muncii la o politicã activã în acest domeniu. Aceasta are ca
efect faptul cã înainte de a lupta, ca reacþie împetriva efectelor de ordin
                                                          
1 G. Gateau, “Le caracteristique du chomage contemporan”, în Cahiers français, no.

246/mai- juin 1990, p. 12-19.
2.Freyssinet, La chomage, La Decouverte, Paris, 1984.



412

social provocate de ºomaj, este mai eficace adoptarea unor mãsuri active
de prevenire a ºomajului ji, în acelaºi timp, de ajutor al ºomerilor pentru a-ºi
gãsi rapid un loc de muncã. Împiedicarea apariþiei sau, dacã survine,
reducerea duratei ºomajului au drept consecinþã economia de resurse finan-
ciare ºi, prin aceasta, posibilitãþi sporite de alocare, în continuare, a unor
resurse pentru prevenirea ºomajului, deci începutul unui proces de
autosusþinere a dezvoltãrii serviciilor respective.

În primul rând, se pune problema creãrii ºi funcþionãrii unui sistem
informativ ºi de orientare în raportul cerere-ofertã a forþei de muncã. În þãrile
cu economie de piaþã dezvoltatã, existenþa unui astfel de sistem de
informare ºi mediere pe piaþa muncii. asigurã transparenþa ºi flexibilitatea
acesteia. (Sergio Ricca - “Les services de l’employ, BIT, Geneve, 1982).
Apreciem cã, în perioada urmãtoare, în þara noastrã, principalul rol în
informarea privind fenomenele ºi procesele desfãºurate pe piaþa muncii,
pentru înlãturarea rigiditãþii acesteia, a segmentãrii ei ºi evitarea lipsei de
transparenþã, trebuie sã ºi-l asume statul prin organisme specializate þin
subonlinea Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale ºi a organelor
administraþiei locale). În lucrare sunt prezentate structura sistemului acestor
organisme, rolul ºi atribuþiile lor în definirea ºi implementarea unei politici
active de ocupare (stimularea ocupãrii, medierea între ofertanþii ºi solicitanþii
de locuri de munca asigurarea de servicii ºi consultaþii de specialitate pentru
agenþii economici, elaborarea de previziuni, sunt eze ºi evaluãri ale evoluþiei
raportului dintre necesarul ºi resursele de torþã de muncã º.a.). Aceasta nu
împiedicã, ci dimpetriva, presupune manifestarea iniþiativei ºi a altor
organisme ºi agenþi în afara statului, în sprijinirea proceselor vizând
menþinerea echilibrului ocupãrii (de exemplu, în domeniul medierii dintre
cerere ºi ofertã ºi asigurarea transparenþei relaþiilor depe piaþa muncii prin
publicaþii periodico specializate sau rubrici permanente în cotidiene ºi în alte
mijloaco de informare în masã; organizarea de cursuri de pregãtire
profesionalã în specialitãþi cerute pe piaþa muncii º.a.

De asemenea, mãsurile de atenuare a dezechilibrelor pe piaþa muncii
trebuie sã asigure creºterea mobilitãþii profesionale ºi teritoriale.

Printre acestea sunt examinate aspecte privind: indemnizaþiile de
transfer ºi de instalare, în scopul facilitãrii mobilitãþii color aflaþi în pericol de
a-ºi pierde postul; participarea la supertarea cheltuielilor de cãutare a unui
loc de muncã; plata unor subvenþii speciale pentru încadrarea ºomerilor a
cãror activitate este apreciatã în mod deosebit, datoritã naturii acesteia;
organizarea de stagii pentru readaptarea profesionalã; restructurarea
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sistemului de invãþãmlnt ºi formare profesionalã în consens cu cerinþele
actuale ºi de perspectivã ale economiei naþionale etc.

Asigurarea echilibrului pe piaþa muncii a impus conceperea ºi
implementarea unui set de mãsuri prin care sã fie influenþatã oferta de locuri
de muncã, inclusiv în situaga în care posibilitãþile de investiþii sunt reduse,
iar ritmul de creºtere economicã lent în linii generale, aceste mãsuri se
referã la: a) influenþarea duratei vieþii active prin (1) promovarea unor
sisteme mai flexibile de pensionare, (2) prelungirea duratei ºcolarizãrii ºi
modificarea gradului de cuprindere a tineretului în diferite forme de in-
vãþãmlnt sau alte activitãþi, dupã depãºirea virstei minime de intrare în
populaþia activã; (3) întreruperea temperarã a activitãþii ºa.; b) numãrul
zilelor lucrãtoare într-un an calendaristic (reglementãri privind (1) regimul
concediilor, (2) stabilirea numãrului ºi repartiþiei în cursul anului a zilelor de
sãrbãtori legale); c) elaborarea cadrului general privind durata sãptãmânii
de lucru; d) dezvoltarea unor activitãþi cu timp parþial; e) reglementãri privind
suspendarea temperarã a activitãþii din iniþiativa (1) întreprinzãtorului sau (2)
a angajatului; f) reglementãri referitoare la cumulul de funcþii; g) regimul
orelor suplimentare.

Mãsurile destinate limitãrii ºomajului, prin încurajarea încetãrii
activitãþii înaintea virstei legale de pensionare, trebuie adoptate cu prudenþã,
pentru a se evita introducerea unor reglementãri asupra cãrora este dificil
de revenit sunt de preferat mãsuri de pensionare anticipatã cu efect limitat
în timp, care permit modificarea condiþiilor. potrivit noiior circumstanþe. Se
creeazã astfel posibilitatea de a se interveni în mod corespunzãtor, în
vederea atenuãrii unor fenomene contrare celor scontate ºi care pot. sã
aparã sau sã se amplifice ca urmare a promovãrii unor astfel de mãsuri
(scãderea productivitãþii muncii ca urmare a înlocuirii unui personal calificat
cu altul cu mai puþinã experienþã; concentrarea plecãrilor din anumite
ramuri, activitãþi, zone etc.).

Considerãm cã, în actuala perioadã ºi, de asemenea, cel puþin în
viitorul apropiat (1-3 ani), mãsurile de prepensionare ar trebui adoptate doar
pentru. categorii bine precizate de salariaþi în scopul protejãrii unor categorii
defavorizate. Pot fi avute astfel în vedere mãsuri privind prepensionarea
persoanelor care îndeplinesc anumite condiþii de vârstã ºi/sau vechime în
muncã ºi care se gãsesc în situaþia de ºomaj, sau existã riscul unei
asemenea situaþii într-o perioadã apropiatã. De asemenea, reglementãrile
respective pot sã priveascã anumite categorii profesionale.
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În lucrare sunt prezentate ºi alte consecinþe ale prepensionãrii, din
perspectiva corn-pertamentului persoanelor vizate sau prin prisma altor
elemente de cost (pierderi la buget ca urmare a diferenþelor dintre sumele
prelevate prin impozitul pe venituri în cazul persoanelor aflate Ia sfârºitul
activitãþii ºi al celor nou angajate etc.).

În general, se considerã cã reducerea timpului de muncã (prin
reglementãri privind regimul concediilor ºi al duratei sãptãmânii de lucru)
este o mãsurã cu efect semnificativ (ca dimensiune) asupra ofertei de locuri
de muncã. În realitate, exceptind cazul locurilor de muncã în regim continuu,
practica pe plan mondial (recent ºi pe plan naþional) a demonstrat cã agenþii
economici se adapteazã acestor situaþii prin alte mecanisme, fãrã a apela Ia
forþã de muncã suplimentarã (creºterea productivitãþii muncii prin sporirea
dotãrii tehnico sau organizarea superioarã a muncii, apelarea la ore
suplimentare, chiar redimensionarea volumului producþiei ºa.). Reducerea
timpului de muncã are ca efect creºterea ocupãrii doar în condiþiile creºterii
duratei de utilizare a echipamentelor (aspect analizat pe larg în dezbaterea:
“Vive la semaine de quatre jours, în Futuribles nr.118, novembre 1990, pag
75-79 - Dominique Taddei).

Creºterea timpului dispenibil în afara procesului de producþie duce,
potenþial, la creºterea timpului liber ºi, în corelaþie cu aceasta, a consumului
pentru o gamã întreagã de servicii, deci a numãrului angajaþilor în sectorul
respectiv. Funcþionarea acestei scheme de corelare depinde însã de
existenþa unor condiþii favorizante. Chiar în lipsa unor tradiþii în acest
domeniu, dimensiunea cererii este puternic dependentã de nivelul
veniturilor. Reducorea duratei muncii, în condiþiile unor niveluri scãzuteale
veni» turilor ºi în prezenþa unor procese inflaþioniste, este puþin probabil cã
va duce la o sporire a corerii efective pentru serviciile vizate (de turism ºi
agrement, culturã, artã, informare etc.), astfel încât sã aibã loc o creºtere
semnificativã a ocupãrii Pe lângã aceasta, având în vedere faptul cã
aplicarea unor asemenea mãsuri (prin Decretul-lege nr.95/4 martie 1990) nu
a dus la creºterea ocupãrii, ci la reducorea producþiei, considerãm cã,
înperspectiva urmãtorilor ani, nu se mai pune problema unei reducori, în
continuare, a duratei muncii la nivel general, ci, eventual, în cazuri speciale
(munci grele, activitãþi dezagreabile etc.).

Suspendarea temperarã a activitãþii din iniþiativa întreprinzãtorului
este o modalitate de evitare a liconþierilor în condiþii de recesiune, când
existã perspectiva unei redresãri a situaþiei economice. Acest statut
considerãm cã ar trebui instituþionalizat, deoarece prezintã avantaje din
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punctul de vedere al statului (indemnizaþiile sunt plãtite de unitãþfle în
cauzã), al individului (indemnizaþiile primite sunt superioare color de ºomaj)
ºi al întreprinzãtorului (are la dispeziþie o minã de lucru cu calificarea cerutã,
fãrã sã mai superte riscurile ºi costul pregãtirii ºi lipsa de experienþã a noiior
angajaþi).

Rezolvarea pe termen lung a problemelor echilibrului pe piaþa muncii
impune, aºa cum s-a arãtat, adoptarea unor mãsuri de gestionare
economicã a resurselor pe piaþa muncii. În acest cadru pot fi discutate
masuri de creºtere a capacitãþilor fizico de producþie prin încurajarea
investiþiilor. De asemenea, stimularea prin mãsuri de pelincã economicã a
agenþilor economia pentru conservarea locurilor de muncã existente ºi
extinderea lor. Alte mãsuri care pot fi avute în vedere sunt: elaborarea -
folosind exemplul þãrilor din Europa occidentalã - a unor programe pentru
crearea de locuri de muncã în activitãþile de utilitate publicã, organizarea de
ateliere protejate pentru anumite categorii defavorizate de lucrãtori O
mãsurã cu rezultate deosebite în domeniu} ocupãrii, în special în Franþa ºi
Anglia, priveºte acordarea de subvenþii ºomerilor care vor sã întreprindã o
activitate independentã.

Asigurarea împetriva ºomajului este o prevedere complementarã
celorlalte mãsuri de politicã socialã, încercând sã consolideze securitatea
socialã acolo unde îºi înceteazã acþiunea alte instituþii sau forme de ajutor
(în general, de natura pensiilor). Asigurarea împotriva ºomajului are drept
beneficiari persoanele care pierd sau nu pot obþine venituri, deºi sunt
capabile ºi doresc sã munceascã.

Protecþia în caz de ºomaj constituie un important obiectiv social, cu
implicaþii economico ºi politico. În sens restrictiv, aceasta constã în
garantarea unei compensaþii convenabfle în privinþa venitului, în caz de
pierdere a locului de muncã, în împrejurãri independente de voinþa
individului

Considerãm cã legea ºomajului, în actuala formã, are un caracter
tranzitoriu (adap-tat actualelor condiþii economico ºi sociale), cel puþin în
privinþa definirii statutului, duratei ºi nivelului indemnizaþiilor acordate
ºomerilor. Pe mãsura avansãrii programului de reformã, reglementãrile
respective vor trebui adaptate noului context

Pe plan mondial, sistemele de protecþie a ºomerilor asociazã în
general, un regim contributivcu un regim de asistenþã.

Considerãm cã intr-oviitoareimãsurã legislativã ar trebui sã se tacã
distincþie între cele douã forme. Aceasta deoarece în regimul contibutiv,
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nivelul ºi durata indemnizaþiilor (alocate dintr-un fond constituit în cea mai
mare parte din cotizaþii) se stabileºte, în principal, în funcþie de durata
cotizãrii ºi nivelul veniturilor, iar în regimul de asistenþã prioritare sunt
considerentele de ordin social

În funcþie de posibilitãþi, cele douã forme de acordare a indemnizaþiilor
de ºomaj trebuie aliniate practicilor în general aplicate pe plan mondial, ºi
anume raportarea ajutorului în regim contnbutiv la nivelul salariului (în
funcþie de durata cotizãrii) ºi indexarea alocaþiilor în regim de asistenþã la
salariul minim pe economie, necesar pentru o existenþã decentã (cu
diferenþieri pe criterii privind sarcinile familiale, vârsta, vechimea în muncã
ºjl). Introducerea unor asemenea mãsuri va influenþa ºi durata acordãrii
ajutorului de ºomaj.

Mãsurile analizate în acest studiu, privind atenuarea dezechilibrelor
pe piaþa muncii, pe termen scurt (1991-1993), se referã Ia unele situaþii cu
apariþie previzibilã în aceastã perioadã. O serie de aspecte ºi fenomene nu
au fost abordate, sau au fost amintite doar tangentiaL Astfel, dacã apariþia
dezechilibrelor pe piaþa muncii nu este greu de anticipat, dimensiunea
exactã, amploarea ºi întregul complex al consecinþelor sunt dificil de
estimat, în actualul stadiu al analizei.

Fîind riscant de propus o prognozã a numãrului ºomerilor ºi a
evoluþiei acesruiaîn timp, astfel încât calculele respective sã poatã
fundamenta o politicã activã în acest domeniu, în lucrare s-au urmãrit
problemele creãrii cadrului general al rezolvãrii situaþiilor care pot sã aparã
pe piaþa muncii

Evident, mãsurile prezentate trebuie detaliate ºi adaptate în funcþie de
amploarea fenomenelor, de contextul economic, social ºi politic în care vor
evolua procesele respective.



PLANIFICAREA ORIENTATIVÃ ÎN CONDIÞIILE
ACTUALE ALE ECONOMIEI ROMÂNEªTI; CONCEPT,

FUNCÞII, PROBLEME METODOLOGICE

Francisc SZABO

În cadrul programului de cercetare “Planificarea în condiþiile
economiei de piaþã” s-au elaborat douã studii: ‘Concepþii pe plan mondial
privind planificarea economicã” ºi “Probleme metodologice ale elaborãrii
planurilor economiei naþionale”. Ne-am propus sã prezentãm în aceastã
ºedinþã principalele probleme ºi concluzii cuprinse în col de-al doilea studiu.

1. O primã problemã care a fost abordatã se referã la necesitatea ºi
conceptul de planificare în condiþiile actuale ale economiei româneºti în
acest context, s-a arãtat cã necesitatea realizãrii unei planificãri orientative
decurge din rolul pe care aceasta li poate avea în rezolvarea problemelor
deosebit de grele ºi presante, implicate de starea economiei noastre dupã
revoluþia din decembrie 1989. Printre acestea se numãrã: necesitatea
restructurãrii ºi retennologizãrii industriei ºi a celorlalte ramuri, pernind de la
nevoile reale ale economiei ºi cerinþele reducerii energointensivitãþii ºi mate-
rialintensivitãþu acestora, ridicãrii eficienþei lor globale; eliminarea
subdezvoltãrii u-nor zone teritoriale; prevenirea ºi reducorea peluãrii
mediului; dezvoltarea infrastructurii sociale ºi soluþionarea altor probleme
sociale acute etc. Cum însã rezolvarea acestor probleme reclamã
importante resurse materiale, financiare ºi valutare, care • - de regulã - sunt
extrem de limitate, orientarea ºi utilizarea lor într-o anumitã ordine de
prioritate se poate realiza cu eficienþã ridicatã prin crearea unui sistem de
motivaþii - concordant cu obiectivele fundamentale ale planurilor ºi
programelor economiei naþionale - care sã influenþeze ex-ante agenþii
economici în adoptarea propriilor decizii.

2. Deoarece conturarea noului concopt al planificãrii orientative se
poate realiza mai uºor prin schiþarea obiectivelor ºi funcþiilor de bazã ale
acestei activitãþi, în lucrare se fac urmãtoarele sublinieri mai importante:

− între obiectivele majore ale planificãrii macroeconomice indicative ar
putea fi cuprinse: prospectarea viitorului þãrii, analiza atentã a
proceselor economice ºi sociale previzibile, cu luarea în considerare a
tendinþelor pe plan mondial.Pornind de la rezultatele analizelor
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retrospective ºi prospective ar trebui prefigurate: condiþiile interne ºi
externe generale ale dezvoltãrii în urmãtorii ani; evoluþiile posibile ºi
necesare. În diferite sectoare de activitate; procesele privind formarea
veniturilor ºi consumul populaþiei; evoluþiile ºi procesele demografice,
formarea ºi ocuparea forþei de muncã; evoluþiile posibile ºi necesare
ale amplificãrii relaþiilor economice externe; principalele direcþii ale
dezvoltãrii ºtiinþei ºi tehnicii.

− în locul încercãrilor vechiului sistem de planificare, de a regla toate
procesele economico ºi sociale prin decizii centrale, funcþiile de bazã
ale noului tip de planificare macroeconomicã ar putea fi: diminuarea
incertitudinilor în care agenþii economici adoptã propriile decizii;
furnizarea informaþiilor utile asupra celor mai probabile evoluþii ale
pieþei interne ºi externe; evidenþierea principalelor elemente care
asigurã echilibrul dezvoltãrii economiei naþionale - inclusiv a celor ce
pot provoca dezechilibre - ºi fundamentarea, pernind de la acestea, a
mãsurilor adecvate cu rol reglator indirect; concertarea (în mãsura
posibilitãþilor oferite de metodele economico indirecte) acþiunilor
agenþilor economici ºi orientarea lor în direcþia realizãrii obiectivelor
planului economiei naþionale.
Funcþionând potrivit modalitãþilor schiþate, planificarea

macroeconomicã indicativã nu-ºi propune sã domine sau sã înlocuiascã
piaþa, ci sã creeze condiþii pentru acþiunea nestingheritã a mecanismului
acesteia. Planificarea macroeconomicã - susþinutã de acþiunea conjugatã a
unui evantai larg de pirghli fiscale financiar-bancare, monetare ºi valutare -
poate contribui la punerea în valoare a valenþelor liberei iniþiative, a spiritului
întreprinzãtor. Astfel conceputã, planificarea macroeconomicã orientativã nu
se situeazã la antipodul pieþei, ci completeazã acþiunile acesteia în mod
necesar ºi eficient

3. Corespunzãtor conceptului, obiectivelor ºi funcþiilor planificãrii
orientative, au fost concopute trei variante (modele) de planificare
macroeconomicã orientativã.

a) Prima variantã are ca principale caracteristici: planul cuprinde
alãturi de obiective orientative ºi unele prevederi obligatorii, ferme, nu numai
pentru puterea executivã, ci ºi pentru agenþii economici care se vor angaja -
prin contract - la realizarea prevederilor respective.

Imprimarea unui caracter ferm (obligatoriu) unei pãrþi din obiectivele
planului economiei naþionale ar urma sã se facã, pentru o perioadã limitatã,
prin lansarea unor comenzi de stat (guvernamentale ºi locale) în vederea
producerii ºi livrãrii (prestãrii) unor cantitãþi de mãrfuri (servicii ºi lucrãri)
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necesare populaþiei, consumului productiv, apãrãrii, experturilor angajate
prin acorduri interguvernamentale, creãrii sau reconstituirii rezervelor de
stat, realizãrii obiectivelor de investiþii la care participã ºi statul (inciusiv a
celor executate prin cooperare internaþionalã). ‘

Pentru prevenirea cazurilor de încãlcare a autonomiei decizionale a
agentilor economici ºi a “regulilor de joc” specifice economiei de piaþã,
comenzile de stat ar urma sã fie lansate nu pe cãi administrative, ci pe bazã
de concurs ºi licitaþie.

În cazul unor obiective (acþiuni, programe) de importanþã naþionalã,
care vizeazã “ dezvoltarea economico-socialã a anumitor zone teritoriale se
pot încheia - potrivit propunerilor formulate în studiu - contracte de plan
(convenþii regionale) între guvern ºi prefecturile judeþene interesate.

b) în a doua variantã, documentul de plan angajeazã numai puterea
executivã ºi sectorul public, iar intervenþiile statului în economie (inciusiv
pentru sectorul privat) se realizeazã prin pârghii indirecte.

În cazul acestui procedeu de planificare, guvernul îºi afirmã public
decizia de a realiza obiectivele planului în mãsura în care aceasta depinde
de eL Planificarea fiind orientativã, ea nu poate crea obligaþii pentru sectorul
privat Totuºi, abordarea complexã a problematicii planificãrii pe ansamblul
þãrii face necesarã stabilirea ºi evidenþierea principalelor componente
(tendinþe) ce privesc dezvoltarea sectorului privat O atare abordare va
deveni tot mai necesarã pe mãsura creºterii ponderii sectorului particular în
economie.

Aceastã variantã de planificare, de tipul planificãrii cooperante (cu
rezultate concludente în unele þãri, îndeosebi în Japonia) - caracterizatã
printr-un dialog între organele guvernamentale ºi reprezentanþii agenþilor
economici privaþi pe tot parcursul pregãtirii proiectelor de plan ºi printr-un
schimb reciproc de informaþii - poate conduce la evidenþierea ºi eliminarea
eventualelor contradicþii ºi incompatibilitãþi dintre obiectivele preconizate la
nivel microeconomic ºi la nivel macroeconomic.

c) A treia variantã se concretizeazã prin aceea cã planul economiei
naþionale constituie un ghid pentru acþiunile guvernului, agenþiior economici
ºi sociali, cuprinzând numai obiective orientative.

În aceastã variantã, documentul de plan are o funcþie mai mult
strategicã; planul reprezintã o expunere a principalelor probleme, prioritãþi,
direcþii de acþiune, constituind forma prin care naþiunea îºi defineºte viitorul.

În concepþia acestui model, planul servind în calitate de “ghid pentru
acþiune”, organele guvernamentale competente ar urma sã punã la
dispoziþia agenþiior economici toate informaþiile rezultate din studiile
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prospective, inclusiv cele referitoare la principalele probleme (dezechilibre,
contradicþii etc.) care pot apãrea în perioada de plan pe pieþele interne ºi
internaþionale, dar nu vor oferi ºi soluþii. Modalitãþile de acþiune vor fi lãsate
la latitudinea agenþiior economici.

4. În lucrare s-au examinat de asemenea modalitãþile în care statul ar
trebui sã acþioneze, prin pirghii indirecte, economico, pentru orientarea
agenþiior economici spre realizarea obiectivelor din planurile economiei
naþionale. Au fost formulate douã principii: primul se referã la necesitatea
renunþãrii la practica sprijinirii unitarilor falimentare ºi trecerea hotãrîtã la
recompensarea raþionalã (preferenþialã) a unitãþiior viabile, cu performanþe
calitative de virf; al doilea principiu vizeazã - pentru pãstrarea unui climat de
stabilitate - menþinerea neschimbatã, pe o duratã de timp justificatã
economic, a regimului general de aplicare a pârghiiior economice, uimind ca
orice modificare sã se opereze potrivit unor reguli prestabilite ºi numai în
mãsura în care este impusã de corinþele înfãptuirii orientãrilor fundamentale
ale planului

Capitolul final al lucrãrii analizeazã mecanismele de stabilire ºi de
convenire la nivel naþional a obiectivelor dezvoltãrii social-econmice,
mecanisme concopute pentru un plan pe termen mediu.

5. În încheierea acestei intervenþii, supunem atenþiei dumneavoastrã
urmãtoarele modalitãþi de transpunere în practicã a noului tip de planificare:

a) Trecerea la elaborarea unor prognoze ºi programe prioritare pe
termen lung ºi întocmirea, pe baza lor, a unui plan strategic pe patru sau pe
trei ani (1992-1995 sau 1993-1995), care sã permitã încadrarea acþiunilor
curente, a planurilor anuale de dezvoltare economicã ºi socialã, într-o
viziune de perspectivã, conferând deciziilor ma-croeconomico curente mai
multã coerenþã ºi eficienþã. Printre urgenþe se menþioneazã elaborarea unui
program de dezvoltare a bazei energetico a þãrii ºi, strâns legat de acesta, a
programului de modernizare a structurilor de ramurã ºi teritoriale ale econo-
miei.

b) Þinând seama de penuria de resurse energetico ºi de materii
prime, se apreciazã cã, într-o primã etapã, ar fi recomandabilã folosirea în
planificarea anualã a “modelului I” care ar urma sã aibã ca o componentã
esenþialã comenzile de stat.

c) Pe mãsura depãºirii perioadei de tranziþie de la economia
monopolist-statalã la economia de piaþã dezvoltatã, a dobândîrii unei
experienþe pozitive în planificarea strategicã macroeconomicã orientativã pe
termen mediu, ar fi de dorit sã se examineze opertunitatea practicãrii în
paralel a planificãrii anuale.



ELEMENTE DE FUNDAMENTARE A POLITICII
REGIONALE ÎN ÞARA NOASTRÃ

Narciza-Adela NICA

Pentru colectivul nostru de cercetare, acest domeniu de preocupãri
nu este total nou, colectivul ocupându-se ºi în perioada anterioarã de
studierea problemelor dezvoltãrii teritoriale. Informaþiile obþinute prin luãrile
directe de contact cu realitãþile din teritoriu cu ocazia cercetãrilor efectuate
în acea perioadã ne-au permis sã constatãm implicaþiile negative pe care le
are asupra desfãºurãrii activitãþilor din teritoriu, aplicarea unor hotãrîri care
ignorau, pe de o parte, complexul sistem de interrelaþii din teritoriu iar, pe de
altã parte, voinþa localã ºi cea a agenþilor întreprinzãtori

Am invocat aceastã experienþã ca argument, de ordin empiric e drept,
pentru susþinerea ideii cã formularea obiectivelor politice strategico ale
reconstrucþiei economice a României trebuie sã fie însoþitã de o gândire
temeinicã privind concretizarea acestora în spaþiul geografic ºi social, sau,
altfel spus, cã în politica generalã a statului, politica regionalã trebuie sã îºi
gãseascã locul cuvenit, pe mãsura importanþei acesteia.

Încã cel puþin douã argumente pot fi invocate pentru recunoaºterea
apertului funcþional important al politicii regionale la realizarea obiectivelor
politicii generale.

Primul argument poate fi prezentat sub forma unui raþionament
predictiv prin care. se relevã implicaþiile profunde în plan social ºi spaþial
care ar fi consecutive opþiumlor. strategico ale programului de reformã
prevãzut pentru þara noastrã. Pentru exemplificare, am prezenta doar lanþul
logic al restructurãrii economiei pe sectoare ºi ramuri de activitate. Acest
proces de restructurare economicã - întreprins în scopul redina-mizãrii
creºterii economice - presupune modificãri în volumul de activitate a ramu-,
rilor, dar activitatea din ramurã este realizatã de o serie de întreprinderi;
momentul concretizãrii procesului de redimensionare a ramurii este acola’ al
nominalizãrii unitãþii economico care urmeazã sã se închidã, sã îºi
diminueze activitatea ori sã se reprofileze. Din acest moment începem sã
înþelegem cã, practic, suntem la încoputul unui ºir întreg de situaþii,
fenomene, procese aflate toate în înlãnþuire directã sau derivatã cu destinul
respectivei unitãþi economice, deoarece ea se situeazã, de cele mai multe
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ori,. În pezitia unui nod al unei întregi reþele formate din infrastructura din
teritoriu, din alte unitãþi aflate pe filiera relaþiilor de aprovizionare ºi
desfacere a producþiei; de aceastã unitate îºi leagã existenþa o întreagã
structurã profesionalã a populaþiei din zonã, ea determinã nivelul veniturilor
ºi stilul de viaþã al unui întreg segment de pepu-laþie din împrejurimi.

Iatã cum aceastã acþiune reformatoare întreprinsã ca o etapã
necesarã în vederea realizãrii obiectivelor strategico economico are efecte
difuzate într-un numãr mare de paliere ale societãþii ºi pe o zonã relativ
extinsã din teritoriu. Cele arãtate mai sus demonstreazã cã procesul ce se
declanºeazã prin modificarea activitãþii unei unitãþi economico are
dimensiuni complexe, mergând dinspre economic spre social, dar are mai
ales o dimensiune spaþialã, difuzându-se ca o undãpe o porþiune din
teritoriu, pânã acolo unde se aflã ultimele elemente cu care se
intercondiþioneazã. Astfel, realizarea obiectivului de redinamizare a creºterii
economice pe calea transformãrii structurii economico conduce, în cote din
urmã, la restructurarea teritorialã a activitãþii economico ºi sociale. ªi dacã
acest proces se suprapune pe unele disfunctii existente deja în teritoriile
respective, atunci apar dezechilibre regionale puternice. Manifestarea aces-
tora poate fipreintâmpinatã dacã acþiunea economicã va fi însoþitã de o
bunã cunoaºtere a realitãþilor zonale ºi mai ales de acþiuni specifice politicii
regionale.

Un alt argument pe care l-am invoca pentru a susþine necesitatea
unei politici regionale, mai ales în condiþiile actuale ale reformei, este dedus
din experienþa altor þãri care, aflându-se în condiþii relativ asemãnãtoare cu
cote de la noi - cote ale reconstrucþiei þãrii - au acordat prioritate exclusivã
criteriilor economice, cedind-tentaþiei de a acþiona în sensul maximizãrii
imediate a eficienþei unor investiþii. În acest scop, au optat pentru
localizarea acestor investiþii în acole regiuni care dispuneau deja de un
aparat industrial ºi de o infrastructurã bine pusã la punct; consecinþa a fost
cã rezultatele economico globale pozitive s-au obþinut cu preþul unor
agravãri, chiar exacerbãri, ale disparitãrilor regionale care puteau - în timp -
sã acþioneze spre anularea avantajelor obþinute pentru moment’

Am considerat cã asemenea experienþe negative parcurse de unele
þãri trebuie sã constituie un semnal de alarmã ºi o atenþionare pentru ca
judecãþile din sfera politicii regionale sã nu lipseascã din formularea
obiectivelor reformatoare.

Lucrarea colectivului nostru a fost conceputã pentru a susþine aceastã
idee, încor-cind sã furnizeze unele elemente pentru jalonarea conþinutului
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politicii regionale în þara noastrã în perioada tranziþiei ºi dupã aceastã
perioadã.

Fiind convinºi noi înºine de legitimitatea existenþei unei politici
regionale în con* textul ºi în logica politicii generale a statului, am procedat,
în faza iniþialã a cercetãrii noastre, la un larg proces de documentare
orientat în principal în douã direcþii complementare.

Prima direcþie a constituit-o studierea aspectelor teoretice privind, în
general, acþiunea regionalã: concoptele utilizate în acest domeniu (pelitica
regionalã, planificarea regionalã, planificarea teritorialã, politica de
amenajare a teritoriului); conþinutul politicii regionale, respectiv modul cum
se împletesc cote douã componente de bazã ale politicii regionale-pelitica
economicã ºi politica de amenajare a teritoriului Un domeniu asupra cãruia
s-a insistat a fost col al locului ºi importanþei acordate planificãrii regionale -
ca tip de acþiune ºi sistem instituþional De asemenea, s-a acordat o atenþie
specialã problemei spaþiilor geografico care constituie obiect al acþiunilor
politicikn* regionale, orientînd studiul spre indicatorii pe baza cãrora se
poate semnala existenþa unor dificultãþi în dezvoltarea diferitelor zone,
criteriile conform cãrora se pot delimita anumite zone - problemã, durata
existenþei lor º a

O a doua direcþie în care s-a îndreptat corectarea a fost studierea
experienþa practice a unor þãri cu economie de piaþã în politica regionalã:
locul ei în politica globalã a acestor þãri, obiectivele ce ºi le propun politicile
regionale ale acestor þãn, peritia autoritarilor guvernamentale ºi locale faþã
de problemele de ordin regional, instrumentele ºi cãile de acþiune în politica
regionalã actualã a diferitelor þãri, similitudinile ºi deosebirile dintre situaþiile
economico, tehnologico, sociale ale acestor þãri ºi þara noastrã, mãsurile
concrete de politica regionalã aplicate în situaþii asemãnãtoare cu cele din
þara noastrã.

Continuând documentarea, într-o etapã ulterioarã, am extins ºi
aprofundat cercetarea pe de o parte asupra originii ºi naturii problemelor
regionale, iar pe de altã parte, asupra diverselor mãsuri de politicã regionalã
adoptate, analizate de aceastã datã din perspectiva opertunitãþii lor, a
avantajelor ºi incovenientelor acestor mãsuri, a rezultatelor ºi eficienþei lor.
Ne erau necesare aceste elemente pentru ca sã putem argumenta - atât din
punct de vedere obiectiv, cât ºi subiectiv - necesitatea conturãrii unei politici
regionale în þara noastrã în actualele condiþii ale economiei de piaþã,
precizând în linii mari tipurile de acþiune, spaþiul de acþiune, obiectivele ce
se pot stabili, gradul de implicare a sistemului instituþional în realizarea
acestor obiective.
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Elemente utile ne-a furnizat studierea însãºi a genezei politicii
regionale ºi a evoluþiei ei pe mãsura schimbãrilor realitãþilor economico ºi
politico interne ºi internaþionale.

Astfel, am considerat semnificativ faptul cã prima preocupare pentru
diferenþierea ºi diversificarea politicii economico în funcþie de un element
nou - factorul spaþial - s-a manifestat în perioada ce a urmat crizei
economico din anii 1919-1930. Pentru relansarea economiei din zona de
sud-est, Statele Unite ale Americii au înregistrat prima tentativã
guvernamentalã de a influenþa localizarea în spaþiu a activitãþiior, creînd un
organism guvernamental care sã se ocupe de realizarea acestui obiectiv
(Tennessee Valiey Authority). Aceasta este consideratã a fi prima încercare
modernã de planificare regionalã, deoarece pânã în acol moment se
considera cã repartizarea activitãþilor - în condiþiile economici concurenþiale
- se face exclusiv sub influenþa condiþiilor naturale ºi ale intereselor
individuale.

Curând au apãrut noi încercãri de concretizare a politicii economico în
funcþie de specificul activitãþilor unor regiuni Acestea au fost realizate în
cursul aniior’30 în Anglia - prin ele urmãrindu-se sã se acorde ajutor
bazinelor miniere ce fuseserã afectate de crizã - ºi în Italia, care a creat un
program de ajutorare a dezvoltãrii regiunii Mezzogiorno.

Era astfel marcat momentul înþelegerii pentru prima datã a faptului cã
inegalitãþile dintre nivelurile de dezvoltare a regiunilor pot genera conflicte
de un tip nou, pe bazã geograficã ºi cã, în consecinþã, ele nu pot fi neglijate
de factorii politici. Nu pot fi. neglijate deoarece dezechilibrele regionale
reflectã, de fapt, slãbiciunilor economico, generând totodatã instabilitate
politicã.

Creatã în scopul de a atenua unele disfunctii sau a preîntâmpina
apariþia altora, prin sprijinirea zonelor în dificultate, politicã regionalã este
asemuitã cu o politicã “de asistenþã socialã”1, care încearcã sã contribuie la
asigurarea în toate teritoriile a unor condiþii de viaþã cât mai apropiate. Fiind
vorba de încercarea ca - prin mijloaco spe-cifico - sã se recreeze condiþiile
zonale ale libertãþii umane, trebuie sã se recunoascã politicii regionale,
drept atribut propriu, interesul sperit (în comparaþie cu politicã economicã
sau sectorialã) pentru asigurarea unei justiþii sociale; relaþia ei cu aspectele
privind calitatea vieþii cotãþeniior este mult mai evidentã.

Complexitatea problemelor economico de dupã col de-al doilea rãzboi
mondial, pe de o parte, ºi progresele realizate de statistica regionalã, pe de

                                                          
1 V. Ph. de Castelbajac ºi J. Monod, L’amenagement du territoire, PUF, 1971.
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altã parte, au fost douã premise care au favorizat extinderea preocupãrilor
pentru relevarea dimensiunilor spaþiale ale unor proiecte economice din acei
ani Aºa se face cã stabilirea obiectivelor de politicã economicã a început sã
fie însoþitã în aproape toate þãrile vest-europene de grija pentru amenajarea
teritoriului; prezenþa acestor douã dimensiuni constituie e-senþa politicii
regionale contemperane. Din experienþa diferitelor þãri am reþinut cã nu este
suficient ºi nici util ca politica economicã ºi politica de amenajare a
teritoriului sã existe ca douã preocupãri paralele, ci este foarte important ca
între ele sã existe relaþii de coordonare (ca în majoritatea þãrilor vest-
europene) sau chiar de integrare (ca în cazul Franþei).,

De altfel, eforturi pentru a generaliza în toate þãrile cu economie de
piaþã din lume concepþia unificatã a unei politici globale a dezvoltãrii a
întreprins chiar Organizaþia Naþiunilor Unite care, în cadrul celui de-al doilea
Deceniu pentrudezvoltare, ã organizat (în 1973) o reuniune a unor experþi
planificatori internaþionali1, specializaþi în planificarea dezvoltãrii economice
ºi a amenajãrii teritoriului Tema acestei reuniuni “ a fost “Integrarea
planificãrii economico ºi a amenajãrii teritoriului” ºi a prilejuit schimburi de
vederi în probleme teoretico ºi practico privind componentele politicii
regionale.

Preocuparea pentru aceastã conlucrare între cele douã laturi ale
politicii regionale a apãrut în urma unor situaþii - nu puþine la numãr - din
unele þãri unde, stabilin-du-se orientãri independente pentru cele douã tipuri
de activitãþi, au rezultat obiective ale politicii economico care veneau în
contradicþie cu cele ale politicii de amenajare a teritoriului; au apãrut stãri
conflictuale cu consecinþe în plan social, ecologic, pro-vocind dezechilibre
intre nivelurile de dezvoltare a regiunilor.

În prezent, aproape cã nu existã þarã cu economie de piaþã care sã nu
resimtã nevoia de a dispune de elemente regionale, spaþiale când îºi
elaboreazã politica economicã ºi socialã, politica regionalã devenind -
conform aprecierii fãcute încã în. 1977 de specialiºtii în domeniu ai
Organizaþiei pentru Cooperare ºi Dezvoltare Economicã - sectorul principal
al politicii naþionale”2. Conform acoloraºi specialiºti, “pelitica regionalã va
rãmâne pentru mult timp o preocupare permanentã”, menþinindu-ºi ca o-
biectiv cardinal realizarea unui echilibru intre nivelurile de dezvoltare
economicã ºi socialã a diferitelor regiuni din teritoriul naþional.

                                                          
1 Din Brazilia, Columbia, Israel, Japonia, Nigeria, Olanda, Polonia, Spania, Statele Unite

ale Americii, Ungaria.
2 V. “Les Politiques regionale, Perspectives actuelles”, Organisation de Cooperation et

de Developpement Economique, 1977.
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Pornind de la aceste aprecieri, am incoput demersul nostru referitor la
punctarea conþinutului unei posibile politici regionale în þara noastrã. În
abordarea politicii regionale am distins douã paliere:

− unul obiectiv - cel al realitãþii concrete geografice, economico,
tehnice, sociale din teritoriu;

− unul subiectiv - cel al atitudinii manifestate de sistemul instituþional
faþã de aceste realitãþi

Referitor la primul aspect, ne-am pus întrebarea dacã existã în þara
noastrã, în prezent, condiþii de ordin obiectiv care ar îndreptãþi manifestarea
preocupãrii de a completa mãsurile de politicã economicã cuprinse în
programul de reformã cu acþiuni specifice din arsenalul politicii regionale.

Pentru a rãspunde la aceastã întrebare trebuie mai intlisubliniat cã
întreaga configuraþie a spaþiului naþional, precum ºi localizarea activitãþilor în
teritoriul þãrii noastre sunt marcate de voluntarismul politicii regionale
practicate în perioada conducerii centralizate a þãrii. Contrar celor aºteptate,
în urma acelor intervenþii care au ignorat cerinþele ºi posibilitãþile reale de
dezvoltare a diferitelor regiuni, au apãrut o serie de disfuncþii în interiorul
anumitor zone, s-au manifestat ºî continuã sã se manifeste 0 dezechilibre
între diferite zone geografice, intre mediul urban ºi mediul ruraL Numai
existenþa acestora ºi ar fi suficientã pentru a apela la mãsuri de acþiune
specifice politicii regionale. Dar se mai impune o grijã în plus, aceea ca
procesele din zonele de conversie care vor apare în mod necesar ca
urmare a aplicãrii reformei economice fie sã nu se suprapunã pe zone deja
fragile, fie ca, prin opþiunile privind localizãrile unor activitãþi, sã nu genereze
noi situaþii conflictuale (prin neluarea în seamã a unor nevoi din teritoriu sau
a unor infrastructuri existente). Numai o politicã regionalã bine articulatã cu
politicã economicã va permite ca perioada de restructurãri sã nu fie una
burversantã ci, dimpetrrvã, una de atenuare a conflictelor ºi absorbþie a
traumatismelor.

Dacã, din punct de vedere al condiþionãrii obiective, politicã regionalã
îºi gãseºte uºor justificarea, aspectul subiectiv necesitã discuþii mult mai
ample.

În practica acþiunii regionale din diferiteþãri a existat ºi continuã sã
semanifesteo permanentã confruntare Intre douã atitudini relativ opuse
referitoare la opertunitatea influenþãrii de cãtre puterile publice a localizãrii
în teritoriu a anumitor activitãþi.

Pe de o parte, este doctrina liberalã sau neo-liberalã, care invocã
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eficienþa economicã1, susþinind cã o întreprindere, dacã este sãnãtoasã,
poate superta o localizare.nouã propusã prin politicã regionalã, fãrã sã
necesite ajutor daca nu poate asta, înseamnã cã este într-o situaþie
economicã fragilã ºi cã nu este cazul sã i se mai acorde nici un fel de
stimulente de instalare, deoarece ajutorul nu este decât o susþinere pro-
vizorie, în detrimentul altor firme din ramurã care se pot plînge de
distorsionarea concurenþei

Pe de altã parte, sunt cei care susþin sau chiar practicã intervenþiile
publice, de facturã clasicã sau neoclasicã, pentru influenþarea localizãrii
anumitor activitãþi A-ceste intervenþii sunt fie ale statului, fie ale
colectivitãþilor locale, ponderea unora sau altora în regimul de ajutorare
evoluând în timp de la preponderenþa iniþiativelor centrale, ale statului, spre
preponderenþa - în condiþiile recente - a iniþiativelor locale de stimulare a
reþelei economice, la unele lucrãri de specialitate din diferite þãri este însã
susþinutã ideea cã contradicþia clasicã dintre “echitate” ºi “eficacitate”, care
a dominat dezbaterile filozofico ale anilor ‘60, ºi-a pierdut din importanþã.

Astfel, dupã dispute ample, concretizate în evoluþii contradictorii ale
politicilor regionale, practicile intervenþioniste recâºtigã teren ºi sunt
creditate din nou cu virtuþi stimulatoare asupra activitãþilor dintr-un teritoriu
fragilizat.

Acest reviriment a avut loc la mijlocul amlor “80 ºi în Franþa care, prin
practicarea unei intervenþii prea centralizate, chiar dirijiste a statului în anii
70, era pe punctul de a compromite principiul ajutorãrii zonelor fragile,
politica regionalã pierzind din credibilitate.

Dar chiar ºi þãrile care afiºau principii liberale în politica regionali au
început ºi recurgã la mijloace de stimulare a anumitor zone. Câteva cifre în
acest sens sunt semnificative. Un clasament al unor þãri membre ale
Comunitãþii europene dupã indicatorul privind valoarea ajutoarelor2 acordate
întreprinderilor din regnurile defavorizate, în 1985, aratã cã Italia practicã un
sistem de ajutorare care este de 2 ori mai masiv decât în þãrile ce o
urmeazã în clasament (în ordine Germania, Regatul Unit, Belgia, Olanda -
toate þãri cu orientãri deschis liberale) ºi de 8 ori mai masiv decât în Franþa -
þarã al cãrei sistem intervenþionist este recunoscut.

Un alt exemplu îl putem da din Statele Unite ale Americii, care, deºi la
nivel federal au convingeri foarte liberale, la nivelul statelor practicã o
                                                          
1 V. J.F. Drevert, 1992-2000. Les regions francaises entre l’Europe et le declin, Ed.

Souffles, 1988.
2 Exprimate în ECU/locuitor al regiunii; din lucrarea citatã anterior.
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politicã regionalã foarte activã, sumele cheltuite de colectivitãþile locale
americane puþind depãºi, dupã unele aprecieri1 pe cele realizate în Franþa.
Dar este suficient sã amintim doar cã:

− în 44 de state se practicã ajutoare pentru întreprinderi;
− în 37 de state s-au creat agenþii pentru dezvoltare;
− în 22 de state se practicã politici de transferuri de tehnologie.
Regatul Unit, cunoscut pentru orientãrile sale liberale, a pus în

aplicare un sistem de susþinere a întreprinderilor foarte sofisticat, panoplia
englezã cuprinzând toate formele de intervenþii pentru susþinerea zonelor
defavorizate sau descurajarea activitãþilor din zonele prea aglomerate.

În contextul economic ºi politic generat de apropierea deschiderii
pieþei unice europene, politicã regionalã capãtã dimensiuni noi; efortul de
coeziune necesitat de acest eveniment este îngreunat de existenþa unor
mari ecarturi regionale intracomuniare, care nu pot fi înlãturate într-un cadru
total liberal. S-au desprins, ca urmare, douã tendinþe: pe de o perte
intensificarea preocupãrilor privind politicile regionale ºi pe de altã perte
evoluþia problemei regionale de la una dependentã exclusiv de dinamica
naþionalã spre una care începe sã depindã ºi de dezvoltarea internaþionalã.

Din experienþele þãrilor studiate am reþinut cã politicã regionalã a fost
ºi continuã sã fie prezentã în majoritatea þãrilor, indiferent de idcologia
îmbrãþiºatã. Dupã cum am arãtat, nici chiar permanenþa unei ideologii
liberale nu a dãunat practicãrii unei politici regionale. Este de asemenea de
reþinut cã nu trebuie absolutizatã nici valoarea pozitivã a politicilor de
intervenþie, dar nu trebuie nici sã considerãm cã, în numele liberalismului,
pot fi lãsate diferite zone cu probleme sã depãºeascã singure greutãþile,
fãrã a plãti aceastã atitudine cu niºte costuri sociale imediate prea mari.

Cunoscând aceste dispute, ne-am întrebat ce orientare ar trebui sã
caracterizeze politicã regionalã din þara noastrã, în prezent ºi în viitor?
Experienþa altor þãri nu poate oferi decât prilejuri de meditaþie ºi nu soluþii,
deoarece originea, natura ºi importanþa problemelor regionale variazã de la
o þarã la alta, iar soluþiile nu pot fi preluate ca atare, întrucât problemele
regionale trebuie privite în contextul general al fiecãrei þãri, neputând fi
tratate independent

Trebuie din nou sã amintim cã ideea de acþiune asupra teritoriului,
prin promovarea unei politici de dezvoltare regionalã, a existat ºi în trecut la

                                                          
1 V. J.F. Drevert, 1992-2000. Les regions francaises entre l’Europe et le declin, Ed.

Souffles, 1988.
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noi în þarã. Voluntarismul geografic din trecut, manifestat pe fondul unui
voluntarism economic la fel de rigid, se deosebeºte însã de politica
regionalã din economia de piaþã sub toate aspectele: atât cel al modalitãþii
de cunoaºtere a realitãþilor, al obiectivelor formulate, cât ºi al mijloacelor de
acþiune. Politica regionalã de tip totalitar este expresia existenþei unei
autoritãþi centrale ce vrea sã-ºi impunã voinþa arbitrar, stabilind pentru
colectivitãþile locale un anumit model de activitate, pentru realizarea cãruia
impune promovarea unei anumite dinamici a proceselor social-economice,
având la dispeziþie un aparat financiar super-centralizat Politica regionalã
din þãrile cu economie de piaþã are ca principiu fundamental respectarea
autonomiei colectivitãþilor locale în stabilirea direcþiilor proprii de evoluþie ºi
respectarea libertãþii de acþiune a agenþilor economici: politica regionalã
rezultã dintr-o necesitate internã a mecanismului economic ºi social de
corectare a unor disfuncþii sau de preîntîmpinare a unor pesibile dereglãri ºi
reflectã, totodatã, preocuparea factorilor centrali de a asigura coerenþa de
ansamblu a politicii naþionale

Consecvenþi cu afirmaþia fãcutã înainte, cã politica regionalã este
condiþionatã de realitãþile concrete nu numai ale fiecãrei þãri, ci chiar ale
fiecãrei etape de dezvoltare a unei þãri, am încercat sã argumentãm ideea
cã politica regionalã din perioada de tranziþie are un conþinut ce o
deosebeºte de politicile regionale din perioadele ulterioare.

Conþinutul politicii regionale din perioada de tranziþie este un rãspuns
la urmãtoarele condiþii concrete:

Condiþii economice. Pentru perioada prezentã, când existã formulate
obiective strategico ale politicii economice, la nivel naþional, politica
regionalã ar trebui sã iºi propunã sã iºi coordoneze obiectivele proprii cu
acestea ºi, corespunzãtor, ºi acþiunea. Rezultatul va fi, în primul rând, o
politica regionalã de tip macroeconomic, de competenþa organelor
guvernamentale, al cãrei rol ar consta în convingerea agenþilor economici
din toate zonele þãrii sã acþioneze în direcþia obiectivelor majore ale reformei
economice: restructurarea economicã, retehnologizarea ºi relansarea
activitãþilor economico în cât mai multe zone

Obiectivele derivate ale politicii regionale vor fi:
− sprijinirea reconversiei activitãþilor din unele zone delimitate pe

baza unor criterii stabilite în acest scop;
− ameliorarea situaþiei în unele zone cu probleme specifice (cu

poluare, de ºomaj, etc.);



430

Pentru realizarea acestor obiective, politica regionalã va face apel la
principalele pârghii specifice1: - dezvoltarea infrastructurilor,

− implantãrile de activitãþi publice în zonele vizate;
− pârghii de orientare a activitãþii particulare;
− incitãri financiare directe spre a investi.
Condiþii politico-administrative. Perioada de tranziþie va fi

caracterizatã prin introducerea unui spirit nou în administrarea colectivitãþiior
locale, col al descentralizãrii politice ºi administrative.

Aceasta va însemna respectarea autonomiei autoritãþiior locale în
virtutea drepturilor consfinþite în “Carta europeanã privind exerciþiul autonom
al puterii locale” ºi în “Declaraþia universalã a autonomiei locale”, adoptate
ambele în 1985. În conformitate cu aceste documente, colectivitãþile
teritoriale au dreptul sã îºi elaboreze direcþii de dezvoltare corespunzãtor
propriilor interese.

În legãturã cu aceasta, am sublinia douã aspecte importante: unul
care vizeazã administrarea la nivelul unitãþilor locale ºi celãlalt
administrarea la nivel central.

În perioada aceasta de cãutãri, se resimte nevoia ca unitatea
administrativã de nivel judeþean - în calitatea ei de colectivitate teritorialã al
cãrei statut O considerãm încã important, col puþin în perioada de tranziþie -
sã aibã instrumentele sale proprii prin care sã ofere orientãri pentru toate
domeniile de activitate din teritoriul asupra cãruia îºi exercitã autoritatea.
Argumentul care susþine asemenea propunere este existenþa în aceastã
perioadã tranzitorie a unei multitudini de transformãri în aproape toate do-
meniile vieþii economice ºi sociale care necesitã o coordonare a lor pentru
ca iniþiativele individuale sã nu intre în conflict. Documentul care ar permite
realizarea unei imagini integratoare privind evoluþia dezvoltãrii în unitatea
administrativã ar fi un plan orientativ al activitãþilor, reînnoit periodic, aºa
cum întocmesc în prezent unele regiuni din Franþa.

Dar, odatã cu descentralizarea, posibilitatea unei viziuni comparative
între diferite unitãþi administrative este aproape inexistentã, ceea ce poate
conduce la apariþia sau agravarea unor decalaje intre ele. De aceea se face
simþitã necesitatea unor mecanisme corectoare ºi, respectiv, a unor
instrumente adecvate prin care colectivitãþile locale sã peatã fi, pe de-o
parte, atrase sau stimulate sã îºi formuleze obiective circumscrise
obiectivelor naþionale prioritare, iar pe de altã parte, interesate sã

                                                          
1 Vezi Desequilibres regionaux et performances des economies nationales, CEE, 1985.
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conlucreze, sã se asocieze cu alte unitãþi administrative învecinate pentru
realizarea unor probleme care depãºesc graniþele administrativ-teritoriale.

Condiþii de ordin subiectiv. Dacã suntem de acord cã realizarea
obiectivelor politicii regionale depinde de angajarea în aceastã acþiune a
agenþilor întreprinzãtori, trebuie sã fim de acord cã gradul de realizare a
obiectivelor este dependent de gradul de cooperare a acestor agenþi.

Nu mai puþin adevãrat este cã noile condiþii economico ºi politico pun
la încorcare capacitatea agenþilor întreprinzãtori de a se orienta, ceea ce
poate înseamnã cã dorita cooperare poate fi compromisã de insuficienta
capacitate de orientare a acestora în noile restricþii, ca urmare a indeciziei,
confuziei ºi a unei experienþe minime, dar mai ales ca urmare a lipsei unui
sistem informaþional statistic capabil sã furnizeze elementele necesare
conturãrii opþiunilor pentru localizarea unei activitãþi în teritoriu.

Aceste deficienþe ar putea fi parþial înlãturate prin punerea în aplicare
- la nivel naþional pentru zonele de importanþã ºi întindere mare sau la nivel
judeþean pentru zonele de interes local - a unui ansamblu de mijloace
specifice de intervenþie ale politicii regionale, în special cele din domeniul
politicii financiare, politicii fiscale ºi alte stimulente indirecte. Acestea au
nevoie de a încuraja înscrierea agenþiior economici în opþiunile strategico
majore.

Opiniile pe care le formulãm pentru perioada mai îndepãrtatã, de
dupã depãºirea tranziþiei, sunt mai generale ºi ne vom limita la a aprecia cã
obiectivele politicii regionale din acea perioadã vor fi diferite; accentul se va
pune pe realizarea efectivã a obiectivului de echitate, acþionând pentru
înlãturarea dezechilibrelor, urmãrind în acelaºi timp expansiunea
economicã.

În ce priveºte nivelul instituþional la care ar putea sã se manifeste
politica regionalã în acel moment, am putea estima cã exemplul þãrilor vest-
europene care, în faþa obiectivelor integrãrii europene, au redus rolul
statului în formularea obiectivelor de dezvoltare regionalã, lãsind tot mai
mult aceastã sarcinã în seama colectivitãþilor locale, ar putea sugera o
direcþie posibilã de evoluþie. În acelaºi timp, percepþia unor fenomene ca
fiind de naturã regionalã se va modifica, optica prin care vor fi apreciate
puþind fi nu numai cea a interesului naþional, ci ºi cea a unui interes mai
larg, zonal european.

Lucrarea prezentatã a necesitat un volum important de muncã pentru
defriºarea acestui domeniu extrem de vast al politicii regionale ºi pentru
acumularea unui volum valoros de informaþii pe baza cãrora am încercat
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abia o schiþare, în linii mari, a elementelor ce pot constitui conþinutul unei
politici regionale adecvate realitãþilor din România. Este de subliniat însã cã
ceea ce ar. trebui sã constituie drept concluzii ale studiului din anul trecut,
este în acelaºi timp un punctaj ce poate alcãtui nucleul unor teme de
cercetare pentru perioada urmãtoare.

Astfel, ne-am conturat ºi fundamentat convingerea cã este nevoie de
politicã regionalã ca dimensiune spaþialã obligatorie a opþiunilor economice.
Aceasta înseamnã cã vom putea avea ca obiect al cercetãrii însãºi
conceperea conþinutului acestei politici regionale.

De asemenea, în urma cercetãrii am considerat cã avem elemente
pentru a susþine ideea practicãrii unei politici regionale aplicabile în principal
în limitele unitãþilor ad^ninistrativ- teritoriale, apelând la formele activitãþii de
planificare orientativã; a-ceasta cel puþin în perioada de tranziþie.
Constatarea aceasta ar putea constitui un punct de plecare pentru un studiu
care sã aibã ca obiect analiza capacitãþii obiective ºi subiective a judeþelor
de a putea exercita rolul de coordonator al activitãþii din teritoriul respectiv ºi
cãile concrete prin care pot fi antrenate ele în rezolvarea unor obiective ce
depãºesc proiecþiile lor locale, precum ºi posibilitãþile lor financiare.

În fine, o altã concluzie reieºitã din lucrare este cã politica regionalã,
constituind un vast cimp de intervenþii în care prevaleazã dimensiunea
spaþialã, presupune identificarea ºi delimitarea zonelor care, prin
problemele grave manifestate, trebuie sã devinã obiect al unor intervenþii
diferenþiate. Deoarece pe aceastã temã s-a fãcut în lucrare o amplã
documentare privind criteriile de zonare, gradul de cuprindere a teritoriului
unei þãri în zone care beneficiazã de ajutoare speciale, durata existenþei
acestor zone, am putea formula ca preocupare pentru perioada urmãtoare
desemnarea ºi delimitarea concretã, pe teritoriul þãrii noastre, a unor zone
ce necesitã mãsuri specifice de intervenþie prin politica regionalã.



SCENARII PRIVIND EVOLUÞIA ÎN PERSPECTIVÃ
A ECONOMIEI ROMÂNEªTI

Marin COMªA

În cadrul programului de cercetare al institutului nostru, cu tema
“Alternative ale dezvoltãrii economiei în perspectiva anilor 2000-2010”,
principala lucrare realizatã în anul 1990 a fost “Scenarii macroeconomice
pentru realizarea în România, la indicatorii de bazã, a unui standard de
viaþã comparabil cu cel mediu european actual”.

În prima parte a anului trecut - în colaborare cu specialiºtii Comisiei
Naþionale pentru Statisticã, fostului Minister al Economiei Naþionale,
Ministerului de Finanþe ºi cu colegi din institutele corapenente ale Institutului
Naþional de Cercetãri Economice - au fost elaborate mai multe variante de
prognozã, utilizate la fundamentarea “Schiþei privind strategia înfãptuirii
economiei de piaþã în România”.

Am avut astfel satisfacþia de a contribui la întocmirea primelor
variante de prognozã economicã de dupã revoluþie.

Calculele estimative au pornit de la premisa cã depãºirea crizei
moºtenite de la vechiul regim ºi trecerea la economia de piaþã ar trebui sã
se concretizeze, la un orizont de timp cât mai apropiat, în creºterea
generalã a nivelului de trai al populaþiei. Pe aceastã bazã, scenariile
elaborate au urmãrit determinarea, în mai multe variante, a evoluþiei
principalilor indicatori macroeconomici corespunzãtoare cerinþelor atingerii
în perspectivã a unui standard de viaþã comparabil cu cel mediu european
actual.

Determinarea nivelului mediu european al consumului pe locuitor la
principalele produse alimentare ºi nealimentare ºi a nivelului înzestrãrii cu
bunuri de folosinþã îndelungatã s-a fãcut prin luarea în calcul a datelor
existente în acel moment pentru un numãr de 19 þãri europene. Pentru
aceleaºi þãri s-au analizat atât indicatorii sociali, cât ºi cei referitori la
condiþiile de muncã.

De menþionat cã s-a avut în vedere ca atingerea în perspectivã a
standardului de viaþã mediu european sã se realizeze, în þara noastrã,
eºalonat pe grupe de bunuri ºi servicii, precum ºi la indicatorii din sfera
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ocrotirii sãnãtãþii, învãþãmântului ºi condiþiilor de muncã, prima urgenþã fiind
consideratã alimentaþia ºi energia - termicã ºi electricã.

Pornind de la nivelurile respective ºi þinând seama de situaþia actualã,
precum ºi de tradiþiile din þara noastrã, s-a determinat mãrimea indicatorilor
respectivi!a orizontul de prognozã ºi s-a calculat fondul de consum (în lei ºi
în dolari) corespunzãtor consumurilor medii europene actuale.

În funcþie de anul final, în care s-a prevãzut atingerea nivelului
consumului mediu european pe locuitor, s-au calculat opt variante, în prima
orizontul de prognozã fiind anul 1995, iar în ultima anul 2002. Anul diferit în.
care s-a luat în considerare atingerea nivelului consumului mediu european
pe locuitor are influenþe în special asupra necesarului de resurse pentru
asigurarea consumului final ºi în primul rând asupra creditelor externe, în
condiþiile estimãrilor rezultate pentru produsul intern brut Astfel, atingerea
nivelului menþionat în anul 1995 ar conduce la contractarea unor credite
mult mai mari decât în varianta atingerii acestuia la orizontul anului 2002.

Proiectarea nivelului indicatorilor macroeconomici luaþi în considerare
s-a fãcut cu ajutorul unui model macroeconomic monosectorial elaborat în
acest scop. Indicatorii avuþi în vedere au fost coi specifici economiei de
piaþã ºi se referã în principal la formarea ºi utilizarea produsului intern brut
(consum final, formarea brutã a capitalului, soldul expert-impert) º^l

Au fost efectuate ºi o serie de calcule privind ponderea valorii
adãugate brute din principalele ramuri - industrie, agriculturã, construcþii,
sectorul terþiar - în produsul intern brut De asemenea, în lucrare sunt fãcute
ºi o serie de aprecieri referitoare la atragerea de capital strãin sub formã de
investiþii directe - pentru asigurarea resurselor financiare ºi materiale
necesare modernizãrii ºi retehnologizãrii rapide a economiei româneºti -
precum ºi asupra creditelor externe necesare completãrii resurselor pentru
acumulare ºi consum.

În ce priveºte crearea produsului intern brut, s-a considerat cã, dupã
scãderea înregistratã în 1989 ºi cea care era previzibilã pentru 1990, acest
indicator se va înscrie pe o dinamici ascendentã ºi cã, potrivit tendinþelor
economiei moderne, ponderea valorii adãugate din sectorul terþiar -
cercetare ºtiinþificã, proiectare ºi informaticã, învã-þãmânt, transperturi ºi
telecomunicaþii, circulaþia mãrfurilor, culturã ºi artã, ocrotirea sãnãtãþii,
servicii de gospodãrie comunalã ºi locativã, servicii personale, financiar-
ban-care ºi de administraþie etc. - va fi în creºtere, în timp ce ponderea
industriei se va diminua.
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Este menþionat cã s-a avut în vedere înfãpttiirea unor ample procese
de modernizare ºi retehnologizare a întregii economii naþionale, aspecte
implicate din calculele de prognozã prin creºterea eficienþei acumulãrii brute
- exprimatã ca sper de produs intern brut pe unitatea de acumulare, cu lag
de un an.

Resursele destinate acumulãrii brute au rezultat prin simularea unei
rate medii a acumulãrii de 23%-24%, comparabilã cu cea înregistratã în
ultimii ani într-o serie de þãri europene, cum ar fi Austria, Finlanda, Italia. Ca
o expresie a integrãrii României în circuxtul economic mondial s-a apreciat
cã raportul dintre expert ºi produsul intern brut trebuie sã creascã.

În ce priveºte populaþia activã, este de menþionat cã s-a luat în
considerare ipoteza cã, prin mãsurile care vor fi adoptate privind
reîncadrarea în alte sectoare a celor dispenibOzaþi, în special în servicii, la
orizontul de prognozã ºomajul nu va deveni un fenomen cronic ºi de
proporþii.

Consumul total de energie primarã avut în vedere a fost menþinut
practic la nivelul colui din 1990, considerându-se cã vor exista posibilitãþi
pentru reducerea substanþialã a consumului de energie primarã la milionul
de lei produs intern brut.

Pentru aprofundarea analizelor, s-au fãcut estimãri privind structura
pe elementele componentea consumului final - consumul populaþiei ºi
consumul de interes general - ºi a formãrii brute a capitalului - investiþii ºi
variaþia stocurilor.

La elaborarea scenariilor respective s-au intâmpinat o serie de
greutãþi, izvorîte în principal din problematica de mare complexitate pe care
o ridicã identificarea factorilor care pot interveni ºi condiþiona dezvoltarea
economico-socialâ în perioada tranziþiei la economia de piaþã, precum ºi
aprecierea modului în care mecanismele de piaþã vor influenþa evoluþia în
viitor a economiei. Probleme deosebite a generat ºi lipsa de date statistice
comparabile cu cele din statisticile internaþionale, precum ºi faptul cã nu s-a
putut apela la un aparat metodologic mai fin, care sã dea mai mare
siguranþã încercãrilor de explorare a viitorului economiei româneºti.

Atingerea nivelurilor estimate pentru indicatorii consideraþi depinde în
mod e-senþial de realizarea premiselor ºi ipotezelor avute în vedere, de
gradul în care parametrii din model vor atinge valorile respective. Din acest
punct de vedere, trebuie sã arãtãm cã proiecþiile din prima jumãtate a anului
trecut se pare cã sunt marcate de un ridicat optimism, îndeosebi în ce
priveºte parametrii de eficienþã economicã ºi atragerea de capital strãin.
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Aceastã situaþie ne atrage atenþia asupra necesitãþii unor studii
aprofundate în aceste domenii.

În a doua parte a anului 1990, þinând seama de realizãrile efective ºi
de tendinþele noi înregistrate în dezvoltarea economicã, precum ºi de
aprecierile specialiºtilor Comisiei Naþionale pentru Prognozã, Plan ºi
Conjuncturã Economicã referitoare la evoluþia pe întregul an 1990 ºi pentru
anul 1991, au fost elaborate de noi scenarii privind dezvoltarea economicã
pânã în anul 2000.

În acest cadru s-au analizat, în primul rând, influenþele primei etape
de liberalizare a preþurilor asupra nivelului ºi structurii indicatorilor ºi
influenþa modificãrii cursului de transformare în dolari.

S-a analizat, de asemenea, influenþa modului de atingere a
obiectivului propus - respectiv consumul final pe locuitor - asupra
indicatorilor macroeconomici ºi, în primul rând, asupra creditelor ºi datoriei
externe. În cele opt variante anterioare atingerea obiectivului se face prin
creºterea cu un ritm mediu anual constant pe întreaga perioadã.

Variantele calculate în a doua parte a anului au avut în vedere douã
noi ipoteze de atingere a obiectivului:

− þinând seama cã nivelul fondului de consum final era foarte scãzut
în 1989, s-a admis o creºtere mai puternicã în primii ani, sporul
absolut fiind în continuare în scãdere;.

− în a doua ipotezã s-a avut în vedere creºterea fondului de consum
final cu un sper anual, în valori absolute, constant de la un an la
altul, pentru întreaga perioadã de prognozã.

În aceste noi ipoteze de atingere a consumului final ^- total, datoria
externã ar fi mult mai mare, datoritã faptului cã pentru asigurarea creºterii
mai puternice de la începutul intervalului este necesarã apelarea la credite
externe mai mari.

Considerãm cã analizele ºi calculele de prognozã vor trebui reluate ºi
aprofundate odatã cu încheierea liberalizãrii preþurilor ºi cu definitivarea noli
metodologii de calcul 51 indicatorilor macroeconomici.



ZONAREA ECONOMICÃ A TERITORIULUI ÞÃRII
NOASTRE DIN PERSPECTIVA REALIZÃRII NOILOR

OBIECTIVE ALE POLITICII REGIONALE

Gyongyi SIMION

Dezvoltarea economico-socialã a unei þãri nu este uniformã pe întreg
teritoriul ei, ci apar deseori discrepanþe ºi dezechilibre intre diferite pãrþi ale
acesteia, ducind la disfuncþionalitãþi a cãror existenþã pericliteazã echilibrul
la nivel naþional. Disfunctiile majore ale economiei care fin de repartiþia în
teritoriu a factorilor economici ºi sociali sunt de neacceptat, deoarece devin
piedici în dezvoltarea ansamblului naþional, sarcina lichidãrii lor fiind
încredinþatã politicii regionale.

Politica regionalã apare astfel ca o opticã obligatorie de abordare a
proceselor economice ºi sociale, demonstrind necesitatea obiectivã a
existenþei ei în politica generalã a statului, prin asigurarea premisei unei
dezvoltãri echilibrate ºi optimale a ansamblului naþional ºi a fiecãrei zone în
parte.

Astfel, politica regionalã devine un instrument prin care se poate
concretiza întreaga acþiune politicã în cadrul naþional ºi teritorial
Transformãrile la nivel naþional ºi chiar internaþional, care au o incidenþã
asupra creºterii generale a economiei, a ocupãrii foitei de muncã, au
repercusiuni ºi asupra structurilor economice ºi sociale regionale. În acest
context, de evoluþie permanentã a problemeloi, politica regionalã poate fi
reconsideratã ori de cite ori este necesar, astfel încât ea sã rãspundã mereu
necesitãþilor reale, spaþiale ºi economice, ale momentului.

Politica regionalã din þãrile cu economie de piaþã, deºi este privitã ca
o formã de politica economicã guvernamentalã, ce are ca scop schimbarea
ºi/sau influenþarea actrvitãþii ºi performanþelor economice dintr-o zonã1,
respectã principiul fundamental al autonomiei colectivitãþilor locale. Aceastã
îmbinare a acþiunii celor douã nivele - central ºi local - este necesarã, pe de
o parte, datoritã necesitãþii eliminãrii ºi prevenirii unor efecte negative în
modul de manifestare a diverselor fenomene locale, iar pe de altã parte,
datoritã necesitãþii corelãrii acþiunilor la nivelul întregii þãri pentru evitarea

                                                          
1 *** Dictionary of Modern  Economia, The McGraw-Hill, USA, 1983.
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apariþiei fenomenelor negative în alte zone decât cele în care s-a acþionat în
prealabil.

Înfãptuirea unei politici noi de dezvoltare regionalã presupune ca,
odatã cu adânci-rea democraþiei locale, sã se asigure o cât mai bunã
îmbinare a acþiunilor partenerilor locali ºi de stat în aceste condiþii, transferul
de competenþe de la organele centrale la autoritãþile locale trebuie însoþit de
legiferarea corespunzãtoare a modalitãþilor de atragere a fondurilor
financiare în gestiune proprie, necesare realizãrii obiectivelor specifico
dezvoltãrii regionale.

Politica regionalã, privitã prin prisma noilor transformãri determinate
de orientarea spre economia de piaþã, are drept cadru de acþiune teritoriul
naþional delimitat în zone formate pe baza unor criterii ºtiinþific fundamentate
ºi bine precizate. Problema zonãrii economico a teritoriului are, ca ºi în alte
þãri a cãror experienþã am studiat-o, o importanþã majorã în realizarea
obiectivelor politicii regionale.

Zonarea economicã a teritoriului unei þãri - care are la bazã evoluþia
diferitã a structurilor economico spaþiale - decurge din scopuri practice,
legate de necesitatea gãsirii color mai adecvate ‘cadre* teritoriale pentru
orientarea proceselor economico ºi sociale regionale.

Disfuncþionalitãþile ce se manifestã într-un spaþiu (care poate fi
denumit zonã, areal, regiune etc.) trebuie identificate ºi soluþionate. De
aceea, apare necesarã delimitarea, pe baza unor criterii multiple ºi reale, a
zonelor “problematico”, acþiune ce trebuie precedatã de o analizã a
întregului spaþiu economic, social ºi politic ºi a inter-relaþiilor ce se
manifestã în interiorul acestui spatia

Nu ne-am propus, ca finalitate a cercetãrii noastre, sã ajungem la
delimitarea concretã a unor zone economico, ci sã încercãm sã identificãm
problemele majore, generale ºi, de asemenea, criteriile ce trebuie avute în
vedere la realizarea zonãrii în condiþiile concrete ale þãrii, în aceastã
perioadã de mari transformãri economico.

Zonarea economicã a teritoriului naþional nu este conceputã, din
punctul nostru de vedere, ca o delimitare a unor zone fixe, cu dimensiuni
dinainte stabilite, ci ea þine cont de disfuncþionalitãþile manifestate într-un
teritoriu, care nu este totdeauna identic cu unitãþile administrativ-teritoriale;
principiul zonãrii devine astfel: problema creeazã zona, existenþa ei
depinzând de durata manifestãrii problemei

Identificarea manifestãrii omogene a unor probleme majore pe un
anumit spaþiu poate conduce la “decuparea” acelor cadre teritoriale întflnite
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în literatura de specialitate sub denumirea de: “zone de intervenþie”, “zone
de dezvoltare”, “zone de planificare”, “zone standard”, “regiuni problemã”.

Elemente pe baza cãrora pot fi identificate aceste zone pot fi:
− nivelul general scãzut al dezvoltãrii economico;
− manifestarea unor probleme de reconversie;
− probleme ale ocupãrii forþei de muncã;
− gradul ridicat de poluare;
− vecinãtatea graniþelor;
− potenþialul economic insuficient valorificat etc.
Nu trebuie înlãturatã nici posibilitatea ca o organizare administrativ-

teritoiiaB care þine seama de multitudinea aspectelor vieþii sociale, de cadrul
natural existent, de infrastructura existentã, sã poatã constitui un cadru
adecvat de implementare a strategiei politicii regionale.

Se cere, însã, precizatã deosebirea de fond dintre conþinutul
conceptelor de zonare economicã ºi zonare aojnimstrativã. Dacã din punã
de vedere administrativ primeazã anumite criterii specifico (de exemplu,
distanþe relativ egale de un contra fix, considerat ca reºedinþã, asigurarea
cât mai promptã a securitãþii individuale ºi publice, numãrul de locuitori)
cãrora li se subordoneazã celelalte criterii sociale ºi economico, în condiþiile
unei zonãri economice, prioritãþile se schimbã, iar ponderea criteriilor eco-
nomico ºi sociale (ºomaj, venituri scãzute, fluxuri importante de migraþie)
este foarte mare. Problema duratei existenþei zonelor economico rãmâne
deschisã cercetãrii în domeniul regional.

Zonele, odatã identificate, vor da posibilitatea unei abordãri unitare în
cadrul studiilor de prognozã ºi vor fi obiect al programãrii acþiunilor concrete
în teritoriu, al orientãrii sprijinului statului, al planificãrii teritoriale de genul
planificãrii indicative cu preocupãri pentru aspectele sociale.

În procesul cercetãrii s-a avut în vedere ºi studierea experienþei altor
þâri, mai ales europene. Ca elemente comune putem remarca, în primul
rând, faptul cã în toate þãrile, chiar ºi în cele cu o dezvoltare economicã
avansatã, s-a pus ºi se mai pune problema necesitãþii elaborãrii strategiilor
de dezvoltare regionalã, strategii privind indentificarea ºi semnalarea
problemelor existente, stimularea sau frânarea manifestãrii unor fenomene
etc. În al doilea rând, criteriile cel mai des întilnite în definirea unei
“probleme regionale” pentru majoritatea þãrilor europene sunt: ºomaj ridicat
ºi persistent, dezvoltarea slabã a industriilor tradiþionale, niveluri scãzute ale
infrastructurii, fluxuri importante ale migraþiei, poluarea mediului. Prioritatea
cu care se abordeazã problemele, perioada de timp ºi modalitãþile concrete
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de rezolvare (financiare, instituþionale, juridico) fac parte din strategia
urmatã de politicile regionale ºi sunt specifico fiecãrei þãri în parte, în funcþie
de gradul propriu de dezvoltare economico-socialã ºi de viziunea asupra
realizãrii echilibrului intre diferite zone ale teritoriului naþional privitã prin
prisma posibilitãþii accesului tuturor oamenilor la un trai civilizat

Asupra acestor “zone-problemã”, în funcþie de caracteristicile lor, au
fost orientate eforturile guvernelor, fie prin alocarea de fonduri financiare în
scopul creãrii diverselor facilitãþi pentru creºterea economicã a zonelor
subdezvoltate, fie prin mãsuri de politicã regionalã menite sã determine o
dispersare a activitãþilor economico, ºi îndeosebi industriale, din zonele cu
mari aglomerãri de populaþie.

Ca o preocupare de datã recentã, mai ales pentru þãrile membre ale
Comunitãþii Economico Europene, se remarcã trecerea de la orientãri ºi
intervenþii de stat, axate strict pe anumite “regiuni-problemã”, la conºtiinþa
necesitãþii dezvoltãrii globale a teritoriului care Sã poatã atenua
discrepanþele dintre diferitele regiuni ale unei þãri, mergind pânã la a crea
premise pentru susþinerea ideii de integrare europeanã.

În noua situaþie politico-economicã din þara noastrã, în condiþiile
promovãrii principiilor economiei de piaþã, odatã cu opþiunea pentru o
planificare indicativ-orienta-. tivã la nivel guvernamental ºi pentru o
descentralizare administrativã care sã acorde autonomie mai mare
organelor locale, va fi posibilã ºi necesarã practicarea unei politici care, prin
variate pirghii, susþinute de la nivel contrai (cum sunt: prime de mstalare în
anumite zone ºi domenii de activitate, scutiri sau înlesniri de impozite -
diferenþiate pe zone - credite în condiþii avantajoase în anumite zone,
prioritãþi în aprovizionare eta) ºi prin preocuparea ºi implicarea substanþialã
a colectivitãþilor locale, va contribui la dezvoltarea teritorialã echilibratã.
Scopul poate fi atins ºi prin intermediul unor programe de acþiune, care,
având posibilitatea depãºirii limitelor administrative, vor viza zone ce
prezintã manifestãri relativ omogene ale unor fenomene negative. Aplicarea
unor programe zonale, care contribuie la realizarea scopului major de dez-
voltare echilibratã economico-socialã a þãrii, nu diminueazã
respensabilitatea organelor locale, implicarea acestora fiind semnificativã.



REFORMA SISTEMULUI FINANCIAR ÎN CADRUL
TRANZIÞIEI LA ECONOMIA DE PIAÞÃ

Rodica BÃLÃNESCU

Schimbãrile de naturã politicã, economicã ºi socialã, evoluþia
instituþiilor constituþionale, politice ºi administrative ale statului, precum ºi
transformãrile din sfera producþiei materiale, circulaþiei mãrfurilor ºi a
structurilor sociale, influenþeazã asupra conþinutului ºi structurii sistemului
financiar.

În cadrul general al sistemului financiar ale cãrui componente sunt
strâns legate între ele, se pot separa convenþional patru secþiuni autonome,
acestea fiind: sectorul bancar ºi de credit, circulaþia monetarã ºi valutarã,
piaþa financiarã ºi sistemul fiscal Caracterul ºi formele interdependenþei
acestor subsisteme poate constitui obiectul unor discuþii separate ºi destul
de ample, fapt pentru care în acest context ne propunem a prezenta numai
o formulã generalã a interacþiunii existente ce relevã locul politicii bugetare
ºi fiscale în structura sistemului financiar al þãrii.. În.principal, restructurarea
sistemului financiar necesitã un complex de mãsuri privind modernizarea
radicalã a tuturor componentelor sale de bazã, structurarea lor într-un
sistem flexibil, corespunzãtor orientãrii generale a etapei economico pe care
o strãbatem. Un rol important în aceastã direcþie trebuie sã-l aibã instituþiile
bancare ºi de asigurãri, rãspândirea largã a formelor de proprietate pe bazã
de acþiuni ºi crearea pieþei hârtiilor de valoare, inclusiv a obligaþiilor de stat,
mãsurile de întãrire a circulaþiei bãneºti Pentru aceasta o însemnãtate
primordialã o are elaborarea unei politici noi, echilibrate în domeniul
fiscalitãþii ºi formãrii bugetului public.

În contextul tranziþiei la relaþiile de piaþã, de formare a proporþiilor în
economie, pe baza cererii ºi ofertei, sistemul de impozite ºi bugetul public
reprezintã instrumente principale ale statului în implementarea politicii
economico ºi sociale. Cu ajutorul acestora trebuie rezolvate, dupã opinia
noastrã, patru tendinþe de bazã care asigurã funcþionarea normalã a
economiei:

− crearea unor condiþii propice din punã devedere economic pentru
desfãºurarea activitãþii agenþilor economici cu forme variate de
proprietate;
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− asigurarea statului cu resursele financiare necesare soluþionãrii
obiectivelor generale;.

− asigurarea pentru toþi cetãþenii a garanþiilor ºi protecþiei sociale
necesare menþinerii unui nivel de trai acceptabil;

− formarea unor noi pârghii financiare cu care statul sã exercite
politicã social-economicã în condiþiile tranziþiei la economia de
piaþã.

De aceea, în etapa actualã se evidenþiazã trei funcþii ale bugetului: de
alocare, distribuire ºi stabilizare, iar impozitul are în cadrul economiei trei
caracteristici de bazã: una financiarã, prin care se asigurã veniturile
necesare la bugetul statului, una economicã, ca element al economiei
publice ºi una politico-socialã, prin care se asigurã o altã repartiþie a
produsului social

Cum sistemul fiscal nu este niciodatã neutru faþã de activitatea
economicã, în reforma pe care o înfãptuim trebuie sã avem în vedere,
alãturi de pârghiile de justiþie fiscalã ºi de randament fiscal, ºi factorii de
naturã economico-socialã care se manifestã în economia româneascã ºi
rezistarea la tentaþia de a adopta impozite care oferã avantajul unei mari
productivitãþi ºi o uºoarã administraþie, fãrã a cãuta sã prognozãm con-
secinþele asupra vieþii economico-sociale.

Þãrile Europei de Est ºi Centrale, pe baza experienþei acumulate, s-
au angajat, odatã cu trecerea spre economia de piaþã, ºi la introducerea
instrumentelor fiscale specifice relaþiilor respective. Scopul reformei
impozitelor începute de þãrile respective este de a fundamenta un sistem
fiscal mai suplu, mai stabii ºi mai puþin diferenþiat pe ramuri, chiar dacã
necesitã condiþii mai severe de administrare, dar oferã un spaþiu larg pentru
acþiunea relaþiiior de piaþã.

Astfel, în aceste þãri se elaboreazã un sistem fiscal care cuprinde în
principal taxa pe valoarea adãugatã ºi impozitul pe venitul global al
persoanelor fizice. În ianuarie 1988, TVA a fost introdusã în Ungaria, în iulie
1990 în fosta RDG ºi anunþatã pentru 1991 în Cehoslovacia ºi Polonia, iar
pentru 1994 în Iugoslavia.

În prezent TVA constituie un element important al sistemelor fiscale
din 53 de state de pe mapamond, din care 17 în Europa. TVA reprezintã un
impozit de consumaþie cu caracter general, care se aplicã o singurã datã
produselor, indiferent dacã acestea sunt bunuri de consum sau mijloace de
producþie, precum ºi asupra serviciilor.
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Cel mai discutat element al reformei fiscale în þãrile est ºi central
europene ii constituie impozitarea venitului global personal Punctul de
plecare este în mod tipic un amestec de impuneri: impozitul pe salariu
reþinut direct de la sursã, taxa pe profitul brut sau pe venitul obþinut din
activitãþi suplimentare. Astfel, impozitul pe veniturile globale personale
trebuie sã îndeplineascã douã funcþii: pe de o parte, evaluarea mai realã a
cheltuielilor cu forþa de muncã, iar pe de altã parte, aplicarea unei impuneri
unitare a veniturilor din diferite surse.

În ianuarie 1988, Ungaria a introdus un impozit corespunzãtor pe
venitul personal, cu o ratã marginalã limitã maximã de 60%, apoi în ianuarie
1990 s-a aplicat un sistem perfecþionat, cu o progresivitate atenuatã, iar
cota marginalã maximã a scãzut la 50%.

Începând cu iulie 1990, URSS a adoptat un impozit pe veniturile
globale personale cu o structurã oarecum diferenþiatã pe tipuri de venit, deºi
în toate cazurile rata limitã maximã este de 60%.

Investigaþiile întreprinse în þãrile Europei de Est ºi Centrale vizeazã
faptul cã reforma fiscalã trebuie orientatã spre o impunere cu cote mai
reduse ºi o bazã de impozitare mai cuprinzãtoare, simultan cu extinderea
unei reþele de protecþie socialã care poate asigura o transferare a bunãstãrii
ºi la categoriile de populaþie cu venituri mici ºi mijlocii.

ªi în þara noastrã, în etapa actualã ºi de perspectivã preocupãrile
orientate spre restructurarea sistemului fiscal se circumscriu cerinþelor
tranziþiei la economia de piaþã. În acest context, în cadrul sectorului de
finanþe se întreprind investigaþii în direcþia pesibilitãþflor de introducere a
TVA ºi a impozitului pe venitul global personal care trebuie sã aibã la bazã
studii preaîabile ºi temeinic fundamentate, efectuate într-un anumit interval
de timp, care sã fie suficient pentru implementarea în bune condiþiuni a
noiior tipuri de impozite specifice relaþiilor de piaþã.

Obiectivele mai importante care vizeazã cercetãrile noastre se referã
ºi la reconsiderarea veniturilor la bugetul public în raport de TVA ºi alte
tipuri de impozite utilizate în economia de piaþã. Fãcând o comparaþie între
TVA ºi impozitul pe venitul global personal, pe de o parte ºi sistemul actual
al veniturilor bugetului public, pe de altã parte, se poate constata cã
impozitele respective se interfereazã cu cea mai mare parte a impozitelor
cumulate la buget, dintre care menþionãm: ICM, impozitul pe salariu,
impozitul pe profit, impozitul pe spectacole, taxele vamale, taxele de timbru,
impozitul pe veniturile liber-profesioniºtiior, meseriaºiior etc.
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Problema reproiectãrii veniturilor bugetului-public în funcþie de un
sistem fiscal adecvat economiei de piaþã impune rezolvarea unor probleme
deosebit de importante care vizeazã condiþiile de exigibilitate ºi exonerare a
impozitelor respective, deoarece de corecta stabilire a bazei de impunere
depinde aplicarea eficientã a acestora.

În acest context, de exemplu, introducerea TVA ridicã o serie de
probleme care trebuie avute în vedere în scopul creãrii unei surse elastice
de venit, care sã nu genereze denaturãri ºi distorsiuni cum sunt:

− produsele sau sectoarele exonerate de la plata TVA
− ce tehnici de exonerare pot fi utilizate sau în ce condiþii se aplicã

cota zero, care dã dreptul consumatorului final la deducerea sau
rambursarea taxelor plãtite în amonte;

− cum trebuie delimitate sectoarele care, deºi supuse impozitãrii, pot
beneficia de un regim special;

− cum este oportun sã fie aplicatã impozitarea pe valoarea adãugatã
utilizând o singurã cotã, în comparaþie cu o impunere ce prevede 2
sau mai multe cote, exclusiv cota zero etc.

În general, sfera de cuprindere a TVA trebuie sã acopere pânã la
80% din consumul intern total. Cele 20% din consumul neimpozabil de TVA
reprezintã, de regulã, servicii financiare, servicii medicale, de educaþie –
învãþãmânt, servicii poºtale ºi transporturi publice. În acest sens, unele
sugestii pentru scutiri sau cotã zero existente în þãrile Europei de Est ºi
Centrale ar putea reduce drastic baza potenþialã a TVA De exemplu, în
þãrile respective existã propuneri de scutiri (exonerãri) sau cotã zero pentru
produse alimentare, materiale de construcþii, electricitate, combustibil,
servicii de construcþii, care reduc sfera de impunere pentru TVA la cea 40%
din consumul intern.

Concluziile care se desprind ca urmare a cercetãrilor efectuate privind
posibilitãþile de restructurare a sistemului fiscal în þara noastrã se referã la
oportunitatea introducerii taxei pe valoarea adãugatã, simultan cu
implementarea impozitului’pe venitul global personal, acestea în mod
necesar fiind însoþite de extinderea unui sistem substanþial de protecþie
socialã, pentru cã numai în aceste condiþii instrumentele fiscale aduse în
discuþie pot deveni surse importante, elastice ºi eficace de venituri la
bugetul public, fãrã ca ele sã reprezinte modalitãþi de depreciere a nivelului
de trai al pepu-laþiei.

În unele þãri, îndeosebi în cele care fac parte din Piaþa Comunã, TVA
reprezintã una din principalele pârghii fiscale, prin intermediul cãreia se
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realizeazã o importantã parte a veniturilor bugetului, în proporþie de 30-40%.
Alãturi de acest important impozit, în sistemul fiscal vest-europeano
însemnãtate deosebitã o au ºi accizele (la bãuturi alcoolice, tutun,
combustibii etc.), impozitul pe venitul personal ºi al întreprinderilor, precum
ºi taxele vamale.

În general, în practica þãrilor cu economie de piaþã, existã tendinþa de
predominare a impozitelor indirecte, acestea fiind mai uºor de tolerat de
contribuabili, sunt mai puþin evidente ºi cu ajutorul lor pot fi impuse ºi unele
venituri care scapã, datoritã scutirilor de impunerea directã. Însã, problema
raportului cantitativ Intre impozitele directe ºi indirecte nu poate fi rezolvatã
prin formularea unor principii tcoretice, ci este obligatoriu de a se þine
seama, de datele concrete cu caracter economic ºi social specifice þãrii
noastre, precum ºi de evoluþia în timp a transformãrilor care au loc ºi care
duc, în mod implicit, la modificarea raportului intre cele douã categorii de
impe-’ zite, cât ºi a conþinutului acestora.

Structura de bazã a bugetului public o formeazã latura de venituri ºi
latura de cheltuieli. Astfel, veniturile sunt grupate în ordinare ºi
extraordinare. Primele cuprind veniturile curente formate din impozite direae
ºi indirecte, din venituri nefiscale ºi venituri din capital. Cheltuielile, la rândul
lor, sunt grupate în cheltuieli curente ºi cheltuieli de capitaL Ponderea
cheltuielilor de capital, adicã pentru investiþii - care reprezenta partea cea
mai importantã a cheltuielilor publice în anii precedenþi - este substanþial
redusã în bugetul public pe 1991; ca urmare a transferului celor mai multe
operaþiuni de investiþii ºi a finanþãrii acestora de la buget cãtre agenþii
economici.

În aceste condiþii, se pune accentul într-o proporþie mult mai mare pe
resursele proprii ale agenþiior economici, iar în cadrul acestora rolul cel mai
important îl deþine amortizarea fondurilor fixe.

Dar, pentru a speri eficienþa acestei surse de finanþare a investiþiilor
este necesarã o reconsiderare a sistemului nostru de amortizare, adoptat în
funcþie de condiþiile tranziþiei spre economia de piaþã, deziderat care sperãm
sã se realizeze odatã cu elaborarea noii legi a determinãrii amortizãrii.

Deoarece, resursele proprii de finanþare a investiþiilor sunt limitate la
nivelul agenþilor economici, acestea sunt orientate cu precãdere, spre
finanþarea investiþiilor în curs ºi neterminate sau spre unele dotãri cu utilaje
strict necesare.

În acest context, o modalitate pentru finanþarea investiþiilor de
retehnologizare ºi a obiectivelor noi o reprezintã, în principal, creditele
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externe primite la nivel guvernamental de la instituþii financiare
internaþionale, precum ºi cele cu’ garanþie guvernamentalã, însã o
însemnãtate deosebitã are eficienþa cu care acestea vor fi cheltuite; pe
aceeaºi coordonatã se înscrie ºi participarea cu capital a firmelor strãine.

În general, putem aprecia cã bugetul pe anul 1991 reflectã cu
pregnanþã neajunsurile din economie, situaþie în care nu s-au putut asigura
resursele bugetare necesare satisfacerii unor cerinþe justificate ºi chiar mai
mult s-a ajuns sã se înscrie ºi un deficit bugetar.

Deºi în teoria ºi practica economicã a þãrilor cu economie de piaþã,
poziþia economiºtilor faþã de deficitul bugetar s-a schimbat, în sensul
acceptãrii întocmirii de bugete dezechilibrate, considerându-se deficitul ca
mijloc de realizare a echilibrului economic ºi de atenuare a crizelor
periodice, totuºi atât programele economice ale þãrilor dezvoltate ºi în curs
de dezvoltare, cât ºi rapoartele diferitelor organisme financiare inter-
naþionale au ca obiectiv permanent reducerea deficitului bugetar.

În acest moment nu se pune problema optãrii pentru o politicã
contraciclicã, compensatorie sau pentru echilibrarea prin mijloace utilizate în
practica altor þãri, deoarece cauzele deficitului bugetar în þâra noastrã sunt
altele decât în statele cu economie tradiþionalã de piaþã.

Un deficit datorat creºterii cheltuielilor publice cu caracter economic
poate oferi în perioadele urmãtoare noi surse de venituri la buget, pe când
un buget deficitar determinat de creºterea cheltuielilor neproductive, de un
sistem fiscal în curs de transformare, a unui sistem ineficient de control
financiar, la care se adaugã, în primul rând, o economie în curs de
restructurare, în care se manifestã lipsã de materii prime, scãderea
productivitãþii muncii, creºterea revendicãrilor cu caracter salarial, nu este
de naturã a privi deficitul bugetar din acelaºi punct de vedere ca al
economiºtilor strãini.

În situaþia actualã una din problemele care se ridicã este dacã
deficitul nostru bugetar este un deficit conjunctural determinat de
recesiunea economicã înregistratã sau este un deficit structural care se
datoreazã unor aspecte cronice ale dezechilibrelor acumulate în toate
sferele vieþii economice.

În acest context, considerãm cã deficitul nostru bugetar este
determinat de cauze conjuncturale dar ºi structurale, impunându- se a se
aqiona în scopul restabilirii echilibrului pe seama unor venituri ordinare ºi nu
prin alte mijloace.
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Ori veniturile ordinare în condiþiile unui sistem fiscal staþionar cresc în
momentul relansãrii economice ºi al eliminãrii fraudei ºi evaziunii fiscale.

O primã condiþie a relansãrii economice este realizarea unei stabilitãþi
economico care se impune a se obþine prin orice pârghii, atât de naturã
economico-financiarã, cât ºi administrative.

În acest sens menþionãm câteva opþiuni:
− adaptarea normelor de consum materiale ºi cu munca.vie la cele

practicate pe piaþa externã în corelaþie cu gradul de înzestrare
tehnicã existent la noi ºi obligaþia agenþiior de stat sau cu capital
preponderent de stat de a se încadra într-un termen determinat în
aceste standarde de consum. Neîncadrarea în nivelul maxim
prevãzut trebuie sã atragã diminuarea profitului prin aplicarea unui
impozit cu caracter disciplinar, penalizator ºi punerea agentului
respectiv sub controlul unei comisii de experþi pentru eliminarea
factorilor perturbatori;

− restructurarea întregului sistem fiscal, precum ºi actualizarea
permanentã a acestuia corelatã cu remanierea dispoziþiilor privind
sancþiunile în materie de fraudã ºi evaziune fiscalã. În aceastã
direcþie ar trebui sã se acþioneze rapid prin mãsuri cum ar fi:
a) preluarea de la buget a 80-90% din veniturile realizate ºi

nedeclarate în vederea impunerii;
b) majorarea impozitelor datorate cu cea. 10 – 20% în situaþia în

care acestea au fost plãtite cu întârziere sau neachitate deloc;
c) în cazul unei declarãri neconforme cu realitatea a veniturilor

realizate, în sensul diminuãrii acestora, sã se aplice o taxã de
penalitate asupra veniturilor eludate, de 40-80%, în funcþie de
intervalul de timp care s-a scurs;

d) sã se aplice sancþiuni fiscale pentru utilizarea în mod fraudulos
a forþei de muncã etc.

De exemplu, în vederea echilibrãrii bugetului federal, Ministerul
Finanþelor al URSS a preconizat introducerea unui impozit de 3 – 5% pe
cifra de afacori a unitãþiior de stat ºi crearea unui fond de stabilizare
economicã alimentat de agenþii privaþi.

În acelaºi timp, utilizarea unor tablouri de sunt ezã ca cele existente
în cadrul sistemului economic al conturilor naþionale, care sã ofere o
imagine de ansamblu a economiei naþionale cât ºi a fluxurilor existente, va
constitui o bazã în luarea deciziilor pentru asigurarea echilibrului economic
implicit ºi a celui bugetar.
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La nivelul economiei naþionale pentru descrierea sunt eticã a
fenomenelor care caracterizeazã activitatea economicã ºi financiarã a þãrii
se considerã necesarã adoptarea sistemului economic al conturilor
naþionale care constituie un ansamblu de date sta-

tistice privind fluxurile de bunuri materiale, fluxurile financiare ºi
stocurile din economie, ordonate ºi clasificate într-un cadru unitar ºi
înregistrate conform principiului contabilitãþii în partida dublã.

Sistemul conturilor naþionale ca instrument complex de evidenþã,
analizã ºi raportare economico-financiarã, atât la nivel macroeconomic, cât
ºi microeconomic este folosit cu bune rezultate în peste 2/3 din þãrile de pe
mapamond.

Deºi sistemul conturilor naþionale a fost revizuit ºi îmbunãtãþit timp de
mai mulþi ani, totuºi acesta se gãseºte intr-un proces de perfecþionare, de
adaptare la noi necesitãþi.

Cercetãri în aceastã direcþie existã în cadrul instituþiilor naþionale de
analizã economicã ºi statisticã din diferite þãri. Astfel, investigaþiile
respective sunt orientate în special spre gãsirea unor soluþii privind
standardizarea informaþiilor economico-fi-nanciare necesare pentru luarea
deciziilor, þinind seama de faptul cã volumul acestora este în continuã
creºtere.

În paralel se manifestã preocupãri în vederea îmbunãtãþirii sistemului
propriu-zis al contabilitãþii la nivel microeconomic, în contextul cerinþelor
impuse de centralizarea la nivel macro- economia

În contextul aplicãrii în þara noastrã a sistemului conturilor naþionale
apare necesitatea organizãrii la nivelul agenþilor economici a cadrului
informaþional contabil care trebuie sã þinã seama de urmãtoarele cerinþe:

− asigurarea informaþiilor necesare activitãþilor de conducere ºi
decizie a agen-þiior economici, în mod operativ, evitindu-se supra-
încãrcarea circuitelor informaþionale, în acest sens, se impune
utilizarea ºi reintroducerea metodelor perfecþionate de calculaþie a
costurilor, a revederii conþinutului superþilor informaþionali ºi a
datelor furnizate de aceºtia, a proiectãrii unor tablouri operative
care sã rãspundã principiului conducerii prin obiective ºi excepþie;

− unitatea metodologicã a sistemelor contabile, în vederea asigurãrii
unei compa-rabilitãþi informaþionale a integrãrii acestora pe
verticala sistemului informaþional, asigurarea unui plus de.
rigurozitate, uºurarea controlului informaþional, adaptarea ºi
integrarea personalului de execuþie;
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− reflectarea abaterilor esenþiale, deosebit de utile în sistemul
conducerii prin. excepþie;

− flexibilitatea sistemului pentru a sopendiþe modificarea caraaerului
funcþional conform necesitãþilor,

− relevanþa informaþiilor finale în scopul asigurãrii pertinenþei
acestora ºi asigurarea unei evaluãri multilaterale a proceselor
pentru fundamentarea deciziei, indiferent dacã aceasta este
curentã, tacticã sau strategicã ºi indiferent de nivelul la care se
adreseazã.

Introducerea acestui sistem de reflectare a activitãþii economico
implicã stabilirea modului de delimitare ºi detaºare a cîmpurilor de analizã ºi
sectoarele instituþionale, clasarea ºi regruparea în funcþie de natura lor
economicã ºi a operaþiunilor care se manifestã în activitatea economicã,
stabilirea conturilor sectoarelor ºi a conturilor operaþiunilor, precum ºi a
corelaþiilor dintre ele, proiectarea tablourilor de sunt ezã a activitãþilor din
economia naþionalã ºi modul de determinare a indicatorilor de sunt ezã care
mãsoarã rezultatul activitãþilor economice, eliminându-se astfel reajustarea
indicatorilor furnizaþi de sistemul producþiei materiale cum s-a practicat pânã
în prezent, cu atât mai mult, cu dt odatã cu schimbarea structurii relaþiilor de
producþie ºi a conþinutului formelor de proprietate ºi informaþiile suferã
transformãri.

În cadrul restructurãrii sistemului financiar sunt supuse reformei ºi
asigurãrile de bunuri ºi persoane, urmãrindu-se eliminarea monopolului de
stat în acest domeniu ºi reorganizarea activitãþilor respective pe principiile
economiei de piaþã.

O primã mãsurã în vederea dezmembrãrii monopolului de stat a fost
introducerea unei structuri organizatorice noi, astfel încât în locul ADAS-ului
s-au înfiinþat trei societãþi comerciale pe acþiuni, în cadrul cãrora se practicã
operaþiuni de asigurare obligatorii ºi facultative, precum ºi de reasigurare
pentru bunuri, persoane ºi rãspundere civilã.

În perioada de tranziþie spre economia de piaþã investigaþiile noastre
sunt orientate spre gãsirea acelor cãi de creºtere a eficienþei asigurãrilor de
bunuri ºi persoane, în primul rând, prin perfecþionarea ºi extinderea sferei
de cuprindere a acestora; care sã contribuie la îmbunãtãþirea raportului
dintre veniturile ºi cheltuielile asigurãrilor, coroborat cu utilizarea de noi
stimulente pentru asiguraþi.

Totodatã, în cadrul mãsurilor care vizeazã sporirea eficienþei în acest
sector, se impune perfecþionarea metodelor de prospectare a pieþei strãine
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a asigurãrilor în vederea atragerii de firme ºi societãþi strãine de asigurare ºi
reasigurare ºi a intensificãrii legãturilor cu acestea. În acest context, sfera
investigaþiilor cuprinde îmbunãtãþirea modalitãþiior de extindere a gradului
de cuprindere în asigurãri ºi a mãrfurilor provenite din import sau destinate
expertului, lãrgind sfera prestaþiilor pe care societãþile comerciale de
asigurãri le pot face ca mandatar contra unui comision în valutã pentru
societãþi strãine de asigurare, precum ºi a formelorde asigurare ºi
reasigurare în valutã, ceea ce reclamã o administrare raþionalã a fondului de
asigurãri în valutã.

De asemenea, în aceastã etapã speresc cerinþele în direcþia
perfecþionãrii posibilitãþilor de prevenire ºi limitare a daunelor în scopul
reducerii costului relativ al activitãþilor de asigurare ºi a ratei daunei,
realizarea acestor obiective trebuie însã sã aibã la bazã analize sistematice
bazate pe informaþii cât mai relevante puse la dispeziþie de un sistem
informaþional pertinent.

Reforma sistemului financiar, în sine, nu poate rezolva toate
problemele economice ºi sociale specifice etapei pe care o parcurgem, ea
trebuie coroboratã cu restructurarea rapidã a tuturor factorilor care converg
spre economia de piaþã; numai din aceastã perspectivã noile instrumente
financiare îºi vor putea exercita valabilitatea ºi eficienþa pentru o dezvoltare
echilibratã a economiei

Problemele prezentate constituie o parte importantã a corcetãrilor
întreprinse atât în anul 1990 cât ºi în continuare, dar în cadrul sectorului de
finanþe, mai sunt abordate ºi unele obiective care vizeazã, în contextul
reformei economice, rolul fenomenului concurenþial în tranziþia spre
economia de piaþã, mecanismul privatizãrii, precum ºi crearea pieþei
financiare în România, cu referire concretã la organizarea bursei de valori,
ca o formã de individualizare a acesteia.

Sperãm ca, prin concluziile ºi propunerile menþionate de noi în
lucrãrile de corectare, sã aducem o modestã contribuþie la elucidarea
problemelor majore care privesc procesul complex al tranziþiei þãrii noastre
spre economia de piaþã.



ELEMENTE DE DEFINIRE A OBEECTTVELOR
ªI SUBSISTEMELOR POLITICn MONETARE

ªI DE CREDIT ÎN PROCESUL DE TRANZIÞEE

Cezar BOÞEL

I. PRINCIPII ªI OBIECTIVE FUNDAMENTALE ALE POLITICII
MONETARE ÎN ECONOMIA DE PIAÞÃ

Politica economicã a oricãrei þãri are, în mod firesc, drept finalitate
creºterea economicã susþinutã, un nivel cât mai înalt al ocupãrii forþei de
muncã, stabilitatea puterii de cumpãrare a monedei naþionale ºi un relativ
echilibru al balanþei de plãþi externe. Dintre mijloacele utilizate în realizarea
acestor scopuri, politica monetarã reprezintã, cel puþin potenþial, unul din
principalele instrumente necesare pentru influenþarea cererii agregate din
economie.

Autoritatea conceperii ºi punerii în aplicare a politicii monetare a unui
stat este acordatã bãncii centrale. Aceasta contribuie la realizarea
obiectivelor menþionate ale politicii economice în special prin capacitatea sa
de control asupra lichiditãþii interne (sau ofertei de monedã), precum ºi prin
cea de influenþare a dobânzii. Mai concret, banca contralã încearcã sã
asigure, pe termen lung, creºterea cantitãþii de bani ºi a creditului într-o
mãsurã care sã nu fie nici insuficientã ºi nici excesivã faþã de necesitãþile de
facilitare a tranzacþiilor economico ºi financiare cerute de creºterea sus-
þinutã a economiei naþionale. Pe termen scurt, banca contralã îºi poate
adapta politica. În aºa fel încât sã influenþeze gradul de dispenibilitate ºi
costul banilor ºi al creditului în scopul eliminãrii presiumlor inflaþioniste sau
deflaþioniste ºi a dezechilibrului balanþei de plãþi externe.

Capacitatea bãncii centrale de a controla lichidarea internã (oferta de
bani) depinde, intre altele, de structurile financiare din economie, de
instrumentele de politicã monetarã aflate la dispoziþia sa, de gradul de
deschidere al economiei naþionale ºi de coordonarea cu politicile fiscale
adoptate.

În formularea politicii monetare, bãncii contrale li sunt necesari
indicatori care sã arate direcþia ºi mãsura în care instrumentele ce-i stau la
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dispoziþie pot fi utilizate ºi care, de asemenea, sã-i serveascã bãncii în a
face publico intenþiile sale de politicã monetarã. În principiu, fenomenele
exprimate prin aceºti indicatori trebuie sã fie relativ controlabile, iar efectele
lor asupra obiectivelor finale - suficient de previzibile. În practicã, sunt
utilizaþi drept astfel de indicatori rata dobânzii pe termen scurt ºi diversele
agregate monetare (Ml, M2, M3, º^ajn-d.).

Existã douã concepþii cu privire la modul cel mai adecvat de
influenþare a ofertei de bani, concepþii ce reflectã de fapt modul în care
modificarea corerii agregate în economie este vãzutã de douã mari curente
ale gândirii economico: keynesismul ºi moneta-rismul.

Conform primei concepþii, autoritãþile monetare încearcã sã
controleze oferta de bani prin influenþarea cheltuielilor efectuate în
economie pentru investiþii productive, construcþii, programe
guvernamentale. Principalul instrument utilizat în acest scop îl reprezintã
reglementarea ratei dobânzii. Astfel-, expansiunea creditului bancar este
controlatã “din partea cererii”.

Odatã cu rãspândirea monetarismului, a început sã fie consideratã
mai eficientã acþiunea asupra agregatelor masei monetare decât cea asupra
ratei dobânzii. Autoritãþile monetare considerã esenþialã cantitatea creditului
ºi nu costul acestuia, ac-þionând de aceea, cu instrumente specifice, în mod
direct asupra lichiditãþiior bãncilor comerciale. În acest caz, expansiunea
creditului bancar este controlatã “din partea ofertei”.

Principalele instrumente de politicã monetarã pot fi clasificate astfel:
1. Intervenþii pe piaþã: operaþiuni pe piaþa deschisã ºi rata scontului;
2. Reglementãri de pertofoliu: rezervele obiigatorii ºi controlul dilect

(plafoane totale, control selectiv, reglementarea ratei dobânzii).
3. Alte instrumente: rezerve la banca contralã pentru importuri ºi

persuasiunea moralã.
Practica politicii monetare a determinat lansarea în dezbatere a

opþiunii pentru urmãrirea cu precãdere a controlului monetar ºi a stabilitãþii
monetare sau a protejãrii anumitor cursuri de schimb. Experienþa þãrilor
Americii Latine, ca ºi a þãrilor industrializate în anii 70, dupã primul ºoc
petrolier din 1973, a demonstrat cã a concentra politica monetarã asupra
cursului de schimb, spetind ca inflaþia “sã-ºi pearte singurã de grijã” nu
reprezintã un punct de vedere adecvat, nici chiar pentru stabilitatea însãºi a
cursului de schimb. Limitarea expansiunii monetare la un ritm reinflaþionist
asigurã stabilitatea preþurilor interne în moneda internã ºi, prin aceasta, ºi o
bazã monetarã solidã pentru stabilitatea cursurilor de schimb. Este ceea ce,



453

în comunicatul reuniunii color 7 þãri industriale dezvoltate, din septembrie
1990, de la Washington, a fost înþeles prin sunt agma “politici monetare
orientate cãtre stabilitate”.

II. ASPECTE ALE RESTRUCTURÃRII POLITICII MONETARE
ªI DE CREDIT ÎN ÞÃRILE EST-EUROPENE

În cadrul transformãrilor economico prin care trec þãrile est-europene,
reforma sistemului bancar este esenþialã pentru crearea structurilor
necesare conducerii ma-croeconomico prin intermediul politicii monetare ºi
de credit Primul pas în aceastã direcþie ºi condiþie sine qua non a reformei
bancare a fost trecerea de la sistemul mono-bancar, la sistemul bancar în
douã trepte (banca centralã ºi sistemul bãncilor comerciale). Acest lucru s-a
întâmplat în China în 1984, Ungaria 1987, URSS 1988, Polonia 1989,
Iugoslavia 1990, România 1991. În continuare, în ritmuri diferite de la o þarã
la alta, s-au fãcut eforturi de dezvoltare a unui cadru mai eficient de
conducere monetarã, de asigurare a autonomiei bãncii centrale în
susþinerea politicii macroeconomice, de întãrire a concurenþei în sistemul
bancar, de creare a unui sistem de supraveghere bancarã ºi de accelerare
a sistemului de plãþi.

Reforma bancarã a fost asociatã cu schimbãri majore în concepþia ºi
instrumentele politicii monetare. Planul detaliat de credite ºi planul
numerarului au fost înlocuite de obiective intermediare ºi operaþionale de
politicã monetarã, sprijinite prin tehnici de programare adecvate. Aceste
instrumente constau, în principal, în cotele de refinan-þare de la banca
centralã ºi plafoanele de credit majorate, la nevoie, prin rezerve supli-
mentare, depezite speciale la banca centralã ºi emiterea de bonuri de
tezaur.

În Polonia ºi Ungaria au fost iniþiate eforturi pentru renunþarea la
Sistemul creditãrii automate (deseori fãrã dobândã) a guvernului de cãtre
banca centralã, în favoarea îmbunãtãþirii strategiei de gestionare a datoriei
publice.

În ciuda acestor mãsuri, controlul monetar a fost complicat de
structura încã rigidã a sistemului bancar, de rolul crescind al depozitelor în
valutã în unele din aceste þãri ºi de cererea neelasticã de împrumuturi.

Lipsa unei pieþe interbancare dezvoltate, prin intermediul cãreia sã fie
redistribuite fondurile de creditare, a fãcut ca refinanþarea bãncilor
comerciale de cãtre banca centralã sã devinã, în acest stadiu al reformelor,
un instrument major al politicii monetare. Practica în acest domeniu a
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evidenþiat cel puþin douã aspecte importante pentru care se cautã încã
soluþiile potrivite:

a) Determinarea volumului corect al refinanþãrii - ºtiut fiind cã, spre
exemplu, un volum fundamentat pe decalajul programat dintre
credite ºi depezite ºi nu pe un program adecvat de rezerve
monetare a alimentat presiunea inflaþionistã în perioada
premergãtoare reformei bancare, mai ales în Ungaria ºi Polonia;

b) Alocarea refinanþãrii intre bãnci Folosirea unui criteriu uniform de
repartizare a cotei derefinanþare, cum ar fi capitalul sau depezitele,
perpetueazã decalajele iniþiale dintre depozite ºi credite ale
bãncilor individuale ºi exercitã puternice presiuni asupra creditelor
speciale de la banca centralã, cu repercusiuni asupra puterii
controlului monetar.

Politica ratei dobânzii a fost îndreptatã cãtre influenþarea masei
economiilor ºi cãtre. creºterea eficienþei utilizãrii capitalului Rata dobânzii a
fost liberalizatã în Iugoslavia ºi Polonia râmînând încã sub control în China,
Ungaria ºi Cehoslovacia. Integrindu-sc în mãsurile de stabilizare, rata realã
a dobânzii a crescut substanþial, în unele þãri cãtre nivelurile reale pozitive.

Cu toate acestea, politica activã a ratei dobânzii ºi eficienþa acesteia
au intâmpinat obstacole generate de factori structurali ºi politici în primul
rând, nivelul ºi structura ratei dobânzii au fost influenþate de gradul înalt de
concentrare a structurilor bancare, de ponderea mare a împrumuturilor cu
dobânzi fixe mici (mai ales pentru construcþii de locuinþe), precum ºi de
volumul mare al împrumuturilor neeficiente (ex.: Iugoslavia), în al doilea
rând, efectul politicii ratei dobânzii în creºterea eficienþei a fost redus în
fazele iniþiale de disciplina financiarã slabã a întreprinderilor, de distorsiunile
importante existente în structura preþurilor ca urmare a reformei incomplete
a acestora ºi de progresul lent în restructurarea întreprinderilor ºi în
organizarea evidenþei profiturilor. În concluzie, conducerea flexibilã a ratei
dobânzii a intâmpinat dificultãþi datorate absenþei, deocamdatã, a
instrumentelor monetare de control al pieþei, greu de dezvoltat în contextul
actualelor restricþii de ordin structural.

III. CONTROLUL INFLAÞIEI - OBIECTIV CENTRAL AL POLITICII
MONETARE ÎN PERIOADA TRANZIÞIEI LA ECONOMIA DE PIAÞÃ

Experienþa de pânã acum a demonstrat cã problema cheie a
programelor de reformã o reprezintã combinaþia bine gradatã între
restructurãrile instituþionale ºi utilizarea instrumentelor de politicã
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macroeconomicã. Acest aspect devine evident, printre altele, în cazul
inflaþiei. Reformele politice ºi economice din ultimul timp, în toate þãrile est-
europene (inclusiv România) au fost asociate cu o evidentã creºtere a ratei
inflaþiei. Eliminarea stabilitãþii administrative a preþurilor a avut repercusiuni
imper-tante. Asigurarea echilibrului macroeconomic nu se mai poate face
prin îmbinarea unor mãsuri de politicã fiscalã cu controlul strict al salariilor ºi
al ofertei de bunuri de consum. O politicã monetarã activã devine
componentã de bazã a politicii macroeconomice, în acelaºi timp, fãrã o
adaptare corespunzãtoare a mãsurilor de politicã microeconomicã, un
control eficient asupra inflaþiei nu este posibil. Reforma economicã va
conduce, inevitabil, la inflaþie în absenþa unei influenþe externe pozitive în
privinþa raportului de schimb sau, pentru unele þãri, a reducerii datoriei
externe ºi a unei politici interne de restrângere a cererii. Inflaþia submineazã
orice efort depus în cadrul reformei, prin diluarea forþei semnalelor pieþei,
tocmai a celor pe care, cel puþin teoretic, reforma urmãreºte sã le
consolideze. Pe de altã parte însã, impunerea unor politici deflaþioniste este
problematicã nu numai din considerente de ordin politic, ci ºi datoritã ofertei
deficitare existente deja pe piaþa de mãrfuri.

Presiunile inflaþioniste provin din mai multe surse:
1. Creºterea cantitãþii de bani la consumatori, în condiþiile unei pieþe

dezechilibrate, cu cerere excedentarã.
2. - înseºi mãsurile luate în cadrul reformei; permiþînd preþurilor sã

îndeplineascã funcþia de alocare a resurselor, se determinã modificãri
atât ale nivelurilor de preþuri, cât ºi ale scãrii preþurilor relative. Acest
lucru, alãturi de reducerea subvenþiilor, exercitã presiuni puternice
asupra preþurilor. În plus, o politicã activã a cursului de schimb,
îndreptatã cãtre adaptarea scãrii preþurilor relative la piaþa mondialã,
în condiþiile menþinerii, în unele þãri, a controlului parþial al preþurilor ºi
ale unei politici monetare neadecvate, duce nu la atingerea scopului
propus ci doar la creºterea preþurilor interne.

3. Creºterea ratei dobânzii. Acelaºi obiectiv de alocare raþionalã a
resurselor cere creºterea dobânzilor pânã la rate reale pozitive.
Menþinerea formãrii preþurilor pe baza regulii “costuri medii+profit”
duce, prin creºterea costurilor inputurilor, la simpla transferare a
acestor creºteri asupra consumatorilor, declanºînd alimentarea
spiralei inflaþioniste. În mãsura în care cadrul instituþional nu conservã
disciplina financiarã pe. care rata dobânzii este destinatã sã o
reglementeze, efectele politicii ratei dobânzii sunt anihilate.
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4. Datoria externã. Plata acesteia, dacã investiþiile nu sunt reduse pentru
a menþine nivelul consumului, conduce la dezechilibre suplimentare
ale pieþelor interne. În acelaºi timp, necesitatea creºterii experturilor
conduce la subvenþionarea ramurilor ex-pertatoare pe seama altor
ramuri ale economiei, iar mãsurile de devalorizare a monedei
naþionale pentru încurajarea experturilor conduc la pierderi de capital.
În concluzie, o politicã monetarã laxã ºi o politicã a bugetului “moale”

duc inevitabil la rate ridicate ale inflaþiei. Principalele obiective ale politicii
economico ce se impun a fi urmãrite în vederea stãpinirii acestui fenomen
se structureazã pe trei niveluri:

1. Un set coerent de instrumente macroeconomice, incluzind politicã
monetarã, care sã determine structura ºi nivelul corerii adecvate
realizãrii unei scãri a preþurilor relative, menitã sã permitã adaptarea
la piaþa mondialã concomitent cu limitarea inflaþiei; ‘

2. Mãsuri corespunzãtoare de politicã microeconomicã, îndreptate cãtre
slãbirea presiunii inflaþioniste prin intermediul costurilor. Aceasta ar
presupune orientarea întreprinderilor cãtre obiective impuse de
analiza relaþiilor dintre preþuri ºi costurile marginale. Fãrã urmãrirea
maximizãrii masei profiturilor ºi fãrã o disciplinã impusã de piaþã, de
concurenþã, presiunile salariate, continua creºterea a costurilor ºi
nivelurile scãzute ale productivitãþii muncii se vor perpetua, mai ales
în condiþiile descentralizãrii.

3. Cea mai dificilã sarcinã este de a determina fazele ºi ritmul reformei
preþurilor interne, aºa încât sã se realizeze echilibrarea pieþelor ºi
absorbþia cererii excedentare rarã generarea spiralei inflaþioniste.

IV. RESTRUCTURAREA SISTEMULUI BANCAR ªI DE CREDIT
ªI ELABORAREA CONCEPÞIEI PRIVIND POLITICA MONETARÃ

ÎN CADRUL REFORMEI ECONOMIEI ROMÂNEªTI

În România, noul sistem bancar a fost instituit în anul 1991. Reforma
este încã la început, demarându-se activitãþile legate de reglementarea
controlului monetar, a operaþiilor de schimb valutar ºi a supravegherii
bancare. Implementarea efectivã a reformei depinde de asigurarea unui
nivel corespunzãtor al capacitãþii instituþionale, al dezvoltãrilor actfvitãþiior
auxiliare, al echipamentelor, al activitãþii de expertizã bancarã.

Noua lege a bãncii centrale dã autoritate deplinã BNR pentru
formularea ºi implementarea politicii monetare al cãrei scop final declarat
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este, într-o primã fazã, stabilitatea preturilor. Politica monetarã nu va fi
eficientã fãrã un cadru instituþional adecvat, relaþii financiare libere de
distorsiuni ºi instrumente de politicã monetarã consecvente în proiect ºi în
execuþie. În acest context, un numãr mare de disfuncþionalitãti instituþionale
trebuie eliminate rapid.

În primul rând, e necesarã perfecþionarea sistemului de plãþi în
numerar, prin introducerea unor facilitãþi de platã alternative, cum ar fi
cecurile. În al doilea rând, este necesarã curãþarea pertofoliului bãncilor prin
eliminarea debitorilor insolvabili. În sfârºit, bãncile private trebuie sã cîºtige
încrederea clienþiior, având în vedere faptul cã nu existã garanþia statului
asupra capitalului lor.

În actuala etapã a tranziþiei, banca centralã nu poate avea la
dispeziþie instrumentele clasico de politicã monetarã existente într-o
economie de piaþã. lipsa, deocamdatã, a efectelor financiare ºi a pieþelor
acestora nu permite utilizarea intervenþiilor pe piaþã, iar reglarea rezervelor
obligatorii nu poate funcþiona datoritã cuantumului deocamdatã redus al
resurselor proprii ale bãncilor comerciale, precum ºi din cauza me-

canismului actual extrem de greoi al decontãrilor bancare (durata unei
plãþi din momentul ordonãrii ei pânã în momentul încasãrii dureazã circa o
sãptãmânã - în Bucureºti!)

Pentru prezent, politica monetarã va fi exercitatã prin intermediul a
trei instrumente: politica ratei dobânzii, plafoane de credit bancar ºi politica
de refinanþare.

1. Liberalizarea ratei dobânzii, începutã cu 1 aprilie ac, tinde sã
asigure mecanismul de reglare a cerem de credit Rata dobânzii se va stabili
pe piaþa interbancarã amplificatã cu fondul pentru pensia suplimentarã ºi
societatea de asigurãri ca furnizori adiþionali de fonduri. Banca Naþionalã va
acþiona numai ca imprumutãtor de ultim resort cu dobânda de refinanþare
stabilitã peste cea a pieþei interbancare sau determinatã la licitaþiile de
refinanþare ale bãncii centrale. Ratele dobânzii la depezite ºi la împrumuturi
urmeazã a fi negociate liber între bãnci ºi clienþii lor, ecartul dintre aceste
dobânzi fiind supravegheat ºi, eventual, limitat de Banca Naþionalã. Pentru
evitarea transformãrii depezitelor cu dobânzi scãzute, pe scarã largã, în
mãrfuri sau valutã, în perioadele cu creºteri rapide ale preþurilor, bãncile
sunt autorizate sã emitã certificate de depezit pe termen scurt, cu dobânzi
determinate de piaþã.

Rãmine de vãzut în cât timp cererea de credite va deveni elasticã faþã
de rata dobânzii. Vechile obiceiuri dispar greu, iar instituþiile bancare rãmân
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pentru încã o perioadã de timp nesigure de gradul de independenþã pe care
îl au. Datoritã acestui fapt, în perioada de tranziþie, capacitatea lor de a
obþine profituri din liberalizarea ratei dobânzii va fi limitatã, caz specific
pentru Agrobank ºi BRD, care au un pertofoliu substanþial de credite pe
termen lung ºi mijlociu la dobânzi fixe.

2. Plafoanele de credit utilizate în prezent, datoritã lipsei unor alte
instrumente monetare adecvate, se cer a fi încã menþinute; nu însã ºi pe
termen lung, ele limitind, de regulã, competiþia între bãnci ºi dezvoltarea
pieþei monetare.

Renunþarea la plafoanele de credit trebuie sã se facã treptat, eventual
prin menþinerea, pentru o perioadã determinatã, a unor plafoane
informative, concomitent cu introducerea altor instrumente indirecte, de
control.

3. Politica de refinanþare - rãmâne, în prezent, principalul instrument
de politica monetarã la dispoziþia Bãncii Naþionale. Pentru ca efectele
scontate sã se producã, trebuie însã îndeplinite douã condiþii:

− instituþiile bancare sã nu aibã acces automat la creditele de
refinanþare:

− renunþarea la refinanþarea separatã pentru fiecare filialã în parte ºi
trecerea la refinanþarea centralizatã (a bãncilor comerciale).

În orice caz, în scurt timp, se preconizeazã introducerea refinanþãrii
prin licitaþii, intenþionându-se ca refinanþarea de cãtre Banca Naþionalã sã
devinã o sursã rezidualã de fonduri. Treptat, depezitele existente ale CEC-
ului la Banca Naþionalã vor fi deblocate pentru a se adãuga la fondurile
pieþei interbancare, care în prezent este alimentatã numai cu depezitele noi
fãcute la CEC.

Pentru anul 1991, principalul obiectiv al politicii monetare este
stãpînirea procesului inflaþionist declanºat de liberalizarea preþurilor ºi de
devalorizarea leului. În acest scop, va fi permisã o creºtere a baniior în sens
larg, în moneda naþionalã, de 15% în 1991, ceea ce reflectã rata prevãzutã
a inflaþiei în aceastã perioadã, urmãrindu-se revenirea, cãtre sfârºitul anului,
la o vitezã de rotaþie a baniior cât mai apropiatã de normal

Un alt obiectiv important îl reprezintã majorarea rezervelor
internaþionale brute cu 700 milioane dolari în acest an. Ambele aceste
obiective au stat la baza dimensionãrii programului de credite. Creºterea
activelor interne nete ale sistemului bancar este prevãzutã la 15,5% din
suma banilor existentã la sfârºitul anului 1990. Plafonarea la 18 miliarde lei
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a creditului bancar net pentru guvern va permite creºterea cu 26% a
creditului cãtre sectorul neguvernamental.

Perfecþionarea instrumentelor ºi a structurilor de transmitere a
impulsurilor peli-ticii monetare asupra economiei naþionale reprezintã un
obiectiv actual ºi de perspectivã al Bãncii Naþionale. Banca Naþionalã va
trebui sã înceapã emiterea de instrumente ale pieþei monetare pe termen
scurt, îndatã ce condiþiile pentru vinzarea acestora sunt create. Astfel,
emiterea de bonuri de tezaur ar duce nu numai la sporirea resurselor, dar ºi
la absorbirea lichiditãþilor ºi la atingerea scopurilor politicii monetare.
Crearea unei pieþe monetare autentice este o condiþie esenþialã a abordãrii
cu ºanse de reuºitã a mãsurilor de politicã monetarã.

V. DEMERSURI DE CLARIFICARE A ASPECTELOR
TEORETICE ªI PRACTICE ALE TRANZIÞIEI LA ECONOMIA
DE PIAÞÃ ÎN CADRUL SECTORULUI “MONEDA” DIN IFPPV

Cel mai nou sector al institutului nostru (cu o vechime de numai 3 ani)
s-a vãzut confruntat, la început, cu problema definirii limitelor domeniului
sãu de cercetare. Aceste limite erau impuse, în principal, de concepþia
economicã oficialã axatã rigid pe liniile de forþã ale marxismului ºi, în cadrul
acestuia chiar, particularizatã prin exacerbarea dogmatici a principiilor
centralismului în conducerea economicã.

Din acest motiv, inflaþia, spre exemplu, era un subiect tabu în
economia noastrã, cel ca temã explicitã a unei lucrãri de cercetare.

aceste condiþii, tematica lucrãrilor de cercetare ale sectorului monedã,
în anii 1988 ºi 1989, s-a axat pe analiza monetarã, unul din domeniile în
care era posibilã discutarea ºi propunerea de soluþii care nu proveneau
exclusiv din surse teoretice marxiste.

Începând din anul 1990, odatã cu lãrgirea câmpului de afirmare a
demersurilor teoretice, problematica abordatã în cadrul sectorului s-a
desfãºurat în direcþia cercetãrilor privind reconsiderarea ºi fundamentarea
rolului creditului în contextul dezvoltãrii economice actuale ºi de
perspectivã, a dimensionãrii masei monetare în economie în corelaþie cu
indicatorii dezvoltãrii, precum ºi a studierii proceselor inflaþioniste în
economia româneascã, direcþii concretizate, de altfel, în cele trei lucrãri din
anul 1990.

Cercetarea aprofundatã a problemelor privitoare la structurile,
fenomenele ºi mecanismele economice caracteristice economici de piaþã,
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precum ºi la experienþa þãrilor dezvoltate în domeniul conducerii
macroeconomice reprezintã un obiectiv permanent al activitãþii noastre ºi, în
acelaºi timp, un mijloc pentru studierea posibilitãþiior de adaptare treptatã a
structurilor actuale ale economiei româneºti la un astfel de tip de economie.

În etapele urmãtoare ale cercetãrii, ne vom concentra atenþia în
special asupra aspectelor referitoare la:

− în domeniul sistemului bancar ºi al creditului: modalitãþile de
perfecþionare a restructurãrii sistemului bancar ºi de creºtere a
supleþei acestuia, gãsirea cãilor de asigurare a cadrului de
funcþionare a pieþei interbancare, crearea condiþiilor pentru apariþia
ºi funcþionarea instrumentelor de platã ºi a efectelor financiare
specifice economiei de piaþã, creºterea eficienþei modalitãþilor de
atragere a fondurilor de creditare ºi de sporire a capitalului bãncilor
comerciale, sporirea eficienþei creditului în susþinerea creºterii
economice;

− în domeniul inflaþiei: determinarea nivelurilor ºi dinamicii fenomenului
inflaþionist, identificarea cauzelor producerii ºi amplificãrii inflaþiei
precum ºi a posibilitãþilor de control ºi contracararea ei,
îmbunãtãþirea metodologiei de calcul al ratei inflaþiei;

− în domeniul analizei monetare ºi a politicii macroeconomice:
cuantificarea ºi analiza factorilor de influenþã asupra corerii ºi a
ofertei de bani din economie, modele de prognozare a agregatelor
monetare, echilibrul masã monetarã-creºtere economicã, strategii
alternative de politicã monetarã în fiecare etapã a procesului de
tranziþie, gradul de convergenþã a politicii monetare cu politica
fiscalã, condiþiile generale necesare asigurãrii echilibrului
economic ºi creºterii economice susþinute.

Acestea vor fi, ºi în continuare, principalele coordonate ale
cercetãrilor ce vor fi întreprinse: analiza monetarã, inflaþia ºi creditul, privite
în interconexiunile lor ºi din punct de vedere al politicii macroeconomice.

Însuºirea aprofundatã a principiilor ce guverneazã economia de piaþã
ºi studierea posibilitãþiior de adaptare treptatã a structurilor actuale ale
economiei româneºti la un astfel de tip de economie reprezintã un obiectiv
permanent al corectãrilor noastre. Ne propunem studiul comparativ al
soluþiilor posibile pentru rezolvarea unor probleme strângente ale perioadei
de tranziþie: controlul inflaþiei, restructurarea ºi flexibili-zarea sistemului
bancar, atingerea obiectivelor politicii macroeconomice, în special prin
concoperea unor strategii adecvate ale politicii monetare.



REFORMA ªI LIBERALIZAREA PREÞURILOR:
DETERMINÃRI, CONSECINÞE,

LIMITE ªI PERSPECTIVE

Constantin MARIN

1. Reforma economicã ºi liberalizarea preþurilor

Într-o definiþie suocintã,refonna economicã din þãrile foste socialiste ar
putea semnifica repunerea elementelor primare ale procesului economic -
oamenii ºi resursele - în starea de a se combina ºi dezvolta potrivit legilor
interne ºi tendinþelor fireºti (naturale) într-un cadrul social guvernat de
libertate ºi proprice manifestãrii ei depline.

Desigur, pentru ceea ce exprimã definiþia prezentatã, termenul de
reformã poate pãrea modest, dar întrucât eforturile de conceptualizare se
desfãºoarã simultan cu cele de transformare a realitãþii, fiind în multe
privinþe depãºite de acestea, putem da credit conþinutului, concilierea sa cu
conceptul puþind decurge ºi din ritmul ºi maniera de atingere a obiectivelor.

Posibilã ºi necesarã ca urmare a unei revoluþii sociale care repune în
drepturi valori perene ale societãþii umane, reforma economicã are drept
obiectiv instaurarea (sau. reinstaurarea) economiei de piaþã. În consecinþã,
coordonatele pe care se desfãºoarã întregul proces nu pot fi altele decât
acelea care converg spre ceea ce caracterizeazã astãzi modelul funcþional
al acestui tip de economie, în þãrile în care el ºi-a urmat cursul: pluralismul
formelor de proprietate ºi autoreglare prin acþiunea relativ liberã a
regulatorilor specifici Ceea ce dã conþinut, din aceastã perspectivã,
reformelor economico rezidã, pe de o parte, în instituirea pluralismului
formelor de proprietate ºi pe de altã parte crearea cadrului autoreglãrii care
presupune:

− eliminarea intervenþiei directe a statului în economie;
− formarea liberã a preþurilor;. - jocul liber al dobânzilor;
− liberalizarea cursurilor de schimb.
De aici îºi extrag substanþa cele douã mari procese declanºate în

economiile aflate în aceastã perioadã în tranziþie spre economia de piaþã:
privatizarea ºi liberalizarea.
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Trebuie observat cã obiectivele precizate anterior definesc o stare a
cãrei atingere are un caracter procesual. ªi dacã aceasta reprezintã
orizontul conturat prin raportarea la însuºirile conceptualizate cu mijloacele
ºtiinþei ºi identificabile, în proporþli variabile ºi forme diverse, dar nu
divergente faþã de esenþa la un model real preexistent, dificultãþile devin
majore din momentul în care se pune problema trasãrii cãilor ºi a tacticii
specifice prin care se poate ajunge la fiecare din punctele care ii constituie.
Formarea liberã a preþurilor constituie unul din punctele orizontului spre care
tinde reforma economicã, iar prezentarea sa în aceastã perspectivã se
sprijinã pe estimarea prin criteriile teoriei ºi constatãrile practicii, a distanþei
ºi deosebirilor calitative dintre stãrile între care se interpune procesul
liberalizãrii în mod concret, pornim de la faptul cã formarea liberã a
preþurilor ca stare, consacrã, în mod relativ, evident, raportul dintre cerere ºi
ofertã, într-un cadru care asigurã simultan dreptul producãtorului la
maximizarea profitului ºi pe cel al consumatorului la maximizarea utilitãþii

Aceasta este teorema de la care ºcolile economice au permtm
stabilirea ipotezelor ºi definirea concurenþei ºi a trãsãturilor acesteia.

Dupã cum se ºtie, ºcoala clasicã îºi întemeiazã judecãþfle pe
echilibrul la nivelul forþei de negociere, realizabil în cadrul concurenþei
perfecte definitã ca stare a unei pieþe caracterizate prin îndeplinirea
cumulatã a urmãtoarelor condiþii; - atomicitatea ofertei ºi a cererii,
exprimând existenþa mai multor ofertanþi ºi cumpãrãtori (consumatori), de
mãrimi apropiate, nici unul neputând influenta piaþa;

− fluiditatea cererii ºi a ofertei, adicã inexistenþa barierelor care sã
obstrucþioneze deplasarea cererii ºi a ofertei:

− transparenþa - care se traduce prin aceea cã atîtvânzãtorii, cât ºi
cumpãrãtorii au o informare completã a datelor pieþei, mai ales
asupra preþurilor, în absenþa cãrora fluiditatea ar fi pusã în cauzã:

− omogenitatea produselor, care înseamnã cã- produsele existente
pe piaþã sunt perfect standardizate, ceea ce tace ca un cumpãrãtor
sã nu poatã prefera un vânzãtor altuia din cauza caracteristicilor
fizice ale produsului sau a mediului în care se efectueazã
schimbul.

Fãrã a insista asupra gradualizãrii concurenþei de cãtre clasici, prin
concesii legate de absenþa -uneia sau alteia din condiþiile definitorii, excepþii
în teorie dar regulã în practicã, vom semnala numai cã neoclasicii dezvoltã
ºi complicã condiþiile concurenþei perfecte, ceea ce le face ºi mai greu de
îndeplinit ºi, impunându-le ca restricþii într-un model de analizã
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econometricã. Condiþiile fiind îndeplinite, pentru ei, punctul de echilibru este
atins în toate situaþiile în care cererea excedentarã nu ia valori pozitive,
conjugatã cu preþul tinzând sã se anuleze reciproc. Într-o formulare succintã
aceastã situaþie se traduce prin ceea ce este cunoscut sub numele de
“legea lui Walras” ºi postuleazã cã valoarea vânzãrilor trebuie sã fie egalã
cu valoarea cumpãrãrilor pentru toþi cei ce participã la schimb, cu condiþia
ca profiturile sã fie distribuite celor care consumã. Aºa se ajunge la acel
mecanism al “tatonãrilor” care, cantonat în sfera vânzãrii-cumpãrãrii, poate
conduce la concluzii neviabile întrucât mizeazã pe automatism (mâna
invizibilã) ºi a cãrui exploatare pentru practicã presupune ancorarea ju-
decãþii în datele ºi determinãrile cantitative legate de timp, resurse ºi ritmuri.

Întreagã aceastã dezvoltare de idei are rãdãcini adinei în istorie,
izvoarele ei mergind pânã la Aristotel ºi se exprimi astãzi în doctrina preþului
curent, care considerã just preþul determinat prin jocul liber al cererii ºi
ofertei (preþul adevãrat) ca o egalitate aritmeticã, excluzând orice apreciere
moralã în legãturã cu acesta.

În opoziþie cu ea, pornind de Ia Platon ºi îmbrãþiºatã de bisericã, s-a
dezvoltat în acelaºi timp doctrina preþului just Determinat de cãtre raþiune la
Platon, preþul este ºi Ia canonici ca ºi la economiºti, rezultatul voinþei, liber
exprimate, dar pentru ca el sã fie just, aceasta nu trebuie sã fie estorcatã
prin presiunea nevoilor.

Asemãnãri teroretice ºi filiaþii doctrinare se mai pot stabili încã, dar
ceea ce se impune a fi subliniat este faptul cã imaginea de ansamblu ºi
analiza în timp a spaþiului real al preþurilor dezvãluie prezenþa, în proporþii
variabile, a unor elemente revendicându-ºi originea în ambele carenþe de
gândire. Ar mai fi de adãugat cã, deºi în egalã mãsurã ataºaþi valorilor
economiei de piaþã, marii teoreticieni implicaþi astãzi (cu fapta sau cu satul)
în soluþionarea problemelor din tranziþia din þãrile est-europene, nu s-au
putut detaºa de cete douã curente de gândire, situându-se pe poziþiile
preþului curent Friedman, Sachs º.a., iar pe cele ale preþului just Ruginã,
Galbraith º.a.

Mai important este de semnalat aptul cã aceºtia din urmã fructificã o
poziþie filozoficã formulatã cu circa douã decerni în urmã (vezi K. Jaspers) ºi
opereazã o nouã deschidere în ºtiinþa economicã, depãºind abordarea rece
ºi seducþia exclusivã a relaþiilor matematice ºi incorcind o mai bunã
integrare a legilor socialului Este semnificaþia pe care o atribuim contribuþiei
profesorului Ruginã care aºazã la baza dezvoltãrii economice, liberatea,
justiþia socialã ºi economicã ºi stabilitatea economicã ºi financiarã (piramida



464

înþelepciunii umane”). Întâmplarea face ca, în aceeaºi perioadã, biserica sã
îndemne la îndreptarea gândirii ºi aptelor în aceeaºi direcþie, criticând domi-
naþia inflexibilã a profitului (Enciclica Centesimus a Papei Ioan Paul al II-
lea).

2. Diagnoza stãrii economiei ºi a preþurilor
în punctul de pornire al reformei

Momentul declanºãrii reformei a gãsit economiile þãrilor est-europene
într-o situaþie caracterizatãprintr-un grad diferenþiat de centralizare, dar
toate acuzind sechelele dezvoltãrii centralizate, ºi prin grave dezechilibre
structurale ºi funcþionale dintre care cel dintre cerere ºi ofertã, puternic
manifest

În ceea ce o priveºte, economia romaneascã nu face excepþie decât
prin notele acute care-i subliniazã specificul decurgând din hipercentraliza-
rea ºi, în ultimii ani, din evidentele tendinþe autarhice. Situaþia de la care
pernim ar putea fi caracterizatã rarã pretenþia de exhaustivitate, prin:

− dezechilibru marcat pe piaþã printr-un decalaj accentuat între cerere ºi
ofertã. Acest decalaj este acumulat într-o perioadã mai lungã de timp,
dar acum el se materializeazã într-un excedent al cererii solvabile,
echivalent, vânzãriior de mãrfuri pe unul din anii anteriori. Avem,
aºadar, de înfruntat un devans de aproape un an al ofertei ºi aceasta
se referã numai a bunurile de consum ºi serviciile presate populaþiei.
În ceea ce priveºte consumul ºi bunurile de investiþii, situata este ºi
mai complexã. ªi acest segment de piaþã este caracterizat printr-un
deficit de ofertã în condiþiile unei subutilizãri a capacitãþilor de
producþie. În acelaºi timp, el deþine stocuri tarã miºcare de materiale
componente ºi subansamble uzate moral sau dezasortate, care.nu ºi-
au gãsit, modaliatea de recirculare sau eliminare. Toate acestea. În
spaþiul unei economii de volum, dependente de import ºi implicit, de
expert;

− o structurã de producþie orienatã spre consumul productiv, tributarã
dezvoltãrii panificate, subordonate legii” creºterii cu precãdere a
producþiei de mijloaco de producþie ºi, în cadrul acesteia, a producþiei
de mijloaco de producþie pentru ramurile producãtoare de mijloaco de
producþie. Prin amalgamarea criteriilor de amplasare teritorialã, a
rezulat, în subsidiar, economia de volum de care am amintit, conþinind
fluxuri lungi, cu numeroase verigi artificiale, deseori în contradicþie cu
principiile eficienþei specializãrii ºi cooperãrii;
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− starea de subconsum evidentã prin nivelul inferior nu numai
standardelor europene, ci ºi unui consum ºi unei dotãri casnice
decente a populaþiei, al unor indicatori specifici din anii anteriori. Este
vorba, în mod concret, despre penuria acutã ºi generalizatã de
mãrfuri care pune în luminã un proces de economisire forþatã ºi fãrã
finalitate economicã programatã. Este suficient sã amintim, în acest
sens, nivelul derizoriu al ratei dobânzii tocmai când veniturile
nominale ale populaþiei erau în creºtere;

− monopolul producãtorului reflectat, între altele, de concentrarea
producþiei ºi accentuat de insuficienþa acestuia.
În planul concret al preþurilor, situaþia se putea caracteriza prin

accentuarea tensiunii dintre costuri mobile ºi puternic influenþate de o
multitudine de factori iarã contrapondere ºi preturile rigide, ca ºi prin
expansiunea pieþei paralele ºi a “indicatorilor” specifici.

3. Criterii ºi restricþii ale liberalizãrii preþurilor

Ecuaþia pieþei romaneºti vãzutã în oglinda condiþiilor pieþei
concurenþiale prezintã imaginea unor ample disproperþii. Pe de o parte, un
excedent al cererii solvabile ºi declinul continuu al producþiei, pe de altã
parte un monopol al unui producãtor aflat la limita probabilitãþii sau sub
aceasta, de multe ori Se poate adãuga accentuarea tensiunii sociale
generatã de penuria de mãrfuri ºi polarizarea distribuirii excesului de
lichiditãþi pe piaþã (incoputul acumulãrii de capital).

Aplicarea liberalizãrii, în acest context, conduce în mod inevitabil la o
creºtere generalã a preþurilor în mecanismul cãreia identificãm douã
resorturi..Primul II constituie imperativul depãºirii situaþiei de pierderi sau
nonrentabilitate a cãrei cauzã nu o constituie numai rigiditatea anterioarã a
preþurilor, ci ºi ritmurile lente ale sistemului de adaptare al agenþilor
economici, iar cel de-al doilea rezidã în necesitatea unei reajustãri a
preþurilor la cerinþele circulaþiei bãneºti, determinatã de cantitatea de bani
existentã pe piaþã. Acest din urmã angrenaj, mãsurat prin gradul de
acoperire cu marfã a unitãþii monetare, a fost puternic gripat, de-a lungul
timpului, prin manevrarea voluntaristã a salariilor în condiþiile declinului
productivitãþii muncii ºi rigiditãþii preþurilor, conjugate cu absenþa unui
mecanism de reciclare (capitalizare) a economiilor bãneºti ale populaþiei. În
acelaºi sens acþioneazã însã ºi situaþia de monopol care caracterizeazã
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piaþa româneascã, de data aceasta având de-a face cu o rezervã în mãsurã
sã alimenteze o tendinþã de creºtere pe termen lung a preþurilor.

Din acest punã de vedere se impune atenþiei în mod deosebit absenþa
unui mecanism moderator, cu acþiune constructivã, pentru cã este uºor de
întrevãzut apariþia, prin blocare a frânelor în activitatea agenþilor economici,
cu toate consecinþele inerente, întrucât liberalizarea preþurilor nu are sens
decât în graniþele stabilitãþii economico ºi sociale, procesul se declanºeazã
ºi se desfãºoarã cu luarea în considerare a unor restricþii decurgând din:

− asigurarea unui grad corespunzãtor de protejare a economiei
naþionale, ceea ce. pune în relaþie sistemul de preþuri ºi politica în
domeniul cursului de schimb;

− timpul necesar apariþiei ºi funcþionãrii eficace a mecanismului
“tatonãrilor” prin. care se explicã stabilitatea preþurilor, ca obiectiv
dezirabii al oricãrei economii. Instalarea unui asemenea mecanism
este legatã de funcþionarea pieþei capitalurilor ºi a forþei de muncã;

− asigurarea unui nivel constant de încãrcare a capacitãþiior de
producþie ºi suficient pentru a asigura resursele materiale ºi
financiare îndispensabile mobilitãþii reale a capitalurilor ºi forþei de
muncã în condiþiile menþinerii în limite tolerabile, a echilibrului
bugetar;

− asigurarea unui consum alimentar în limite fiziologice normale ºi
menþinerea unui consum general stimulativ pentru producþie. De
aici se pot deduce ºi mijloacele, modalitãþile ºi gradul de
intervenþie ale statului în economie.

4. Variante de liberalizare, limite ºi consecinþe

Din cele arãtate mai sus, rezultã cã problema variantelor de
liberalizare nu poate fi consideratã încheiatã deºi procesul a început deja.
Dezbaterile în aceastã direcþie pot aduce clarificãri în legãturã cu
elementele necesare atenuãrii infiuraþcior inhibitoare, a raritãii ºi împiedicãrii
“extorcãrii voinþei cumpãrãtorului prin presiunea nevoilor”. Este vorba, în
fapt, despre menþinerea firului navigabil intre preþul curent ºi preþul just Se
impune sã facem precizarea cã mijloacele oferite de doctrina preþului just la
scarã macroeconomicã, sunt valabile, aºa cum se recunosc, numai pentru
soluþii pe termen scurt ºi în situaþii de crizã.

Credem cã situaþia actualã din þara noastrã conþine elemente
tensionale, de crizã, a cãror amplificare trebuie evitaþi cum ar fi:
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hipersensibilitatea climatului social la ideea de justiþie, penuria de mãrfuri ºi
inexistenþa mediului concurenþial. Un rãspuns adecvat acestei situaþii
incorporeazã analize legate de ritm, sferã ºi mijloace de intervenþie
subordonate iasã comandamentului garantãrii libertãþii economice.

Din acest punã de vedere trebuie sã se ia în considerare faptul cã în
condiþiile date, liberalizarea bruscã a pretorilor genereazã san contribuie Ia
apariþia urmãtoarelor efecte:

− creºterea generalizatã a nivelului preþurilor;
− blocarea fluxurilor economice ºi reducerea sau oprirea producþiei

unor între-prinderi în funcþie de distanþa la care se aflã produsul de
nucieul nevoilor de bazã în structura consumului;

− creºterea ºomajului ºi reducerea veniturilor, implicit a nivelului
cererii globale;

− scãderea ritmului ºi volumului resurselor pentru investiþii;
− reducerea consumului individual ºi modificarea structurii sale.
O asemenea succesiune a efectelor negative este urmatã sau Însoþitã

de unul pozitiv, materializat în echilibrarea rapidã a cererii ºi ofertei. Ea
poate declanºa, în acelaºi timp, un proces rapid de restructurare a
economiei. Lipsa de acumulãri insã, va întârzia constituirea mijloacelor
financiare necesare retehnologizãrii, fãcind necesarã finanþarea externã sub
multiplele ei forme, avantajele pãrþilor depinzând de forþa de negociere a
fiecãreia.

În ceea ce o priveºte, liberalizarea gradualã se materializeazã într-un
proces care îmbinã libertatea agenþilor economici cu mijloace de intervenþie
directã - preþuri dirijate de stat pentru unele produse, limite de miºcare
pentru altele, susþinerea con-sumulai (compensatii) sa. Aceasta presupune
însã menþinerea unor mecanisme cu efect pervers în economie, ceea ce
comportã riscul amânãrii proceselor autoregenerative ºi de adaptare la
mediul economic. Cu toate acestea, o asemenea strategie pare a fi mai
aproape de a asigura “suficienþa cererii globale a cheltuielilor de investiþii ºi
a mijloacelor de lichiditate monetarã”, pe care keynesismul o impunea ca
teoremã a ieºirii am criza.

Limitele de creºtere suplinesc forþa concurenþei ºi opoziþia
cumpãrãtorului, slabe în mod real, ºi determinã declanºarea unui mecanism
de ajustare internã care are ca efect utilizarea mai bunã a factorilor,
creºterea productivitãþii ºi reducerea costurilor.
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5. Probleme legate de corelarea soluþiilor în domeniul preþurilor
ºi a celor din alte compartimente ale reformei

Desigur, decizia de liberalizare a recturilor instituie, în limite variabile,
formarea liberã a preþurilor dar nu determinã automat ºi intrarea acestera în
plinãtatea funcþiilor lor specifice economice de piaþã. Perioada de ajustare
care urmeazã, având în vedere condiþiile concrete ale startului,
consemneazã o deteriorare accentuaþi a echilibrului forþelor de negociere.
Ca urmare, dreptul producãtorului de maximizare a profitului nu se
realizeazã simultan cu dreptul consumatorului la maximizarea utilizãrii.
Dimpotrivã, acesta din urmã este încãlcat în aceste condiþii, preþul emite
semnale false, ceea ce justificã intervenþia colectivã a centrului de decizie..

Dupã cum se ºtie descentralizarea formãrii preþurilor înseamnã
scoaterea din zona negocierii a unor sectoare altãdatã supravegheate de
cãtre organul contrai, col mai sensibil dintre acestea fiind col al standardelor
de calitate. Absenþa, concurenþei, deci a posibilitãþii de alegere ºi situaþia de
teritoriu al nimãnui, devin factori de regres în ceea ce priveºte
competitivitatea. De aici rezultã în mod evident necesitatea sincronizãrii
legislaþiei de preþuri cu cea a calitãþii ºi standardizãrii.

Dacã avem în vedere ritmurile reformei economice, trebuie sã
observãm cã diferitele sale componente sectoriale impun soluþii specifice iar
efectele acestora.se întrepãtrund sau se contrapun. Astfel, dacã prin soluþia
adoptatã în domeniul preþurilor se urmãreºte temperarea tendinþelor de
exploatare a lipsei de rezistenþã a consumatorului (indiferent din ce sferã
provine) alte demersuri accelereazã acest proces ºi contribuie la
amplificarea efectelor.

Avem în vedere, în primul rând, politica în domeniul cursului de
schimb al leului Devalorizarea substanþialã ºi într-un ritm
acceleratyfrecventã conduco dupã cum se poate constata, la creºterea
rapidã ºi necontrolatã a preþurilor. Frecvenþa intervenþiilor asupra nivelului
cursului ºi amplitudinea acestora interzic orice reacþie de adaptare a
agenþilor economici. În acelaºi timp, datã fiind dependenþa de import a
economiei noastre, efectul stimulativ asupra expertului este repede anulat
de creºterea costurilor importului, iar tendinþa de fond a miºcãrii preþurilor
forþeazã nivelul cursului în al doilea rând, se impune examinarea influenþei
politicii salariale. Practicarea limitelor maxime în acest domeniu, nu poate fi
ruptã de nivelul la care se stabilesc aceste limite în acest mod se conjugã
nivelul salariului ºi procesul de ajustare a volumului forþei de muncã într-un
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mecanism de impulsionare a creºterii productivitãþii muncii Dacã avem în
vedere cã nivelul propus se cumuleazã cu compensaþiile acordate pentru
creºterea preþurilor, apar evidente presiumie asupra costurilor ºi preþurilor,
dar ºi un ritm mai accentuat de dispenibiiizare a forþei de muncã.

În sfârºit, întrucât din perspectiva stabilitãþii preþurilor în condiþiile
relansãrii economiei reforma preþurilor nu se limiteazã la liberalizarea
formãrii, este necesar ca ea sã intre curajos ºi pe terenul constituirii ºi
protejãrii mediului concurenþial. Realizarea unui asemenea obiectiv conjugã
acþiuni multiple legate de privatizare, susþinerea procesului investiþional, dar
ºi de constituirea pieþelor de capital ºi a burseide valori.

În mod deosebit sunt.invocate în aceastã perioadã privatizarea ºi
reorganizarea întreprinderilor. Din capul locului trebuie precizat cã
privatizarea poate fi unul din procesele importante ale declanºãrii ºi
realizãrii condiþiilor pieþei concurenþiale, dar ar fi iluzoriu sã se conteze pe
rezultate imediate Vedem efectele sale manifestîndu-se prin potenþarea
implicãrii afective a oameniior în activitatea economicã ºi în consolidarea
premiselor autonomizãrii agenþilor economici.

În acelaºi timp, ea determinã fluidizarea capitalului, dar existã riscul
ruperii capitalului financiar de col real dacã mobilitatea capitalului nu
corespunde unui volum suficient de resurse pe care sã le antreneze. În
absenþa acestei corelaþii, miºcarea capitalului s-ar transforma într-un scop
în sine, determinând creºterea cantitãþii de. “bani fierbinþi” cu toate
consecinþele ce decurg de aici. Realizarea angrenajului ar duce, în schimb,
la atomizarea producãtorilor, Ia diversificarea producþiei ºi creºterea
numãrului de producãtori concurenþi, precum ºi la modificãri ale distribuþiei
lor în spaþiu. Tot cãtre atomizarea producãtorilor se îndreaptã atenþia ºi
atunci când se pledeazã pentru reorganizarea întreprinderilor prin
desprinderea de capacitãþi (secþii, ateliere, fabrici) ºi autonomizarea lor.
Este însã necesar ca aceastã operaþie sã nu fie artificialã, iar acest lucru nu
se poate realiza decât în timp, prin cãutarea optimului de cãtre fiecare agent
economic implicat Altfel, vom asista la lungirea fluxului în timp ºi spaþiu cu
reflexul sãu în planul costurilor (stratificãri de cheltuieli ºi acumulãri), la
complicarea sau fragmentarea lor. În plus, va rezulta o scãdere a forþei
economico ºi de negociere a agenþilor economici. Trebuie sã avem în
vedere cã, pe plan mondial, evoluþia normalã a preþurilor are loc în condiþiile
unei concurenþe care se bazeazã nu atât pe atomizarea producãtorilor, cât
pe cantitãþile mari de produse ºi internaþionalizarea schimburilor susþinute
de întreprinderi puternice, în mãsurã sã reziste ritmului inovãrii
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Prin luarea în calcul a timpului necesar desfãºurãrii proceselor iniþiate
ºi producerii de efecte, rãspunsul nostru la problema liberalizãrii preþurilor
înaintea privatizãrii sau invers, apare implicit Accentuãm, din perspectiva
compatibilitãþii, cã o economie bazatã pe preponderenþa proprietãþii de stat
poate funcþiona în condiþiile preþurilor libere, în timp ce - ni se pare - este
mai greu de conciliat proprietatea privatã cu preþurile fixate contralizat.

Finalul prezentei analize nu-ºi poate propune concluzii peremptorii. Ni
se pare mai util ºi insistãm asupra caracterului procesual al formãrii
economiei de piaþã, susþinut în egalã mãsurã de analiza teoreticã ºi de
observarea calificatã a desfãºurãrii fenomenelor, în ciuda aparenþei cã ea
poate fi instituitã exclusiv sau aproape exciusiv prin acte de putere.



MUTAÞII STRUCTURALE ALE SISTEMULUI
VALUTAR-FINANCIAR ÎN ETAPA TRANZIÞIEI

LA ECONOMIA DE PIAÞÃ

Surica ROSENTULER

Sistemul financiar-valutar românesc se aflã în prezent într-o stare
fluidã, iar cãutarea de soluþii care sã conducã la gãsirea unor formule
viabile, cu beneficii corespunzãtoare pentru economie, capãtã contur
programatic.

Noile reglementãri ce vor fi adoptate depind, însã, de modul cum sunt
înþelese ºi concopute funcþiile sistemului financiar- valutar, conexiunile
dintre forþele ce-l acþioneazã, natura factorilor ce modeleazã aceste forþe ºi,
nu în ultimul rând, interesele ºi influenþele exercitate de diverºii participanþi
la circuitul economic mondial.

Gravele perturbaþii ce caracterizau funcþionarea sistemului financiar-
valutar românesc înainte de, 1990, grefate pe fondul unei instabilitãþi
economico structurale, puneau cu acuitate problema reformãrii sale Impasul
prelungit al procesului de reformare a acestui sistem are, aºa cum se ºtie,
consecinþe negative ºi asupra celorlalte sfere ale economiei, aflate ele
însele în stare de crizã.

Restructurarea sistemului financiar-valutar naþional, consideratã pe
drept cuvint ca una dintre reformele structurale ale perioadei de tranziþie,
presupune în primul rând demonopolizarea regimului valutar ºi de comerþ
exterior, paralel cu instituirea unor mãsuri care sã asigure deschiderea tot
mai accentuatã a economiei noastre spre economia mondialã.

Prin toate iniþiativele legislative materializate - de-a lungul color 16
luni de reforme - în diverse acte normative, s-a urmãrit crearea cadrului
conceptual ºi de principiu al unui nou sistem financiar-valutar al þãrii; dar,
acum este important modul cum acesta se pliazã pe structurile existente ºi
pe cele nou create, posibilitãþile lui de adaptare la inevitabilele schimbãri ce
vor interveni pe parcursul perioadei de tranziþie

Deºi nu a fost încã elaboratã o lege valutarã, unele reglementãri
privind acest domeniu, cuprinse în articolele altor legi, inclusiv cele din
recentul Regulament valutar, demonstreazã cã paºii fãcuþi în direcþia
restructurãrii sistemului financiar- valutar sunt reali ºi.impertanti.
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Chiar ºi un inventar sumar al acestor paºi probeazã justeþea acestor
afirmaþii. Astfel, pe linia restructurãrii regimului valutar, reforma cursurilor
valutare încoputã în prima parte a anului 1990a constat în unificarea
cursului comercial ºi a colui necomercial pentru valutele convertibile,
renunþarea la cursurile de revenire ºi stabilirea, într-o primã etapã, a unui
curs unic de 21 lei/$ SUA; ulterior (1 nov. 1990), acesta a devenit 35 lei/$
SUA, iar de la 1 aprilie 1991, odatã cu a doua etapã de liberalizare a
preþurilor, 60 lei/$ SUA. Monopolul valutar al statului a fost supus unui
proces de relaxare treptatã. Astfel, într-o primã etapã, s-a acordat
persoanelor fizice române dreptul de a pãstra ºi utiliza integral valuta
dobânditã, desfiinþindu-se atât obligaþia de a vinde o parte din aceastã
valutã statului, cât ºi obligaþia justificãrii provenienþei acesteia.

A doua mare breºã în monopulul valutar a constituit-o legiferarea
dreptului ca societãþile comerciale cu capital autohton ºi regiile autonome sã
dispunã de o cotã de 50% deveniturile nete în valutã realizate din
exporturile proprii.

A treia etapã a destrãmãrii monopolului valutar a debutat prin
deschiderea pieþei valutare, unde agenþii economici, persoanele juridice
care nu au caracter economic ºi, într-un viitor apropiat, persoanele fizice, în
cadrul unei forme instituþionalizate a acesteia - licitaþii valutare - au
libertatea de opþiune privind vânzarea-cumpãrarea de valutã (deocamdatã
$SUA).

O caracteristicã a pieþelor valutare deschise în þãrile est- europene,
inclusiv la noi, este cã acestea funcþioneazã în paralel cu menþinerea, în
general neschimbatã, a cursului oficial al monedei naþionale.

Aºa cum se cunoaºte, stabilirea unui curs de schimb real al monedei
naþionale presupune determinarea corectã a preþurilor interne care, la
rândul lor, depind de gradul de realism al cursului Deoarece nici economia
româneascã nu a ieºit din acest cerc vicios în care singurul element cert îl
constituie nivelul preþurilor mondiale la care trebuie sã se alinieze ºi preþurile
pieþei interne, la noi, m prima perioadã a licitaþiilor valutare, s-a menþinut
neschimbat nivelul cursului oficial de 35 lei/ $ SUA.

În cadrul pieþei valutare, oscilaþiile de curs, determinate de jocul
cererii ºi ofertei, precum ºi stabilirea unui curs al acesteia mult mai mare
decât cel presupus real sunt inerente în faza de început a funcþionãrii
licitaþiilor.

În ultimul timp asistãm la o stabilizare relativã a monedci naþionale,
din pãcate la un nivel foarte mare al raportului leu-dolar ºi anume 200:1. În
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aprecierea acestui fenomen trebuie luaþi în considerare, în primul rând,
factorii economici, monetari, dar ºi cei de ordin psiho-social.

Odatã cu redresarea economiei naþionale este firesc sã aibã loc o
scãdere pe piaþa valutarã interbancarã a raportului de schimb dintre leu ºi
valutele convertibile.

Rolul Bãncii Naþionale este acela de a selecta ºi prelucra informaþiile
oferite de licitaþiile valutare cu scopul de a stabili un curs de schimb real al
leului - ca un prim pas spre convertibilitatea monedei naþionale.

În procesul de liberalizare a regimului valutar un roi deosebit I-a avut
reforma comerþului exterior care a avut drept obiective importante
desfiinþarea monopolului statului asupra încheierii ºi derulãrii tranzacþiilor
externe, acordarea dreptului de a angaja relaþii economice externe tuturor
agenþilor economici de stat sau privaþi, precum ºi persoanelor fizice care
solicitã licenþe de import/export., Ca urmare a mãsurilor legislative adoptate
a avut loc, practic, desfiinþarea monopolului statului asupra comerþului
exterior ºi crearea unui nou cadru legal de desfãºurare a tranzacþiilor
economice externe, inclusiv printr-o serie de reglementãri menite sã
stimuleze exporturile româneºti în dorinþa fireascã de a penetra ºi a ne
menþine pe pieþele externe.

Astfel, agenþilor economici, ca ºi persoanelor fizice, li se acordã
licenþe de import/export Intr-un regim liberalizat, specific economiei de piaþã;
expertatorilor li se dã dreptul de a-ºi reþine o parte din încasãrile valutare
dupã deducerea tuturor cheltuielilor în valutã legate de realizarea exportului
respectiv, agenþii economici au posibilitatea contractãrii de credite ºi de
apelare la linii de credit deschise de parteneri externi. De asemenea,
acestora li se acordã o cotã în devize convertibile de maximum 50%, dacã
realizeazã operaþii de export în cadrul acordurilor de cliring sau barter - cu
condiþia ca mãrfurile importate sã fie cuprinse în balanþele materiale.
Agenþilor economici li se mai acordã urmãtoarele facilitãþi: completarea
resurselor valutare necesare pentru importul de produse prevãzute în
balanþele materiale prin cumpãrarea de valutã – pe baza cursului oficial -
din fondul valutar al statului; scutiri de i.c.m. pentru produsele livrate la
export, precum ºi pentru toate materiile prime ºi materialele care intrã în
componenþa produselor destinate exportului; restituirea totalã sau parþialã a
taxelor vamale aferente materiilor prime din import ce intrã în compenenþa
produselor destinate expertului; însuºirea valutei reprezentînd dobinda
aferentã livrãrilor de mãrfuri pe credit; sprijinirea participãrii agenþilor
economici la târguri ºi expoziþii internaþionale prin acoperirea pânã la 70%
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din cheltuielile în valutã - ocazionate de aceastã participare - din fondurile
statului º.a.

Aºa cum se cunoaºte, în prezent, Europa de Est a devenit un uriaº
laborator în care se experimenteazã variante proprii de tranziþie la economia
de piaþã.

Fãrã a intra în detaliile programului de reformã al fiecãrei þãri,
orientarea generalã este spre demonopolizarea totalã, a comerþului exterior,
liberalizarea regimului valutar, coroboratã cumãsuri de protejare a monedei
naþionale ºi de realizare a convertibilitãþii; ca prim pas spre acest obiectiv
unele þãri (Cehoslovacia, Ungaria, Polonia) au declarat convertibilitatea
internã a monedei proprii.

Strategiile adoptate de fiecare þarã în perioada actualã demonstreazã
cã acestea existã într-o mare varietate ºi, în nici un caz, nu poate fi vorba
de un model unic de reformã sau un ºablon care sã aibã ca scop realizarea
tranziþiei ºi garantarea succesului.

Fiecare þarã a iniþiat în ultimul timp programe ambiþioase de
restructurare radicalã a sistemului valutar ºi de comerþ exterior în vederea
pregãtirii procesului de trecere, în viitor, la convertibilitatea monedei
naþionale.

Element structural în relaþiile monetare internaþionale, convertibilitatea
a înregistrat modificãri importante în conþinutul ºi mecanismul sãu de
funcþionare.

Aºa cum se cunoaºte, principalele monede vest-europene au devenit
convertibile dupã un îndelungat proces, pe durata cãruia s-au putut realiza
condiþiile economice ºi financiare necesare pentru adoptarea acestui
important act monetar.

Condiþia esenþialã pentru realizarea convertibilitãþii a fost, ºi continuã
sã fie, atingerea unui nivel superior de dezvoltare economicã, nivel de care
depinde, în fapt, realizarea premiselor obiective cerute de aceastã hotãrâre.
Acuitatea cu care se pune necesitatea îndeplinirii acestor premise este
justificatã de faptul cã, prin convertibilitatea monetarã, economia naþionalã
intrã în contact direct cu piaþa mondialã, cu toate fenomenele proprii
acesteia, între care concurenþa deþine primul loc.

Între adoptarea ºi funcþionarea convertibilitãþii, pe de o parte, ºi
realizarea unui echilibru economic stabil atât pe plan intern, cât ºi pe planul
relaþiilor economico externe, pe de altã parte, existã o intercondiþionare
reciprocã.
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Luarea în considerare a avantajelor pe care le aduce cu sine
convertibilitatea ºi gãsirea color mai adecvate mijloaco pentru a preveni
efectul nedorit al implicaþiilor ce se pot ivi din adoptarea sa, în condiþii de
pregãtire insuficientã sau din desfãºurarea necorespunzãtoare a însuºi
procesului convertibilitãþii monetare, sunt aspecte esenþiale în procesul de
trecere la convertibilitatea leului.

Pentru economia româneascã, întãrirea cursului leului, consolidarea
lui în vederea realizãrii ºi garantãrii funcþionãrii convertibilitãþii sunt etape
necesare întrucât, în condiþiile convertibilitãþii are loc, în mod obiectiv, o
amplã deschidere spre exterior, cu toate influenþele pieþei mondiale,
resimþindu- se mult mai uºor ºi mai direct presiunile faþã de moneda
naþionalã. Totodatã, o dezechilibrare a balanþei de plãþi determinã
modificarea silitã a paritãþilor, de regulã, prin devalorizarea monedei
naþionale cu adânci implicaþii de ordin economic ºi financiar.

Pe linia creãrii premiselor trecerii la convertibilitatea leului se înscriu ºi
modificãrile de principiu ce trebuie sã aibã loc în orientarea generalã a
experturilor care sã permitã, prin încasãrile valutare, realizarea ritmicã a
importurilor necesare ca ºi crearea, rezervelor în devize.

Considerãm cã, în etapa actualã, studierea eficienþei încadrãrii
economiei noastre, în schimburile internaþionale de valori în scopul
aprecierii mãsurii în care comerþul nostru exterior este un factor de creºtere
economicã sau nu oferã totodatã posibilitatea ca pe baza analizelor
efectuate sã se formuleze ºi apoi sã se transpunã în practicã decizii menite
sã contribuie la eficientizarea participãrii economiei româneºti la circuitul
economic mondial

Experienþa internaþionalã a demonstrat cã drumul spre
convertibilitatea monedei naþionale nu este nici uºor ºi nici imediat, acest
proces angreneazã, practic toate mecanismele interne ale economiei
Atingerea unui annmit stadiu al dezvoltãrii poate, permite adoptarea unei
anumite forme de convertibilitate ale cãrei avantaje vor fi resimþite imediat în
relaþiile comerciale ºi financiare ale României cu lumea.



ASPECTE DE NATURÃ FINANCIAR-MONETARÃ
ÎN PROCESUL TRANZIÞIEI LA ECONOMIA DE PIAÞÃ

Claudia BURTESCU, Gheorghe GHIGEANU,
Petre BREZEANU, Dorina ANTOHI,

Ligia MÃRCUÞÃ, Roxana ROCªOREANU, Liliana DUMITRU

Reforma economico-socialã ce a început deja sã prindã contur ºi în
România, trebuie - pentru a-ºi putea atinge finalitatea - sã fie susþinutã ºi în
competenþa sa financiarã. Pentru a avea o intervenþie corespunzãtoare
cerinþelor unui program de restructurare macro, sistemul financiar trebuie sã
fie la rândul sãu reformat.

Reformarea sistemului financiar poate fi privitã ca parte a reformei
macrosistemului economic, în care este indus ca subsistem, dar ºi ca
nuclee spre asigurarea colectãrii ºi distribuirii fondurilor financiare necesare
tranziþiei ºi, ulterior - economiei de piaþã, pe baza principiilor cerute de
mecanismele generale ale acestora.

Pentru ilustrarea ideii de mai sus, am selectat trei aspecte esenþiale
ale sistemului financiar-monetar într-o economie de tranziþie de la un sistem
planificat la un sistem concurenþial.

Primul aspect îl constituie inflaþia, privitã ca fenomen ra rãdãcini în
etapa anterioarã, amplificat odatã cu slãbirea monopolului economic al
statului ºi a cãrui acþiune trebuie redusã în paralel cu restructurarea
sistemului fiscal ºi, în acelaºi timp, prin pârghiile oferite de acesta.

Cel de-al doilea aspect este sistemul fiscal prin care se asigurã
colectarea veniturilor statului, cât ºi încurajarea - descurajarea unor
activitãþi. Prin aceastã din urmã funcþie a sistemului fiscal, statul va putea
stimula crearea unde atât de necesare pieþe de capital. Acesta este ºi cel
de-al treilea aspect abordat în lucrarea de faþã: necesitatea ºi posibilitatea
creãrii compenenþei esenþiale a pieþei de capital - bursa de valori.

Inflaþia este un fenomen monetar complex, generat de cauze de ordin
funcþional în cadrul oricãrui sistem economic ºi social-politic, aria ei de
manifestare fiind extrem de largã.

Conceptul de inflaþie nu a putut fi asociat economiei socialiste din þara
noastrã, inflaþia ca. fenomen econonric-monetar fiind “rezervatã” doar
economiilor capitaliste. Pe mãsurã ce au adoptat mãsurile de restructurare
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a economiilor lor, fostele þãri socialiste recunoºteau însã existenþa inflaþiei
Apariþia acestui fenomen îºi are originea în cauze de naturã diferitã.
Principala cauzã - accentuarea deficitului bugetar - este determinatã la
rândul sãu, pe de o parte de creºterea cheltuielilor, iar pe de altã parte de
reducerea veniturilor, ceea cose soldeazã cu o cantitate suplimentarã de
bani pe piaþã, fãrãacoperire corespunzãtoare în mãrfuriºi servicii sau cu
formarea de capitaL Pentru unele þãri din estul Europei, indisciplina
monetarã a reprezentat, alãturi de alte fenomene negative, unul dintre cele
mai mari eºecuri ale sistemului lor economic. La nivelul anului 1989,
Iugoslavia se situa pe primul loc, cu o ratã a inflaþia de 2500%, urmatã de
Polonia cu o ratã de 740%.

Totodatã, ele au contractat din strãinãtate datorii în valutã
convertibilã, mult mai mari decât posibilitatea de rambursate din încasãrile
pe baza expertului realizat.

Fenomenul inflaþionist a fost accentuat ºi de modul în care bãncile au
acordat credite întreprinderilor, existând un automatism în acordarea lor,
automatism care urma sã finanþeze activitatea unor întreprinderi
nerentabile, unde dintre ele chiar falimentar, în plus, existenþa unui stoc
monetar exagerat ºi al acumulãrii de fonduri în numerar de cãtre populaþie,
fãrã a avea posibilitatea sã cheltuiascã, a alimentat acest fenomen.

În declanºarea acestui fenomen, pot apãrea ºi cauze de ordin
nemonetar, cum sunt: stocuri insuficiente de mãrfuri, cursuri valutare
dezavantajoase, creºterea costurilor, ca urmare a presiunii sindicatelor în
direcþia mãririi salariilor, creºterea preþului la unele materii prime,
dezechilibrul structural, care în þara noastrã a fost creat îndeosebi prin
promovarea unei politici de investiþii exagerate ºi prin existenþa unor
mecanisme, precare de control al pieþei asupra structurii ºi calitãþii
fabricaþiei.

De asemenea, trebuie luate în considerare ºi presiunile inflaþioniste
care provin din partea diferenþelor dintre calitatea mãrfurilor destinate
expertului ºi cea pentru piaþa internã.

Dintre “exteriorizãrile” inflaþiei, cea nun[izbitoare o constituie creºterea
preþurilor ºi scãderea puterii de cumpãrare a banilor. Dar nu orice creºtere
de preþuri este inflaþionistã, o economie de piaþã având chiar nevoie de o
anumitã creºtere a acestora.

Pe de alþi parte, realizarea echilibrului monetar dinamic nu presupune
un raport mecanic, rigid, Intre masa monetarã ºi fondul de mãrfuri ºi servicii,
acesta puþind superta temporar anumite oscilaþii, cu atât mai mult cu cât
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sporirea masei bãneºti nu acþioneazã, în general, liniar asupra nivelului
preþurilor.

În mãsura în care se menþine încrederea pebliculuim monedã, ritmul
de depreciere a banilor poate rãmâne m arma ritmului emisiunii
excedentare - aºa-zisa inflaþie latentã.

Problema capãtã o altã dimensiune în situaþia unui dezechilibru
structural al economiei, când volumul ºi structura ofertei de mãrfuri ºi
servicii nu mai corespund volumului ºi structurii cererii. Penuria de mãrfuri,
pe piaþã, devenind cronicã, va antrena o creºtere generalizatã a preturilor ºi
costului vieþii (inflaþie prin cerere). Ca urmare, creºterile de salarii ºi ale altor
forme de venit apar inevitabil ºi se vor repercuta în mãrirea costurilor
producþiei, iar acestea vor conduce la o creºtere a preþurilor (în-flaþie prin
costuri). În aceste condiþii, inflaþia latentã se transformã în inflaþie galopantã,
în care ritmul deprecierii banilor depãºeºte cu mult ritmul creºterii masei
monetare în circulaþie.

Suportând mai ales inflaþia unor factori psihologi, inflaþia se reproduce
mereu la un nivel tot mai înalt (spirala preþuri-salarii), chiar dacã se recurge
la restrângerea creditului ºi a emisiunii monetare. Manifestarea sub diverse
forme a fenomenului inflaþionist, influenþele executate de presiunile
inflaþioniste ºi implicaþiile acestora asupra resorturilor intime ale
mecanismului economic, dar ºi social, au determinat în cadrul complexului
proces de tranziþie la economia de piaþã din þãrile est-europene, reconsi-
derarea acestui fenomen, iniþierea ºi aplicarea unor ample programe
antiinflaþioniste, având ca obiectiv diminuarea ºi chiar restrângerea, ca arie,
a consecinþelor ºi efectelor inflaþiei.

Programele economice ale þãrilor foste socialiste, privind tranziþia la
economia de piaþã, includ mãsuri antiinflaþioniste comune ºi mãsuri ce
implicã specificitatea situaþiilor din economiile naþionale respective.

Situaþia Poloniei, în aceastã privinþã, capãtã o semnificaþie aparte,
datã fiind aplicarea “programului Balcerowicz” din octombrie 1989, în
condiþiile în care statul polonez a obþinut un însemnat ajutor financiar extern
pentru stabilizarea economiei, incluzând deci, ºi stãpînirea fenomenelor
inflaþioniste.

Printre mãsurile aplicate în economia polonezã se pot enumera: o
politicã activã de formare a unor rezerve de mãrfuri care sã permitã o
intervenþie pe piaþã, modificarea legilor de indexare a salariilor ºi
revigorarea mecanismului fiscal de contracarare a presiunii inflaþioniste a
salariilor, introducerea unor forme stimulative de economisire pe termen
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lung, ajustlnd rata dobânzii Ia nivelul inflaþiei, precum ºi extinzând posibi-
litãþile de investire a banilor în hârtli de valoare (acþiuni), care trebuia însoþitã
de o creºtere mai mare a ratei dobânzii la credite, în scopul realizãrii
echilibrului financiar,. temperarea cererii excesive de investiþii, îndeosebi,
prin suspendarea multor investiþii realizate în mod centralizat; o politicã
financiarã restrictivã faþã de întreprinderi, inclusiv în ceea ce priveºte
creditele; creºterea ratei dobânzii de cãtre Banca Naþionalã a Poloniei, care
a determinat mãrirea substanþialã a depunerilor ºi reducerea cererii de
credite, urmând sã aibã loc o intensificare a tendinþei de economisire.

O situaþie similarã seîntilneºteîn Iugoslavia, unde o componentã
esenþialã a reformei economice a reprezentat-o programul antiinflaþionist.
Adoptarea acestuia s-a fãcut în decembrie 1989 ºi a fost aplicat în data de
1 ianuarie 1990, având drept caracteristici: politica monetarã ºi de credit
restrictivã; bugetul federal, echilibrat pe baza unor surse de venituri reale
(impozite ºi taxe) ºi nu prin emisiuni suplimentare de monedã; formarea
liberã a-ratei dobânzli cu un rol adecvat al taxei scontului Bãncii Naþionale;
liberalizarea formãrii preþurilor; reforma monedei pe baza unui raport de 10
000 dinari vechi pentru 1 dinar nou (convertibil); convertibilitatea dinarului în
tranzacþiile curente ale persoanelor fizico ºi juridice ce strãinãtatea, pe baza
existenþei unor rezerve bancare de 53 miliarde $, ºi a unui surplus echivalat
la 2 miliarde $ al balanþei de plãþi pe 1990.

În privinþa mãsurilor antiinflaþioniste iniþiate în cadrul programului
privind trecerea la economia de piaþã, elemente comune se întâlnesc ºi în
cazul Bulgariei. Este vorba în primul rând, de încetarea practicilor de
finanþare inflaþionistã a bugetului de stat prin limitarea emisiunilor monetare
ºi a împrumuturilor practicate de sistemul bancar.

Printre mãsurile prevãzute în programul antiinflaþionist, specialiºtii
bulgari au înscris ºi: reducerea cheltuielilor bugetului de stat cu cea. 1,5
miliarde leva, sporirea veniturilor bugetare printr-o serie de mãsuri
financiare, inciusiv prin vânzarea pãmântului, bunurilor mobile,
întreprinderilor mici ºi prin impozitul asupra unor proprietãþi deosebit de mari
ale persoanelor fizice; sporirea încasãrilor provenite din vânzarea de bunuri
ºi servicii de primã necesitate pentru populatie prin reorientarea de cãtre
stat a investiþiilor resurselor materiale ºi valutare în scopul îmbunãtãþirii
pieþei interne, acordarea de credite ºi stimulente valutare pentru încurajarea
producþiei de bunuri ºi servicii destinate pieþei externe.

Prezentarea principalelor aspecte privind ansamblul mãsurilor de
naturã antiinflaþionistã implementate în programele de reformã din Polonia,
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Iugoslavia, ºi Bulgaria relevã convergenþa acestora în direcþia contracarãrii
cauzelor esenþiale generatoare de inflaþie.

Atenþia s-a îndreptat în primul rând spre echilibrarea bugetului de stat
prin acþiuni simultane asupra celor douã pãrþi ale sale, venituri ºi cheltuieli în
sensul sporirii ºi, respectiv reducerii lor.

Un alt element comun îl constituie politica de credit restrictivã
practicatã în economiile respective conexatã la o flexibilitate a taxei
scontului.

Necesitând o concertarea mai multor eforturi, programele
antiinflaþioniste înglobeazã ºi elemente de politicã monetarã ºi valutarã,
cazul Iugoslaviei fiind concludent în acest sens. Este sugestiv ºi exemplul
Poloniei în care politica monetarã ºi de credit, se îmbinã cu politica fiscalã,
aceasta din urmã având ca scop resorbirea presiunii inflaþioniste a salariilor.

Inflaþia, ºomajul, sãrãcia, stagnarea ºi dezechilibrul extern al þãrilor
est-europene au confirmat necesitatea unei politici fiscale active.

Obiectivele politicii fiscale se realizeazã în mare parte prin intermediul
unor importante instrumente ale sale - impozitele - a cãror stabilire trebuie
sã rãspundã unor cerinþe de naturã tehnicã, dar ºi de naturã economicã ºi
politicã.

Din punct de vedere politic, se urmãreºte ca impunerea sã se
realizeze astfel încât. fiecare impozit introdus sã rãspundã cerinþelor
urmãtoarelor principii: principii de echitate, potrivit cãrora se cer a fi
îndeplinite condiþiile privind: existenþa minimului neimpozabii (în cadrul
impozitelor directe); stabilirea sarcinii fiscale a fiecãrui contribuabil în funcþie
de puterea contributivã a acestuia; compara-bilitatea sarciniior fiscale
suportate de aceleaºi categorii sociale; impunerea generalã a tuturor
contribuabililor care realizeazã venituri dintr-o anumitã sursã; folosirea
cotelor compuse de impunere.

− principii de politicã financiarã - prin care se urmãreºte ca orice
impozit nou introdus, sã se caracterizeze printr-un randament
fiscal ridicat, sã fie stabfl ºi elastic;

− principii de politicã economicã - prin care statul urmãreºte pe lângã
procurarea veniturilor necesare, exercitarea unei anumite influenþe
în ceea ce priveºte dezvoltarea sau limitarea activitãþii unor ramuri
sau subramuri economice; stimularea sau reduce-; rea producþiei
sau consumului unor mãrfuri; extinderea sau restrângerea relaþiilor
comerciale cu strãinãtatea; redresarea economicã în situaþii
economice nefavorabile (crizã, ºomaj, inflaþie);
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− principii social-politice, care asigurã redistribuirea produsului
social.

Statele dezvoltate folosesc, în general, un sistem de impozite
cuprinzând un numãr mai mare sau mai mic de impozite, în funcþie de
condiþiile economice, politice, ºi sociale existente în fiecare þarã.

Dacã se are în vedere permanenta interinfluenþã dintre toþi factorii
existenþi în cadrul unei economii naþionale, în stabilirea unui sistem fiscal
viabil, trebuie luatã în considerare nu doar influenþa impozitelor asupra
economiei naþionale, ci ºi influenþa economiei naþionale asupra
comportamentului sistemului fiscal.

Astfel, acþiunea sistemului fiscal asupra vieþii economice este
decisivã, influenþând creºterea economicã prin tendinþa pe care o au
majoritatea impozitelor ºi taxelor de a diminua puterea de acumulare a
capitalului Afectând capitalul sau venitul, sistemul impozitelor stabileºte
procesul de acumulare sau forþeazã contribuabilii de a acoperi prin
economii, golul fãcut în resursele lor de cãtre stat prin impozite. Sistemul
fiscal intervine în mod indirect în toate deciziile ºi activitãþile agenþilor
economici, chiar dacã. acesta nu este scopul sãu, puþind apãrea o serie de
consecinþe sub forma unor distorsiuni economice de origine fiscalã,
perturbaþii care modificã, în structura sa, organizarea economicã a unei þãri.

Instrumentele fiscale care provoacã cele mai mici prejudicii economici
par a fi impozitele indirecte, care reprezintã efecte economice ºi fiscale,
cuantumul lor neþinând cont nici de persoanã, nici de loc, nici de împrejurãri
ºi nici de capacitatea contributivã a celor care le suportã.

Impozitele indirecte, intrind în acþiune dupã formarea cererii, pot
influenþa nu cauza dezechilibrului dintre cerere ºi ofertã, ci efectele sale,
anume preþurile în sensul sporirii lor, fiind un mijloc eficace pentru
combaterea inflaþiei ºi restrângerii consumului

Impezitele directe diminueazã capitalul ºi venitul acestuia, pe când
cele indirecte, având un grad de sensibilitate specific la fluctuaþiile
economiei, se contopesc în angrenajul ei ºi al mecanismului industrial ºi
comercial, deci asupra economiei în general.

În determinarea raportului cantitativ dintre impozitele directe ºi cele
indirecte în cadrul unui sistem fiscal, în aprecierea incidenþei asupra
diferitelor categorii sociale, este necesar sã se procedeze la evaluarea
avantajelor comparative pe care politica cheltuielilor dusã de stat o conferã
unor grupe sau categorii sociale ºi contribuþia pe care acestea o aduc, pe
calea indirectã, la realizarea sarcinlior publice.
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În ceea ce priveºte al doilea aspect, randamentul impozitelor, acesta
depinde în primul rând de bazele de impunere care se constituie din
elemente economice (profit, afaceri comerciale, salarii etc.). Deci,
impozitele suferã efectele fluctuaþiilor sferei economice prin intermediul
bazelor de impunere.

Astfel, impozitele directe, cu tarif specific, sunt legate de volumul
producþiei, iar cele indirecte, cu tarif advalorem, sunt legate atât de volumul
producþiei cât ºi de miºcarea preþurilor.

Eficienþa impozitelor depinde deci, de politica preþurilor care, la rândul
sãu, depinde atât de raportul, cerere-ofertã cât ºi de puterea de cumpãrare
a monedei, impozitul fiind astfel influenþat indirect de raportul cerere-ofertã,
existând totodatã ºi influenþa inversã, tot prin intermediul preþului.

Fãrã o stabilitate a preþurilor ºi a salariilor nu se poate concepe o
stabilitate financiarã a cuantumului cheltuielilor publice, deoarece apare o
conexiune în circuit a cheltuielilor, impozitelor, beneficiilor, capitalului ºi
împrumuturilor publice.

În þãrile Europei de Est, care se angajaserã la trecerea completã spre
economia de piaþã pânã în 1990 - în special Cehoslovacia, fosta RDG,
Ungaria, Polonia, politica fiscalã ºi-a manifestat rolul deosebit de important
în înfãptuirea transformãrilor pe care le impune acest proces.

Pasul hotãrâtor în adoptatea instrumentelor fiscale în aceste þãri l-a
constituit începerea acþiunii de privatizare a întreprinderilor de stat (Ungaria
ºi Polonia) în anul 1989, sau acordarea unei autonomii externe acestora (în
URSS). Unele din cele mai importante instrumente fiscale ale acestor þãri,
impozitele pe cifra de afaceri, au suferit diverse transformãri în efortul de a
se introduce o taxã generalã pe cifra de afacori cu un numãr redus de cote,
ceea ce le apropie de TVA.

De asemenea, taxele care grevau veniturile întreprinderilor au fost
înlocuite cu o taxã uniformã pe venitul societãþii având cote ridicate ºi
anume: 40% în Ungaria ºi Polonia, 55% în Cehoslovacia (introdusã complet
pânã în 1992) ºi 45% în URSS.

Sistemul de impunere adoptat în aceste þãri avantajeazã pe de o
parte investitorii strãini faþã de cei interni, prin scutirile pe care le acordã, iar
pe de altã parte sunt avantajate anumite ramuri ale economiei: agricultura,
industria alimentarã, ºi activitãþile legate de export.

În þara noastrã, adoptarea unei politicifiscale care sã serveascã
politicii economice sociale, þinind cont de conjuncturile economice la care
trebuie sã se adapteze în permanenþã, depinde de cunoaºterea raporturilor
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intime dintre economia ºi finanþele publice ale statului în acest context,
profundele transformãri economice ºi sociale care se produc în prezent în
þara noastrã, se reflectã fie în structura sistemului bugetar, urmãrindu-se
adaptarea permanentã ºi în mod treptat la cerinþele economiei de piaþã.

Pe aceastã coordonatã se înscrie necesitatea de creºtere a
resurselor financiare mobilizate, ºi înscrise în buget, care sã rãspundã
cerinþelor economice ºi sociale tot mai mari ºi mai numeroase cãrora statul
trebuie sã le facã faþã în etapa de tranziþie.

În condiþiile în care activitatea agenþilor economici a înregistrat un
declin a cãrui stopare ºi depãºire este imprevizibilã, iar averea este foarte
mult pulverizatã, pentru asigurarea resurselor bugetare se poate conta mai
puþin pe impozite directe, ceea ce va face ca statul, din considerente de
randament fiscal, sã se orienteze spre alegerea unor instrumente fiscale
care sã-i asigure realizarea veniturile necesare efectuãrii cheltuielilor sale.
Cum aceste cheltuieli au tendinþa de creºtere, se pune problema ca
sistemul fiscal sã se integreze în economia naponalã, astfel încât sã nu se
atace izvoarele veniturilor - sursã de formare ºi alimentare a viitoarelor pieþe
de capital - care, împreunã ca instituþiile financiare specifice, sã constitituie
sistemul financiar caracteristic unei economii de piaþã.

La prima vedere, piaþa capitalurilor poate apãrea <a an prim
ingredient esenþial în reþeta pentru succesul economic; de fapt, ea este
aproape întotdeauna produsul final, natural al unei economii de piaþã
raþionale, mai curânddecât o premisã a acesteia. Una dintre componentele
pieþd capitalurilor o constituie bursa de valori - piaþã al cãrei • obiectde
activitate este, aºa corn se cunoaºte, vânzarea-curnpãrareanirriilor de
valoare ºi devizelor dupã o proceduri care se desfãºoarã potrivit unui
program prestabilit, într-un loc cunoscut, în prezenþa vânzãtorilor ºi a
cumpãrãtorilor sau a reprezentantþilor acestora.

Necesitatea funcþionãrii burselor rezidã în importanþa funcþiilor
acestora: concentrarea cererii ºi ofertei pentru valorile mobiliare,
concentrarea informaþiilor economice ºi politice, influenþarea nivelului
preþurilor pentru negocierile similare din afara bursei, determinarea cursului
de schimb ale monedelor.

Examinând situaþia þãrilor cu tradiþie în domeniul burselor de valori, se
constatã cã funcþionarea acestora se bazeazã pe aceleaºi principii
generale, deosebindu-se totuºi prin modul de organizare. Astfel, de
exemplu, în Franþa, bursa de valori este ozganizatã într-un sistem foarte
riguros al cãrui punct de pornire îl constituie agenþii de schimb, în Marea
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Britanic bursa se caracterizeazã prin aceea cã activitatea sa nu este supusã
controlului statului spre deosebire de SUA, în Japonia, membrii bursei sunt
reuniþi în societãþi anonime, iar controlul activitãþii bursiere este exercitat de
cãtre stat prin intermediul Ministerului de Finanþe.

În þãrile avansate, bursele de valori s-au dezvoltat, în principal,
datoritã faptului cã, pe mãsura influenþei progresului tehnologic,
dimensiunea întreprinderilor a crescut mai repede decât mijloacele
disponibile pentru a finanþa investiþiile necesare. În acelaºi timp, au crescut
cheltuielile efectuate de stat pentru realizarea unor obiective de interes
naþional. Aceastã evoluþie a condus întreprinderile private ºi colectivitãþile
publice cãtre procurarea, capitalului propriu ºi a capitalului de împrumut pe
termen lung de care aveau nevoie prin emiterea ºi plasarea pe piaþã a
valorilor mobiliare. Astfel, a fost impulsionatã dezvoltarea burselor de valori
ca pieþe secundare, pieþe pe care se negociazã valorile mobiliare.

Transformãrile petrecute în þãrile Europei de Est, orientarea lor cãtre
economia de piaþã a condus Ia ideea necesitãþii infiinþãrS unor burse de
valori. Aici este locul sã se facã distincþia Intre ideea necesitãþii înfiinþãrii
bursei de valori ºi necesitatea propriu-zisã a bursei în þãrile estice se
manifestã deocamdatã ideea necesitãþii unor burse (chiar dacã unele þãri au
încercat deja sã materializeze aceastã idee), întrucât bursa este privitã ca o
instituþie omniprezentã în modelul general al economiei de piaþã. Necesi-
tatea bursei nu se manifestã decât în momentul în care, Orã funcþionarea
sa, n-ar mai fi posibilã dezvoltarea economicã. Altfel, bursa nu ar avea nici
pe deparþs rolul pe care o are într-o economie de piaþã constituitã. Acesta
este un prim aspect ce trebuie avut în vedere. Pe de altã parte, a ignora
importanþa bursei, lãsându-se crearea sa exclusiv pe seama liberei
confluenþe a marilor economici, echivaleazã cu întîrscrea progresului
economic, întrucât este cunoscut faptul cã în þãrile estice ecartul între
capitalul necesar ºi capitalul ce ar putea fi în prezent mobilizat este foarte
mare.

În comparaþia fãcutã curent între tranziþia Ia economia de piaþã a
þãrilor est-euro-pene ºi dezvoltarea economicã postbelicã în þãrile Europei
de Vest, elementul bursã impune evidenþierea unor deosebiri rezultate din
evoluþia istoricã. În primul rând, þãrile vestice au beneficiat de existenþa
continuã a bursei; aceastaa adus cu sine avantajele funcþionãrii instituþiei
respective ºi a celor colaterale, ale existenþei cadrului juridic precum ºi ale
suportului asigurat de factorul psihologic. În Europa Esticã, întreruperea
activitãþii bursiere pe o perioadã de câteva decenii, lipsa de continuitate a
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elementelor enunþate nu determinã numai pierderea tuturor avantajelor ei, ci
ºi transformarea lor în dezavantaje.

În al doilea rând, în þãrile vestice avântul economic era suficient de
mare, astfel cã bursã nu trebuia decât sã dea posibilitatea preocupãrii
capitalurilor necesare; þãrile estice de astãzi sunt þinute obiectiv de
necesitatea ca economia de piaþã sã se instaureze cât mai rapid ºisã fie
însoþitã de un ritm înalt al creºterii economice, pentru a nu ajunge la situaþia
creãrii unor structuri economice nefuncþionale. În acest context, activitatea
bursei în þãrile estice trebuie sã se desfãºoare în aºa fel încât sã
impulsioneze dezvoltarea economicã a acestora.

În al treilea rând, nevoia actualã de capitaluri a Europei estice este
mult mai mare decât în cazul Europei vestice postbelice, fiind datã de
necesitatea reducerii decalajului tehnologic faþã de þãrile avansate din punct
de vedere economic, ceea ce implicã achiziþionarea tehnicii de vârf.

În aceste condiþii, se pune problema determinãrii momentului optim
de înfiinþare a unor structuri de bursa; acesta poate fî considerat momentul
în care raportul dintre avantaje ºi dezavantaje este maxim. Ulterior, trebuie
creat cadrul juridic necesar cu luarea în considerare a specificului fiecãrei
þãri, trebuie înfiinþate instituþii specializate (de tipul agenþiilor de brookeraj,
instituþiilor de depozit, al societãþilor de informare financiarã ºi de analizã a
hârtiilor de valoare), trebuie pregãtit personalul necesar, trebuie fãcutã
popularizarea activitãþii bursiere, trebuie asiguratã dotarea tehnicã etc.

În tentativa de constituire a unor structuri bursiere, þãrile est-
esteuropene au fãcut câþiva paºi.

Astfel, în Polonia existã un proiect al legii privind circulaþia publicã a
hârtiilor de valoare care prevede ºi înfiinþarea unei Comisii a Hârtiilor de
Valoare, precum ºi a unei Asociaþii a agenþilor de s schimb în martie 1991 s-
a deschis bursa dinVarºovia, De asemenea, în Republica Cehã ºi Slovacã
se prefigureazã crearea cadrului legislativ bursier ce se va concretiza într-o
Lege a bursei, precum ºi constituirea bursei de valori ca societate pe
acþiuni. În Ungaria, bursa de valori a fost deja deschisã, în iunie 1990, dar
activitatea ei este restrânsã, deoarece a devansat mult procesul de
privatizare.

În Iugoslavia funcþioneazã douã burse (Belgrad ºi Liubliana).
În România, un prim pas important cãtre înfiinþarea bursei de valori îI

constituie licitaþiile valutare prin intermediul cãrora agenþii economici de stat
ºi particulari, având personalitate juridicã românã, pot vinde ºi cumpãra
valutã (deocamdatã numai dolari SUA) la cursul rezultat zilnic din raportul



486

cerere-ofertã. Înfiinþarea bursei propriu-zise va depinde în mare mãsurã de
conþinutul Legii privatizãrii, precum ºi de transformarea efectivã a
întreprinderilor în societãþi pe acþiuni Crearea pieþei primare a hârtii-lor de
valoare, prin emiterea ºi punerea lor în circulaþie, va atrage dezvoltarea
pieþei de negociere care este bursa. pânã atunci, însã, o bursã de valori ar
putea avea obiect de activitate în România dacã statul ar emite hârtii de
valoare (alãturi de obligaþiunile deja existente) ca sursã de acoperire a unei
pãrþi din cheltuielile sale. Astfel de emisiuni publice se disting prin aceea ce
prezintã risc redus pentru investitor, au lichiditate mare ºi oferã un venit fix,
deci pot conduce la asigurarea unei anumite consistenþe a activitãþii
bursiere.

Pentru stimularea creãrii bursei de valori, statul mai poate interveni
prin asigurarea neutralitãþii taxelor ºi impozitelor faþã de toate mijloacele de
investire ºi printr-o politicã a dobânzilor astfel conceputã, încât avantajele
ce s-ar putea obþine din faza iniþialã a dezvoltãrii pieþei secundare sã fie
superioare costului încasãrilor financiare la care se renunþã. Interesul
imediat al statului ºi al agenþilor economici de a menþine un nivel scãzut al
dobânzilor ºi dividendelor trebuie evaluat ºi prin prisma perspectivei ca
acest interes sã constituie, de fapt, o frânã pentru dezvoltarea bursei de
valori ca piaþã cu o activitate elocventã. Aproape nu mai trebuie
concluzionat cã dezavantajele se vor repercuta implicit asupra color care au
preferat avantajul imediat, refuzându-ºi-l pe cel de perspectivã.
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Cuvânt înainte

1. Organizarea ºi funcþionarea Institutului de Economie Agrarã în
componenþa Institutului Naþional de Cercetãri Economice al Academiei
Române a creat premisele ºi condiþiile necesare pentru punerea pe baze
noi a cercetãrilor ºtiinþifice din domeniul economiei agrare.

În contextul vieþii ºtiinþifice în actuala etapã a evoluþiei societãþii
româneºti, activitatea Institutului este orientatã spre efectuarea de cercetãri
fundamentale ºi avansate de economie agrarã, participarea la elaborarea ºi
înfãptuirea unor programe naþionale de cercetare, iniþierea de programe
prioritare de cercetare care vizeazã sfera sa de activitate. Principalele
concluzii ºi poziþia institutului în problemele majore pe care le studiazã sunt
prezentate, la cerere sau din propria iniþiativã, organelor guvernamentale,
neguvernamentale sau agenþilor economici.

Cercetãrile de economie agrarã urmãresc sã fundamenteze, din punct
de vedere economic, rezolvarea problemei securitãþii alimentare la nivel
naþional ºi al întregii populaþii, ca unul din obiectivele strategice ale tranziþiei
la economia de piaþã în þara noastrã. În acest cadru, se înscrie elaborarea
conceptului ºi a modelului de agriculturã durabilã care sã contribuie la
creºterea economicã, în condiþiile prevenirii ºi combaterii poluãrii, ale
conservãrii mediului înconjurãtor ºi obþinerea unor alimente “curate”.

Componentele distincte ale investigaþiei ºtiinþifice sunt: formarea noii
structuri agrare (proprietate, exploataþii, producþie); formarea sectorului
agroalimentar prin integrarea agriculturii cu ramurile din amonte ºi din aval;
organizarea ºi funcþionarea pieþelor factorilor din producþie (pãmânt, capital
de muncã) ºi a produselor agroalimentare; studierea categoriilor valorice
(preþul, salarii, profit, rentã, dobândã, taxe ºi impozite etc.) ºi a stãrii de
competitivitate a produselor, veniturile producãtorilor agricoli ºi protecþia
socialã; gestiunea economicã ºi managementul agenþilor economici din
sectorul agroalimentar; participarea agriculturii la diviziunea internaþionalã a
muncii ºi integrarea în agricultura europeanã ºi mondialã; dezvoltarea
comunitãþii rurale în condiþiile restructurãrii agriculturii.

Complexitatea problemelor de cercetare din domeniul economiei
agricole necesitã conlucrarea cu celelalte institute ale INCE care au ca
obiect de cercetare procesele macroeconomice, prognoza dezvoltãrii
economice, raporturile economice interramuri, fenomenele monetare ºi
financiare, calitatea vieþii, relaþiile economice internaþionale. Un rol deosebit
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în efectuarea cercetãrilor din domeniul economiei agrare îl are sprijinul
Secþiei de ªtiinþe Economice, Juridice ºi Sociologice ºi al secþiei de ªtinþe
Agricole ºi Silvice ale Academiei Române.

Profilul activitãþii de cercetare al Institutului de Economie Agrarã
favorizeazã ºi necesitã colaborarea cu institutele de cercetãri economice
departamentale, cu centrele de cercetãri economice teritoriale, cu institutele
Tehnice ale Academiei de ªtinþe Agricole ºi Silvice, cu catedrele de
specialitate din învãþãmântul superior.

Fiind în sistemul Academiei Române, Institutului de Economie Agrarã
dezvoltã legãturi cu instituþii cu preocupãri similare din alte þãri pe baza
acordurilor academiei noastre cu academiile din þãrile respective.

2. Obiectivele cercetãrii ºi principalele rezultate. Principala
preocupare a Institutului de Economie Agrarã a constituit-o elaborarea
modelului unei agriculturi durabile, ca o componentã esenþialã a realizãrii
securitãþii alimentare în condiþiile tranziþiei la economia de piaþã. Studiile
efectuate în primele luni ale anului 1990 au contribuit la elaborarea “Schiþei
privind strategia înfãptuirii economiei de piaþã în România”.

Pe prim plan s-au situat cercetãrile privind formarea noii structuri
agrare pe componentele sale definitorii: structura de proprietate, structura
exploataþiilor agricole ºi structura producþiei agricole. Studiile elaborate au
relevat procesul complex al dezetalizãrii ºi decolectivizãrii, al formãrii
proprietãþii private în agriculturã, efectele economice ºi sociale previzibile,
inclusiv costurile sociale ale acestui proces. Concomitent s-a urmãrit
procesul de formare a noilor exploataþii agricole, îndeosebi a exploataþiilor
þãrãneºti familiale, pregãtirea condiþiilor pentru organizarea ºi funcþionarea
unor agenþi economici viabili în agriculturã. S-a elaborat conceptul privind
gestiunea exploataþiilor agricole în condiþiile economiei de piaþã, stabilindu-
se principalele tipuri de gestiune – simplã sau bazatã pe informatica de
management – precum ºi un sistem de indicatori specifici economiei de
piaþã care sã fie utilizat în gestiunea exploataþiilor din þara noastrã; s-au
fãcut estimãri ale rentabilitãþii globale ºi entropiei în exploataþiile agricole. În
ce priveºte formarea noii structuri a producþiei agricole, s-a elaborat un
model de simulare a producþiei agricole pe termen mediu ºi lung, avându-se
în vedere evoluþia populaþiei, produsului intern brut ºi cererii solvabile; s-a
fundamentat necesarul de investiþii ºi estimat eficienþa marginalã a
capitalului; s-au studiat conceptele de echivalent subvenþii la producãtor ºi
echivalent subvenþii la consumator în vederea utilizãrii lor ca mijloace de
reglare a producþiei, veniturilor producãtorilor ºi cererii de produse
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agroalimentare; sau formulat alternative de utilizare a resurselor alocate
pentru obþinerea producþiei agricole.

Studiile privind organizarea ºi funcþionarea economiei agroalimentare
pe baza integrãrii agriculturii cu ramurile din amonte ºi din aval, au urmãrit
procesul de formare ºi dezvoltare a modelului de consum alimentar,
transformãrile aparatului de producþie ºi distribuþie ºi raporturile dintre
modelele de consum ºi producþie. S-a elaborat metodologia de calcul a
componentelor sistemului agroalimentar ºi a corelaþiilor dintre inputuri ºi
outputuri. S-au fãcut estimãri privind entropia în sectorul agroindustrial,
formulându-se unele ipoteze de contracarare a tendinþelor de creºtere a
entropiei.

Inserþia crescândã a agriculturii în economia de piaþã a constituit
terenul unor cercetãri privind constituirea ºi funcþionarea pieþelor factorilor
de producþie ºi a principalelor produse agricole ºi alimentare, creºterea
consumurilor intermediare ºi a influenþei lor asupra costurilor de producþie;
evoluþia preþurilor ºi a inflaþiei ºi influenþa acestora asupra veniturilor
producãtorilor ºi a puterii de cumpãrare a consumatorilor; restructurarea
relaþiilor agenþilor economici din sectorul agroalimentar cu bugetul statului,
din perspectiva unei politici fiscale care sã stimuleze creºterea producþiei ºi
sã îmbine interesele particulare cu interesul public.

Tranziþia agriculturii la economia de piaþã pune probleme noi ºi
complexe dezvoltãrii comunitãþilor rurale ca un ansamblu economic ºi social
al societãþii globale. Studiile efectuate au relevat interdependenþele
activitãþilor din zonele rurale ºi ale acestora cu societatea în ansamblu
stabilirea metodologiei de determinare tipologicã a comunitãþilor rurale,
procesele demografice ºi socio-culturale, schimbãrile economice ºi
instituþionale din mediul rural.

În cadrul problematicii generale privind integrarea economiei
româneºti în economia europeanã ºi mondialã s-au studiat problemele
participãrii agriculturii ºi ale sectorului agroalimentar la diviziunea
internaþionalã a muncii. În acest context s-au identificat unele probleme
privind premisele, condiþiile ºi etapele integrãrii agriculturii ºi sectorului
agroalimentar ale României, atât cu republica Moldova, cât ºi pe plan
regional ºi european.

La cererea organelor guvernamentale, Institutul de Economie Agrarã
a contribuit atât prin studii, cât ºi prin participarea directã a cercetãtorilor sãi
la fundamentarea unor acte normative ºi mãsuri de politicã agrarã privind
restructurarea agriculturii ºi tranziþia ei la economia de piaþã (Legea fondului
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funciar, Legea arendei, Legea societãþilor agricole ºi a altor forme de
asociere, organizarea camerelor agricole, evaluarea patrimoniului unitãþilor
agricole etc.).

3. Legãturi ºi colaborãri ºtiinþifice internaþionale. Trecerea Institutul de
Economie Agrarã în subordinea Academiei Române a favorizat reluarea ºi
amplificarea legãturilor, inclusiv de conlucrare, cu comunitatea ºtiinþificã
internaþionalã.

Astfel, s-au reluat relaþiile cu asociaþia internaþionalã a economiºtilor
agrari ºi cu Asociaþia Europeanã a Economiºtilor Agrari. Institutul a
participat la cele douã congrese ale acestor asociaþii (Haga, 1990, Tokyo,
1991) cu patru comunicãri, obþinând totodatã materialele congrselor.

S-au realizat acorduri bilaterale de colaborare pe bazã de
reciprocitate cu un numãr de 6 institute din URSS, Republica Moldova,
Ungaria, Iugoslavia ºi Polonia. Pe baza acordului între Academia Românã
ºi Academia Ungarã este în curs de derulare o colaborare pentru realizarea
în comun a douã teme de cercetare.

În perspectivã unele proiecte de cercetare ale Institutului de
Economie Agrarã urmeazã sã se desfãºoare în cadrul programului PHARE
al Pieþei Comune. Cercetãrile se vor realiza prin colaborarea directã cu
Institutul Naþional de Cercetãri Agronomice din Franþa, Universitatea
Catolicã din Louvain din Belgia, Institutul Naþional de Economie Agrarã din
Roma, Universitatea din Milano, Institutul de Politicã Agrarã ºi probleme ale
pieþei al Universitãþii din Bonn, Institutului de Economie Agrarã Wageningen
din Olanda, Institutul pentru Marketing din Paris.

Începând din 1990, Institutului de Economie Agrarã desfãºoarã o
activitate sistematicã de colaborare cu Institutului de Economie
Agraroindustrialã din Republica Moldova, pe baza acordurilor încheiate în
martie 1990 la Chiºinãu ºi în decembrie 1990 la Bucureºti. S-au realizat
donaþii reciproce de lucrãri (400 din partea Românã ºi 30 de cãtre
Republica Moldova), au avut loc douã sesiuni ºtiinþifice de comunicãri pe
tema tranziþiei agriculturii la economia de piaþã. Comunicãrile vor fi publicate
într-un volum de cãtre Institutul de Economie Agraroindustrialã din Chiºinãu.

Sub egida Institutului de Economie Agrarã, în colaborare cu
AROMAR ºi Institutul Agronomic “Nicolae Bãlcescu” s-au organizat în luna
mai 1991 un simpozion cu participare internaþionalã pe tema “marketing,
agricol, concepte ºi strategii”. De asemenea Institutul a participat la
colocviul româno-francez pe tema “Organizaþiile profesionale în agriculturã”.



499

4. În anii 1990-1991 s-a desfãºurat o activitate susþinutã a calificãrii
cadrelor prin urmãtoarele forme: doctorat la care sunt cuprinºi 10
cercetãtori, dintre care 6 în cadrul Institutul Naþional de Cercetãri
Economice ºi 4 în cadrul Institutelor Agronomice; specializare prin burse în
strãinãtate (4 cercetãtori la Institutul de Studii Mediteraneene Mont Pelier –
Franþa); cursuri de calificare pe probleme economice în cadrul Institutului
Naþional de Cercetãri Economice; Cursuri de limbi strãine în cadrul
Institutului Naþional de Cercetãri Economice; cicluri de expuneri pe
probleme de specialitate susþinute în cadrul Institutului de Academicieni ºi
alte personalitãþi ale vieþii ºtiinþifice.

5. Activitatea de cercetare pe anul 1992. Institutului de Economie
Agrarã va participa la programele prioritare ale INCE privind fundamentarea
strategiei de înfãptuire a economiei de piaþã în România. Dicþionarul
Enciclopedic Economic, modelarea economicã, calitatea vieþii ºi integrarea
economiei cu Republica Moldova.

Institutul va elabora studii de fundamentare a asigurãrii securitãþii
alimentare ca obiectiv strategic al perioadei de tranziþie. Pe baza analizei
situaþiei actuale se va urmãri stoparea declinului producþiei ºi consumului
agroalimentar ºi ieºirea din crizã, relansarea producþiei agroalimentare în
vederea realizãrii unui consum alimentar care sã permitã o viaþã activã ºi
sãnãtoasã a întregii populaþii; creºterea productivitãþii muncii sociale în
sectorul agroalimentar ºi reducerea timpului afectat de societate pentru
consumul alimentar; sporirea contribuþiei sectorului agroalimentar la
creºterea economicã a þãrii ºi la realizarea echilibrului macroeconomic;
participarea la diviziunea internaþionalã a muncii; protecþia socialã ºi
creºterea calitãþii vieþii.

*
*        *

Volumul de faþã reuneºte comunicãrile prezentate în cadrul sesiunii
ºtiinþifice pe tema “Agricultura României în Contextul, tranziþiei la economia
de piaþã”, (Bucureºti, 26-27 iunie 1991, Muzeul Þãranului Român).

Aceastã sesiune face parte din ciclul de dezbateri “Orientãri ºi
tendinþe în cercetarea economiei ºi a calitãþii vieþii”, organizat de Consiliul
ªtiinþific al Institutului Naþional de Cercetãri Economice în perioada aprilie -
iunie a.c. reprezentând o formã a activitãþii ºtiinþifice a Institutului,
dezbaterile s-au concentrat pe principalele probleme economice ºi sociale
ale dezvoltãrii României în noile condiþii istorice, urmãrind clarificarea
acestora prin promovarea confruntãrii libere a punctelor de vedere,
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opþiunilor ºi variantelor în soluþionarea lor. Printr-o asemenea dezbatere,
deschisã oricãror pãreri ºi amendãri în continuare, cercetarea economicã îºi
potenþiazã contribuþia la fundamentarea restructurãrii economiei naþionale ºi
înfãptuirea economiei sociale de piaþã.

Comunicãrile sunt prezentate în ordinea în care au fost înscrise în
programul sesiunii. De regulã, textele cuprinse în volum reprezintã
intervenþiile orale ale participanþilor, ceea ce explicã lipsa aparatului
bibliografic la unele din comunicãri. Din motive de spaþiu au fost operate
anumite reduceri care nu afecteazã însã conþinutul acestora.

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul, de asemenea, acad. Tudorel
Postolache, prof.dr.ing. Pãun Ion Otiman, conf. dr. Victor Cireaºã ºi cercet.
ºtiinþif. Alicie Aivas.

Comunicãrile ºi stenograma sesiunii se pot consulta la Institutului de
Economie Agrarã ºi la CIDE Institutului Naþional de Cercetãri Economice.

Dumitru DUMITRU



ORIENTÃRI ACTUALE PRIVIND AGRICULTURA
CA OBIECT AL CERCETÃRII ªTIINÞIFICE

academician David DAVIDESCU,
preºedinte al secþiei de ªtiinþe Agricole ºi Silvice a Academiei Române

Datele statistice privind dezvoltarea economicã dupã produsul
naþional brut, la sfârºitul celui de-al doilea rãzboi mondial aratã cã nivelurile
de dezvoltare între diferite þãri din Europa erau foarte apropiate, pentru ca
astãzi, dupã 45 de ani decalajele economice ºi de dotare tehnicã dintre ele
sã fie foarte mari ºi sã se accentueze pe zi ce trece. Cauzele care au dus la
aceste decalaje sunt multiple ºi sunt atât de ordin politic, social, cât ºi
tehnic.

Din punct de vedere tehnic, dupã cel de al doilea rãzboi mondial s-a
declanºat o revoluþie tehnico-ºtiinþificã care a fost sesizatã la timp de
guvernele unor þãri, iar de altele mult mai târziu. Introducerea în practicã a
noilor cuceriri tehnico-ºtiinþifice a dus la: creºterea productivitãþii muncii,
apariþia de noi sectoare de muncã ºi cercetare, creºterea consumului de
energie, un ritm intens de industrializare ºi urbanizare, o creºtere
demograficã fãrã precedent, scãderea mâinii de lucru în agriculturã, cerinþe
crescânde de produse agroalimentare, creºterea duratei vieþii ºi ridicarea
nivelului de trai.

Revoluþia tehnico-ºtiinþificã nu s-a manifestat numai în industrie ºi în
tehnicã, ci ºi în biologie ºi agriculturã, precum ºi în alte domenii. Tehnologia
agricolã a fãcut progrese remarcabile, au apãrut tehnologii de tip industrial
cu productivitãþi ridicate astfel cã, agricultura a devenit în þãrile
industrializate una din principalele forþe care a contribuit ºi contribuie la
propãºirea societãþii umane, prin abundenþa ºi varietatea produselor
agroalimentare pe care le pune la dispoziþie. Este uºor de constatat cã
astãzi þãrile cele mai industrializate au ºi agricultura cea mai intensivã, care
permite o aprovizionare abundentã ºi variatã, la preþuri accesibile, deºi
numãrul persoanelor active ce se ocupã cu agricultura reprezintã doar 2-3%
în Marea Britanie, SUA, Belgia sau 4-8% în Germania ºi Franþa în timp ce
în România aceasta este 28-29%.

Dupã revoluþia din decembrie 1989, “pluralismul” s-a manifestat la noi
ºi în formele de proprietate funciarã care este astãzi particularã, de grup,



502

asociaþii, cooperatistã, de stat, mixtã, cu tendinþã de predominare a
proprietãþii particulare ºi a asociaþiilor agricole.

Pentru satisfacerea nevoilor de produse agroalimentare, obiectivele
actuale ale agriculturii sunt în principal: creºterea producþiei la unitatea de
suprafaþã sau pe animal, creºterea productivitãþii muncii prin introducerea
progresului tehnic în contextul utilizãrii optime a factorilor naturali ºi a forþei
de muncã, ridicarea potenþialuluide producþie al solului, organizarea
gospodãriilor agricole familiale þãrãneºti, precumºi a asociaþiilor de
producãtori, ca ºi a unitãþilor de “servicii” pentru agricultura þãrãneascã ºi a
creditelor pentru micile gospodãrii, ca ºi grija pentru asigurarea unui nivel de
venituri ºi de viaþã echitabil ºi pentru cei ce muncesc în agriculturã.

În þara noastrã, ca de altfel ºi în alte þãri, ca urmare a unor factori
obiectivi (industrializare, urbanizare, creºterea nivelului de trai) agricultura
va trebuie sã producã din ce în ce mai mult în timp ce mânã de lucru în
acest sector scade.

Existã zone rurale, cu resurse agricole, cu serioase probleme de
depopulare a satelor ºi de îmbãtrânire ºi feminizare a mâinii de lucru, care
ridicã numeroase greutãþi în practicarea unei agriculturi intensive de mare
randament.

Pentru a realiza o piaþã abundentã ºi stabilã nu este suficient a plica a
aplica numai regulile concurenþei, ale cererii ºi ofertei. Problema este mult
mai complexã, datoritã atât condiþiilor naturale cât ºi socio-economice, a
câºtigului mai scãzut în agriculturã, precum ºi a nevoii imperative de
menþinere în afara producþiei agricole a tinerilor de la sate, care sunt tentaþi
sã plece la oraº unde se câºtigã mai bine, cu eforturi fizice mai mici.
Aceasta necesitã o politicã mai atentã în dezvoltarea socio-economicã a
satului, a instituþiilor ºi serviciilor ºi a unei politici agrare care sã nu ducã la
fãrâmiþarea excesivã a proprietãþii pãmântului ºi care sã asigure un câºtig
competitiv cu cei ce lucreazã la oraº.

Pentru aceasta atât agricultura cât ºi industria, în orientarea lor spre
viitor, necesitã o serie de studii de prognozã, ca ºi de elaborare a unei
politici a preþurilor garantate la unele produse agricole de bazã ºi de
elaborare a unei politici a stocurilor publice care sã facã faþã fluctuaþiilor de
piaþã, precum ºi a unei politici realiste a creditelor pentru micii producãtori
agricoli ºi pentru asociaþiile de producãtori, a impozitelor, a preþurilor la
serviciile efectuate de staþiunile de mecanizare sau de furnizare a apei de
irigaþie ºi a îngrãºãmintelor.
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Trebuie sã þinem seama cã în acelaºi timp odatã cu introducerea
tehnologiilor noi în agriculturã, opinia publicã este din ce în ce mai sensibilã
ºi mai atentã la problemele degradãrii mediului înconjurãtor, ca urmare a
unor activitãþi agricole sau industriale ºi cã trebuie fãcute investiþii pentru
staþii de epurare ºi tehnologii nepoluante.

Întrebarea pe care ºi-o pun în prezent mulþi specialiºti ºi oameni de
ºtiinþã este: care vor fi orientãrile în vitor în organizarea producþiei vegetale
ºi animale, în valorificarea ei, în încurajarea ºi dezvoltarea “serviciilor” la
sate, în rezolvarea unor probleme sociale ale statului ºi care va fi strategia
ºi direcþiile cercetãrii ºtiinþifice în acest sector.

Ca în orice domeniu progresul ºtiinþei agricole depinde ºi de existenþa
unei concepþii tradiþionale, continue, precum ºi a relaþiilor dintre ºtiinþã ºi
societate.

Întotdeauna cercetarea ºtiinþificã în agriculturã s-a dezvoltat în
strânsã legãturã cu practica. Agricultura practicã nu este în fond decât
biologie aplicatã sau în termeni mai adecvaþi epocii un sistem bioenergetic
deschis, care se aflã într-un permanent schimb de energie cu mediul
înconjurãtor. La rândul ei agricultura face parte dintr-un sistem mai mare
care este biosfera, care la rândul ei este consecinþa unei organizãri
sistematice riguros ierarhizatã, a cãrei funcþionalitate este guvernatã de
principii cibernetice.

În mod convenþional cercetarea ºtiinþificã se împarte în fundamentalã,
avansatã ºi aplicativã. Hotarele care le despart sunt marcate de deosebiri
subiective neesenþiale. În orice domeniu de activitate ºtiinþificã existã o
laturã a cercetãrii fundamentale ºi una a legãturii cu practica, cu societatea,
cea a cercetãrii aplicative.

Cercetãrile ºtiinþifice fundamentale ºi avansate urmãresc sã
descifreze noi fapte, legi, legitãþi ºi sã emitã noi teorii care pot sã nu aibã o
aplicabilitate practicã imediatã, dar care pun bazele temeinice unei cercetãri
aplicative sau avansate. Cadrul teoretic face legãtura între realizãrile
practice ale ºtiinþei. Teoria joacã în ºtiinþã un rol pozitiv, ea confirmã sau
infirmã anumite ipoteze, legi sau legitãþi.

Multe teorii ºtiinþifice reflectã atmosfera ºtiinþificã, sau mai puþin
ºtiinþificã a timpului, a epocii în care au fost elaborate. Uneori “teoriile ºi
legile” ºtiinþifice constituie obstacole în progresul unor noi concepþii. “Noul”
în lupta cu “vechiul” întâmpina obstacole, el nu învinge de la sine.

În ºtiinþa agricolã româneascã realizãri remarcabile au avut loc abia
dupã 1929, odatã cu înfiinþarea Institutului de Cercetãri Zootehnice (ICZ
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1927), în fruntea cãrora s-au aflat în perioada de început adevãraþi oameni
de ºtiinþã, cu orizont larg ºi simþ organizatoric, ca Acad. Gh. Ionescu Siseºti
(Director 1928-1948), Acad. Traian Sãvulescu (Director 1948-1963), Prof.
Gh. J. Constantinescu (Director ICZ 1927-1948).

În jurul acestor conducãtori de instituþii de cercetare s-au polarizat o
pleiadã de tineri, care prin munca lor stãrutoare fãcutã în câmp sau
laborator, au contribuit la rezolvarea a numeroase probleme ºtiinþifice.

Dupã 1965, în cercetarea ºtiinþificã din agriculturã, cu toate cã a
crescut numãrul cercetãtorilor ºi a temelor de cercetare, în unele domenii se
remarcã o stagnare sau chiar un regres. Dupã o analizã criticã a acestei
tendinþe, agravatã în ultimul deceniu, autorul aratã cã ea se datoreºte mai
multor cauze, dintre care mai importante au fost lipsa de informare ºi
documentare ºtiinþificã internaþionalã (congrese, simpozioane, colocvii,
mese rotunde), imprimarea unor direcþii greºite cercetãrii, blocarea
promovãrii cadrelor meritorii.

Etapa ce urmeazã trebuie sã fie una de revenire la o viaþã ºtiinþificã
activã, care sã corespundã strategiei actuale ºi unor direcþii de cercetare în
domeniul agriculturii corespunzãtor cu dezvoltarea ºtiinþei ºi în celelalte
sectoare.

ªtiinþele agricole au un vast areal ºi este greu sã îmbrãþisãm toate
direcþiile care rezultã din orientãrile actuale ale agriculturii. Ne vom limita în
a releva pe cele care ni se par de interes mai general.

Direcþiile de cercetare urmeazã sã cuprindã teme de cercetãri
fundamentale, avansate ºi aplicative, avem în vedere: supravegherea ºi
protecþia fondului funciar agricol; studii ale ecosistemelor agricole; biologia
plantelor agricole (geneticã fiziologie); biotehnologii în domeniul producþiei
vegetale; protecþia culturilor agricole împotriva agenþilor fitopatogeni ºi a
dãunãtorilor animali; protecþia mediului înconjurãtor împotriva poluãrii prin
activitãþi agricole, industriale sau casnice; biologia animalelor domestice
(fiziologia reproducþiei, genetica; terapii genetice; protecþia sanitar-
veterinarã; folosirea energiilor neconvenþionale în agriculturã; mecanizarea
proceselor de producþie în agriculturã, cu consum redus de energie;
computerizarea informaþiei ºtiinþifice ºi a evidenþei rezultatelor cercetãrii din
agriculturã; studiul gospodãriilor familiale þãrãneºti pe zone geografice;
studiul structurilor teritoriale pentru dezvoltarea agriculturii, studiul
întreprinderilor cu obiect de “service” pentru agricultura þãrãneascã; studiul
asociaþiilor agricole þãrãneºti; sistemul de asigurãri sociale ale þãrãnimii;
sistemul de credite pentru gospodãriile familiale ºi asociaþii þãrãneºti;
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consecinþele aplicãrii Legii fondului funciar, care nu a þinut seama cã þãranul
din 1991 nu mai este þãranul din 1946 ºi cã, în ultimii 45 de ani, societatea a
evoluat ºi chiar dacã nu ar fi fost cooperativizarea, proprietatea agricolã ar fi
mers spre concentrarea ei ºi nu spre fãrâmiþare; impactul dintre mica
proprietate þãrãneascã ºi lipsa de dotare tehnicã cu utilaje adecvate, în
etapa actualã de tranziþie; consecinþele renunþãrii la una din mãsurile
tehnice de bazã, comasarea terenurilor; efectul restrângerii folosirii irigaþiilor
ºi îngrãºãmintelor chimice; investiþiile în infrastructura ruralã ºi pentru baza
materialã a agriculturii.

În cadrul orientãrilor actuale din agriculturã ca obiect al cercetãrii
ºtiinþifice, este necesar ca cercetãtorii sã aibã curajul sã elimine temele
învechite, precum ºi metodologiile depãºite, sã se orienteze cu convingere
spre problemele noi la care nu se lucreazã încã sau sunt slab abordate.
Numai în felul acesta cercetarea ºtiinþificã se va putea afirma pe plan intern
ºi peste hotare ºi va deveni utilã societãþii.

Orientãrile actuale în agriculturã aratã cã strategia cercetãrii ºtiinþifice
în acest domeniu trebuie sã aibã în vedere în afarã de direcþiile de cercetare
ºi alte aspecte ca: retehnologizarea, dotarea laboratoarelor, pregãtirea
tinerilor cercetãtori, informaþia ºtiinþificã, programe de cooperare, stimularea
activitãþii de cercetare.

Cercetarea ºtiinþificã a creat o nouã categorie de profesioniºti cea de
“cercetãtori ºtiinþifici” care în afarã de o foarte bunã pregãtire profesionalã
trebuie sã îndeplineascã ºi alte calitãþi ºi anume: spirit de creativitate,
inventivitate, pasiune, perseverenþã, onestitate, modestie, obiectivitate,
rãbdare, spirit organizatoric, uºurinþã în redactarea lucrãrilor, cunoaºterea a
cel puþin douã limbi strãine.

Pentru revitalizarea cercetãrii ºtiinþifice din agriculturã trebuie sã se
dea o mai mare atenþie pregãtirii cadrelor tinere de cercetãtori încã de la
selecþionarea lor. De la început aceºtia trebuie învãþaþi cum se face o
documentare ºi o informare ºtiinþificã cum se aleg obiectivele de cercetare
ºi metodologia de lucru. Se evitã în felul acesta repetarea unor teme de
cercetare.

Având la bazã cunoaºterea realizãrilor din trecut, a problemelor pe
care le ridicã prezentul, a orientãrilor actuale din agriculturã la care se
adaugã spiritul de creativitate ºi inventivitate ale cercetãtorului se pot
desprinde direcþiile de cercetare de perspectivã, precum ºi obiectivele
imediate. În cercetarea ºtiinþificã de vârf nu poate exista cercetãtor fãrã
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gradul ºtiinþific de “doctor”. Timpul nu este trecut nici pentru cei mai în
vârstã.

Pentru a scurta timpul de pregãtire este bine ca tinerii cercetãtori sã
lucreze pe lângã personalitãþi ale ºtiinþei agricole din învãþãmântul superior
ºi din cercetare ºi sã li se dea posibilitatea sã participe la congrese,
simpozioane, colocvii, atât interne cât ºi internaþionale este încã insuficient
folosit potenþialul de cercetare pe care îl reprezintã cadrele didactice din
învãþãmântul superior agricol.

Tratarea în cercetare a unor teme fundamentale, cu obþinerea de
rezultate competitive, presupune o nouã calitate a muncii ºi creºterea
rãspunderii ºi a exigenþei cercetãtorilor.

Cercetarea în cadrul orientãrilor actuale din agriculturã trebuie sã
înceteze a mai trãi din ceea ce au fãcut înnaintaºi. Ea trebuie sã participe
activ atât la progresul ºtiinþei cât ºi a societãþii, astfel ca sã fie cu adevãrat
utilã.



VIITORUL PÃDURILOR ROMÂNIEI1

academician Constantin D. CHIRIÞÃ

În viaþa unui popor pãdurile au o importanþa deosebitã. Subliniind
aceastã importanþã, ilustrul predecesor Marin Drãcea aratã cã “Popoarele
se judecã între ele ºi dupã respectul pe care-l au faþã de propriul lor
pãmânt, ca atare, faþã de pavãza cea mai sigurã a acestuia, pãdurea.

Nu–ºi apãrã pãdurea ºi pãmântul decât poporul ce se simte solidar cu
propriul sãu viitor ºi care vrea sã trãiascã” sau “Aºa tãcute cum sunt,
pãdurile spun totuºi cuvinte tari, adevãruri crude ºi de duratã, care hotãrãsc
creditul moral ºi material al unui popor”.

În cele ce urmeazã prezentãm câteva idei privind structura, reparaþia
în raport cu condiþiile pedo-climatice, gospodãria ºi funcþiile pãdurilor,
viitorului României, necesitatea cunoaºterii ºi gospodãriri integrate a
pãdurilor viitorului.

România a fost o þarã foarte bogatã în pãduri, care pânã la mijlocul
secolului trecut acoperea aproape 60% din suprafaþa terenului. Aceastã
suprafaþã ridicatã care exprima echilibrul forþelor naturii nu putea fi
menþinutã deoarece a trebuit sã lase loc dezvoltãrii agriculturii, oraºelor,
satelor ºi cãilor de transport etc.

Pãdurile noastre atât cât au mai rãmas, pot fi grupate în blocuri care
se întâlnesc în tot lungul Carpaþilor Orientali ºi, Meridionali ºi Apuseni.
Asemenea blocuri se mai întâlnesc în tot lungul apelor mari: a Oltului,
Mureºului, a celor trei Criºuri ºi Someºului.

În câmpie se întâlnesc codrii Vlãsiei, codri stejãretelor. În câmpia
forestierã, în locuri cu sol brun roºcat slab pseudogieizat, cresc stejãrete de
stejar pedunculat în amestec cu tei, frasin, paltin, jugastru, arþar, carpen etc;
ºi cu subarboret specific.

În silvostepã pe cernoziom cambic se întâlneºte stejar pedunculif, iar
mai la rãsãrit pe cernoziom carbonatic se întâlneºte stejarul pufos însoþit de
graminee xerofite.

În lungul apelor Dunãrii ºi al râurilor interioare pãdurile se întâlnesc,
dupã vârstã ºi condiþiile de inundabilitate, pe aluviuni fine ºi soluri aluviale

                                                          
1 Comunicarea a fost prezentatã de dr. Alexandra VASU, cercetãtor principal, Institutul

de Pedologie ºi Agrochimie al Academiei de ªtiinþe Agricole ºi Silvice.
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anual inundabile iar unde grindul malului se ridicã pe soluri brune, solurile
cele mai productive în culturi forestiere.

Mãsurile culturale sunt necesare pentru ameliorarea stãrii arboretelor.
Silvicultorul are datoria de a îngriji pãdurea prin trei feluri de tãieri:
preparatoriei, de însãmânþare ºi definitivã.

Silvicultorului îi revine obligaþia de a îngriji ºi a apãra cu orice preþ
aceastã podoabã inegalabilã a pãmântului românesc.

Viitorul acestor pãduri depinde de felul de care vor fi îngrijite pânã
lucrãrile culturale prin tãierile succesive prin lucrãrile culturale de rãrituri ºi
completãri în tot cuprinsul pãdurilor noastre.

Fiind organisme foarte sensibile, pãdurile trebuie apãrate de toate
acþiunile care duc la degradarea lor ºi a solului prin exploatare peste
suportabilitate, lucrãri silvoculturale necorespunzãtoare, pãºunatul ºi
încãrcarea cu substanþe toxice.

Gospodãrirea raþionalã a ecosistemelor forestiere impun realizarea,
regenerarea ºi tratamentele silviculturale ca sisteme integrate ale
ansamblului de lucrãri silvotehnice de exploatare, regenerare, conducere-
îngrijire ºi protecþie a pãdurilor.

Þelurile economice de gospodãrire din pãduri se realizeazã prin
aplicarea, de-a lungul existenþei acestora a unor complexe de lucrãri
silvotehnice, dintre care cele mai importante:

− lucrãrile de regenerare-ameliorare;
− lucrãrile de conducere-îngrijire ºi protecþie;
− lucrãrile de exploatare.
Lucrãrile de regenerare în regim codru, prin metoda cu tãieri rase pe

suprafeþe mari în parchete de formã lungã ºi îngustã, cu lungimea pe cât
posibil pe linia de cea mai mare pantã, cu diferenþe de 3-7 ani între tãierile
în parchete alãturate ºi cu tãieri rase pe suprafeþe mici în benzi alãturate ºi
benzi alterne de 0,5 -1, 0 înãlþimi de arbore de preferat succesiuni de tãieri
încadrate în “blocuri” de rezistenþã ºi aplicate la specii cu sãmânþã uºoarã.

Se mai aplicã metoda tãierii succesive, de obicei în trei faze
succesive ºi anume tãieri preparatorii, tãieri de însãmânþare ºi tãiere
definitivã ºi metoda tãierilor combinate cu intervenþii parþial caracteristice
tãierilor succesive, cu cele parþial caracteristice tãierilor în ochiuri, metoda
tãierilor cvasigrãdinãrite, metoda tãierilor grãdinãrite.

Ca alternativã la metodele de regenerare în regim codru se
recomandã metodele de regenerare din regim crâng, care se aplicã în



509

pãdurile cu regenerare din lãstari, drajoni ºi se diferenþiazã dupã felul în
care se face tãierea în tãiere de jos, tãiere în scaun ºi tãiere prin cãzãnire.

Lucrurile de îngrijire a pãdurilor care se efectueazã în tot cursul
existenþei acestora, asigurã arboretelor sub raportul reglãrii densitãþii ºi
compoziþiei arboretelor ºi se realizeazã prin metode mixte.

Periodicitatea tãierilor de îngrijire este determinatã de temperamentul
speciilor care compun arboretul, de vârstã ºi stadiul de dezvoltare a
acestuia ºi ritmul sãu de creºtere.

Exploatarea se face diferit în raport cu metodele de conducere a
arboretului.

În cazul codrului grãdinãrit, concomitent cu tãierile de recoltare a
produselor principale, se efectueazã ºi tãiere de conducere-îngrijire
arboretelor respective.

În pãdurile de tipul codrului regulat tãierile de produse principale, în
acelaºi timp ºi de regenerarea, se efectueazã la vârsta exploatabilitãþii
arboretelor, iar tãierile de conducere-îngrijire ºi, diferenþiate pe etapa, se
efectueazã în tot cursul existenþei arboretelor.

Multiplicarea tot mai avansatã a funcþiilor pãdurilor orienteazã
gospodãrirea prin sisteme integrate de lucrãri silvotehnice, care se asigurã
legãtura dintre structura pãdurilor ºi modul în care acestea îºi pot îndeplini
tot cursul existenþei lor funcþiile multiple care li se atribuie. În pãduri,
fertilizarea solului este asiguratã de cãderea naturalã a frunzelor prin micul
circuit al substanþelor; frunziºul arborilor cãzând la sol se transformã în
litierã, sursã de humus bun ºi nutrienþi minerali.

Referindu-se la pãdurile viitorului, autorul aratã cã acestea vor fi cele
mai complexe ecosisteme, a cãror structurã ºi repartiþie trebuie riguros
condiþionatã de etajarea biopedoclimaticã.

Pãdurile viitorul sunt acelea a cãror prezenþã este de toþi recunoscutã.
Dupã vegetaþie ele se succed astfel: molidiºuri; amestecãturi de rãºinoase
cu fag; fãgete; brãdete; gorunete; caractere; grâniþete; stejãrete;
amestecãturi de stejar pedunculat cu tei, frasin, carpen ºi specii de
subarborete ca sângerul ºi cornul ºi tufãriºuri cu specii subarbustive; sleauri
de câmpie forestierã.

Din creasta munþilor celor mai înalþi pânã în luncile cele mai joase se
întâlneºte urmãtoarea succesiune de soluri: podzoluri, humico-periluviare;
soluri bune acide, soluri brune eumezobazice; soluri brune roºcate; soluri
brune luvice; cernoziomuri cambice, cernoziomuri carbonatice.
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În încheierea acestei justificate pledoarii pentru pãdurea româneascã
este indicat sã se vorbeascã despre funcþiile ei: funcþia productivã: funcþia
de protecþie a mediului ºi de protecþie socialã.

Ca urmare a gravului dezechilibru fizic ºi ecologic, rezultat al
impactului omului asupra mediului natural, concepþia despre pãdure ºi
funcþiile acestora s-a dezvoltat în ultimile trei decenii spre definirea ºi
generalizarea pãdurii în contextul teoriei sistemelor ºi al polifuncþionalitãþii
acesteia.

Obiect al economiei forestiere, dar în acelaºi timp component ºi factor
fundamental al mediului înconjurãtor, pãdurea este pe de o parte
producãtorul materiei prime indispensabile-lemnul, iar pe de altã parte
determinã în mod esenþial sãnãtatea ansamblului de viaþã al biosferei
terestre.

Ca prim ºi fundamental efect specific al procesului de nutriþie ºi
creºtere, ca ºi al caracterului de lungã perenitate, pãdurea, acumulând an
de an biomasã lemnoasã, apare atât ca “uzinã biologicã” de producþie
vegetalã, cât ºi ca resursã acumulativã de lemn ºi alte produse accesorii.

Producþiei de biomasã vegetalã i se adaugã producþia de biomasã
animalã, reprezentatã îndeosebi de fauna suprateranã recoltabilã sub formã
de vânat, cãreia pãdurea îi oferã hranã ºi adãpost.

Prin prezenþa ei în spaþiul geografic, pãdurea genereazã influenþe
favorabile asupra factorilor fundamentali ai mediului înconjurãtor-aerul, apa,
solul ºi substratul litologic, flora ºi fauna – nu numai în spaþiul pe care îl
ocupã, ci ºi în afara acestuia, fie el natural sau divers umanizat.

Funcþiile de protecþie a mediului înconjurãtor trebuie sã se manifeste
prin asigurarea funcþiei hidrologice a pãdurii de regulator al ciclului apei în
naturã, prin asigurarea funcþiei de protecþie a solului împotriva eroziunii prin
formarea scurgerilor de suprafaþã ºi stabilizarea terenurilor (sol + substrat
litologic) împotriva alunecãrilor ºi surpãrilor ºi prin influenþele favorabile
asupra regimului climatic, prin: reflectarea, diminuarea pãtrunderii ºi
absorbþia radiaþiilor, atenuarea extremelor de temperaturã, distribuþia
precipitaþiilor, reducerea evaporaþiei, creºterea umiditãþii atmosferice,
atenuarea intensitãþii vânturilor.

Caracterul de masivitate al pãdurii ºi procesele care au loc în aparatul
foliar al fitocenozei forestiere conferã pãdurii un complex de însuºiri de
suprafaþã mare activã, de filtru biologic absorbant ºi de ecran viu, prin care
produce efecte importante de asanare sau purificare a atmosferei apropiate.
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Funcþiile sociale de protecþie ale pãdurii, cea sanitarã-igienicã,
recreativã, esteticã-peisagisticã ºi ºtiinþificã, sunt resimþite direct (ºi indirect)
de societatea umanã.

Prin contribuþia mediului împãdurit la valoarea profilacticã sau curativã
a staþiunilor balneoclimaterice, prin asigurarea evadãrii din mediul
orãºenesc, pãdurea, spaþiul de miºcare ºi recreere, este ºi din acest punct
de vedere indispensabilã omului contemporan.

Ca orice fenomen al lumii materiale, pãdurea poate constitui obiect al
cercetãrii ºtiinþifice în cele mai diverse scopuri.

Reprezentând rezultatul unei evoluþii ºi interacþiuni a biocenozelor cu
mediul de viaþã, pãdurea constituie cea mai bogatã sursã de informaþie
ºtiinþificã asupra legitãþilor diversitãþii ºi structurãrii mulþimii populaþiilor
componente, a reþelelor de lanþuri trofice, a raporturilor cu mediul de viaþã.

Funcþia ºtiinþificã a pãdurii capãtã o importanþã cu totul deosebitã în
faza actualã de dezvoltare a societãþii deoarece cunoaºterea aprofundatã a
însuºirilor ºi funcþiilor ecologicã ale ecosistemelor forestiere este
indispensabilã pentru dezvoltarea silviculturii, respectiv a gospodãririi
pãdurilor pentru a le face apte de îndeplinirea în condiþii optime a funcþiilor
care li s-au atribuit prin organizarea polifuncþionalã a pãdurii.

Reconstrucþia ecologicã a pãdurilor României trebuie sã se bazeze pe
fundamentarea ecosistemicã a reechilibrãrii structurale ºi funcþionale a
acestora, pentru a asigura viabilitatea ºi vigoarea pãdurilor viitorului.



ªTIINÞA ªI TEHNOLOGIA ÎN AGRICULTURA
CONTEMPORANÃ: TENDINÞE, EFECTE

SOCIALE ªI ECONOMICE

prof. univ. dr. Ioan PUIA, Universitatea de ªtiinþe Agricole, Cluj-Napoca
ºi dr. Viorel SORAN, Institutul de Cercetãri Biologice Cluj-Napoca.

(... omul este sortit sã sãvârºeascã toate greºelile
posibile înainte  de a recunoaºte un adevãr...)

Jean Baptiste Lamarck

1. Introducere

ªtiinþele agronomice contemporane ºi tehnologiile agricole nu mai pot
fi concepute izolat unele de altele din mai multe pricini, dintre care principala
o constituie necesitatea reecologizãrii agriculturii ºi a reintegrãrii producþiei
agricole printre celelalte procese ecologice majore din biosferã. Aceastã
nouã orientare, impusã de efectele degradante ºi poluante ale agriculturii
mecanizate ºi chimizate, din a doua jumãtate a secolului al XX-lea, reclamã
o cuprindere novatoare a întregii agriculturi, precum ºi a conceptului de
agroecosistem, de pe poziþiile ecologiei ºi agroecologiei.

Investigaþiile efectuate în ultimii 30-40 de ani au demonstrat adevãrul
cã producþia de bunuri agroalimentare are loc, în principiu, conform
aceloraºi legi ºi procesele care determinã sinteza ºi acumularea de
substanþã organicã în ecosistemele naturale din biosferã. Sistemele agricole
sau mai exact ecosisteme agricole (agroecosistemele) sunt structurate ºi
funcþioneazã similar ecosistemelor naturale. Ele sunt formate, ca ºi oricare
ecosistem natural, dintr-o parte nevie (abiota) ºi dintr-o parte vie (biota),
reprezentatã atât prin speciile cultivate, cât ºi prin speciile sãlbatice,
(dãunãtori, buruieni, paraziþi), care concurã pentru ocuparea niºelor
ecologice libere formate dupã dislocarea ecosistemelor naturale anterioare
(stepe, pãduri, mai rar mlaºtini ºi bãlþi). Sub raport funcþional bioniþii
domesticiþi ºi cultivaþi se repartizeazã spaþial ºi temporal în lanþuri trofice,
alcãtuind o piramidã eltonianã formatã din producãtori primari (plante
cultivate ºi concurentele lor pentru acelaºi spaþiu ecologic, buruienile);
consumatorii de ordinul I (insectele fitofage, socotite dãunãtoare fiindcã în
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lipsa combaterii lor pot compromite recoltele, fitoparaziþii ºi animalele
domestice erbivore, omnivore, carnivore); unicul consumator atât de ordinul
I cât ºi II – omul omnivor constructor, reglator ºi beneficiar al
agroecosistemelor ºi detritivori, reprezentaþi de microflora ºi microfauna din
sol.

Aceastã realitate ecologicã – agroecosistemul – de o complexitate
relativ mare (vezi fig. 1), fiindcã structurarea ºi funcþionarea ei este
determinatã de trei grupe diferite de factori (procese): organismele sau
bionþii care intrã în componenþa agroecosistemelor, factorii abiotici care
potenþeazã producþia ºi factorii economico-sociali, care impun o anumitã
eficienþã agriculturii atrag dupã sine o abordare interdisciplinarã sub raport
teoretic ºi utilizarea unor agrotehnici integrate în practica producerii
bunurilor agroalimentare. Din aceste motive ºtiinþele agronomice nu pot
întreprinde astãzi o analizã complexã ºi multilateralã a agroecosistemelor
fãrã a face apel la o mulþime de ºtiinþe ale naturii (biostatisticã ºi
matematicã pentru modelarea proceselor, fizicã ºi biofizicã, chimie ºi
biochimie, biologie, iar mai nou la teoria generalã a sistemelor,
biociberneticã, bionicã ºi electronicã) sau sociale (economie, îndeosebi
economie agrarã, apoi gospodãrire sau management, mai cu seamã
management ecologic ºi chiar politologie, îndeosebi biogeopoliticã agrarã).

2. Retrospectivã asupra dezvoltãrii ºtiinþelor agronomice,
a  tehnologiei ºi a practicii agricole

Pronunþatul caracter interdisciplinar al ºtiinþelor agronomice stã la
baza faptului cã dezvoltarea lor istoricã a urmat, în linii generale, acelaºi
parcurs pe care s-au înscris ºi celelalte ºtiinþe ale naturii mai apropiate prin
obiectul lor de studiu de producerea bunurilor materiale necesare existenþei
fãpturii cugetãtoare.

Examinarea tratatelor ºi monografiilor dedicate diverselor ºtiinþe
agronomice, tehnologiilor ori ramurilor biologiei care se ocupã de producþia
substanþelor organice (de pildã: (2), (4), (11), (16) ne oferã diverse
periodizãri ale dezvoltãrii agriculturii, ºi concomitent cu ea, a cunoºtinþelor
agronomice).

Pe baza informaþiilor oferite de aceste izvoare bibliografice, precum ºi
a altora neamintite aici, dezvoltarea agriculturii ºi a cunoºtinþelor ºtiinþifice
despre plantele cultivate ºi animalele domesticear putea fi periodizatã, dupã
opinia noastrã, în etapele pe care le schiþãm doar, în continuare.
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2.1. Perioada empiricã a dezvoltãrii tehnicilor agrozootehnice
ºi a cunoºtinþelor agricole

Acestei perioade îi corespunde geneza ºi rãspândirea aºa-numitei
agriculturi primitive, urmatã apoi de extinderea ºi amplificarea a ceea ce noi
am denumit agriculturã tradiþionalã (17).

Primul dintre cele douã tipuri de agriculturã s-a caracterizat printr-o
productivitate mai scãzutã, de circa 10-100 kcal. m-2. an-1 ºi o arie minimã
de alimentare a unui individ uman pe an cuprinsã între 1,5 ºi 4 ha. Al doilea
dintre cele douã tipuri de agriculturã constituie o continuare ºi o dezvoltare a
primului tip spre o productivitate mai ridicatã, de circa 100-200 kcal.m-2.am-1

ºi o scãdere a ariei minime arabile de alimentare a unui individ uman pe un
an la valori cuprinse între 0,5-1,5 ha. Agricultura primitivã a fost proprie
perioadei mezolitice ºi neolitice, de acum 11.000 – 9.000 ani ºi s-a dezvoltat
conform descoperirilor arheologice ale lui J.B.Harlan (1975), în partea
vesticã a Eurasiei (Valea Iordanului, Vãile Tigrului ºi Eufratului) ºi Nordul
Africii (în special în Valea Nilului). În Europa, agricultura, mai ales sub formã
de agriculturã tradiþionalã s-a rãspândit din Orient spre Occident între 8.000
ºi 5.000 î.e.n. (1), (5), (6), (10), cu o vitezã de 1,5-2 km pe an. Dupã datele
obþinute cu ajutorul radiocarbonului (1) ea a cuprins, acum 7.500-7.000 ani,
rapid teritoriul þãrii noastre, iar valea Dunãrii a devenit principala zonã de
rãspândire a acestei noi îndeletniciri spre Europa de Vest.

Perioada empiricã a dezvoltãrii agriculturii ºi agrotehnicilor poate fi
circumscrisã prin dobândirea urmãtoarelor achiziþii:

a) în aceastã perioadã au fost transformatedin plante sãlbatice în
plante cultivate principalele cereale (grâul, ovãzul, orzul) ce creºteau
spontan în Orientul apropiat, iar în Europa, secara precum ºi principalii pomi
fructiferi; b) în Asia Centralã ºi Europa au fost îmblânzite câteva erbivore
(calul, catârul, cãmila, boul, oaia, capra) omnivore (porcul) ºi carnivore
(câinele, pisica) pentru îndeplinirea câtorva cerinþe ale gospodãriilor agricole
primitive ºi tradiþionale; c) prin mijlocirea ceramicii au fost descoperite
metalele, fapt care a condus la perfecþionarea uneltelor agricole; d) în
luncile marilor fluvii (Nilul, Tigrul ºi Eufratul) din regiunile mai aride a fost
inventatã ºi dezvoltatã irigaþia; e) în Roma anticã, iar apoi pe teritoriul
întregului Imperiu Roman a fost introdusã, ca un mijloc suplimentar de
fertilizare a solurilor, rotaþia culturilor, îndeosebi cu leguminoase; f) în
secolele VI-VIII dupã Hristos popoarele slave, popoare îndeosebi
sedentare, ocupaþia lor principalã fiind agricultura, perfecþioneazã uneltele
agricole, mai cu seamã plugul.
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Aceastã lungã perioadã de amplificare a agriculturii, întinsã de-a
lungul a 11 milenii, iar în Europa de-a lungul a 5-8 milenii, ºi-a continuat
existenþa pânã în zilelenoastre în multe þãri din lumea a treia.

2.2. Perioada ecofiziologicã a dezvoltãrii tehnicilor
ºi a cunoºtinþelor agricole

În stabilirea datei de început a acestei perioade trebuie fãcutã o
distincþie între efortul de achiziþionare de noi cunoºtinþe prin experienþe
efectuate în câmp, serã ºi laborator ºi aplicarea pe scarã largã în practicã a
informaþiilor dobândite de investigare. Istoria ºtiinþelor ºi a tehnologiilor ne
aratã cã între descoperirile de ordin teoretic ºi aplicarea acestora în
producerea de bunuri s-a scurs un interval variabil de timp, durata fiind
condiþionatã de o mulþime de împrejurãri sociale, economice, tehnologice ºi
evident strict ºtiinþifice sau conceptuale. Aceastã duratã s-a scurtat odatã cu
progresul ºtiinþelor ºi cu dezvoltarea mijloacelor de propagare mai rapidã a
informaþiilor în acelaºi domeniu al cunoaºterii, sau dintr-un domeniu în altul,
dar ea nu poate fi micºoratã peste o anumitã limitã impusã de transpunerea
oricãrei idei din aria conceptualizãrii teoretice în ariile multiplelor aplicaþii
practice posibile.

Începutul perioadei ecofiziologice trebuie cãutat deja în experienþele
efectuate de Francis Bacon de Verulam (1561-1626) ºi descrise în “Novum
organum” (1620).

Este vorba de urmãrirea germinaþiei ºi creºterii grâului având ca
“ajutoare” îngrãºãmintele de la oi, bovine, cai, porumbei, apoi marnã, calcar,
nisip, nisip de mare, pãmânt de pe fundul lacurilor, cenuºã, sare, salpetru.
Filozoful fondator al revoluþiei ºtiinþifice din secolul al XVII-lea a scos în
evidenþã efectul mirific al miriºtii de grâu semãnatã cu fasole sub brazdã ºi
tot el a susþinut cã salpetrul (nitratul de sodiu ºi potasiu) contribuie esenþial
la creºterea plantelor putând fi considerat “viaþa plantelor”. Aceste
cunoºtinþe obþinute pe cale empiricã, precum ºi prin cercetãrile ulterioare ale
unor mari savanþi ca: Joseph Priestley (1733-1804), Nicolas Theodore de
Saussure (1767-1845), Jean Baptiste Boussingault (1802-1887), Justus von
Liebig (1803-1873) ºi ale altora au precizat rolul diverselor elemente
chimice, al îngrãºãmintelor minerale, microelementelor, îngrãºãmintelor
organice ºi al factorilor din ambianþã asupra creºterii plantelor cultivate în
câmp ºi serã.

În aceastã perioadã, care se întinde din secolul al XVII-lea pânã în
secolul nostru, în multe locuri, pânã la finele celui de-al doilea rãzboi
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mondial, s-au realizat treptat creºteri ale producþiei agricole de la 200 kcal.
m-2. an-1, spre 600 kcal. m-2.an-1, urmate de o scãdere corelativã a ariei
arabile minime de alimentare a unui individ uman pe timp de un an de la 1
ha spre 0,5 ha. Tot în aceastã perioadã s-au pus bazele ºtiinþifice ale
agriculturii prin cunoaºterea ºi explicarea amãnunþitã a morfogenezei,
creºterii ºi fiziologiei organismului vegetal. Spre sfârºitul acestei perioade,
în prima jumãtate a secolului al XX-lea se naºte ºi se consolideazã ºtiinþa
ameliorãrii plantelor ºi a animalelor, bazatã pe succesele teoretice ºi
practice ale geneticii.

2.3. Perioada agriculturii convenþionale

Aceastã perioadã începe odatã cu sfârºitul celui de-al doilea rãzboi
mondial ºi dureazã pânã în zilele noastre. Ea se fundamenteazã pe o
generalizare a cunoºtinþelor dobândite în perioada anterioarã cu privire la
nutriþia plantelor cãrora li se adaugã mijloacele chimice de combatere a
dãunãtorilor (insecte, fitofage, buruieni, boli criptogamice ºi rozãtoare)
material biologic nou datorat progreselor geneticii, mecanizarea aproape
completã a lucrãrilor agricole ºi noi metode de management.

Agricultura convenþionalã prin utilizarea masivã a agrochimicalelor a
reuºit sã mãreascã producþia agroecosistemelor la o valoare de circa 600-
1000 kcal. m-2an-1 ºi sã micºoreze aria de alimentare a individului uman pe
un an la o dimensiune de 0,2-0,6 ha arabile în funcþie de dietã, agrotehnicile
aplicate ºi factorii climatici ºi edafici din ambianþã. Aceste performanþe
ridicate ale agriculturii convenþionale, intensivizatã prin chimizare ºi
mecanizare, au reuºit, mai ales datoritã aºa numitei “revoluþii verzi”, sã
rezolve în mare mãsurã hrãnirea adecvatã a populaþiei globului aflatã în
multe zone, în creºtere explozivã. Dar succesele agriculturii convenþionale
au avut un revers malefic indus de utilizarea în cantitãþi sporite a energiei
combustibililor fosili, fapt ce a dus la poluarea alimentelor cu agrochimicale,
îndeosebi cu nitraþi ºi nitriþi, proveniþi din utilizarea excesivã a
îngrãºãmintelor chimice, apoi cu reziduuri persistente de pesticide, mai ales
pesticide organoclorice. Atât nitraþii ºi nitriþii, cât ºi reziduurile de pesticide
sunt substanþe dãunãtoare sãnãtãþii omului, animalelor domestice ºi chiar
stãrii fiziologice normale a plantelor cultivate. Prin toate aceste urmãri
nedorite, agricultura convenþionalã s-a transformat într-o activitate umanã
antiecologicã având grave repercursiuni asupra stãrii generale a ambianþei
umane, impunând volens-nolens o nouã mutaþie conceptualã. Va sta ºi
aceastã mutaþie sub semnul hazardului?
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Dupã cum rezultã din mai sus, acest foarte lung, ºi uneori întortocheat
itinerar istoric al agronomiei cuprinde o primã etapã în care mai întâi au
apãrut, s-au amplificat ºi au dominat tehnologiile izvorâte dintr-o practicã
empiricã milenarã fundamentatã, în esenþã, pe încercarea, urmatã frecvent
de eroare ºi corectare a erorii sau învãþãrii din greºeli. În consecinþã
practica ºi tehnologiile nãscute dun aceasta au existat “a priori” iar
explicarea lor raþionalã uneori ºtiinþificã a venit “a posteriori”. Situaþia în
discuþie s-a menþinut aproape în toate ºtiinþele aºa zis aplicative pânã spre
secolul al XX-lea, când s-a întâmplat mai întâi în fizicã, iar apoi ºi în
celelalte discipline, inversarea sensului principal al curentului informaþional
de la teorie spre practicã. Multe progrese ale secolului al XX-lea pledeazã în
favoarea acestei opinii (aplicaþii practice ale radioactivitãþii laserului,
electronicii, geneticii, îndeosebi ale ingineriei genetice). Abia în epoca
noastrã a fost pe deplin realizat celebrul dicton al lui Francis Bacon (1561-
1626) “cunoaºterea înseamnã putere” care, conform logicii dezvoltãrii
ºtiinþelor contemporane, aºazã a priori explicaþia ºtiinþificã sau descoperirea
teoreticã ºi a posteriori aplicaþiile aplicaþiile practice derivate din ºtiinþele
fundamentale. Altfel spus, ºtiinþele fundamentale, din ºtiinþe descriptive ºi
explicative ale proceselor materiale, au devenit ºi ºtiinþe inductoare de
aplicaþii practice (2), (15).

Schimbarea sensului preponderent al circulaþiei informaþiei ºtiinþifice
iniþial de la practicã spre teorie la sensul actual de la teorie la practicã,
transformã ºtiinþele fundamentale într-o puternicã resursã informaþionalã,
absolut necesarã viitoarelor dezvoltãri. Ea marcheazã diferenþa dintre
empirismul bazat pe principiul: “încearcã, sãvârºeºte erori ºi învaþã din
greºeli” ºi prognozismul contemporan al ºtiinþelor fundamentale întemeiat
pe ideea:” alege ºi transpune în practicã dintre mai multe variabile posibile
soluþia teoreticã optimã pentru o constelaþie de condiþii date”. Aceastã nouã
strategie nu numai cã valorificã puterea creatoare a raþiunii, dar în acelaºi
timp, folosindu-se de simularea pe computer, scurteazã extraordinar de mult
intervalul de timp dintre descoperirea teoreticã ºi aplicaþiile sale practice. O
astfel de strategie este necesarã în toate domeniile activitãþilor umane, dar
mai cu seamã în agricultura prezentului ºi în cea a viitorului.

3. Cum se va înfãþiºa agricultura viitorului?

Noile descoperiri ºtiinþifice, problemele practice cu care se confruntã
agricultura convenþionalã ºi impactul ei asupra ambianþei umane au generat
numeroase frãmântãri ºtiinþifice ºi noi direcþii de cercetare care s-au
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sintetizat în noi concepþii ºtiinþifice ºi orientãri tehnologice. Între acestea pe
prin plan se situeazã credem, cele privind reecologizarea agriculturii,
concept care în literatura de specialitate îmbracã diverse acceptiuni mai
mult sau mai puþin diferenþiate. Vom supune unei sumare analize câteva
dintre ele.

3.1. Agricultura biologicã (8), (12), denumitã ºi agricultura
organicã (organic farming) la B. Stonhouse ºi alþii este,
probabil, conceptul cel mai mult dezbãtut

Într-un studiu documentat (8) enumerã þelurile agriculturii biologice. El
susþine cã acestea ar trebui sã includã cel puþin urmãtoarele aspecte: a.
dezvoltarea unor sisteme de agriculturã care sã se poatã automenþine prin
îmbunãtãþirea continuã a fertilitãþii solului; b. asigurarea resurselor în primul
rând prin regenerarea lor internã ºi numai în cazuri extreme, bine
întemeiate, prin importarea lor din alte sisteme economice ºi c. respectarea,
înainte de toate, a principiilor biologice ºi ecologice care se manifestã în
ecosistemele naturale întrucât agricultura constituie, în primul rând, o
biologie ºi ecologie aplicate.

Dezvoltând aceste þeluri, autorul citat mai înainte, stabileºte câteva
principii care ar trebui sã fie respectate în agricultura viitorului, principii care,
în esenþã, se referã la conservarea fertilitãþii solului ºi la valorificarea
resurselor locale, prezentate astfel:

a) Solul, plantele, animalele ºi omul reprezintã un sistem unitar a
cãrui sãnãtate ºi bunãstare sunt legate între ele prin ciclul
alimentar comun pe care îl regãsim în realizarea completã a
lanþurilor trofice din agroecosisteme;

b) Prosperitatea întregului ciclu se poate diminua prin pierderea
fertilitãþii solului sau datoritã oricãrui dezechilibru introdus în sistem
prin practici gospodãreºti nepotrivite;

c) Toate materialele aparþinãtoare sistemelor vii ºi deºeurile acestora
trebuie sã fie redate pãmântului, pentru ca prin ele sã se menþinã
ºi sã se îmbunãtãþeascã fertilitatea solului. Aceastã eternã
întoarcere este absolut necesarã pentru epurarea deºeurilor
(dejecþiilor) care altfel provoacã poluarea ºi pentru recircularea
elementelor chimice esenþiale vieþii;

d) Solul trebuie menþinut în stare de maximã fertilitate, cu o structurã
ordonatã cu materialele în descompunere la suprafaþã prin care sã
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se asigure o acumulare a humusului în stratul imediat inferior ºi
elementele nutritive pentru nutriþia plantelor solul trebuie pe cât
posibil sã fie aproape continuu acoperit cu organisme vii sau cu
substanþe organice aflate în descompunere;

e) Similar ecosistemelor naturale, structurarea ºi funcþionarea
ecosistemelor agricole pe principii ecologice necesitã coexistenþa
plantelor ºi animalelor care sã formeze comunitãþi mixte ºi
promovarea rotaþiei culturilor;

f) Cele mai potrivite resurse pentru a susþine creºterea ºi
productivitatea ecosistemelor agricole într-o regiune datã a
globului sunt întotdeauna cele oferite de acea regiune.

Varianta de agriculturã biologicã susþinutã de R. D. Hodges ºi alþii nu
este singura. Concepþii interesante s-au formulat aproape în toate þãrile. Mai
menþionãm aici doar concepþia dezvoltatã de C. Aubert (1977) în Franþa ºi
experimentul interesant desfãºurat în Olanda (20) privind trecerea de la
agricultura convenþionalã la agricultura integratã. Deosebirile dintre
diversele variante de agriculturã biologicã constau în gradul de artificializare
a ecosistemului agricol sau, altfel spus, în input-ul diferit de energie
culturalã tehnologicã în agroecosistem.

3.2. Agricultura biodinamicã (9)

Adept al ideilor lui R. Steiner, fondatorul antropozofiei, H. H. Koepf
dezvoltã conceptul de agriculturã biodinamicã, concept care, dupã pãrerea
sa are conþinut mai bogat decât cel de agriculturã biologicã. Ceea ce trebuie
scos în evidenþã în primul rând este accentul care, în acest concept, se
pune pe structurile agricole (H. H. Koepf, comunicarea personalã). Modul în
care sunt structurate ecosistemele agricole ºi relaþiile de proprietate,
influenzeazã decisiv sistemele de management, procesele vitale din
agroecosistem ºi producþie, lãsând o amprentã definitorie asupra
implicaþiilor sociale ºi valorilor umane.

3.3. Agricultura ecologicã

Conceptul de agriculturã ecologicã nu este încã suficient de bine
elaborat deºi existã un consens general privind necesitatea reecologizãrii
agriculturii.

Discuþiile privind elaborarea conceptului încep chiar cu punerea unui
semn de întrebare în faþa sintagmei “agriculturã ecologicã”. Se afirmã
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uneori, ºi nu fãrã temei, cã agricultura nu a fost niciodatã ecologicã în
sensul strict al cuvântului ºi nu este nici acum. Descoperirea agriculturii a
însemnat, înainte de orice, distrugerea unor ecosisteme naturale ºi
înlocuirea lor cu ecosisteme construite de om. În aceste noi ecosisteme,
necunoscute înainte în naturã, în care omul este constructor, reglator ºi
beneficiar în care, prin activitatea lui împiedicã succesiunea naturalã
menþinându-le, în mod deliberat, într-un grad de nesaturare, anumite
procese naturale sunt înlocuite cu acþiuni antropice (instalarea spontanã ºi
autoreproducerea prin însãmânþare, competiþia intraspecificã prin reglarea
antropicã a densitãþii; competiþia interspecificã prin monoculturã;
succesiunea împiedicatã, fixarea biologicã a azotului prin îngrãºãminte
chimice cu azot; pãºunatul prin recoltare; energia biologicã prin energia
tehnologicã; relaþiile pradã-prãdãtor, gazdã-parazit prin combatere chimicã
(I. Puia ºi V. Sovan, 1982). Se impune însã sublinierea faptului cã acþiunile
menþionate ºi altele nu fac decât sã influenþeze modul de desfãºurare a
proceselor biologice fundamentale care stau la baza productivitãþii atât în
ecosistemele naturale cât ºi în cele agricole ºi anume procesele de creºtere
ºi cele de reproducere.

De aceea considerãm cã denumirea de agriculturã ecologicã este
potrivitã întrucât atrage atenþia asupra faptului cã gospodãrirea elementelor
alcãtuitoare ale agroecosistemului nu se limiteazã numai la cultivarea
plantelor ºi creºterea animalelor, ci ºi la stãpânirea factorilor biotici ºi a
unora dintre cei abiotici care influenþeazã producþia ecosistemelor agricole.
Sub sintagma de agriculturã ecologicã, alãturi de R. D. Hodges (1981)
înþelegem sistemul agricol prin care se promoveazã o cultivare a pãmântului
prin diverse mijloace capabile sã menþinã un echilibru între agroecosisteme
ºi ambianþã, generând agroclimaturi specifice (13), favorabile conservãrii
tuturor elementelor ºi proceselor pozitive ce intrã în alcãtuirea sistemelor
agricole contemporane ºi viitoare.

Spre deosebire de agricultura convenþionalã, agricultura ecologicã
trebuie sã se întemeieze pe o stimulare a proceselor naturale ciclice care sã
asigure menþinerea fertilitãþii solului ºi un control suficient sub raporturi
biologice ºi economice al dãunãtorilor ºi bolilor cu o cheltuialã de energie,
dar cu susþinerea producþiei agricole la un nivel optim.

Noþiunea de agriculturã ecologicã se manifestã în prezent ca o
mutaþie conceptualã pe cale de înfãptuire în agriculturã. Noile curente, idei,
sisteme ºi ºcoli trebuie analizate cu mult discernãmânt, cu obiectivitate ºi cu
buna credinþã caracteristice omului de ºtiinþã. Uneori, în analiza unor astfel
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de probleme se manifestã un soi de etnocentrism (C.W.Cox ºi M.D.Atkins,
1979) prin tendinþa de a supraaprecia ideile, conceptele ºi sistemele cu care
suntem obiºnuiþi ºi de a califica drept ineficiente ºi înapoiate stãrile de fapt
ºi concepþiile care nu ne sunt familiare. Alteori, ne întâlnim cu atitudini
diametral diferite. Ne aflãm în faþa unui exotism manifestat prin admiraþia,
fãrã rezerve, a tot ceea ce vine din afarã ºi ni se pare cã nu a fost afectat
sau poluat de concepþie ºi activitãþi umane dãunãtoare. Adevãrul este cã
fiecare sistem de agriculturã în parte – primitiv, tradiþional, intensiv,
industrial, biologic, organic, ecologic – îºi are avantajele lui, problemele ºi
limitele lui. Sarcina fundamentalã a momentului constã în operarea unor
sinteze prin care sã se rezolve probleme curente ºi sã se jaloneze cãi de
viitor. Mai înainte de orice o premisã fundamentalã se impune a fi
acceptatã: orice sistem nou de agriculturã care se propune trebuie sã fie un
sistem intensiv de înaltã productivitate. În caz contrar, oricât ar fi de
serioasã fundamentarea sa biologicã sau ecologicã, el nu va putea fi
acceptat din raþiuni economice.

Se imputã de multe ori ºi în diverse moduri faptul cã omul intervine în
ecosistemele naturale artificializându-le într-o mãsurã mai mare sau mai
micã ºi influenþând, de cele mai multe ori nefavorabil, echilibrul ecologic.
Aceastã intervenþie se înfãptuieºte însã în mãsurã însemnatã începând din
neolitic odatã cu tranziþia ecologicã a omului de pe poziþia de culegãtor pe
cea de producãtor, ºi va continua în viitorul previzibil (dacã nu va apãrea un
cataclism ecologic) deoarece pe aceastã cale s-a înfãptuit ºi se dezvoltã
habitatul uman. În ce priveºte agricultura, esenþa problemei ecologizãrii ei
nu constã în faptul cã omul intervine în structurarea ºi reglarea
agroecosistemelor prin aport de substanþã, energie ºi informaþie (cum în
mod surprinzãtor se afirmã de multe ori) ci pe ce cãi intervine el ºi ce
amploare ia aceastã intervenþie. Se pune, deci, problema elaborãrii unor
principii ecologice ale agriculturii care, coroborate cu cele economice, sã
conducã la constituirea unor sisteme integrate în agriculturã (8), (18), pe
care noi le-am denumit sisteme de agriculturã ecologicã integratã.

În cele ce urmeazã redãm câteva din obiectivele agriculturii ecologice
integrate (ºi intensive), care s-ar putea constitui sau s-ar putea dezvolta în
principii definitorii ale acestui concept (14).

a. Crearea unor sisteme ºi facilitãþi care sã permitã, între anumite
limite, adaptarea ºi dirijarea factorilor din ambianþa fizico-climaticã de care
depinde producþia agricolã. Aici trebuie sã includem:
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− adaptarea culturilor ºi sistemelor de creºtere a animalelor la
condiþii climatice ºi ecologice ale diferitelor regiuni, þãri sau
provincii ecologice;

− crearea de facilitãþi de control ºi corectare a factorilor fizici prin
edificarea de spaþii închise (sere, crescãtorii de animale raþional
dimensionate) acolo unde resursele energetice ºi factorii socio-
economici permit realizarea unor astfel de obiective într-un regim
de eficienþã economicã acceptabilã.

b. Promovarea, cu precãdere, a tuturor metodelor de cultivare a
solului care sã asigure regenerarea fertilitãþii lui prin recircularea
elementelor nutritive din materia organicã încorporatã în sol ºi prin aplicarea
îngrãºãmintelor organice ºi a composturilor. În completare trebuie adãugat
faptul cã utilizarea îngrãºãmintelor minerale se impune în scopul completãrii
balanþei elementelor nutritive sau chiar pentru îmbogãþirea circulaþiei
elementelor în scopul asigurãrii creºterii fertilitãþii solului. Cerinþa minimã
care ar trebui satisfãcutã ar consta în echilibrarea exportului de elemente
nutritive prin recoltã, cu îngrãºãminte organice ºi chimice.

c. Gospodãrirea, pe baza legitãþilor biologice, a componentelor vii ale
agroecosistemelor, prin îmbunãtãþirea genotipurilor cultivate pe calea creãrii
de soiuri noi de plante ºi rase noi de animale productive ºi cu o mai redusã
vulnerabilitate ecologicã ºi geneticã.

d. Controlul celorlalte organisme care constituie agrobiogeneza prin
aºa-numita combatere integratã a pestelor ºi prin încurajarea dezvoltãrii
microflorei ºi microfaunei utile.

e. Reintroducerea asolamentelor ºi a rotaþiei culturilor acolo unde
acest lucru este posibil, chiar dacã frecvenþa acestor procedee, în anumite
situaþii particulare, nu mai poate atinge proporþiile la care s-au realizat în
sistemele de agriculturã tradiþionalã.

f. reconstituirea unitãþii structurale ºi funcþionale a ecosistemelor
agricole prin refacerea legãturilor dintre verigile lanþurilor trofice, în speþã
prin reinstaurarea unei legãturi mai strânse între producãtorii primari
(plantele verzi cultivate, fotosintetizatoare) ºi consumatorii primari
(erbivorele domestice). În realizarea acestui obiectiv o importanþã
însemnatã poatã sã aibã dimensionarea optimã a gospodãriilor ºi fermelor
(unitãþi de producþie agricolã), astfel încât sã se poatã asigura o circulaþie
echilibratã de substanþe ºi un flux energetic pe baza cãruia sã se realizeze
un bilanþ acceptabil între producþia obþinutã ºi resursele utilizate în
realizarea ei.
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În consecinþa, agricultura ecologicã integratã a prezentului ºi a
viitorului, va trebui sã punã stavilã succesiunii de procese antiecologice
declanºate din prea puþinã cunoaºtere de cãtre “ucenicul vrãjitor” ºi aºa
cum am subliniat cu altã ocazie (14), sã îndeplineascã vocaþia sa esenþialã
de îndeletnicire umanã preponderent antientropicã prin asigurarea integralã
a hranei, a unei materii prime ºi a unei proporþii oarecare din necesarul de
energie a societãþii. Agricultura ecologicã integratã va contribui poate, în
cea mai mare mãsurã la instaurarea unor echilibre ecologice locale,
regionale ºi globale în viitorul apropiat, cãci parafrazându-l pe André
Malraux (1901-1976) putem cu îndreptãþitã fermitate susþine cã “sec. XXI-
lea ori va fi unul ecologic, ori nu va fi deloc”.
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BIOTEHNOLOGII ÎN CULTURA PLANTELOR

dr. Nicolae SÃULESCU, membru corespondent al Academiei Române
ºi dr. Ana POPESCU, cercetãtor principal, Institutul de Cercetãri

pentru Cereale ºi Plante Tehnice Fundulea
al Academiei de ªtiinþe Agricole ºi Silvice.

Biotehnologia modernã se impune tot mai pregnant ca o revoluþie
tehnologicã de amploare ºi dinamism fãrã precedent, putând fi consideratã
ca un domeniu integrator al ºtiinþei, ingineriei ºi tehnicii, ca o tehnologie
omniprezentã ºi deosebit de penetrantã.

Biotehnologia înglobeazã un ansamblu vast de tehnologii cu caracter
generic, având aplicaþii multiple în diverse sectoare de activitate ºi
exercitând efecte semnificative asupra calitãþii, rentabilitãþii ºi calitãþii vieþii.

Evoluþia biotehnologiei tinde spre instaurarea unei noi “paradigme
tehnologice”, în mãsura în care va îndeplini urmãtoarele condiþii:

1. producerea unei game noi de produse ºi procedee ameliorate pe
plan tehnic care este în curs de desfãºurare;

2. reducerea costului pentru o parte din aceste produse ºi procedee
noi – ceea ce necesitã încã investiþii bazate pe gândire de perspectivã,
efort, timp;

3. acceptarea produselor ºi procedeelor pe plan social ºi politic –
aspect care ridicã probleme speciale privind informarea ºi comunicarea
între specialiºti, guverne, mass-media ºi public;

4. acceptarea din punct de vedere al implicãrii mediului;
5. exercitarea de efecte asupra ansamblului de sisteme economice –

previzibilã începând cu al doilea deceniu al secolului viitor (1).
Promisiunile avansate de biotehnologie pentru soluþionarea

problemelor stringente ale omenirii ºi de menþinere în competiþia
internaþionalã, îi conferã acesteia un caracter strategic, explicând plasarea
sa la nivelul politicii guvernamentale în majoritatea þãrilor dezvoltate ºi
crearea unui cadru instituþional adecvat. Implicarea unui numãr neobiºnuit
de mare de participanþi ºi sectoare a impus realizarea unei coordonãri la
nivel internaþional ºi guvernamental, pe orizontalã – între diferite domenii –
ºi pe verticalã – între cercetare – dezvoltare – industrie/agriculturã (2).
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Prin elaborarea de programe naþionale coerente ºi coordonate, þãrile
dezvoltate îºi construiesc o infrastructurã biotehnologicã (cunoºtinþe
ºtiinþifice ºi tehnice, personal de înaltã calificare, baza industrialã ºi bãnci de
date), identificã obiectivele ºi opþiunile naþionale care sã-i confere un avantaj
specific în funcþie de tradiþiile ºi interesele fiecãrei þãri, optimizeazã repartiþia
resurselor, protejeazã proprietatea intelectualã ºi analizeazã cãile de
punere în valoare a capacitãþilor lor pe termene imediate, medii ºi lungi.
Repercursiunile asupra þãrilor cu posibilitãþi reduse de angajare în
biotehnologii se anunþã ca deosebit de grave, prin eliminarea lor din
schimburile mondiale, chiar ºi ca furnizori de materii prime.

1. Biotehnologia cu grad înalt de informatizare

Examinarea realistã a acumulãrilor actuale în cercetarea mondialã
relevã potenþialul biotehnologiei de complementare a metodelor clasice de
ameliorare a plantelor, în direcþia creºterii productivitãþii culturilor,
îmbunãtãþirea calitãþii (conþinut superior de substanþe utile), rezistenþã la boli
ºi dãunãtori, lãrgirea plasticitãþii ecologice.

Biotehnologia dezvoltatã pe baza cunoaºterii proceselor microbiene
din sol ºi a relaþiilor microorganismelor cu plantele, deschide perspective noi
pentru îmbunãtãþirea nutriþiei minerale a plantelor, controlul patologic al unor
patogeni ºi dãunãtori, stimularea creºterii ºi dezvoltãrii plantelor, precum ºi
protecþia mediului înconjurãtor.

Biotehnologia este, deci, un termen generic care include o mare
varietate de tehnici de biologie molecularã ºi celularã aplicabile la nivelul
organismelor întregi, la culturi “în vitro” de þesuturi, celule sau protoplaºti,
sau la nivel molecular.

Astfel, elaborarea de hãrþi genetice pentru diferite specii de plante ºi
identificarea de markeri moleculari pentru anumite caractere importante din
punct de vedere agronomic oferã amelioratorilor posibilitatea de manipulare
controlatã a caracterelor dorite. Hartarea geneticã a devenit posibilã graþie
studiului polimorfismului lungimii fragmentelor de restricþie (tehnologia
RELP), prin care se pot localiza ºi clona gene importante, cerinþe esenþiale
pentru transferarea lor la alte genotipuri prin inginerie genericã. Construirea
de sonde ADN species-specifice ºi folosirea lor în hibridãri “în situ”, extind
posibilitãþile de analiza a materialului (3).

Sondele ADN create pentru microorganisme îºi demonstrazã utilitatea
pentru diagnostic precoce ºi rapid al bolilor fitopatogene (4) sau pentru
studierea competitivitãþii (capacitate de ocupare a nodozitãþilor radiculare
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fixatoare de azot de cãtre tulpinile inoculate în raport cu populaþiile naturale
din sol) ºi competenþei saprofite (capacitatea de supravieþuire pe sãmânþã ºi
în sol a inoculanþilor (5,6).

Tehnicile de manipulare a protoplaºtilor – celule vegetale singulare,
nude, obþinute prin îndepãrtarea pereþilor celulari rigizi – urmãresc înserarea
în aceºtia de ADN exogen sau fuzionarea lor, rezultând hibrizi între specii
îndepãrtate, incompatibile pentru hibridare sexualã. Utilizarea acestor
tehnici este grevatã de regenerarea eficientã de plante întregi din
protoplaºti, cu condiþia menþinerii modificãrilor induse. (7)

Ingineria geneticã cuprinde procedee pentru introducerea de gene “de
interes” în plante, celule sau protoplaºti prin intermediul vectorilor (cei mai
intens studiaþi sunt reprezentaþi de: plasmide bacteriene de tipul plasmidelor
Ti ºi Ri de la genul Agrobacterium de virusuri ADN – ca – ulimovirusurile ºi
geminivirusurile, organite celulare – cloroplate ºi mitocondrii) sau prin
înserarea directã a genelor pasagere (prin microinjecþii sau electroporare).
ADN-ul introdus în plante se poate transmite ereditar, iar expresia sa poate
fi controlatã, conferind plantelor transformate însuºiri noi: rezistentã la
factori biotici (faþã de o mare varietate de insecte, prin introducerea genei
pentru deltatoxinã excizatã de la Bacillus thuringensis (8) – ºi factori
abiotici (anaerobie, presiune osmoticã ridicatã, determinatã de salinitatea
solului, temperaturi anormale) sau caractere agronomice superioare
(eficienþã fotosinteticã ridicatã prin manipularea informaþiei genetice pentru
enzima RuBisCo sau proteine de rezervã din seminþe cu calitãþi
îmbunãtãþite, de exemplu pentru panificaþie. (9)

Cultura de antere sau grãunciori de polen, procedeu ajuns în stadiu
de rutinã în multe laboratoare, conduce la obþinerea de linii homozigote,
deja integrate în programe de ameliorare la Hordeum vulgare, Triticum
aestivum ºi Oryza sativa. Se încearcã combinarea androgenezei cu
tehnica microinjecþiei de ADN, pentru obþinerea de haploizi transformaþi.
Similar, se dezvoltã metodologii de obþinere de plante haploide prin
ginogenezã (culturi de ovare ºi ovule).

Culturile de celule ºi þesuturi sunt incluse în preocupãrile
biotehnologice pentru avantajele pe care le oferã privind selecþia “în vitro”
pentru rezistenþã la factori adverºi (microtoxine, salinitate, aciditate sol),
eliberarea plantelor de infecþii virale (culturi de meristerne) ºi
micropropagarea. Aceasta din urmã utilizeazã un material iniþial redus
pentru producerea unui numãr mare de plante sau clone, în timp scurt ºi
condiþii aseptice ocupã suprafeþe de culturã minime ºi volum redus de
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transport, constituie o producþie imposibil de eºalonat pe perioade lungi
oferã posibilitatea de programare a unor specii care se multiplicã dificil pe
cale vegetativã sau a unor genotipuri valoroase, contribuie în mod esenþial
la crearea de bãci de gene (10).

Biotehnologiile microbiene urmãresc exploatarea proceselor ºi
fenomenelor biotice, în scopul ameliorãrii productivitãþii culturilor,
concomitent cu înlocuirea tehnicelor agrochimice pentru fertilizare ºi
protecþie, energo-intensive ºi poluante.

Procesul de fixare bioticã a azotului atmosferic este de o importanþã
deosebitã pentru lumea vie, întrucât participã la economia globalã de azot
asimilabil cu o cantitate anualã estimatã la 170 mil. tone (11), depãºind de
trei ori producþia mondialã de îngrãºãminte chimice. De asemenea, este
nepoluant pentru mediul înconjurãtor ºi evitã creºterea “efectului de serã” la
nivelul atmosferei. Obiectivele cercetãrilor biotehnologice privind procesul
de fixare biotehnologicã a azotului sunt: ridicarea eficienþei simbiozelor
dintre plante leguminoase ºi bacteriile diazotrofe din genul Rhizobium, a
simbiozelor dintre unii arbori ºi arbuºti ºi actinomicete din genul Frankya,
precum ºi ameliorarea capacitãþilor de fixare a rizocenozelor diazotrofe de
la plante neleguminoase care implicã multe genuri de microorganisme.
Atingerea acestor obiective presupune cercetãri biotehnologice pentru
perfecþionarea calitãþii biopreparatelor bacteriene inoculante, prin cuburi de
gene valoroase ºi asigurarea competitivitãþii inoculanþilor în colonizarea
plantelor. Multe speranþe ºi muncã sau investit în posibilitatea creãrii de
plante direct fixatoare de azot, prin includerea informaþiei genetice nif, dar
aceasta se dovedeºte prea complexã pentru stadiul actual al tehnicilor de
transformare a plantelor.

Biotehnologiile de producere a inoculanþilor se extind în prezent
asupra grupului de pseudomonade rizosferice fluorescente, capabile de a
favoriza semnificativ germinaþia creºterea ºi dezvoltarea plantelor, prin
sintezã de substanþe simulatoare ºi de enzime solubilizatoare a formelor de
fosfor greu accesibile plantelor, de a stimula formarea ºi funcþionarea
nodozitãþilor radiculare fixatoare de azot de la plante leguminoase, precum
ºi de a controla unele boli radiculare, prin producere de antibiotice ºi
siderofori. (12)

Programele moderne de combatere integralã a bolilor ºi dãunãtorilor
în culturile agricole iau în studiu o mare varietate de microorganisme
antagoniste, cu potenþial remarcabil ca instrumente de control, perfectibile
prin manipulare geneticã. Câteva tipuri de biopreparate sunt în faza de
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introducere în practica agricolã: produsul Dagger G - un pseudomonad care
controleazã infecþiile produse de ciuperca Pythium Quantum 4000, o tulpinã
de Bacilius antagonistã faþã de Cercospora.

De asemenea, biopreparatele pe bazã de Pseudomonas sau
Agrobacterium modificate prin transferul genei responsabile pentru sinteza
antibioticului Argogin 84 (decelat într-o tulpinã de Alradiobacter) sunt
folosite pentru prevenirea cancerului bacterian care afecteazã un mare
numãr de plante dicotiledonate.

Prin diferite procedee se abordeazã elaborarea de insecticide
microbiene având incluse gene pentru sinteze de chitinazã sau deltatoxinã
de la Bacilius thuringiensis. (13)

Asupra biotehnologiilor microbiene se concentreazã din ce în ce mai
multã atenþie, întrucât acestea se alinieazã mijloacelor de “dezvoltare care
urmãresc satisfacerea necesitãþilor prezente ale omenirii, fãrã a compromite
ºansa generaþiilor viitoare de a-ºi satisface propriile cerinþe” (14).

2. Efecte economice ºi sociale ale biotehnologiilor
în cultura plantelor

Expunerea succintã asupra numeroaselor ramificaþii a biotehnologiilor
agricole justificã interesul crescând suscitat la nivel mondial, prin
perspectivele potenþiale de transformare profundã a domeniului producþiei
vegetale într-o variantã a activitãþii de tip industrial, de înaltã productivitate
ºi calitate, dirijatã ºtiinþific, determinând utilizarea mai judicioasã a factorilor
materiali de producþie: resurse genetice, sol, energie, apã, forþã de muncã.

Certitudinea acestei transformãri ºi amploarea pe care o va înregistra
este dificil de apreciat în prezent, când impactul se exercitã preponderent
pe planul cunoaºterii fundamentale, evoluþia ºtiinþei generând posibilitãþi
inedite, care funcþioneazã deseori în cascadã, multiplicând astfel
capacitãþile de intervenþie ale omului.

Previziunile avansate relativ la impactul economic al biotehnologiei
variazã enorm funcþie de poziþia optimistã sau conservatoare a
specialiºtilor, fapt ce explicã dispersia considerabilã a cuantificãrilor din
literatura ultimului deceniu. O exemplificare în acest sens este datã de
analiza comparativã a 11 rapoarte întocmite în anii 1980 de diverse instituþii
din SUA (15), privind dimensiunea comercialã globalã, a produselor
biotehnologiei în agriculturã ºi industrie alimentarã pentru anul 2000, limitele
de variaþie situându-se între 4 ºi 101 miliarde dolari.
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Studiile circumscrise la aplicaþiile specifice ale biotehnologiei în
agriculturã pot aduce contribuþii mai realiste ºi reevaluabile conform
evoluþiei costurilor. Analizând un singur exemplu, ºi anume creºterea
perfect realistã a eficienþei de fixare a azotului atmosferic cu 10%, într-o
primã fazã, graþie biotehnologiei moderne, echivaleazã cu o economie de
energie convenþionalã consumatã numai pentru producerea industrialã de
îngrãºãminte chimice (excluzând transportul ºi distribuþia acestuia) de 437
miliarde kwh.

Spre deosebire de efectele economice cantitative, consecinþele de
naturã calitativã ale extinderii biotehnologiei în cultura plantelor vor fi mult
mai semnificative. Astfel, fuziunea procedeelor biotehnologice cu metodele
convenþionale de ameliorarea plantelor va determina crearea de noi
genotipuri cu caracteristici reprogramate genetic pentru a corespunde
dezideratelor de calitate ºi productivitate, înþelegând prin aceasta raportul
optim între intrãri ºi ieºiri, opþinut prin reducerea simultanã a utilizãrii de
elemente epuizabile.Transferul ºi asimilarea biotehnologiei va permite:
scurtarea timpului de ameliorare, perfecþionarea modului de detectare,
manipulare ºi control al genelor “de interes”, depãºirea unor obstacole de
însuºiri dorite într-un organism, introducerea rezistenþei la factori adverºi,
multiplicarea rapidã a creaþiilor valoroase sau a noilor tipuri, cu posibilitatea
schimbãrii spectrului de plante la intervale programate modificarea arealului
de cultivare.

Tehnicile agrochimice de fertilizare ºi de combatere a bolilor,
dãunãtorilor ºi buruienilor vor fi substituite progresiv prin biotehnologii
microbiene, înlãturându-se astfel, riscurile de poluare a solului ºi apelor cu
nitraþi ºi reziduuri de pesticide. Biotehnologiile microbiene vor juca un rol
major în refacerea ºi îmbunãtãþirea fertilitãþii solurilor.

Toate aceste efecte calitative converg spre crearea unei noi calitãþi a
vieþii, cu consecinþele profunde pentru om ºi societate, rezumate perfect de
dr. R. Villet, directorul Programului de Utilizare a Produsului Naþional al
USDEA... “ modificãrile în distribuþia vârstei populaþiei, o tendinþã spre
sãnãtate ºi longevitate superioare, caracteristici specifice pentru diferite
grupe de vârste sunt motivaþii puternice pentru noile modalitãþi de producere
a hranei” (16).

Pentru a nu rãmâne numai în sfera promisiunilor privind impactul
calitativ uriaº al biotehnologiei, se depun eforturi pentru evaluarea sa
statisticã, prin elaborare de “indicatori sociali” stabiliþi prin sondãri ale
publicului, “indicatori sintetici” care sã caracterizeze evoluþia calitãþii pentru
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sectoare importante sau probleme sociale, precum ºi a unui “indice a
calitãþii vieþii” unic, imposibil încã de definit.

Efectele exercitate de progresul ºi asimilarea biotehnologiei în
producþia vegetalã va transcede limitele acestui domeniu, dintre care
selectãm doar câteva: modificarea relaþiei cu alte sectoare industriale, în
special industria alimentarã ºi chimico-farmaceuticã; schimbarea
configuraþiei forþei de muncã – de la cercetãtori – pentru care exigenþele de
calificare ºi pluricalificare devin de cel mai înalt nivel – pânã la producãtori –
care vor trebui sã se califice pentru tipuri diferite de activitãþi; stabilirea unor
raporturi noi între creatorii de biotehnologie ºi beneficiarii producþiei
respective; organizarea ciclurilor de cercetare fundamentalã – extensie –
producþie ºi finanþarea corespunzãtoare; adaptarea unei legislaþii speciale
pentru protecþia patrimoniului intelectual, precum ºi pentru prevenirea
hazardului.

La nivelul schimburilor internaþionale, complexitatea mutaþiilor
antrenate de biotehnologie este considerabilã, determinatã de necesitatea
de cooperare ºi difuzare rapidã a informaþiei ºi rezultatelor, aflatã în
contradicþie cu competitivitatea crescândã ºi cu politica þãrilor privind
proprietatea intelectualã, securitatea, reglementarea schimburilor.

Disparitãþile existente între þãrile dezvoltate ºi cele în curs de
dezvoltare se agraveazã, concurenþa exercitându-se în prezent în cadrul
Organizaþiei de Cooperare ºi Dezvoltare Economicã, formatã din membri
aparþinând primei categorii, iar în interiorul acestora, între compani
puternice. Þãrile dezvoltate elaboreazã, cu precãdere, biotehnologii pentru
înlocuirea materiilor prime ºi produselor agricole provenite din þãrile slab
dezvoltate, precum ºi pentru valorificarea excedentelor agricole în alte
sectoare economice, fapt ce accentueazã concentrarea schimburilor în
interiorul OCEDE.

Toatã aceastã conjuncturã exercitã o presiune crescândã la nivelul
fiecãrei þãri de a-ºi analiza posibilitãþile ºi de a stabili tendinþele de dezvoltare.
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REFORMELE AGRARE ªI DEZVOLTAREA
SOCIAL-ECONOMICÃ A ROMÂNIEI (SEC. XIX-XX)

dr. Damian HUREZEANU, cercetãtor principal,
Institutul de Teorie Socialã al Academiei Române.

Dupã atâtea veacuri de viaþã ruralã, dupã ce s-a întipãrit în memoria
colectivã a poporului, aºa cum amintea Nicolae Iorga cã “trecutul nostru
istoric este în mare parte þãrãnesc”, dupã ce analiºti mai vechi sau mai noi
au sugerat cã forma pe care a îmbrãcat-o problema socialã în þara noastrã
este chestiunea agrarã, ne aflãm din nou într-un punct nodal al acestei
chestiuni.

Legea fondului funciar din acest an este o reformã cu caracter global
care se constituie ca parte organicã ansamblului transformãrilor pe care le
traverseazã în prezent societatea româneascã. Privitã în perspectivã
istoricã, actuala reformã face parte din seria reformelor care jaloneazã viaþa
agrarã a României moderne ºi prin aceasta evoluþia societãþii româneºti din
a doua jumãtate a secolului al XIX lea ºi pânã astãzi. Cercetãrile de la noi ºi
din alte þãri þin sã evidenþieze fenomenul reformelor ca un produs necesar al
progreselor dezvoltãrii formelor capitaliste de producþie ºi al transformãrii
structurilor tradiþionale ale societãþii europene. În felul acesta indiferent unde
se înfãptuiau, reformele au o dublã motivaþie: una generalã, legatã de
evoluþia capitalismului ca fenomen mondial, atrãgând dupã sine necesitãþi
noi de ordin productiv, demografic, de circulaþie ºi schimb, transformãri în
tehnica ºi economia agrarã etc.... ar fi ceea ce am putea numi implicaþiile
transformãrilor din economia mondialã asupra sectorului agrar.

O a doua motivaþie þine de însuºi evoluþia formelor de viaþã
economicã ºi socialã în þãrile în care urmau sã se înfãptuiascã, mãsurile de
reformã fiind o condiþie a înlãturãrii rutinei ºi stagnãrii, a declanºãrii unor
ritmuri noi ale evoluþiei agriculturii.

Sub acest semn se aflã ºi reformele agrare pe pãmântul românesc,
fie cã este vorba de cele de la jumãtatea secolului trecut din Transilvania ºi
Bucovina (1848, 1853, 1854, 1858) din 1864 din vechea Românie, din 1868
în Basarabia, sau de reforma din 1918-1921 din România întregitã. Între
reformele de la jumãtatea secolului trecut ºi reforma din 1918-1921 existã,
desigur, o legãturã directã de continuitate, o legãturã organicã am putea
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spune, prin sensul ºi obiectivele lor ambele au deschis un nou ciclu evolutiv
al vieþii noastre agrare, cu deosebirea cã reforma din 1864 a fost ºi un factor
de restructurare a ansamblului vieþii social-economice.

Atât reforma din 1964 cât ºi cea din 1918-1921 se înscriu într-un
context istoric novator, în perioade de ample transformãri ale societãþii, în
epoci cu semnificaþie nodalã, 1864 se leagã nemijlocit cu epoca Unirii
Principatelor, a formãrii statului naþional Român. Reforma din 1918 -1921
este constitutivã marilor prefaceri de ordin naþional ºi politic puse pe ordinea
de zi de primul rãzboi mondial ºi exteriorizate în întregirea naþionalã a
României, în transformarea regimului politic ºi electoral din þarã.
Transformãrile agrare au întotdeauna înapoia lor lungi perioade de gestaþie.
Ele plutesc în atmosfera vieþii sociale cu mult înainte de a fi înfãptuite.
Lumea agrarã este una organicã. În raport cu mersul istoriei ea s-a
prezentat ca un bloc enorm cu structuri compacte, supuse extrem de lent
eroziunii factorilor dinamogeni ai dezvoltãrii.

La noi, revoluþia de la 1848 a pus ca sarcinã practicã înfãptuirea
reformei agrare, deschizând efectiv în Transilvania calea realizãrii acesteia
ºi proiectând în orizontul unui timp nu prea îndepãrtat prefacerea regimului
agrar ºi în vechea Românie.

Timpul istoric dupã 1848 se grãbea. Sarcina naþionalã a fost în
întreaga epocã modernã româneascã antemergãtoare prefacerilor
structurilor social-economice. Totuºi statul naþional Român modern
presupunea ºi plãmãdirea unei noi civilizaþii, a unei noi forme de existenþã
socialã, care nu se pot gândi fãrã reforma vieþii agrare. Cum ºtim, principiile
fundamentale pe care se sprijinea Legea ruralã din august 1864 erau
abolirea servituþilor feudale ºi împroprietãrirea þãranilor pe pãmânturile aºa-
zise “legiuite” (sau mai bine spus recunoaºterea drepturilor lor de
proprietari). Întinderea locurilor supuse stãpânirii þãranilor era
predeterminatã de situaþia anterioarã a acestora, de reglementãrile
prescrise de Regulamentul Organic ºi aºezãmintele din 1851. Spre a ne
reprezenta, fie ºi sumar, condiþia reformei ar fi nevoie de discutarea unor
corelaþii ca: raportul între marea ºi mica proprietate rezultat din reformã,
ponderea acestora în ansamblul solului cultivabil al þãrii, tipurile de soluri
rãmase în cadrul diferitelor forme de proprietate, dispunerea zonalã a
tipurilor de proprietate, raportul dintre proprietatea þãrãneascã clãcãºeascã
ºi cea rãzãºeascã, aspectele agrar – demografice etc.

Este evident cã în cuprinsul comunicãrii de faþã nu putem nici mãcar
sã schiþãm unele date ale aspectelor de mai sus. Semnalãm doar cã cca.
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58% din gospodãriile þãrãneºti au primit suprafeþe între 4-7,5 ha, ceea ce nu
este prea puþin chiar dupã normele agroeconomice ale acelei vremi. Totuºi,
marea carenþã a reformei a fost îngustimea suprafeþelor de pãmânt primite
de þãrani în raport cu întinderea marii proprietãþi, mai ales acuta lipsã de
pãmânt a unor segmente ale lumii rurale-pãlmaºii, spornicii sau însurãþeii,
vãduvele ºi nevolnicii, foºtii þãrani neclãcaºi pe lângã curþile boiereºti.

Viziunea þãrãneascã” asupra întinderii de pãmânt necesarã micii
gospodãri nu a fost transpusã la 1864 în expresie concretã. O întâlnim însã
în dezbaterile Comisiei proprietãþii din timpul revoluþiei de la 1848 în
Muntenia. Þãranii au revendicat în medie 6-7 ha de gospodãrie. La munte,
chiar mai puþin.

Aceasta ar fi însemnat sã primeascã 3-3,5 milioane de hectare de
pãmânt faþã de 1,7-1,8 milioane hectare, câte au primit în 1864. La
suprafaþa amintitã proprietatea þãrãneascã a ajuns numai peste 4 decenii
(ea includea acum ºi terenurile moºiereºti) când populaþia ruralã crescuse
cu cca.85% agricultura a trebuit sã treacã prin regimul învoielilor agricole cu
toate consecinþele ºi implicaþiile de ordin economic, social ºi tehnico-
productiv pe care le-a suportat. De notat cã þãranii au primit în genere
terenuri arabile; fâneþele, pãºunile, drumurile ºi cãile de acces au rãmas mai
ales în posesia marii proprietãþi, precum ºi quasitotalitatea pãdurilor.
Aceasta a fost un factor de condiþionare a cerealizãrii agriculturii româneºti
în epoca de dupã reformã. Noile raporturi create între þãrani ºi marii
proprietari, respectiv arendaºii, rapida creºtere demograficã ºi bineînþeles
caracterul cuplãrii economiei româneºti la cea mondialã într-o epocã de
masivã cerere la produsele cerealiere au favorizat expansiunea procesului
cerealizãrii agriculturii româneºti în ritmuri ºi proporþii remarcabile.

Datele fenomenului au o relevanþã deosebitã nu numai sub raport
economic, dar ºi al mutaþiilor în peisajul agrar al þãrii, cu accentul pe zonele
de câmpie ale acesteia, de asemenea în plan demografic antrenând
modificãri în densitatea populãrii diferitelor zone, ºi de aici în prefacerea
peisajului rural ºi chiar urban al þãrii. Mai mult, diferenþele de ritm ºi
intensitate a dezvoltãrii economice între Moldova ºi Muntenia între 1860-
1914 se datoresc, în bunã mãsurã tot acestui fapt1).

În planul economic propriu-zis linia de realizare a progresului în
agricultura noastrã a însemnat deci trecerea de la elevajul extensiv la
producþia cerealierã moºiereascã, tot extensivã.

Pe plan istoric mai larg agricultura a fost sfera principalã productivã a
economiei româneºti care a alimentat acumulãrile necesitate de procesul de
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modernizare, inclusiv ºi poate mai ales al celui politic-instituþional, a
civilizaþiei române din epoca datã. Cât a beneficiat þãrãnimea ºi agricultura
în ansamblu, de pe urma celor cca. 80 mil. de tone de cereale exportate
între 1864-1914 este o altã chestiune.

Procese similare nu de aceeaºi intensitate, s-au petrecut ºi în
Transilvania, Basarabia ºi Bucovina.

Reforma agrarã din 1918-1921 s-a înscris, cum se ºtie, într-un vast
cadru de reforme din europa rãsãriteanã de dupã primul rãzboi mondial ºi
într-un context istoric naþional ºi social-politic nou pentru þara noastrã. Ca
dimensiune – în sensul mãrimii absolute a terenurilor intrate în circuitul
reformei – a fost cea mai întinsã reformã din epocã, nu însã ºi cea mai
radicalã pentru cã transformãrile din þãrile baltice au fost mai adânci,
nemaivorbind, desigur, de taifunul agrar din Rusia Sovieticã.

S-au expropiat cca. 580 mil. din totalul marii proprietãþi din care 4281
ha hectare teren arabil. Pe provincii în România din graniþele antebelice s-
au expropiat cca. 2,5 mil. de ha cu aproape 700-800 mii ha mai mult decât
luau þãranii în arendã înainte de rãzboi. Este drept cã rãscumpãrarea
echivala aproape cu arenda, aºa încât pentru o perioadã de timp 5-7 ani
þãranii au reconvertit arenzile în renta rãscumpãrãrii.

1) Sinoptic, interdependenþele dintre intensitatea fenomenelor petrecute în economia
agrarã ºi cele de ordin demografic, între 1860-1899, se prezintã astfel:

Întinderea semãnãturilor
cerealiere în ha

Creºterea
în %

Creºterea
populaþiei în % în

1862 1899 acelaºi interval
Moldova (fãrã Basarabia) 710.600 1.207.399 69,9 39
Muntenia 888.800 2.937.094 174,2 68
Oltenia 390.600 884.014 126,1 45
România fãrã Basarabia ºi
Dobrogea

1.990.000 4.528.507 127 54

Calculat pe baza datelor din Recensãmântul general al populaþiei României, Bucureºti,
1905, p. XIX-XX.

2) În celelalte provincii istorice s-au expropriat: în Transilvania – 1.682.460 ha; în
Basarabia – 1.498.916 ha, în Bucovina 75.788 ha.

Reforma a avut pentru întreaga Românie un caracter unitar prin
principiile ºi obiectivele urmãrite. Au existat, evident, ºi deosebiri
provinciale; reforma a constituit însã un factor unificator al structurilor
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agrare. În aceasta constã semnificaþia naþionalã a reformei din 1918-1921.
În genere, reforma a dezagregat marea proprietate de tipul celei antebelice
(latifundiul) dar a pãstrat un segment important de mare proprietate (cu o
medie de 155 ha teren arabil faþã de 450 din perioada anterioarã rãzboiului)
în cadrul structurii proprietãþii funciare, devenitã acum covârºitor micã ºi
mijlocie. Viziunea care a prezidat concepþia ºi aplicarea reformei din 1918-
1921 a corespuns de fapt politicii Partidului Liberal, þãrãniºtii fiind mai
puternic ataºaþi cel puþin doctrinar, formulei: “pãmântul trebuie sã revinã
celor ce-l muncesc”.

Sigur, reforma este corelativã creºterii rolului social ºi politic al
þãrãnimii.

Odatã adoptatã reforma din 1918-1921, ca ºi cea din 1864 de la noi,
sau ca reformele înfãptuite dupã primul rãzboi în alte þãri, orienta spre o
meditaþie globalã asupra cãilor evolutive ale agriculturii, a factorilor
generatori de progres în acest domeniu, a raportului optim dintre proprietate
ºi producþie.

Teoretic, chestiunea pivota în jurul eficienþei economice a diverselor
tipuri de proprietate care nu este uºor de tranºat nici acum ºi cu atât mai
mult în epoca datã. În adevãr, dificultatea rezolvãrii constã în multitudinea
factorilor de înrâurire, pozitivã ºi negativã, în cadrul fiecãrui tip de
proprietate ºi de economie a cãror interacþine este foarte greu de
determinat. În ultimã instanþã, problema este a practicii agrare ºi are nu
numai o dimensiune economicã ci ºi una de ordin psihosocial ºi istoric.
Dincolo de dezamorsarea conflictelor sociale la sate, dincolo de ameliorarea
condiþiilor de existenþã a þãrãnimii, erau legate de reforme ºi speranþele în
ridicarea producþiei ºi productivitãþii muncii agrare, în stimularea
dinamismului economic ºi agriculturii.

Dar lucrurile trebuie privite în lumina lor realã. Etapele imediat
urmãtoare reformelor (atât la 1864 cât ºi la 1921) n-au fost însoþite de
efectele economice pe care se conta. Dimpotrivã, s-au înregistrat sensibile
scãderi în nivelul producþiei agrare. Dificultãþile au fost puse mai ales pe
seama factorilor de conjuncturã; se impune însã a fi subliniat cã însãºi
procesele de trecere la noile regimuri agrare au contribuit, parþial la apariþia
lor. În perioada interbelicã, chiar la nivelul tehnic-productiv dat, au intervenit
ca factor de complicare a situaþiei din agricultura româneascã:
suprapopularea excesivã, unilateralitatea cerealierã, preponderenþa
criteriilor tradiþionaliste specifice economiei de consum cu întreaga gamã de
motivaþii în sfera aspiraþiilor faþã de cele moderne, ghidate de ideia de
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eficienþã ºi rentabilitate, nemaivorbind, desigur, de conjunctura economicã
dezastruasã, din 1929-1934. În fapt, economia agrarã româneascã a
început sã se redreseze abea din 1935-1936, iar semnele unei perioade de
progres se manifestã cu certitudine dupã aceastã perioadã. Ele ar fi putut
constitui, eventual, începutul unei creºteri organice a economiei agrare.

Izbucnirea rãzboiului ºi evenimentele în care a fost antrenatã þara
noastrã s-au repercutat sever ºi asupra agriculturii, deºi nu la proporþiile ºi
în mãsura despre care s-a scris într-o vreme în literatura de specialitate
mica producþie se adapteazã cu dificultate dinamismului producþiei
moderne, dar rezistã relativ mai bine seismelor puternice.

Rãsturnãrile de dupã 23 August 1944 au antrenat, cum ºtim,
agricultura ºi viaþa ruralã. Reforma din `45, cea de-a treia în epoca
modernã, a fost propulsatã tot din considerente sociale, dar esenþial a fost
atunci contextul politic, încât ea apare mai mult ca o reformã de conjuncturã
politicã.

Datele reformei se cunosc bine; cei mai vârstnici au trãit-o pe viu.
Ceea ce se cuvinte menþionat cu necesitate este cã între 1945-1949
structura de micã proprietate þãrãneascã, creatã dupã reformã, n-a putut sã-
ºi punã în valoare elementele sale potenþiale. Regimul comunist a privit
reforma nu ca pe un moment nou în evoluþia vieþii agrare, ci ca o prefaþã a
socializãrii agriculturii.

În sintezã: reformele constituie momente nodale ale vieþii agrare din
România. Determinãrile lor au fost mai cu seamã de ordin social ºi politic.
Subsecvent, perspectiva de evaluare a acestora urmeazã sã fie una
istoricã, interesatã de desprinderea semnificaþiilor globale, preocupatã de
înscrierea fenomenului în serii evolutive lungi, de repercutãrile lui asupra
ansamblului vieþii agrare. Reformele au fost sarcini de ordin istoric, nu
mãsuri de terapie economicã.

La rândul sãu în cazul României se cuvine înþeleasã în toatã
dimensiunea forþa cu care fenomenul agrar iradiazã în toate sferele evoluþiei
societãþii româneºti, îºi pune pecetea pe fizionomia acesteia.

Orice demers menit sã descifreze caracteristicile dezvoltãrii noastre
istorice, sã permitã radiografia organismului social ºi politic, orienteazã
atenþia spre fenomenul agrar ºi spre impactul sãu asupra cursului civilizaþiei
române moderne. Determinaþiile acestuia sunt articulate organic cu sfera
vieþii agrare.

Înrâuririle se regãsesc nu numai în structura ºi linia de miºcare a
economiei, nu numai în sistemul ºi atmosfera politicã a vremii, nu numai la
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nivelul matriceal al contradicþiilor civilizaþiei române moderne, dar ºi în plan
cultural-spiritual. Ar fi fost posibilã, altfel, prezenþa atât de masivã în spaþiul
nostru cultural a teoriei formelor fãrã fond, a curentelor rural tradiþionaliste,
eflorescenþa viziunii organice în gândirea româneascã etc.?

Hotãrât lucru pentru a circumscrie determinãrile realitãþii noastre în
cadrele sale structurale ºi în condiþiile sale evolutive trebuie sã observãm, în
toatã amploarea, implicaþiile domeniului agrar. Fãrã aceasta nu este posibilã
perceperea corectã a fenomenului global românesc în ipostazele specifice
ale dezvoltãrii sale.



RECONSTITUIREA PROPRIETÃÞII ÞÃRÃNEªTI.
LIMITE ªI CONSECINÞE

dr. Mircea CIUMARA, secretar ºtiinþific
Institutul Naþional de Cercetãri Economice

Ca oricare altã formã de proprietate, proprietatea þãrãneascã îºi are
avantajele ei. La ele îmi propun sã mã refer, fãcând abstracþie de Legea
fondului funciar ºi de celelalte acte normative care au implicaþii asupra
agriculturii. Nu este nici locul ºi nici momentul pentru a discuta despre ele.
Înþeleptul ne spune cã toate au timpul lor.

Spre deosebire de întreprinderea bazatã pe angajaþi – al cãrui scop
este profitul – gospodãria þãrãneascã urmãreºte în primul rând întreþinerea
familiei. De aceea, gospodãria þãrãneascã va funcþiona ºi atunci când
rentabilitatea este egalã cu zero, ba chiar ºi când veniturile nu vor
recompensa munca cu echivalentul unui salariu normal. Pe acest fapt
întemeia Virgil Madgearu, în perioada interbelicã, doctrina statului þãrãnesc.
Fãrã a da asemenea extensii politice, trebuie remarcat cã, în condiþiile în
care ne apropiem de o agriculturã subvenþionatã, gospodãria þãrãneascã
diminueazã – cel puþin la început – necesarul de subvenþii bugetare. În
situaþia actualã a bugetului statului, aspectul nu este deloc neglijabil.

Gospodãria þãrãneascã asigurã reciclarea aproape integralã a
materiilor, cu efecte benefice asupra echilibrului solului, iar prin valorificarea
unor resurse reziduale ºi lipsa personalului birocratico-administrativ permite
de multe ori costuri de producþie mult mai mici, comparativ cu marea
întreprindere. Sentimentul de proprietar stimuleazã ca diferitele operaþii sã
fie executate cu grijã pentru implicaþiile asupra recoltei, cât ºi asupra
conservãrii ºi ameliorãrii solului. Mult mai dificil se realizeazã aceste efecte
în cazul muncii salariate sau colectivizate.

Reconstituirea proprietãþii þãrãneºti poate ajuta la reducerea
tensiunilor actuale de pe piaþa muncii ºi la restabilirea echilibrului pe sexe ºi
vârste al forþei de muncã din agriculturã. Ne putem aºtepta la revenirea în
mediul rural al unor familii mai tinere ºi la reîntoarcerea în agriculturã a unor
membri de familie navetiºti.

Nu sunt de neglijat nici efectele extraeconomice. Independenþa
economicã faþã de stat a þãranului proprietar ºi repartiþia justiþiarã a
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confiscãrilor abuzive de pãmânturi sunt condiþii esenþiale pentru înlãturarea
totalitarismului ºi instaurarea statului de drept. Sentimentul patriotic, pe care
îl definim poetic “dragostea de glia strãmoºeascã”, dobândeºte o bazã
concretã, consolidând naþiunea.

Dar toate acestea sunt valabile numai ca teorie generalã, numai dacã
facem abstracþie de formele concrete de reconstituire a proprietãþii þãrãneºti,
de factorii care pot anula sau transforma în contrariu consecinþele
menþionate.

Ne-am propus analiza limitelor proprietãþii þãrãneºti numai în raport cu
dimensiunea lotului de pãmânt aflat în proprietatea familiei.

Sub o anumitã limitã, care depinde de zonã, gospodãria va funcþiona,
în marea majoritate a cazurilor, pentru autoconsum, iar numai dincolo de
aceastã limitã pentru autoconsum ºi piaþã, sau pentru piaþã. La nivelul
actual scãzut de dotare tehnicã a agriculturii ºi când cea mai mare parte a
dotãrii existente nu este adecvatã dimensiunilor reduse ale gospodãriei
þãrãneºti, solicitarea de terenuri din partea familiilor se manifestã ºi în raport
cu capacitatea limitatã de lucrare a pãmântului. Dacã lipsa utilajului agricol
adecvat va fi eliminatã peste câþiva ani, randamentul la hectar nu va
cunoaºte modificãri esenþiale, dar va creºte sensibil suprafaþa pe care o
poate exploata o familie þãrãneascã.

Pentru loturile exploatate numai pentru autoconsum nu va exista nici
sursa agricolã de finanþare a mecanizãrii ºi nici interes suficient – cãci va fi
greu sã se asigure utilizarea eficientã a maºinilor – pentru a investi din
surse neagricole în cumpãrarea de utilaje. De aceea, este de aºteptat ca
aceste loturi sã fie exploatate predominant manual, cu costuri de producþie
ridicate; costurile vor fi acceptate de producãtori, cãci nu va fi în cãutare de
profit, ci de produse agricole. Privit la scarã naþionalã, persistenþa acestor
loturi va reprezenta o risipã de muncã omeneascã.

Faptul cã va deveni insuficientã întinderea lotului care produce pentru
piaþã sau ºi pentru piaþã, ca urmare a mecanizãrii adecvate, este de
aºteptat sã genereze mai multe efecte. Mai întâi, foamea de pãmânt. Unii
þãrani vor cãuta sã cumpere pãmânturi suplimentare, iar alþii – lipsiþi de
spiritul de acumulare, dar care vor constata insuficienþa pãmântului deþinut –
vor cãuta sã renunþe prin vânzare la proprietatea þãrãneascã sau sã o
arendeze. În al doilea rând, multe familii þãrãneºti se vor orienta spre
efectuarea ºi a altor activitãþi decât cele agricole. Desigur cã asemenea
orientãri pot exista ºi acum, prin tradiþie sau prin modul cum se efectueazã
aplicarea legii fondului funciar. Ceea ce menþionãm aici este creºterea
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tendinþelor în aceastã direcþie. Acest fapt poate însemna o relansare a
navetismului ºi/sau extinderea unor activitãþi neagricole la sate. În al treilea
rând, reorientarea activitãþii poate cãpãta forma modificãrii structurii
producþiei agricole, în sensul creºterii ponderi culturilor care necesitã o mare
cantitate de muncã la hectar, în detrimentul culturilor uºor de mecanizat.

Una din limitele aparente ale gospodãriei þãrãneºti este renunþarea la
culturile care presupun întinderi mari de teren. În studii ale CEE, în plus, se
aratã cã cele mai mici randamente la hectar ºi cea mai micã productivitate a
muncii se obþin în þãrile membre ale Pieþei Comune, în care preodominã
gospodãriile de mici dimensiuni, cã existã o corelaþie directã între
dimensiunea gospodãriei pe de o parte, ºi randamentul la hectar ºi
productivitatea muncii, pe de altã parte.

Aceastã limitã poate fi eliminatã prin asocierea producãtorilor. Este
vorba de posibilitatea participãrii, aceleaºi gospodãri la mai multe asociaþii,
distinct pentru diferite operaþii, fiecare asociaþie având gradul de asociere ºi
structura gospodãriilor componente, cea mai eficientã pentru operaþia
respectivã. Varietatea formelor de asociere permite specializarea
asociaþiilor, cu avantajele care decurg de aici, adaptabilitatea la modificãrile
de condiþii ºi dimensionarea la minim a necesarului de aparat funcþionãresc
(ceea ce reduce costul ºi riscul conservatorismului organizatoric).

Trebuie fãcutã distincþia clarã între dimensiunea proprietãþii ºi
dimensiunea organizãrii activitãþii. Faptul cã dimensiunea proprietãþii este
inferioarã dimensiunii organizãrii celei mai eficiente a activitãþii nu este o
frânã în calea reglãrii dimensiunii organizatorice, dar este o garanþie a
redimensionãrii rapide în caz de necesitate.

Gromoslav Mladenatz scria undeva cã România a fost înainte de
rãzboi una din þãrile cu cea mai bogatã literaturã cooperatistã ºi cu cele mai
slabe rezultate practice pe calea asocierii þãranilor. Majoritatea autorilor
explicau atunci fenomenul nu atât prin individualismul þãranului cât prin
faptul cã se încerca extinderea miºcãrii cooperatiste de sus în jos,
caracterul birocratic al demarajului permiþând unora sã profite în interes
exclusiv personal de conjugarea eforturilor prin asociere. Trecerea de la
cooperaþia de tip colectivist, în mod gradual, cãtre asociaþii cooperatiste de
tip european nu ni se pare posibilã, la defectul antebelic adãugându-se
conservatorismul, lupta pentru menþinerea locurilor de muncã din partea
funcþionarilor prin suprastructura agricolã. Trecerea la asocierea þãranilor
înainte de primirea de cãtre el în mânã a actelor de proprietate riscã sã
compromitã pe termen lung ideia de asociere, cu consecinþe grave asupra
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structurii viitoare a producþiei agricole. De vinã nu va fi proprietatea
þãrãneascã, ci alterarea liberei iniþiative.

Lipsa þãranilor de cunoºtinþe agrotehnice avansate, de utilaj agricol ºi
de venituri suficiente pentru achiziþionarea de seminþe selecþionate,
îngrãºãminte ºi alte produse chimice etc. poate genera o diminuare a
nivelului tehnic al activitãþii agricole, dacã aplicarea legii fondului funciar nu
este însoþitã de subvenþionarea de cãtre stat a preþurilor plãtite pentru
produse ºi servicii necesare agriculturii ºi de credite ieftine suficiente.
Pentru a facilita introducerea progresului tehnic în agriculturã este preferabil
sã subvenþionãm unitãþile generatoare de progres tehnic agricol decât
produsele agriculturii.

Cel puþin de la Cuza încoace, dacã nu mai dinainte, ne cãznim sã
copiem modele ºi experienþe care au dat rezultate pe undeva prin lume, dar
care nu s-au lãsat altoite pe trunchi românesc. Tot de atunci avem ºi teoria
formei fãrã fond. Nu avem câtuºi de puþin intenþia de a pleda pentru o
dezvoltare prin noi înºine. Suntem în mod declarat împotriva acestui slogan.
Dar susþinem cu tãrie sã preluãm numai ceea ce se potriveºte felului nostru
de a fi, ceea ce ne ajutã sã redevenim noi înºine. Cãci prea am fost pradã
rãtãcirilor ºi înstrãinãrilor atâta amar de vreme.

Atunci când reorganizãm agricultura trebuie sã pornim de la felul de a
fi al þãranului român ºi sã vedem ce i se potriveºte din ceea ce se face în
restul lumii. N. Iorga remarca faptul cã românul are obiceiul sã se adreseze
direct atât lui Dumnezeu cât ºi lui Vodã cu apelativul “Tu Doamne”. Nu este
nici un fel de teamã în aceastã raportare. Românul nu cunoaºte un respect
mistic pentru generalul ce îl depãºeºte. Priviþi ºi bisericile româneºti. Sunt
mici ºi intime. În acelaºi timp românul nu este nici bisericos sau preocupat
cum sã fie statul îndreptat. El pretinde un schimb corect reciproc de servicii
între el ºi ceea ce-l depãºeºte în general. Îºi face datoria de sfintele
sãrbãtori de peste an ºi aºteaptã de la Dumnezeu îndreptãþitã protecþie.
Dacã statul este necinstit ºi îl furã, nici omul de rând nu se simpte cu nimic
obligat sã fie corect faþã de acest stat. Dacã cineva furã de la vecini este
supus oprobiului public, dacã este prins furând de la stat toþi spun: “Sãracul
a avut ghinion”. Când discutã între ei despre funcþionarii statului, românii
spun “ãia”, toþi înþelegând cã este vorba de cei rãi care îi asupresc pe toþi.

Românul nu tinde sã se contopeascã cu ceea ce el nu poate cuprinde
cu braþele ºi cu mintea proprie. Cu tot ceea ce îi depãºeºte el vrea doar
cooperare corectã. De aceea, marea întreprindere pe care nu o poate nici
înþelege nici controla nu este pe mãsura românului. Independenþa faþã de
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stat ºi faþã de marea întreprindere este o condiþie esenþialã pentru ca
românul sã se simptã în ale lui. El cere doar sã fie lãsat în pace, sã nu se
bage nimeni în ale lui.

Românul obiºnuit nu vrea sã iasã “ca pãduchele în frunte” dorinþa lui
este “sã fie în rândul lumii”. De dragul locului de mijloc nu numai cã nu are
iniþiativã, dar vrea “sã moarã ºi capra vecinului”, adicã tinde sã îi þinã ºi pe
ceilalþi pe loc, aproape. Acest conservatorism îi fãcea pe sociologi pe
vremea când se putea exprima liber, înainte de rãzboi, sã îºi punã
speranþele privind acumularea de capital în tenacitatea oltenilor ºi românilor
macedoneni. Astãzi trebuie sã acordãm atenþia cuvenitã acestor trãsãturi de
caracter ºi sã cãutãm prin cadrul legislativ mijloace de stimulare ºi
recompensare a tendinþelor de inovare. Cãci resurse intelectuale existã
suficiente la poporul nostru.



AGRICULTURA – VICTIMÃ ªI AGENT AL POLUÃRII
MEDIULUI ÎNCONJURÃTOR; ARMONIZAREA
DEZVOLTÃRII AGRICULTURII CU PÃSTRAR

A ECHILIBRULUI ECOLOGIC

dr. ing. Corneliu RÃUÞÃ, director, Institutul de Cercetãri
pentru Pedologie ºi Agrochimie al Academiei de ªtiinþe Aricole ºi Silvice.

Aproape pretutindeni în lume, protecþia mediului înconjurãtor este una
dintre cele mai dezbãtute probleme. Aceasta se aflã nu numai în atenþia
guvernelor, ci ºi a unor pãturi tot mai largi care se constituie în diverse
partide politice, miºcãri ecologice ºi organizaþii neguvernamentale.

Într-adevãr, poluarea mediului reprezintã astãzi un pericol major
pentru tot ce înseamnã viaþã pe planeta noastrã-fie cã ne referim la omul
însuºi, fie la florã ºi faunã.

Pericolul constã nu numai în efectul nociv local al diverºilor poluanþi,
ci ºi în dezechilibrul ecologic care a început sã se producã la scarã
naþionalã, regionalã, continentalã, globalã, respectiv la scara întregii
planete.

În þara noastrã, într-o perioadã de peste patru decenii, regimul totalitar
din trecut a neglijat în întregime problemele de protejare a condiþiilor de
viaþã, de ocrotire a mediului înconjurãtor, de menþinere a echilibrului
ecologic. În strategia de dezvoltare a economiei, fie cã este vorba de
industrie, transport, agriculturã etc., s-au avut în vedere în exclusivitate
numai efectele economice ºi acestea pe scurtã duratã. Aceastã opþiune
neraþionalã a dus în mod inevitabil la conflicte ºi crize ecologice, cu efecte
negative atât economice, sociale, politice, dar ºi ecologice, atât pe termen
scurt, cât ºi pe duratã mai îndepãrtatã. Superconcentrarea industrialã în
unitãþi gigant, echiparea acestora cu instalaþii ºi echipamente tehnologice
puternic poluante, dezvoltarea agriculturii bazatã pe principii industriale ºi
implementarea unor sisteme de agriculturã de tipul “Mineritului” au condus
pe zone întinse la deteriorarea foarte gravã a echilibrului ecologic, a
factorilor de mediu. Noi, în prezentarea pe care o facem, pornim de la
situaþia existentã, privind agricultura ca victimã ºi agent ai poluãrii mediului
în România, ºi încercãm sã enunþãm unele din direcþiile de armonizare a
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dezvoltãrii agriculturii în condiþiile pãstrãrii echilibrului ecologic, ale protecþiei
ºi ameliorãrii mediului înconjurãtor.

1. Factori de agresivitate

În prezent agricultura României se confruntã cu grave probleme de
poluare, aceasta devenind o victimã uºoarã ºi fãrã posibilitãþi mari de
apãrare ca efect al diferitelor activitãþi social-economice ce se desfãºoarã în
þara noastrã (2,3).

Din datele de care dispunem în prezent, rezultã cã anual sunt emise
în atmosferã circa 138.000.000 tone de substanþe poluante, din care bioxid
de carbon, bioxid de sulf, oxizi de azot, amoniac, fenoli compuºi din metale
neferoase, fluor, clor, pulberi sedimentabile º.a. Majoritatea poluanþilor
evidenþiaþi (exclusiv bioxidul de carbon) se acumuleazã în final în sol,
acesta reprezentând acumulatorul principal, respectiv “coºul de gunoi” al
poluanþilor. Ca efect al acestor emisii, solul este poluat în diferite grade în
special cu metale grele, fluor ºi bioxid de sulf pe o suprafaþã de cca.
900.000 mii ha, din care 200.000 mii ha sunt exclusiv poluate, solurile
devenind complet neproductive. Poluarea cu praf de ciment devine din ce în
ce mai alarmantã. În jurul termocentralelor pe cãrbune ºi a fabricilor de acid
sulfuric ºi îngrãºãminte se constatã fenomene de acidifiere pronunþatã a
unor soluri, ca efect al ploilor acide formate pe seama oxizilor de sulf ºi
azot. O poluare gravã o prezintã reziduurile petroliere care afecteazã cca.
50.000 mii ha. Haldele de cenuºã rezultate din arderea cãrbunilor la
termocentrale ocupã 2000 mii ha iar exploatarea cãrbunelui la zi, în special
în zona Rovinari, a distrus complet aproximativ 15000 ha. Deversarea în
râuri a unor cantitãþi însemnate de substanþe chimice toxice contribuie la
poluarea solului prin folosirea apei din aceste râuri la irigaþie. Mai recent
agricultura a fost victima celui mai grav fenomen de poluare, respectiv
contaminarea radioactivã cu Sr90 ºi Cs137 ca efect al accidentului de la
Cernobîl. Evaluarea efectelor anuale negative pe care alte activitãþi
neagricole le provoacã agriculturii, numai þinând seama de diminuarea
producþiei agricole din punct de vedere cantitativ ºi calitativ, se ridicã la
suma de cca. 100 miliarde lei (în preþuri 1990). În condiþiile introducerii în
calcul ºi a efectelor pe care agricultura le suportã ca urmare a afectãrii
însuºirilor de bazã ale solului de care depinde funcþionalitatea normalã a
acestora ca suport ºi mediu de viaþã al plantelor pe termen mai lung,
pierderile agriculturii pot atinge valori impresionante de 300-400 miliarde lei.
Desigur cã evaluarea se complicã ºi mai mult dacã am lua în considerare ºi
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efectele negative pe care le are un sol poluat asupra productivitãþii
agroecosistemelor, a landshaftului, a calitãþii vieþii omului respectiv a
stabilitãþii biosferei. Un loc important în estimarea influenþelor negative pe
care poluarea mediului le poate provoca agriculturii îl are gospodãrirea
necorespunzãtoare a pãdurii, tãierilor peste limita de regenerare biologicã,
acþiuni care au condus la modificarea climei, dezechilibrare hidrologicã,
eroziune alunecãri de teren, precum ºi impactul pe care îl va ocupa în viitor
“efectul de serã” ºi distrugerea stratului de ozon. Deºi agricultura, prin
natura sa biologicã, ar fi fost de aºteptat sã contribuie la protecþia ºi
îmbunãtãþirea calitãþii mediului de viaþã a omului, totuºi practicarea unor
sisteme de agriculturã neraþionale a condus la deteriorarea mediului
înconjurãtor, iar agricultura din victimã, protector ºi factor ameliorator al
mediului a devenit agent al poluãrii propriului sãu mediu din care face parte
ºi care îi asigurã funcþionalitatea (1).

Odatã cu intensificarea agriculturii a apãrut un conflict între
obiectivele acestei ramuri ºi cele care þin de mediul înconjurãtor. Aceastã
situaþie se datoreºte faptului cã nu au fost recunoscute legãturile de
interdependenþã care unesc agricultura ºi mediul înconjurãtor.

Lipsa de prevedere asupra apariþiei conflictului dintre agriculturã ºi
mediul înconjurãtor a avut ca efect poluarea solului, respectiv diminuarea
fertilitãþii acestuia, reducerea randamentelor ºi degradarea mediului
înconjurãtor.

Din analiza datelor furnizate de sistemul naþional de monitoring al
calitãþii solurilor agricole din România rezultã modul în care agricultura din
victimã ºi protector al mediului a devenit unul din agenþii poluãrii mediului.
Cea mai importantã problemã o reprezintã eroziunea solurilor care se
manifestã pe circa 7 milioane de hectare cu folosinþã agricolã. Anual se
pierd, prin eroziune, aproximativ 150 milioane tone de sol, care, evaluate
calitativ înseamnã 1,5 mil. tone humus ºi respectiv 500.000 tone NPK.
Cantitatea mare de sol erodat, contribuie la reducerea vieþii lacurilor de
acumulare prin împotmolire, la poluarea apelor ºi altor soluri prin depuneri
de sedimente. Reducerea pierderilor produse de boli, dãunãtori ºi buruieni
culturilor agricole, care adesea trec de 30% din recoltã, a condus la
folosirea cu prioritate a metodelor chimice în detrimentul metodelor
agrofitotehnice, biologice, fizice, care au avut ca rezultat efecte negative,
respectiv poluarea chimicã a solului ºi a altor factori de mediu (Baicu, T.
1990). O altã problemã de-a dreptul alarmantã o reprezintã tendinþa de
secãtuire a solurilor în humus ºi elemente nutritive, cunoscând cã producþia
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agricolã se realizeazã în proporþie de peste 50% pe seama rezervelor
nutritive din sol.

Aceastã situaþie gravã are un impact imediat ºi de viitor asupra
producþiei agricole ºi mediului. Introducerea irigaþiei necesarã ca lucrare de
ameliorare a solului a avut ºi efecte negative în diferite zone ale þãrii, prin
apariþia proceselor de salinizare ºi înmlãºtinirea secundarã pe suprafeþe
mari, datoritã lipsurilor de concepþie, proiectare, execuþie ºi exploatare a
lucrãrilor de irigaþie.

Mecanizarea lucrãrilor agricole, folositã în mod neraþional a condus la
tasarea solurilor pe suprafeþe mari care se evalueazã la 6 mil. de hectare.
Greºelile fãcute în procesul de industrializare n-au ocolit nici agricultura.
Concentrarea unor animale în aºa numitele fabrici de carne ºi lapte, având
complexe de creºtere a porcilor cu 300.000 capete într-un singur loc, este o
moºtenire care provoacã mari pagube mediului dar ºi agriculturii, prin
degajarea pe sol, în râuri ºi lacuri a milioane de mc de dejecþii rezultate
zilnic din complexele de creºtere industrialã a animalelor, fapt care duce la
poluarea cu nitraþi a apei freatice, sursã de alimentare a populaþiei ºi
animalelor cu apã potabilã.

Folosirea neraþionalã a îngrãºãmintelor minerale, în special cu azot ºi
fosfor au provocat eutroficarea lacurilor ºi poluarea cu nitraþi a apelor
freatice ºi de suprafaþã.

Impactul negativ al agriculturii numai asupra producþiei agricole se
estimeazã la pierderi anuale de 50 miliarde lei (preþuri din 1990).

Pentru elaborarea noii politici agricole care sã permitã armonizarea
agriculturii cu protecþia mediului, este indispensabil sã seþinã seama de trei
elemente care sunt dependente unele de celelalte:

− necesitatea de a creºte contribuþia pozitivã a agriculturii faþã de
mediul înconjurãtor;

− nevoia de a reduce poluarea provocatã de agriculturã mediului;
− importanþa adoptãrii politicii agricole în aºa fel încât aceasta sã þinã

cont de mediul înconjurãtor.
De asemenea, în cursul formulãrii ºi realizãrii politicii mediului

înconjurãtor ar trebui sã se ia în consideraþie efectele potenþiale ale acesteia
asupra producþiei, veniturilor ºi preþurilor produselor agricole. Programul
guvernamental de retehnologizare a tuturor ramurilor economiei naþionale
trebuie sã aibã în vedere atât creºterea eficienþei economice ºi a gradului
de competitivitate, precum ºi asigurarea echilibrului ecologic ca rezultat al
activitãþii desfãºurate. Agricultura declaratã ca ramurã prioritarã în strategia
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de dezvoltare a economiei României, trebuie sã se dezvolte pe
coordonatele economiei de piaþã dar sã asigure, în acelaºi timp, protecþia ºi
ameliorarea mediului înconjurãtor, rãspunzând atât nevoilor naþionale cât ºi
exigenþelor cerute pentru a ne putea integra în comunitatea europeanã. În
vederea câºtigãrii pariului cu agricultura, pariu pe care dupã pãrerea
noastrã încã nu l-am câºtigat, dar pentru care avem toatã motivaþia
necesarã sã-l câºtigãm, este urgentã elaborarea strategiei de armonizare a
dezvoltãrii agriculturii cu pãstrarea echilibrului ecologic - strategie care în
scenariile þãrilor dezvoltate se identificã cu implementarea sistemului de
agriculturã durabilã. Elaborarea strategiei amintite necesitã dupã pãrerea
noastrã întocmirea unui program naþional de retehnologizare atât a
producþiei cât ºi a cercetãrii agricole – precum ºi a altor domenii de
cercetare de care cercetarea agricolã are mare nevoie pentru realizarea
unei cercetãri moderne, multi ºi interdisciplinare, intersectoriale care sã
includã cercetarea fundamentalã avansatã.

Conceptul de agriculturã durabilã, elaborat de cercetarea ºtiinþificã ºi
validat de practica din þãrile dezvoltate, se bazeazã pe realizarea unor
randamente optime, eficienþã economicã corespunzãtoare ºi asigurare
echilibratã ecologic.

De aici rezultã necesitatea integrãrii politicii agricole cu politica privind
mediul înconjurãtor în aºa fel sã se realizeze beneficii atât de agriculturã,
precum ºi de mediul înconjurãtor.

Prin urmare, pentru realizarea obiectivului de armonizare a dezvoltãrii
agriculturii cu mediul înconjurãtor, este necesarã o abordare integratã a
consideraþiilor legate atât de dezvoltarea agriculturii, cât ºi de asigurarea
protecþiei mediului încã din stadiul de elaborare a celor douã politici.

Pentru a putea trece la o politicã agricolã care sã permitã integrarea
intereselor agriculturii ºi ale mediului înconjurãtor, apreciem cã este oportun
ca ºi în România sã se adopte “Carta verde”, dupã exemplul Comisiei
Comunitãþii Europene prin care sã se prevadã principii directoare de aplicat
în cadrul politicii agricole ºi a mediului înconjurãtor.

2. Posibilitãþi pentru o integrare reuºitã
agriculturã-mediul înconjurãtor

Încercând sã sugerãm mijloacele prin care am putea sã realizãm
armonizarea agriculturii ºi a mediului trebuie sã definim cu claritate ceea ce
se înþelege printr-un mediu înconjurãtor corespunzãtor din puct de vedere al
aportului agriculturii. În sensul cel mai larg, cea mai mare contribuþie a
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agriculturii la bunãstarea omului este de a-l hrãni ºi de a se asigura
securitatea alimentarã într-o dinamicã corespunzãtoare cu creºterea
populaþiei ocupate în alte sectoare neagricole. În paralel, omul poate sã
aibe posibilitatea de a profita de mediul sãu înconjurãtor.

Agricultura joacã de asemenea un rol special, asigurând permanenþa
populaþiei în anumite zone precum ºi atractivitatea peisajului. Prezenþa
agricultorilor în peisaj ºi întreþinerea construcþiilor rurale pot contribui la
ameliorarea mediului înconjurãtor. În acelaþi timp însã s-a stabilit deliberat
un compromis între aspectele pozitive ale agriculturii pentru mediul
înconjurãtor ºi anumite incidenþe potenþial negative ale acestuia. Dacã un
anumit numãr de mecanisme care au contribuit la degradarea mediului de
cãtre agriculturã ca agent n-au început sã fie înþelese mai bine decât în
urmã cu douã decenii, atunci trebuie sã recunoaºtem cã se ºtie ºi mai puþin
despre anumite efecte negative pe care alþi factori de mediu le pot exercita
asupra agriculturii. Succesul armonizãrii dezvoltãrii agriculturii cu mediul
înconjurãtor se poate realiza numai printr-o abordare sistemicã, din punct
de vedere politic, social, economic ºi ecologic, în care cercetarea ºtiinþificã
trebuie sã-ºi aducã o contribuþie de seamã.

Posibilitãþile imediate în vederea unei integrãri mai bune a politicii
mediului înconjurãtor implicã:

− dezvoltarea programelor de cercetare ºi extensiune în vederea
accentuãrii atenþiei acordate mediului înconjurãtor;

− ameliorarea utilizãrii factorilor de producþie ºi perfecþionarea
practicilor agricole, în vederea reducerilor la minimum a pagubelor
cauzate de agriculturã mediului înconjurãtor;

− formarea de agricultori care sã cunoascã modul de utilizare a
tehnologiilor agricole compatibile cu protecþia ºi ameliorarea
mediului înconjurãtor, prin stabilirea unor planuri de gestiune ºi
reglementãri corespunzãtoare;

− eliminarea obstacolelor ridicate în calea adoptãrii de practici care
sã asigure protecþia mediului, cum ar fi utilizarea mijloacelor de
combatere integralã a bolilor, dãunãtorilor ºi buruienilor prin
reducerea mijloacelor de combatere chimicã;

− introducerea de reglementãri asupra factorilor de producþie, cum ar
fi îngrãºãmintele, produsele fito-farmaceutice ºi, de asemenea,
asupratehnologiilor de utilizare a îngrãºãmintelor organice, care sã
contribuie la prevenirea ºi limitarea poluãrii mediului de cãtre
agriculturã;

− agricultorii trebuie sã fie liberi sã aleagã ºi sã foloseascã factorii de
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producþie cu condiþia de a respecta reglementãrile privind utilizarea
acestora care sã nu afecteze mediul.

Mãsurile amintite care sã contribuie la armonizarea agriculturii cu
mediul înconjurãtor au început sã se aplice în numeroase þãri din vestul
europei. În cadrul acestor reconsiderãri se preconizeazã în special sã se
adopte politici care sã întãreascã rolul agriculturii în conservarea ºi
ameliorarea valorii estetice a peisajelor. În acelaþi timp, se sugereazã cã,
pentru punerea în practicã a mãsurilor de prevenire ºi reducere a poluãrii
mediului, sã se þinã mai mult seama de efectele politicii mediului
înconjurãtor asupra agriculturii, în general, asupra veniturilor agricultorilor,
în special.

Printre reglementãrile policii agricole care ar putea fi operate într-un
viitor apropiat, care sã stimuleze armonizarea agriculturii cu mediul
înconjurãtor este ºi sistemul de subvenþionare acordat agricultorilor care
respectã pachetul de recomandãri ce se impune pentru a reduce poluarea.

În domeniul agriculturii ºi a mediului înconjurãtor, politicile ºi
obiectivele evolueazã în mod constant pentru a se adapta condiþiilor noi.
Dacã de câþiva ani se observã printre þãrile membre OCDE o anumitã
convergenþã a marilor obiective a politicii agricole ºi ale politicii mediului
înconjurãtor existã însã mari diferenþe de la o þarã la alta în privinþa
obiectivelor ce trebuie avute în vedere, care privesc agricultura ºi mediul
înconjurãtor. Se admite totodatã din ce în ce mai mult faptul cã în cadrul
þãrilor OCDE, responsabilii cu agricultura ar trebui sã studieze îndeaproape
efectele acþiunilor lor asupra mediului înconjurãtor ºi sã-ºi asume în legãturã
cu aceasta, întreaga responsabilitate.

De asemenea, cei care iau decizii în domeniul mediului înconjurãtor
ar trebui sã-ºi asume deplina responsabilitate faþã de efectele politicii lor în
domeniul agriculturii.

Îngrijorare existã, de asemenea, într-o mãsurã tot mai mare pentru ca
nu cumva tendinþa de a practica o agriculturã foarte specializatã de tipul
monoculturii sã nu provoace o diminuare importantã a abundenþei ºi
diversitãþii speciilor în diverse zone.

Peisajele rurale de calitate sunt în egalã mãsurã indispensabile
dezvoltãrii turismului ºi odihnei ºi ele au, bineînþeles, o influenþã directã
asupra calitãþii vieþii celor care locuiesc acolo. În consecinþã, în aproape
toate þãrile, dispariþia clãdirilor – fermã tradiþionalã ºi practicarea
monoculturii sunt resimþite ca o degradare a aspectului peisajului ºi a
potenþialului ecologic.
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În numeroase þãri dezvoltate care doresc sã-ºi conserve mediul rural
adecvat, existã tendinþa ca sistemul de exploatare de tip familial sã se
menþinã. De exemplu, în þãri ca Olanda sau Elveþia, aceste strategii sunt
folosite cu bunã ºtiinþã în politica de dezvoltare a turismului, de unde ºi
avantajele respective. Lalelele ºi vacile de lapte olandeze au devenit
simboluri naþionale. De asemenea, zonele rurale cu caracter extensiv ºi cu
populaþie redusã prezintã o mare atracþie din cauza caracterului lor de
“spaþii mari”.

Agricultorii sunt tributari calitãþii bazei lor de resurse naturale. Conser-
varea solurilor, administrarea pãºunilor ºi a exploatãrii forestiere, lupta con-
tra eroziunii ºi menþinerea calitãþii apei fac parte integrantã din buna utilizare
ºi conservare a resurselor naturale. Adoptând practici care sã contribuie la
utilizarea raþionalã ºi la conservarea resurselor naturale, agricultorii pot servi
mediul înconjurãtor, vizând în acelaºi timp obiective agricole. Mãsurile care
incitã la o utilizare abuzivã a acestor resurse, mascându-le valoarea ºi
preþul lor real, sunt împotriva calitãþii mediului înconjurãtor.

Nevoia de a se proteja resursele naturale rezultã printre altele din
faptul cã la nivel naþional, presiunile în favoarea unei producþii de mare
randament impun utilizarea cu economie a resurselor agricole (ca de pildã
solul ºi menþinerea echilibrului ecologic). De asemenea, exigenþele în
materie de productivitate impun limitarea cât mai mult posibil a poluãrii
cauzatã de toate sursele, inclusiv cele agricole. Aceste consideraþii nu
ipotecheazã opþiunile viitoare ºi tind sã facã sã creascã valoarea resurselor
naþionale.

În paralel cu aceastã concepþie economicã mai formalã, ideea care
progreseazã în ochii opiniei publice este aceea cã este ilogic sã se
degradeze mediul înconjurãtor prin realizarea în exces a producþiei agricole.
Anumite degradãri trebuie sã fie acceptate câteodatã dacã este vorba de
evitarea penuriei de alimente, dar, atunci când valoarea marginalã a hranei
este deci nulã, sau negativã, lucrurile sunt iraþionale.

Aproape toate þãrile dezvoltate acordã o înaltã prioritate menþinerii
veniturilor agricole. Opiniile pleacã de la convingerea cã “agricultura este
coloana vertebralã a naþiunii” ºi ajung la ideea cã o scãdere a veniturilor
agricole ar putea provoca o atragere masivã a “þãranilor” pe pieþele de
muncã deja aglomerate.

Mai recent, s-a nãscut ideea cã pãstrarea agricultorilor la þarã (în
zonele rurale), mai ales în regiunile mai puþin favorizate, ar reprezenta în
sine un obiectiv naþional de dorit. Unii considerã cã agricultorii ocupã un loc
special în societate ºi, într-un numãr de þãri dezvoltate, se considerã cã ei
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au nevoie de o garanþie privind veniturile ºi alte forme de ajutor financiar.
Acest obiectiv are raþiuni complexe, dar este predominant în multe þãri ºi se
aflã la baza politicilor concepute în altele în scopul asigurãrii stabilitãþii
preþurilor agricole la niveluri depãºind cu mult preþurile pieþei mondiale.

Oricare ar fi meritele sau lipsurile politicilor de sprijin direct sau
indirect al veniturilor, acestea nu au reuºit în mod evident sã garanteze
venitul agricultorilor ºi nici sã menþinã numãrul lor la nivelurile anterioare
politic de sprijinire a preþurilor.

Nu este locul aici sã examinãm efectele asupra utilizãrii ajutorului
acordat agriculturii. Chiar dacã politicile de sprijin nu s-au dovedit
întodeauna foarte eficace pentru a garanta venitul agricultorilor, nu existã
nici o îndoialã cã introducerea bruscã a mãsurilor de protecþie a mediului
înconjurãtor poate avea efecte negative asupra veniturilor agricole.

În mod invers, se admite cã schimbãrile radicale la care nu s-a
reflectat suficient ºi care se pot aduce politicii agricole, ar putea sã se
repercuteze îngrijorãtor asupra mediului înconjurãtor. Suntem în faza când
mai putem preveni. Pentru aceasta avem nevoie imediatã, ca Programul
guvernamental de retehnologizare a tuturor ramurilor sã fie dublat de
elaborarea unui Program naþional de retehnologizare a cercetãrii ºtiinþifice
în general ºi a celei agricole în special. În acelaºi timp avem nevoie de o
politicã economicã care sã promoveze fãrã echivoc interesului întregii
naþiuni pentru dezvoltare agriculturii în condiþiile pãstrãrii echilibrului ecologic.

În concluzie, apreciem cã, armonizarea dezvoltãrii agriculturii cu
pãstrarea echilibrului ecologic este un obiectiv de realizat, dar cã aceasta
necesitã un efort financiar din partea statului de cca. 25 miliarde dolari SUA
– în fazele tranziþiei, care va dura 15-20 ani.
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1. Introducere: date generale

Fãrã apã nu poate exista faunã, nu poate exista florã, nu poate exista
viaþã, atât pe pãmânt, cât ºi în cosmos. Omul încorpozeazã în organismul
sãu apã în proporþie de 60%; creierul conþine 85% apã. Apa din organismul
omului, ca ºi din al tuturor vieþuitoarelor se reânnoieºte continuu.

Terra conþine mari cantitãþi de apã. Suprafaþa mãrilor ºi oceanelor, a
fluviilor ºi lacurilor reprezintã 71% din întreaga suprafaþã a pãmântului.
Privitã din cosmos planeta noastrã ar trebui numitã “Aqua” ºi nu “Terra”.
Dar, din întreaga cantitate de apã a pãmântului, care pare a fi imensã,
numai 2,7% reprezintã apa dulce, restul fiind apa sãratã a mãrilor ºi
oceanelor. Din aceastã rezervã foarte micã de apã dulce, restul fiind apa
sãratã a mãrilor ºi oceanelor. Din aceastã rezervã foarte micã de apã dulce,
o cantitate, am putea spune infimã, de numai 0,4% se gãseºte în râuri,
lacuri ºi în straturile subterane de micã adâncime. Deci, numai 0,4% din apa
este disponibilã vieþii pe continentele pãmântului. Restul – în cea mai mare
parte este cantonatã în calotele polare, respectiv 77,2%, ºi în straturile de
adâncime ale pãmântului, respectiv 22,4%.

ªi mai grav este faptul cã aceastã cantitate infimã de 0,4% din apa
dulce, care este disponibilã vieþii pe continente, este foarte neuniform
repartizatã. Canada, cu numai 0,6% din suprafaþa globului, deþine o ºesime
din resursele de apã dulce ale acestuia, în timp ce regiuni imense sunt
acoperite de deºerturi.

2. Apa – factor de mediu de importanþã vitalã pentru dezvoltare

Apã, aerul, solul – sunt factori principali de mediu care condiþioneazã
total viaþa pe pãmânt, condiþioneazã dezvoltarea sub toate formele. În
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antichitate, Aristotel, pe bunã dreptate reducea viaþa la patru elemente: apa,
aerul, pãmântul ºi focul.

Focul este soarele ºi fãrã soare nu ar exista pãmântul, iar dacã
soarele se va rãci ºi viaþa de pe pãmânt va dispare. Dezvoltarea
economico-socialã a oricãrei þãri implicã tot mai profund gospodãrirea
raþionalã a apei în scopul satisfacerii cerinþelor pentru populaþie, industrie,
irigaþii, pisciculturã, navigaþie ºi agrement, eliminarea fenomenelor de risipã
de apã ºi de poluare ºi, totodatã, studii ºi lucrãri pentru cunoaºterea,
conservarea ºi protecþia apelor ca ºi pentru preîntâmpinarea efectelor lor
distructive.

Þãrile Comunitãþii Europene au întocmit programe speciale pentru
inventarierea, monitoringul ºi gospodãrirea resurselor de apã de suprafaþã
ºi din subteran. De asemenea se desfãºoarã activitãþi speciale pentru
ameliorarea resurselor de apã prin regularizarea debitelor cu lucrãri de
acumulare a apei pe râuri ºi folosirea complexã a acestor resurse,
elaboreazã programe speciale ºi scenarii de folosire a apei ºi de combatere
a efectelor lor distructive atât în timpul viiturilor, cât ºi pe timp de secetã. O
preocupare continuã o constituie gospodãrirea apelor sub aspect calitativ.
Gospodãrirea calitativã înseamnã înainte de toate protejarea apelor
împotriva poluãrii, împotriva degradãrii, datoritã dezvoltãrii industriei,
agriculturii intensive ºi a centrelor urbane, datoritã evacuãrii în râuri, lacuri,
mãri ºi oceane a apelor uzate, a deºeurilor de toate felurile, datoritã
epuizãrii unor resurse. Un exemplu de cooperare între þãri în probleme de
redresare ecologicã îl reprezintã fluviul Rin, ale cãrui ape, degradate
complet în trecut au devenit, în urma mãsurilor luate de þãrile riverane,
convenþional curate.

În anul 1990 a avut loc la Berger Reuniunea interministerialã a
reprezentanþilor guvernator din 34 de þãri în problemele de protecþie a
mediului, reuniune organizatã de guvernul Norvegiei ºi de Comisia Econo-
micã pentru Europa a ONU. La aceastã reuniune s-a introdus ºi s-a definit
conceptul de “dezvoltare durabilã”, dezvoltare economicã ºi socialã care
rãspunde nevoilor prezentului, fãrã a compromite capacitatea generaþiilor
viitoare de a rãspunde propriilor lor nevoi, dezvoltare care reclamã apãrarea
mediului, respectiv a ecosistemelor ºi a biosferei în întregime, a sãnãtãþii
omului ºi a calitãþii vieþii împotriva degradãrii ºi distrugerii prin poluare a
factorilor de mediu ºi prin epuizarea resurselor naturale.

Problema “dezvoltãrii durabile” este cea mai importantã problemã
globalã a zilelor noastre ºi a viitorului. Ea va face obiectul Conferinþei
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Naþiunilor Unite asupra mediului ºi dezvoltãrii din anul 1992 din Brazilia; la
pregãtirea lucrãrilor va participa ºi þara noastrã.

Dezvoltarea durabilã implicã ºi gospodãrirea judicioasã a resurselor
de apã ºi protejarea lor împotriva poluãrii.

3. Resursele de apã ale României ºi problemele
privind valorificarea ºi gospodãrirea lor

România dispune de trei surse de apã importante:
a) Râurile interioare, cea mai importantã, care au un stoc mediu

anual de 37 miliarde m3, relativ mic. Raportat la numãrul de
locuitori înseamnã circa 1.600 m3/an ºi locuitor faþã de circa 2.000
m3/an ºi locuitor cât au Spania, Portugalia, Italia, Franþa, Grecia,
Bulgaria º.a., sau faþã de peste 5.000 m3/an ºi locuitor cât au
Norvegia, Suedia, Finlanda, Elveþia, Iugoslavia º.a.

b) Dunãrea care curge în zona de sud a þãrii ºi care, deºi are un stoc
important de cca. 170 miliarde m3/an, nu poate fi folositã decât
parþial din motive de fluviu internaþional, condiþii de frontierã, de
navigaþie, precum ºi datoritã faptului cã apele ei curg în zona cea
mai de jos a þãrii ºi pompajul costã scump.

c) Apele subterane reprezintã doar 8 miliarde m3/an, din care
exploatabile sunt circa. 3,5 miliarde m3/an. Consumãm cca. 1,0
miliarde m3/an.

Pentru a avea o imagine asupra a ceea ce reprezintã aceastã sursã
pentru þara noastrã în raport cu alte þãri este suficient sã arãtãm cã în unele
þãri ale Comunitãþii Europene sursa de apã subteranã este principala sursã
de apã dulce pentru populaþie. De exemplu, în Italia numai consumul de apã
subteranã este de cca.10 miliarde m3/an ºi ocupã 93% din consumul de apã
dulce, în Franþa consumul este de 5 miliarde m3/an ºi acoperã 50% din
consumul de apã dulce, în Germania consumul este de 8 miliarde m3/an ºi
acoperã 70% din consumul de apã dulce.

Consumul de apã pentru industrie, agriculturã, populaþia din mediul
urban ºi rural º.a. a crescut an de an ajungând la cca. 20-23 miliarde m3/an.
Fãrã lucrãri de amenajare a râurilor-baraje cu lacuri de acumulare cu un
volum total de cca. 10 miliarde m3, lucrãri de regularizare, derivaþii – nu s-ar
fi putut preleva din râuri decât 5-6 miliarde m3/an.

Din punct de vedere cantitativ ºi calitativ, în prezent cele mai mari
dificultãþi le ridicã asigurarea cu apã a centrelor populate. Sunt localitãþi în
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þarã, de exemplu Baia Mare, Sinaia, Braºov, Bacãu, Iaºi, Ploieºti, Bucureºti
º.a., care au restricþie de apã.

Lacurile de acumulare realizate – peste 170 cu baraje de peste 15 m
înãlþime – sunt insuficiente pentru asigurarea cu apã a populaþiei în primul
rând, ºi în al doilea rând a industriilor ºi agriculturii. Anii secetoºi au condus
la golirea acestor lacuri. Dupã ploile din acest an, lacurile de acumulare au
cca. 60% din volumul disponibil umplut cu apã.

Consumurile mari de apã, atât din industrie cât ºi în centrele populate
se datoresc nu numai tehnologiilor învechite, cât ºi pierderilor mari ºi risipei
de apã.

România este þara cu cele mai mari consumuri de apã specifice în
industrie ºi la populaþie. Edificator este exemplul capitalei noastre oraºul
Bucureºti, care are un consum de apã pe locuitor de peste 500 l/zi depãºind
de 1,5-3 ori consumurile specifice din marile capitale din vestul Europei.
Risipa ºi pierderile din avarii ajung la 50% ºi mai mult. Numãrul avariilor
ajunge ºi la 50-60 pe zi.

Din punctul de vedere a calitãþii apelor situaþia este ºi mai gravã.
Pânã în anul 1989 erau evacuate în apele de suprafaþã 5-7 mil tone/an
substanþe poluante din care: cloruri – 1,7 mil. tone/an; materii în suspensie
– 1,3 mil.tone/an; reziduuri fixe – 1,8 mil. tone/an; substanþe organice – 0,5
mil.tone/an; fier – peste 3000 tone/an; zilnic – peste 700 tone/an; cupru
peste 250 tone/an; crom – peste 135 tone/an; plumb – peste 34 tone an;
cianuri – peste 13 tone/an.

Concentraþiile în substanþe poluante ale apelor uzate au depãºit de
zeci, sute de ori normele admise. Exemplele sunt numeroase industria
chimicã de pe Valea râului Olt la Fãgãraº, Rm. Vâlcea, Govora; Combinatul
de produse sodice Ocna Mureº, Combinatul din Arad de pe Mureº,
platformele industriale chimice de pe râul Bistriþa la Piatra Neamþ, Borzeºti,
Combinatul chimic Borzeºti pe râul Trotuº, al cãrui efect nociv ajunge pânã
în Dunãre industria carboniferã ºi energeticã pe râul Jiu º.a.

Urmãrile sunt dezastruoase în secþiunile de evacuare a poluanþilor ºi
pe sectoarele din aval; apar restricþii în folosirea apei, zeci de tone de peºte
mort, dispare viaþa.

Din cei cca. 20000 km cursul de apã cu folosinþe pe cca. 4000 km.
poluarea este foarte puternicã.

Situaþii foarte grave apar ºi în legãturã cu apa subteranã, a cãrei
capacitate de autoepurare este foarte redusã. Apa potabilã a râului Bistriþa
a infectat apa subteranã cu impurificatori; amoniu, azotiþi, azotaþi, proveniþi
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de la Combinatul de îngrãºãminte chimice Piatra Neamþ. Combinatul de fire
ºi fibre sintetice Sãvineºti, întreprinderea de celulozã ºi hârtie Piatra Neamþ,
ceea ce face ca resursele de alimentare cu apã din subteran a localitãþilor
Slobozia, Braºov, Zãrneºti, Buhuºi, Bacãu, sã fie necorespunzãtoare
(depãºiri ale limitelor de amoniu de 3-4 ori).

În zona Oradea, apele subterane sunt poluate cu zinc, plumb ºi fenol;
resursele petroliere din zona platformelor Brazi, Ploieºti, Teleajãn, Câmpina
au poluat apele subterane pe o suprafaþã de peste 25 km2. Fenomene
asemãnãtoare se întâlnesc ºi în zona Valea Cãlugãreascã, Slatina, Rm.
Vâlcea, Arad º.a.

Poluarea apelor de suprafaþã ºi a apelor subterane provine ºi din
agriculturã. Marile complexe zootehnice au provocat ºi provoacã poluarea
apelor de suprafaþã ºi subterane prin evacuarea dejecþiilor neepurate.
Aplicarea pesticidelor, îngrãºãmintelor, ierbicidelor au condus ºi conduc la
poluarea apelor cu efecte negative grave pentru populaþie.

La toate acestea se adaugã poluãrile accidentale.
Consumurile mari de apã pot fi reduse, poluarea poate fi diminuatã,

ecosistemele pot fi redresate prin retehnologizarea industriei, prin
construirea de staþii de epurare corespunzãtoare, prin aplicarea unui sistem
de taxe ºi amenzi de descurajare ºi de compensare a pagubelor, prin
trecerea la o dezvoltare durabilã, care sã foloseascã mai bine resursele
naturale, care sã protejeze mediul, în speþã apele ca factor de mediu ºi de
importanþã vitalã pentru prezent ºi viitor. Procesul acesta este însã de
duratã.

Valorificarea ºi gospodãrirea resurselor de apã în cadrul unei
dezvoltãri durabile înseamnã ºi folosirea maximalã a potenþialului lor
hidroenergetic. În þara noastrã, potenþialul hidroenergetic al râurilor este de
cca. 40 miliarde kwh/an, cca. 2/3 din consumul actual de energie. S-a
amenajat cca. 40% din acest potenþial. În prezent, sunt lucrãri care în cea
mai mare parte, au stagnat, a cãror terminare necesitã cca. 25 de miliarde
lei, dar care ar avea o eficienþã importantã datoritã gradului avansat la care
se aflã. De exemplu, lucrãrile energetice de pe Râul Mare, în bazinul
Bistriþa, pe râul Siret º.a.

Menþionãm cã Franþa, care produce peste 65% din producþia de
energie electricã în centrele atomice, a amenajat peste 60 mil. kwh/an din
potenþialul hidroenergetic.

Suedia, din cele 90 mil. kwh/an potenþialul hidroenergetic a amenajat
63 mil. kwh/an, mai are de amenajat 2 mil. kwh/an, restul neputând fi
amenajat, râurile fiind declarate monumente ale naturii.
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Energia hidroelectricã, dupã cum se ºtie, este nepoluantã, regene-
rabilã, cea mai ieftinã în exploatare dar care necesitã eforturi iniþiale mari.

4. Situaþia actualã privind folosirea apelor în agriculturã.
Disponibilitatea apelor pentru agriculturã

Agricultura se înscrie cu cca. 50% din consumurile de apã înregistratã
în trecut în þara noastrã. Principalii consumatori de apã din agriculturã sunt
irigaþiile, zootehnia, populaþi din spaþiul rural, industria alimentarã º.a.

Disponibilitatea resurselor de apã pentru agriculturã ar trebui sã
creascã în viitor ca pondere cât ºi în valoare absolutã, întrucât seceta
afecteazã peste 40% din suprafaþa agricolã a þãrii, iar agricultura va deveni
o activitate de bazã în ansamblul economiei.

Disponibilitatea resurselor de apã pentru agriculturã va scãdea în
viitor, dacã nu se iau mãsuri de protejare a lor contrapoluãrii care se aflã
încã în ofensivã, ºi de gospodãrire judicioasã a apelor de suprafaþã ºi din
subteran.

În prezent, utilizarea apei în agriculturã are loc, ca ºi pentru alte
folosinþe, cu risipã ºi pierderi mari. Situaþia moºtenitã este foarte grea s-au
investit peste 125 mil. lei pânã în 1990, în lucrãri de irigaþii pe cca. 3,2 mil.
ha, în lucrãri de desecãri ºi drenaje pe cca. 3,0 mil. ha., în lucrãri de
combatere a eroziune a solului pe cca. 2,2 mil. ha. fãrã sã se sprijine
suficient pe conceptul de economicitate ºi sã se subordoneze cerinþelor de
protecþie a mediului.

Câteva exemple sunt semnificative:
− circa 40% din canalele de irigaþie sunt necãptuºite, pierderile de

apã pe canale ajungând la 30-60%, iar pierderile totale, datoritã
depãºiri normelor de udare, reprezintã aproape 70% din apa
captatã ºi pompatã. Pierderile mari de apã înseamnã pierderi
corespunzãtoare de energie (avem cca. 4000 kw putere instalatã
în staþii de pompare care în lunile de vârf, iulie-august, consumã
1,2-1,3 mil. kwh/lunã), înseamnã ridicarea apelor freatice, în
mlãºtinirea unor terenuri, sãrãturarea secundarã cu reducerea
producþiei agricole ºi afectarea negativã a condiþiilor de mediu.

− realizarea unor mari complexe zootehnice (unele sunt cele mai
mari din lume), fãrã luarea în considerare a posibilitãþilor de
epurare a apelor uzate ºi de folosire a deºeurilor, a condus la
degradarea substanþialã a factorilor de mediu din zonã. Râul Bega
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Veche, de exemplu, datoritã deºeurilor evacuate de la complexele
de porcine din judeþul Timiº ca ºi Jijia, în aval de Tomeºti au apele
total deteriorate, pe unele sectoare se transportã un lichid sub
formã de pulpã.

Conceptul de economie a fost înþeles deformat, a interesat numai o
laturã a problemei investiþiile iniþiale minime ºi amenajãri pe suprafeþe cât
mai mari, cum e cazul lucrãrilor de irigaþii sau producþii maxime, cum e
cazul complexelor zootehnice, fãrã a se þine seama de consecinþele
ulterioare, de degradare a factorilor de mediu ºi de cheltuielile foarte mari în
exploatare.

− combaterea eroziunii solului ºi a alunecãrilor de teren s-a realizat
în ritmuri mult mai mici decât ar fi impus condiþiile de mediu.
Fenomenul de eroziune a solului afecteazã cca. 40% din suprafaþa
agricolã a þãrii. În unele zone rata medie de pierdere a solului a
ajuns la cca. 40 t/ha, în timp ce capacitatea de refacere a solului
este de 2-6 t/ha. Anual se reduce drastic producþia agricolã, se
colmateazã lucrãri de acumulare, se degradeazã ºosele, drumuri,
poduri. Aceste colmatãri acþioneazã în complex cu efectul de
dezechilibru ecologic produs de factorul atropic. Tãierea exageratã
a pãdurilor ºi desfinþarea perdelelor forestiere au condus la
amplificarea deºertizãrii unor zone întregi din sudul þãrii, pânã la
Podiºul Moldovei. S-au accentuat eroziunile din zonele colinare, în
special în judeþele Vrancea, Buzãu, Constanþa ºi Tulcea.

5. Dezvoltarea durabilã a zonei rurale este condiþionatã de folosirea
ºi gospodãrirea ecologicã a resurselor de apã în agriculturã

În condiþiile economiei de piaþã, zona ruralã devine de interes major
pentru întreaga viaþã economicã ºi spiritualã a þãrii.

Dezvoltarea zonei rurale trebuie sã fie o dezvoltare durabilã,
economicul fiind subordonat ecologicului; condiþiile de trai ºi civilizaþie,
ameliorate prin amenajarea teritoriului agricol ºi activitatea de gospodãrire
comunalã, prin structurile care vor apare în realizarea producþiei agricole
trebuie sã atragã viaþa la þarã.

Resursele de apã au un rol major în dezvoltarea agriculturii, în
dezvoltarea durabilã a spaþiului rural.

Pãmântul ºi apele – bogãþii naturale inestimabile – nu pot fi
valorificate eficient în þara noastrã fãrã lucrãri hidrotehnice ºi de îmbunãtãþiri
funciare, fãrã lucrãri de redresare ecologicã ºi de protejare a mediului.
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Urmãtoarele idei meritã evidenþiate în acest sens:
− lucrãrile de hidrotehnicã ºi de îmbunãtãþiri funciare, în special cele de

asigurare a resurselor de apã, cu costuri ridicate, prezintã interes
naþional, au timp de recuperare mare a cheltuielilor de investiþie ºi din
aceste motive reclamã o susþinere masivã de la bugetul statului.
Astfel, pentru a asigura la un nivel de 98% un m3/s, costul lucrãrilor în
acumulãri ºi derivaþii este de cca. 500 milioane lei la nivelul preþurilor
din anul 1990 ºi necesitã un consum de motorinã cuprins între 5000 ºi
10000 tone. De aici rezultã ºi necesitatea aplicãrii taxelor ºi tarifelor la
achiziþionarea apei de cãtre consumatori. Pânã în prezent, apa a fost
distribuitã gratuit la cei mai mulþi din consumatori.

− Redresarea ecologicã a resurselor de apã, protecþia calitãþii apei sunt
mãsuri obligatorii pentru folosirea lor în agriculturã. Douã referiri sunt
edificatoare:
Aproape 200 mii ha amenajate pentru irigaþii, cu alimentare cu apã

din râul Olt, prezintã pericolul degradãrii datoritã poluãrii apelor râului Olt de
cãtre industria chimicã, în principal de la Rm. Vâlcea ºi de la Govora. Apele
râurilor Bistriþa, Trotuº ºi Siret, în aval de confluenþa cu aceste râuri, de
asemenea prezintã un pericol potenþial pentru agriculturã, datoritã poluãrii
lor cu substanþe nocive.

− Taxele ºi tarifele vor impune introducerea apometriei în sistemele de
irigaþie reducerea pierderilor de apã, reducerea consumurilor specifice
de apã ºi de energie, evitarea degradãrii mediului. În acest sens,
primele lucrãri de gospodãrire a apei în sistemele de irigaþie vor trebui
sã fie cele de modernizare a lor, de cãptuºire a canalelor, de schim-
bare a echipamentelor hidromecanice ºi, în special, a echipamentelor
de udare cu altele noi, de introducere a automatizãrii ºi a informaticii
în activitatea de exploatare. Totodatã, taxele pentru terenurile
amenajate vor contribui, alãturi de efectul economic al explorãrii, la
valorificarea amenajãrilor realizate, la evitarea degradãrii lor.

− În condiþiile privatizãrii terenurilor aricole, unii factori vor acþiona
favorabil dezvoltãrii durabile, alþii – în mod nefavorabil. Printre factorii
cu acþiune favorabilã trebuie menþionatã cointeresarea în obþinerea
unui beneficiu maxim, în folosirea amenajãrilor de îmbunãtãþiri
funciare, pentru cã aceste lucrãri sunt de o eficienþã ridicatã. Pe
terenurile irigate se poate obþine un spor mediu de producþie în
echivalent cereale de cel puþin 2-3 tone/ha, iar consumul de energie
este de 0,35-0,55 MW orã/tonã de cereale. În scopul asigurãrii
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securitãþii alimentare, statul trebuie sã subvenþioneze lucrãrile de
îmbunãtãþiri funciare, subvenþii care se recupereazã prin impozitele
pe produse. În viitor, când statul va dispune de resurse mari, lucrãrile
de îmbunãtãþiri funciare vor fi extinse, mai ales în zonele unde în anii
secetoºi producþia scade la zero, cum sunt zonele din Vrancea ºi din
Podiºul Moldovei. Vor fi terminate lucrãrile începute, lucrãri care, în
preþuri din anul 1990, se ridicã la circa 30 miliarde lei.
Dintre alþi factori care acþioneazã pozitiv, ca urmare a privatizãrii

pãmântului, pot fi menþionaþi: reducerea poluãrii de la fermele zootehnice
prin dispersarea lor pe teritoriu, folosirea dejecþiilor ca îngrãºãminte
naturale, amplasarea corespunzãtoare cu legile pieþei a culturilor agricole
pe terenurile cu lucrãri de îmbunãtãþiri funciare º.a.

Printre factorii defavorabili trebuie menþionatã, în primul rând,
posibilitatea distrugerii lucrãrilor de combatere a eroziunii solului prin
delimitarea nefavorabilã a proprietãþilor ºi prin practicarea arãturilor
perpendiculare pe curbe de nivel.

De asemenea, existenþa unei structuri a lucrãrilor de îmbunãtãþiri
funciare corespunzãtoare marilor proprietãþi de stat ºi colective asupra
terenului agricol, poate avea efecte defavorabile în exploatarea acestor
lucrãri de cãtre micii proprietari, dacã nu se adapteazã amenajãrile la noua
proprietate sau dacã deþinãtorii de terenuri nu þin seama de soluþiile
constructive în funcþiune.

6. Concluzii

Resursele de apã ale României sunt limitate la valori modeste în
raport cu ale altor þãri, ceea ce implicã o gospodãrire foarte strânsã în toate
domeniile de activitate, inclusiv în agriculturã, care se înscrie cu circa 50%
din consumurile de apã.

Resursele de apã ºi gospodãrirea lor constituie o problemã
fundamentalã a strategiei dezvoltãrii durabile. Ele sunt de importanþã vitalã
pentru întreaga activitate economicã ºi socialã.

Protejarea resurselor de apã, folosirea lor judicioasã, trecerea la
consumuri specifice reduse, micºorarea pierderilor ºi a risipei implicã
retehnologizarea industriei ºi agriculturii, introducerea contorizãrii, a
monitoringului, a bãncii de date privind resursele ºi consumurile de apã, a
prognozei informatice, reclamã aplicarea de taxe ºi tarife pentru folosirea
apei, aplicarea sistemului de amenzi ºi de acoperire a pagubelor produse în
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cazul poluãrilor. Orice activitate este economic eficientã dacã, înainte de
toate, este ecologicã.

O problemã deosebitã o constituie Dunãrea, fluviul care traverseazã
opt þãri ale Europei ºi a cãrei poluare pe noi ne afecteazã cel mai mult.
Fenomenele de poluare nu pot fi stopate decât prin cooperarea þãrilor
riverane într-o acþiune complexã de protejare, de constituire de staþii de
epurare de oprire a deversãrilor de ape uzate.Oraºe mari ca Bratislava,
Budapesta, Belgrad, deverseazã apele uzate în Dunãre.

Dezvoltarea durabilã a spaþiului rural implicã folosirea ºi gospodãrirea
ecologicã a resurselor de apã în agriculturã ºi în întreaga viaþã a satului.

Situaþia din þara noastrã, moºtenitã din trecut, privind principalele
activitãþi în industrie, în agriculturã ºi-n alte domenii nu a respectat
conceptul de “dezvoltare durabilã”. De altfel, acest fapt s-a manifestat în
toate þãrile, mai ales în þãrile cu economie avansatã, care sunt responsabile
în cea mai mare parte de poluarea globalã, transfrontierã.

Procesul de “dezvoltare durabilã” este un proces dificil ºi de duratã iar
la desfãºurarea lui trebuie sã se aibe în vedere folosirea raþionalã a tuturor
resurselor naturale, în special a acelor resurse indispensabile vieþii, cum
sunt resursele de apã.



CONCEPTUL DE AªEZARE RURALÃ
ÎN GEOGRAFIA ROMÂNEASCÃ

prof. univ. dr. Vasile CUCU, Universitatea Bucureºti
ºi Petre DEICA, cercet. princip. Institutul de Geografie

al Academiei Române

Conceptul de aºezare ruralã s-a conturat în geografia româneascã
dupã o perioadã îndelungatã de cercetãri ºi sinteze valoroase. La început,
s-a insistat mai mult asupra vetrei a caracteristicilor ei morfostructurale,
continuitãþii ºi permanenþei exprimate prin geneza ºi dinamica fazelor de
populare ºi umanizare a spaþiului geografic. Mai puþinã atenþie s-a acordat
aspectelor complexe vizând relaþia dintre vatrã ºi moºie, dintre rural ºi urban
ºi impactul asupra componentelor cadrului natural. Cercetãrile mai recente
au fãcut un salt calitativ în direcþia conceptualizãrii oricãrei gen de aºezare
umanã, ca un produs ºi factor al întregului sau al complexului socio-teritorial
în acest sens, atât satul, cât ºi oraºul se materializeazã în spaþiul geografic
printr-o vatrã, printr-un loc de muncã în interiorul sau în afara acestuia sau
printr-o comunitate socialã, componentele acestei triade fiind sudate într-un
continuu proces evolutiv în relaþie cu mediul natural ºi cu procesul general
social-economic al þãrii o asemenea viziune a impus, de asemenea,
perceperea aºezãrilor umane într-o evoluþie ascendentã de la locuinþele
solitare ºi funcþiuni autarhice pânã la reþele ºi sisteme de localitãþi exprimate
prin sisteme rurale sau urbane deschise.

În plan teritorial, satul se afirmã printr-o dualitate funcþionalã: prin
aglomerarea în vatrã a populaþiei ºi pãrþilor sale constitutive satul se
defineºte ca o aºezare, iar prin locul de muncã, situat în mod obiºnuit în
afara vetrei, organizat în vederea obþinerii producþiei, el ni se înfãþiºeazã, ºi
ca un centru al producþiei materiale. Populaþia satului, verigã de legãturã
între aceste componente, conferã vetrei funcþia de rezistenþã ºi pe aceea de
producþie moºiei, sudând aceste laturi într-un tot unitar.

În asemenea accepþiune, satul este conceput ca o realitate teritorialã
complexã ca domeniu unitar a interacþiunii ºi convergenþei dintre vatrã ºi
moºie dintre funcþia sa umanã ºi productivã. Acest mod propriu geografiei
de a intui satul eliminã disocierea fãcutã de alþi specialiºti, chiari de unii
geografi care vãd în sat numai vatrã cu funcþia ei de locuire ºi subapreciazã
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rolul factorilor economici în aºezarea ºi dezvoltarea social-teritorialã a
vetrei. Alþii subapreciazã efectele specializãrii economice, eliminând
acþiunea componentei geografice.

Mai mult, ocupându-se exclusiv de specializarea economicã în sine,
ei nu pot releva acþiunea hotãrâtoare a producþiei la determinarea
aspectelor morfostructurale ale vetrei. Interacþiunea acestor componente,
conexiunea lor spaþialã constituie deci realitatea teritorialã strictã a satului
sau a “complexului rural”.

În mod obiºnuit aºezarea ruralã este privitã prin prisma satului ca
parte componentã a unitãþii administrative – comuna având un caracter de
permanenþã. Pe lângã aceasta trebuie avute în vedere ºi aºezãrile mult mai
mici, uneori cu caracter nepermanent cum sunt sãlaºele din zona montanã.

Evaluarea, însã, a problemelor actuale ale satului românesc trebuie
sã ia în considerare mutaþiile profunde intervenite în dinamica populaþiei
rurale, în strânsã corelare cu procesul de urbanizare cu transformãrile
economice ºi sociale din perioada postbelicã, precum ºi perturbarea unor
caracteristici ale reþelei de aºezãri, care vin în contradicþie cu cerinþele unei
dezvoltãri raþionale. În ce priveºte reþeaua celor peste 13000 de sate trebuie
precizat cã, în condiþii geografice ºi social-economice specifice, satul
românesc s-a diferenþiat puternic din punctul de vedere al organizãrii lui
teritoriale, al gradului de concentrare sau de dispersare a locuinþelor, al
fizionomiei, al confortului sãu în general.

Unele sate s-au extins exagerat în teritoriu îndeosebi de-a lungul
arterelor de circulaþie, ajungând la o densitate medie a locuitorilor în vatra
satului ce cu puþin depãºeºte 8-10 locuitori la hectar, o bunã parte din
aºezãrile noastre rurale, înscriindu-se chiar sub aceastã cifrã.

Numãrul mediu de locuitori pe aºezare este, de-a semenea, puternic
diferenþiat. Aproximativ 40% din numãrul total al satelor au mai puþin de 500
locuitori, frecvenþa în creºtere a aºezãrilor mici constituind astfel, una din
caracteristicile rurale.

Majoritatea acestor aºezãri mici sunt situate la distanþe apreciabile de
arterele principale de circulaþie ºi au un grad foarte redus de dotare cu
infrastructurã socialã, ceea ce pune sub semnul îndoielii viabilitatea lor.

Densitatea aºezãrilor variazã, de asemenea, de la 2 la 10 aºezãri
/100 km2, rezultând astfel o densitate medie de cca. 6,3 aºezãri/100 km2.

Baza economicã a satelor a fost puternic modificatã ºi diferenþiatã de
vechiile forme “autarhii” economice, demografice, sociale. În ultimii 23 de
ani ponderea populaþiei ocupate în agriculturã s-a redus la jumãtate,
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reducere care, în þãrile cu economie dezvoltatã, a necesitat în jur de 50 de
ani. S-a diversificat structura profesionalã a populaþiei active din mediul
rural, navetismul în aproprierea oraºe mai importante cunoscând o
deosebitã amploare. În numeroase sate, în afara activitãþii propriu-zise cea
agricolã, au luat fiinþã ºi alte activitãþi: industriale, turistice, etc.

Procesul de urbanizare a exercitat o influenþã considerabilã asupra
satului ºi, mai ales, asupra dinamicii ºi structurii teritoriale, profesionale, de
vârstã a populaþiei rurale. În ultimile 4 decenii populaþia urbanã a crescut de
3,3 ori, cu peste 8,6 mil. de persoane faþã de anul 1948, în timp ce populaþia
ruralã s-a redus cu 1,3 mil. persoane. Fireºte, sursa principalã de sporire a
populaþiei urbane rezidã în resursele demografice ale satului, dar
specificitatea procesului de urbanizare la noi, ca ºi în alte þãri foste
socialiste, a generat anumite efecte negative care s-au reflectat asupra
satului românesc.

În þãrile cu economie dezvoltatã ºi urbanizare timpurie din Europa,
migraþia populaþiei rurale excedentarã spre oraºe a avut loc în faza iniþialã a
capitalismului, pe mãsura extinderii locurilor de muncã în industrie. Factorul
hotãrâtor al urbanizãrii era deci de naturã economicã ºi mai puþin socialã.

În România, procesul extensiv de industrializare s-a realizat nu pe
mãsura eliberãrii treptate a forþei de muncã din agriculturã în urma creºterii
productivitãþii munci, ci pe seama absorbirii forþate a populaþiei rurale.
Necorelarea ritmului de industrializare cu cel al dezvoltãrii agriculturii a dus
la apariþia unor aspecte negative în ambele sfere de activitate în consecinþã,
România are în prezent o pondere a populaþiei urbane la nivel mediu, dar
concomitent, o pondere relativ ridicatã a populaþiei ocupatã în agriculturã,
ceea ce nu se traduce printr-o productivitate ridicate a producþiei agricole,
respectivii indicatori fiind inferiori celor din þãrile învecinate, cu atât mai mult
în comparaþie cu alte þãri europene.

În evoluþia conjugatã a habitatului urban ºi rural, ca ºi a populaþiei în
perioada posbelicã, dominatã de procesul de urbanizare ºi industrializare,
pot fi distinse douã perioade succesive.

O primã perioadã este cea a dezvoltãrii relativ autonome a habitatului
urban ºi rural. Aceasta coincide cu etapa industrializãrii masive, urbanizarea
fiind consecinþa acesteia. Reþeaua aºezãrilor rurale, constituitã încã din
perioada preindustrialã coexistã în paralel cu reþeaua aºezãrilor urbane în
continuã creºtere. Totodatã, aceastã perioadã coincide cu o undã
demograficã ascendentã, care, deºi nu a fost prea ridicatã, a permis
creºterea populaþiei urbane fãrã a afecta prea mult numãrul populaþiei
rurale.
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Din a doua jumãtate a deceniului al ºaptelea în pofida mãsurilor
abuzive de forþare a natalitãþii, resurselele demografice ale statului nu mai
pot asigura creºterea populaþiei urbane fãrã a afecta dinamica ºi structura
populaþiei rurale ºi, în ultimã instanþã, chiar configuraþia reþelei de aºezãri
rurale.

Apariþia deficitului de resurse demografice ale satului marcheazã
trecerea la cea de-a doua perioadã a mutaþiilor centripete în habitatul rural,
de polarizare a populaþiei rurale. Redistribuirea populaþiei dinspre sat spre
oraº are loc în mod diferenþiat, atât la nivel macroteritorial, cât ºi la cel
regional. La nivelul macroteritorial au avut loc deplasãri considerabile de
populaþie ruralã spre centrele cu puternicã dezvoltare industrialã. În acest
sens, Moldova a fost ºi continuã sã fie încã o sursã excedentarã de resurse
umane pentru alte regiuni, în timp ce în judeþele sudice ale Munteniei ºi
Olteniei ca ºi cele din Banat ºi Criºana populaþia ruralã a trebuit sã se
reducã cu aproape 2/5 în patru decenii.

La nivel regional în aceastã perioadã se contureazã tot mai pregnant,
pe fondul reducerii pe ansamblu a populaþiei rurale, fenomenul de pierdere
de populaþie pentru unele sate ºi centrarea sau polarizarea ei în altã parte.
Pierderile cele mai mari de populaþie le înregistreazã satele situate la
distanþe considerabile de oraºele polarizatoare, ca ºi de arterele principale
de circulaþie. Satele cu o poziþie avantajoasã, aflate în zona de influenþã a
oraºelor mari ºi mijlocii, fie îºi sporesc populaþia, fie rãmân stabile. Astfel,
pe de o parte se amplificã numãrul satelor mici cu condiþii foarte precare de
dotare, situaþie care accelereazã procesele migratorii, îmbãtrânirea
populaþiei. Pe de altã parte asistãm la un proces de concentrare a populaþiei
în satele mari, fenomen deosebit de palpabil în zona de influenþã a
Bucureºtiului, Ploieºtiului, Braºovului, Constanþei, de-a lungul magistralei
Bucureºti-Piteºti ºi în alte zone.

Polarizarea spaþiului economic ca proces de formare a zonelor
concentrice în jurul pieþei de desfacere a producþiei agricole este cunoscut
de multã vreme, încã de pe timpul lui I. Thürnen. Faza actualã a urbanizãrii
conferã acestui proces noi aspecte. Dacã în trecutstructura teritorialã
“inelarã” se forma sub influenþa rentei diferenþiale de poziþie, ca reflectare a
variaþiei costului de transport al mãrfii, în prezent rolul de factor principal îl
are accesibilitatea oraºului pentru populaþia ocupatã. Din aceastã cauzã
structura inelarã din trecut capãtã o formã stelarã axatã pe magistralele de
circulaþie ale oraºului.

În concluzie, în aceastã etapã, urbanizarea devine factorul hotãrâtor
în transformarea habitatului rural ducând la diferenþierea teritorialã netã a
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condiþiilor de viaþã ale populaþiei ºi funcþionãrii sistemelor teritoriale, sociale
ºi de producþie. Acest proces de polarizare devine mai evident în condiþiile
modificãrii situaþiei demografice de ansamblu când s-a trecut la tipul de
reproducere redusã a populaþiei, având drept rezultat scãderea sporului
natural. În consecinþã, resursele demografice ale mediului rural devin tot
mai insuficiente pentru menþinerea în forma iniþialã a reþelei de aºezãri
istoriceºte formatã.

Nu putem nega cã problemele majore ale habitatului rural, ca ºi ale
celui naþional în genere, nu s-au bucurat de atenþie din partea fostului regim.
O mãrturie în acest sens o oferã Planul Naþional de Sistematizare a
teritoriului ºi localitãþilor, modelat ºi revizuit la fiecare congres al PCR menit
sã împiedice dezvoltarea hipertroficã a marilor oraºe, sã ducã la activizarea
oraºelor mici ºi la stãvilirea depopulãrii satului. Principala deficienþã a
acestui plan de sistematizare teritorialã era concepþia voluntaristã de
elaborare, nu pe baza studierii tendinþelor reale ale dezvoltãrii, ci pe baza
argumentului de cum ar trebui sã fie aceastã dezvoltare, fãrã a þine seama
de specificul modului rural de viaþã, sistemul de valori ale populaþiei rurale –
atât în ansamblu, cât mai ales la nivelul de diferenþiere regionalã.

Din consideraþiile expuse mai sus devine evident cã definirea
conceptului de aºezare ruralã, sau, mai bine zis, a complexului rural ca un
sistem autonom, închis, fãrã conexiunile cu alte sisteme, în care aceasta
este încadrat ca parte componentã, va rãmâne doar la stadiul de descriere
statisticã. Pentru a-l explica, a trece deci la evidenþierea relaþiilor cauzale, a
condiþiilor ºi modului de manifestare a lor este necesarã cercetarea
intercondiþionãrilor habitatului cu mediul, în cadrul cãruia funcþioneazã,
mediu aflat într-o continuã transformare. În concordanþã cu aceste cerinþe
rezultã cã habitatul rural trebuie privit ca un sistem complex, înzestrat cu
capacitatea de autoreglare ºi organizare, de adaptare la influenþele
exterioare.

Procesul de transformare a reþelei de aºezãri rurale sub influenþa tot
mai puternicã a urbanizãrii va mai continua pânã se va asigura o
corespondenþã raþionalã între cele douã subsisteme – urban ºi rural. Este
indiscutabil cã mutaþiile intervenite în relaþiile economice din mediul rural ºi
apariþia diferitelor forme de proprietate funciarã vor accelera procesul de
concentrare a populaþiei rurale. Concomitent, este de presupus cã se va
acutiza problema viabilitãþii aºezãrilor rurale cu situaþie demograficã
nefavorabilã. Aceste aspecte se vor impune imperios în atenþia tuturor celor
care se ocupã cu problemele satului.
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Perioada postbelicã, prin modelul de dezvoltare ºi industrializare
forþatã, ca ºi prin tehnologiile folosite, de multe ori devastatoare, ne-a
înstrãinat de naturã, pe þãran l-a înstrãinat de pãmânt ºi noi înºine, ne-am
îndepãrtat ºi de sat. În ultimii ani ai dictaturii, mai ales asupra satului
românesc s-a abãtut un adevãrat blestem al destãmãrii. Debarasându-ne
astãzi de tot ceea ce a fost rãu în economia totalitarã ºi hipercentralizatã,
asistãm în prezent la o goanã cãtre un alt model, cãtre o “fata morgana”
despre care nu prea ºtim mare lucru: nici ce este ºi nici unde duce. ªi
tocmai aceasta constituie o sursã de neliniºte ºi îngrijorare, întãrindu-ne
parcã, fãrã sã vrem, temerea cã ne mai hrãnim în continuare cu iluzii
deºarte.

Lumea e un mozaic de o mare diversitate. Dupã cum nici un om nu se
aseamãnã perfect cu altul, cu atât mai mult nici un model aºa de complex
cum este cel economic nu poate sã se identifice cu altul. Desigur, existã
ceva invariabil, comun ºi fundamental în dezvoltare ce þine de valorile
umane universale – democraþia, libertatea, motivaþia ºi sistemul economic.
Tocmai de aceea pentru a cunoaºte realitatea trebuie întreprinsã o
investigaþie lucidã a condiþiilor din societatea noastrã, fãrã concepte
prefabricate, indiferent din ce izvoare ne vin acestea. Se impune, aºadar, o
abordare sistemicã a economiei naþionale, reconsiderarea autoritãþii actului
de decizie, limpezirea noilor structuri ºi necesitatea unirii competenþelor,
unele risipite pe nedrept dupã evenimentele din decembrie 1989.

Cât priveºte þãrãnimea, deci agricultura, noile relaþii agrare, în urma
reconstituirii recente a proprietarilor de terenuri, acestea corespund unui
timp istoric rupt de timpul economic pe care îl trãim. Legea fondului funciar
aºa cum a fost conceputã poate explica multe nedreptãþi ºi cruzimi din
perioada colectivizãrii samavolnice, dar implicaþiile acesteia sunt mai
degrabã dãunãtoare decât binefãcãtoare faþã de necesitatea modernizãrii ºi
intensificãrii agriculturii ºi deschiderea cãtre economia de piaþã. De aceea
se impune o analizã profundã, fãrã ºabloane, a omului, adicã a resurselor
demoeconomice din aceastã ramurã, în strânsã legãturã cu factorii
fundamentali ai producþiei agricole, pãmântul ºi capitalul.
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1. Modul de a pune problema

În etapa actualã noi încercãm sã construim o nouã agriculturã, cu
deschidere spre o economie modernã ºi un model de fermier agricol pe
care cu toþii îl dorim, dar pe care din pãcate încã nu-l prea putem defini.
Existã mari neclaritãþi în modul de integrare a agriculturii în economia de
piaþã ºi o lipsã de coordonare a acesteia, a modului de înþelegere ºi
valorificare a resurselor demoeconomice din aceastã ramurã, ºi nu numai.
Ferma agricolã modernã, pe care vrem sã o introducem, este într-o mare
crizã de identitate. Existã neclaritãþi teoretice ºi în ceea ce priveºte
pãmântul, pentru cã acesta nu mai poate fi considerat o proprietate privatã
oarecare, acesteia impunîndu-i-se, în toatã lumea, anumite restricþii de
dimensiune, comasare, utilizare, exploatare. Acest fapt se explicã prin
aceea cã astãzi, “agricultura este doica tuturor meseriilor” (Xenofon) ºi cã,
la nivel mondial aceastã ramurã asigurã 96% din hrana populaþiei omenirii,
procent care se apreciazã cã va rãmâne imperturbabil ºi în deceniile
viitorului mileniu.

Revigorarea satului ºi aºezarea agriculturii în condiþiile de perspectivã
ale economiei de piaþã, trebuie sã înceapã dupã convingerea noastrã – cu
analiza temeinicã a resurselor umane ale agriculturii, cu situarea pe prim
plan a statutului social, economic ºi cultural al þãrãnimii, adicã a omului în
contact cu glasul pãmântului. Un vechi adagio spune “ dacã omul þinteºte
pânã la un an, sã semene grâu, dacã investigheazã timpul pânã la 10 ani,
sã sãdeascã un pom, iar dacã scruteazã timpul pânã la 100 de ani, sã
instriascã un popor. Semãnând grâu va recolta odatã, sãdind un pom va
recolta de 10 ori, instruind un popor va recolta de 100 de ori.”

Acest adevãr care nu mai este nevoie de a fi demonstrat, a rãmas ºi
în conºtiinþa poporului nostru prin acea sclipire de înþelepciune dupã care
“Omul sfinþeºte locul” dar ºi prin ceea ce se înþelege ca “om potrivit, la loc
potrivit” ºi nu invers ºi, într-adevãr, cine se apleacã astãzi cu atenþie ºi
înþelegere asupra mersului societãþii omeneºti, a evoluþiei economiei
mondiale, nu poate sã nu constate cã naþiunile care au ºtiut sã organizeze,
ºi sã stimuleze resursele umane, în condiþii de libertate economicã, sã le
asigure condiþiile de instruire necesare, se situeazã pe treptele cele mai de
sus ale progresului, chiar dacã la unele din aceste naþiuni resursele naturale
primare nu sunt dintre cele mai darnice.

Experienþa aratã cã economiile considerate astãzi dezvoltate au putut
atinge acest nivel ºi datoritã dezvolãrii agriculturii ºi cã, în prezent, este de



571

neconceput o economie modernã fãrã o agriculturã avansatã, prioritatea
producþiei de alimente asupra altor bunuri, mai ales în þãrile care dispun de
condiþii naturale, se situeazã pe prim plan.1

Desigur cã în agriculturã, ca ramurã a economiei, ºi munca are un
anumit specific, fiind în directã legãturã cu factorii naturali de risc, deciziile
fiind asupra condiþiilor de incertitudine, în care entropia te pândeºte la tot
pasul.

Aºezarea agriculturii în drepturile ei, cu deschiderile spre economia
modernã, trebuie sã porneascã, în primul rând, de la o analizã lucidã a
condiþiilor actuale de fãrâmiþare fãrã precedent a terenurilor, a pãienjeniºului
de relaþii agrare, care aparþin mai multor perioade istorice ºi a cãror
nesoluþionare, în pas cu cerinþele moderne ale economiei, poate pune în
pericol nu numai dezvoltarea agriculturii, dar ºi a întregului sistem economic
naþional.

Dupã pãrerea noastrã, þinând seama de situaþia care s-a creat,
prioritatea socialului în agriculturã – cel puþin în aceastã etapã – trebuie sã
primeze asupra economicului ºi sã aibã drept obiectiv limitarea exodului
populaþiei rurale ºi utilizarea raþionalã a resurselor umane ºi reconsiderarea
statutului þãrãnimii, a protecþiei sociale a acesteia, cel puþin pentru o
anumitã perioadã de timp.

În aceste condiþii nu este sigur dacã nu cumva costurile sociale,
generate de tranziþie þãrãnimii la economia de piaþã, vor fi dintre cele mai
ridicate în comparaþie cu celelalte ramuri ale economiei.

2. Definiþii ºi concepte metodologice

Avem nevoie de câþiva termeni care trebuie definiþi cu mai multã
precizie, mai ales în ceea ce priveºte conceptul de resurse demoeconomice
ale agriculturii.

Acest lucru este necesar în încercarea de a înlãtura unele nelãmuriri
ºi neconcordanþe în ceea ce priveºte cuantificarea forþei de muncã din
agriculturã, asigurarea comparabilitãþii informaþiilor privind volumul,
                                                          
1 Se ºtie cã omul trebuie sã-ºi satisfacã nevoile biologice înainte de a putea consacra

timp ºi energie producerii de bunuri care sã-i satisfacã altfel de nevoi. Totuºi, în
prezent ignorãm, ºi deseori negãm chiar, prioritatea pe care producþia de alimente
trebuie sã o aibã asupra producþiei de alte bunuri de larg consum. Adevãrul este cã
omul a fost “homo agricola” înainte de a deveni ºi “homo faber” (N. Georgescu-
Roegen, Legea entropiei ºi procesul economic, Editura Politicã, Bucureºti, 1979, p.
473).
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structura, calitatea, utilizarea ºi productivitatea resurselor de muncã din
aceastã ramurã.

Conceptele ºi metodologiile de calcul actuale ascund anumite
“capcane”, care pot face mai puþin veridice datele privind forþa de muncã a
þãrãnimii, în comparaþie cu alte þãri ºi chiar cu alte categorii sociale din þara
noastrã, inclusiv cu cele din agricultura de stat.

În categoria de populaþie aptã de muncã, pentru þãrãnime, se includ
grupele de vârstã cuprinse între 16-65 ani la bãrbaþi ºi 16-59 ani la femei,
deoarece durata medie de viaþã activã este cu 5 ani în plus faþã de celelalte
categorii, inclusiv salariaþii din agricultura de stat. Conceptul de populaþie
ocupatã în agriculturã poate sã ascundã ºi un ºomaj deghizat, prin faptul cã
femeile casnice din gospodãriile þãrãneºti, indiferent dacã participã sau nu
la activitãþile agricole, sunt cuprinse în populaþia activã. Pot exista rezerve ºi
în ceea ce priveºte timpul de muncã, ziua de lucru fiind consideratã doar
simplã prezentare la muncã, indiferent de durata efectivã a acesteia, fãrã a
mai lua în calcul ºi timpul de muncã al adolescenþilor ºi bãtrânilor care, de
cele mai multe ori, se înscriu în contul populaþiei apte de muncã.

Existã, de asemenea, argumente ca atunci când se calculeazã
productivitatea muncii, sã se ia în calcul nu numai randamentul muncii
agricole, ci ºi întreaga contribuþie a þãrãnimii, motivat de faptul cã aceasta
efectueazã o bunã parte din timpul de muncã în alte activitãþi decât cele
agricole.

Aº vrea sã mai menþionez ºi faptul cã, datoritã sferei de cuprindere,
ca ºi metodologiilor de calcul diferite, unele comparaþii internaþionale, privind
forþa de muncã ocupatã în agricultura noastrã, cu alte þãri, în special cu cele
apusene, trebuie fãcute cu multã prudenþã, fiind necesare corectãrii sau
chiar reconstituirii care sã le asigure o anumitã comparabilitate. De pildã, în
unele scrieri de economie agrarã se afirmã cã noi dispunem, ca volum, cam
de aceeaºi forþã de muncã ca ºi Marea Britanie, sau cã în timp ce în SUA
ponderea populaþiei ocupate în agriculturã este de 2%, în þara noastrã
aceasta este de 14-15 ori mai ridicatã. Or, dupã calculele noastre, populaþia
ocupatã în agriculturã ºi în ramurile conexe ale SUA – dacã ar fi calculatã
strict dupã metodologia noastrã – nu s-ar situa sub 10 procente.

3. Statutul economic ºi social al þãrãnimii

Vom examina, în cele ce urmeazã, statutul economic ºi social al
þãrãnimii, în ceea ce priveºte volumul, structura ºi utilizarea timpului de
muncã, veniturile ºi cheltuielile, randamentele muncii, protecþia socialã.
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3.1. Volumul ºi structura socialã a forþei de muncã

Dupã ce prezintã evoluþia forþei de muncã în agriculturã în ultimii 40
de ani autorul ajunge la urmãtoarele concluzii:

a) populaþia ocupatã în agriculturã s-a redus cu peste 3 milioane de
persoane, adicã la mai puþin de jumãtate (49%), reducerea cea
mai accentuatã s-a produs în rândul þãrãnimii (42%). În schimb,
salariaþii din agriculturã (neînsemnaþi ca pondere) au marcat o
creºtere de 2,7 ori;

b) în aceasta perioadã ponderea populaþiei ocupate a scãzut de la
74,1% în anul 1950, la 27,5% în anul 1989, iar dacã datele le
facem comparabile – ca duratã medie de viaþã activã pentru toate
ramurile economiei – aceastã pondere coboarã la 25%;

c) la sfârºitul anului 1989, populaþia ocupatã în agriculturã – evaluatã
la 3012,3 mii persoane – era formatã în proporþie de 80% (cca 2,4
mil.) din þãrani, din care circa 1,9 persoane aparþineau foºtilor
cooperatori, iar diferenþa gospodãriilor agricole individuale;

d) modelul de evoluþie ca ºi intensele fluxuri migratorii sat – oraº au
însemnat o adevãratã rãscolire a lumii rurale ºi a dus pe de o
parte, la o “þãrãnizare” a forþei de muncã din industrie ºi construcþii
în special – aproape 80% din sporul de înnoire a resurselor de
muncã al acestor ramuri se datorau contingentelor tinere provenite
din rural. Pe de altã parte, pe fondul general de îmbãtrânire
demograficã, s-au produs schimbãri profunde nu numai în ce
priveºte numãrul, dar mai ales în structura ºi calitatea potenþialului
biologic de muncã al þãrãnimii, aºa cum se va putea vedea în cele
ce urmeazã.

3.2. Calitatea resurselor de muncã ale þãrãnimii

Resursele demoeconomice din agriculturã, examinate în ansamblu,
sub aspect calitativ, al structurii pe grupe de vârstã, sex, grade de calificare,
sunt departe de a corespunde cerinþelor de dezvoltare a unor ferme
moderne în condiþiile economiei concurenþiale de piaþã ºi aceasta datoritã:

a) procesului general de îmbãtrânire demograficã a populaþiei, care a
fost îngemãnat cu un puternic proces de îmbãtrânire
demoeconomicã, datoritã migraþiei sat-oraº. Astfel, braþele de
muncã din agriculturã – împuþinate în proporþie covârºitoare – se
aflã la vârste înaintate cu productivitatea biologicã redusã. În



574

termenii indicatorului bonitãrii pe care l-am calculat, rezultã cã
productivitatea biologicã, funcþie de grupele de vârstã, se aflã la
mai puþin de jumãtate faþã de cea a populaþiei ocupate în industrie
ºi construcþii1).

b) cotei de feminizare a forþei de muncã þãrãneºti care depãºeºte
70% din total, asociatã proceselor de îmbãtrânire demograficã ºi
demoeconomicã mult mai accentuatã la femei decât la contingente
masculine.

c) gradului de calificare a þãrãnimii care, calculat ca un raport între
populaþia instruitã (studii medii ºi superioare) ºi populaþia totalã
ocupatã în agriculturã, reprezintã 2-3 % fiind între 12-14 ori mai
redus ca pondere, decât cel din ramurile industriale ºi construcþii.

3.3. Utilizarea forþei de muncã ºi productivitatea

O problemã de mult dezbãtutã în literatura de specialitate este cea
privind utilizarea integralã a timpului de muncã al þãrãnimii, în tot cursul
anului, þinând seama de caracterul sezonier al producþiei agricole. Aici se
impun câteva observaþii. În agriculturã, ziua de lucru e zi-luminã, condiþiile
naturale nu permit statuarea unei sãptãmâni de lucru redusã în tot timpul
anului ºi nici concedii strict planificate, uneori nici chiar sãrbãtori legale.
Agricultura se face în câmp deschis, chiar dacã ea se transformã în
“industrie fãrã acoperiº”, riscul este mereu prezent, sunt perioade de vârf
când timpul nu mai ajunge, iar altele trebuie umplute cu alte activitãþi
neagricole.

Se poate aprecia cã, în þara noastrã, în condiþiile unui an agricol
normal, fondul anual de timp de muncã al þãrãnimii se situeazã între 340-
350 milioane zile lucrate – fãrã a se þine seama de durata medie a zilei de
lucru – exprimate în ore – muncã.

                                                          
1) Coeficienþii utilizaþi folosiþi în calculele de specialitate apreciazã gradul de productivitate

biologicã astfel:
Grupe de vârstã (Coeficient)

16-19 ani
20-29 ani
30-39 ani
40-49 ani
50-59 ani

1,00
1,65
1,95
1,52
1,00

60 ani 0,75
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Timpul lucrat, raportat la un hectar de suprafaþã arabilã, înseamnã
circa 38-40 om-zile, ceea ce exprimã, potrivit standardelor tehnice, un nivel
redus de mecanizare ºi un consum relativ ridicat de muncã manualã
necalificatã.

Þãranul român lucreazã în general între 135-140 zile pe an, cu mari
oscilaþii între curbele de activitate, dacã se are în vedere cã în perioada
extrasezon pentru muncile agricole în sector vegetal (circa 4 luni de zile pe
an), el presteazã în medie cam 6 – 7 zile lunar. Rezultã cã, la fondul total de
timp amintit, dacã s-ar lua în calcul ºi durata normalã, în ore, a zilei de
lucru, specificã producþiei agricole, el foloseºte doar ceva mai mult de o
treime din totalul fondului de timp, ºi aceasta în timp ce în perioada de vârf
a muncilor agricole – în toamnã în principal – din lipsa de cointeresare
materialã, cantitãþi însemnate de produse rãmân nerecoltate sau sunt
supuse degradãrii din cauza nerecoltãrii acestora la timp.

Aºa se ºi explicã, printre altele, productivitatea redusã a muncii
þãrãnimii. Dacã luãm în calcul ºi timpul de muncã prestat în afara agriculturii
(25 -30%), ca ºi o parte din valoarea creatã în agriculturã ºi “transferatã”
industriei alimentare ºi uºoare prin mecanismul preþurilor joase ale
produselor agricole, se apreciazã cã þãranul obþine la nivelul unui an o
producþie – exprimatã ca venit naþional pe o persoanã ocupatã – de circa
50.000 lei. În comparaþie cu lucrãtorul industrial ºi în condiþii de
comparabilitate, raportul de productivitate este de 1:2. Cu alte cuvinte,
þãranul realizeazã jumãtate din productivitatea muncitorului industrial, în
condiþiile în care nivelul productivitãþii acestuia din urmã, este de 3-4 ori mai
coborât faþã de cel din þãri cu economie de piaþã dezvoltatã.

3.4. Veniturile ºi cheltuielile þãrãnimii

Nivelul ºi structura veniturilor þãrãnimii urmeazã, de regulã, curba
productivitãþii muncii ºi influenþa pe care o exercitã “foarfecele preþurilor”,
adicã raportul dintre indicele ce caracterizeazã evoluþia preþurilor produselor
agricole vândute de þãrãnime ºi indicele preþurilor produselor industriale –
mijloace de producþie cumpãrate de agricultori.

Se apreciazã cã un þãran obþine anual un câºtig între 30-35 mii lei, din
care circa 3/4, are drept sursã activitãþile prestate în agriculturã. În condiþii
comparabile, þinând seama de toate sursele de formare a veniturilor, un
þãran realizeazã circa 80% din câºtigul mediu al unui muncitor industrial.
Structura cheltuielilor de consum ale þãrãnimii, ca indicator sintetic al
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nivelului de trai, este datã de nivelul veniturilor, dar ºi de condiþiile specifice
ale consumului familiilor din mediul sãtesc.

Structura cheltuielilor totale de consum ale familiilor cercetate
pe eºantionul bugetelor de familie în anul 19891)

Famili de:
Þãrani
total2)

Salariaþi Pensionari de asigu-
rãri sociale de stat

Cheltuieli de consum - total 100,0 100,0 100,0
- consum alimentar ºi bãuturi3) 69,9 51,1 59,8
- îmbrãcãmânte ºi încãlþãminte 11,0 15,7 8,4
- locuinþã ºi înzestrare cu bunuri 11,3 16,4 16,1
- medicamente ºi îngrijire medicalã 1,0 1,2 4,0
- transport ºi telecomunicaþii 2,3 6,6 5,0
- culturã, învãþãmânt ºi educaþie 2,0 4,5 3,3
- alte cheltuieli pentru uz personal 2,5 4,5 3,4

1) Anuarul statistic al României 1990, Comisia Naþionalã pentru Statisticã, 1990, tab. 59
ºi 131.

2) Se cuprind familii de þãrani cooperatori, þãrani individuali ºi pensionari CAP.

3) Inclusiv contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii.

Aºa cum rezultã din datele de mai sus, existã anumite distorsiuni în
ceea ce priveºte structura cheltuielilor alimentare ºi mai ales la cheltuielile
pentru culturã, învãþãmânt ºi educaþie. Dacã ar fi doar sã exemplificãm
faptul cã ponderea cheltuielilor de consum la o familie de þãrani este de
circa 70% la cheltuielile alimentare ºi 30% la cheltuielile nealimentare,
raport care potrivit tipologiilor acceptate pe plan internaþional corespunde
unui nivel de trai scãzut, apropiat de cel existent în þãrile slab dezvoltatex).

                                                          
x) Tipologia cheltuielilor pentru consumul alimentar ºi nealimentar

Consum alimentar Consum nealimentar
I. Þãri subdezvoltate
II. Þãri în dezvoltare
III. Þãri cu dezvoltare medie
IV. Þãri dezvoltate
V. Þãri cu înalt nivel de dezvoltare

70
60
50
40
30

30
40
50
60
70

în M. Bulgaru, Populaþie ºi dezvoltare economicã, Editura Politicã, 1974, p. 91-94.
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3.5. Protecþia socialã ºi culturalã a þãrãnimii

O problemã nu mai puþin importantã, care þine de statutul þãrãnimii, o
constituie protecþia socialã ºi culturalã din partea societãþii ºi, în primul rând,
a statului. ªi aceasta presupune: regim de pensii ºi ajutoare, alocaþii de stat
pentru copii, subvenþii, condiþii de asistenþã sanitarã, acces la culturã,
educaþie ºi învãþãmânt.

Potrivit datelor statistice rezultã cã existã peste 2,5 milioane
pensionari pentru munca depusã ºi limita de vârsta din care ceva mai mult
de un milion aparþin þãrãnimii. Raportul de venituri din pensii între cele douã
categorii este de 1:8, date evident necomparabile deoarece pensionarii-
þãrani mai au ca sursã de venituri mica gospodãrie þãrãneascã, pe care nu o
au pensionarii foºti salariaþi. Oricum, pensiile þãrãnimii, cel puþin pânã acum,
au fost mai mult simbolice (cca. 200 lei lunar), nivelul acestora necesitând a
fi sporite, pentru a le asigura un nivel de viaþã decent. Examinând aceastã
problemã ºi sub alt unghi, cheltuielile sociale pentru învãþãmânt, culturã ºi
educaþie ale familiilor de þãrani sunt de 2 ori mai reduse ca pondere, faþã de
cele ale familiilor de salariaþi, nici la acestea din urmã nefiind prea ridicate.
Se pune, de asemenea, ºi problema accesului fiilor de þãrani în
învãþãmântul superior. Deºi se apreciazã cã 70% din intelectualii de vazã cu
care se mai pot fãli acest neam provin din rândurile þãrãnimii, în prezent,
accesul fiilor de þãrani la învãþãmântul superior – potrivit anchetelor
sociologice – se ridicã doar la 2-3% din total.

4. Metamorfoza relaþiilor agrare impactul Legii fondului funciar

Aplicarea Legii fondului funciar a produs un adevãrat ºoc asupra
relaþiilor agrare, asupra dimensiunii proprietãþilor asupra pãmântului ºi a
circulaþiei terenurilor, a modului de exploatare agricolã, a unor relaþii sociale
la sate, a înzestrãrii tehnice a agriculturii, a resurselor de muncã ºi
bineînþeles a statutului nou de proprietar agricol ºi fermier, în condiþiile în
care agricultura se deschide cãtre economia de piaþã.

Pentru a putea urmãri acest proces atât de contradictoriu ºi pentru o
evaluare lucidã a acestuia fãrã prejudecãþi ºi a desluºirii cãilor posibile de
ieºire din aceastã crizã profundã a relaþiilor agrare, ne vom fixa la trei
momente principale: reforma agrarã din 1945; perioada colectivizãrii;
momentul actual, dupã aplicarea reformei agrare, pe baza legii fondului
funciar.
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4.1. Þãrãnimea în perioada premergãtoare colectivizãrii

Principalele informaþii statistice – demne de încredere – cu privire la
statutul þãranului român ca proprietar agricol, ne sunt furnizate de
recensãmântul agricol din ianuarie 1948. Situaþia proprietarilor ºi
utilizatorilor de terenuri, dupã înfãptuirea reformei agrare din 1945, se
prezenta dupã cum urmeazã:

Distribuþia proprietarilor agricoli dupã întinderea stãpânitã1)

Întinderea Numãrul proprietarilor
proprietãþii2) Cifre absolute %

- pânã la 0,5 ha 901.016 16,4
0,5 – 1 ha 1.100.852 20,0 36,4
1-2 ha 1.472.785 26,8
2-3 ha 838.286 15,2 42,0 97,7
3-5 ha 697.318 12,7
5-10 ha 363.678 6,6 19,3
10-20 ha 88.335 1,6
20-50 ha 22.698 0,4 2,3
peste 50 ha 15.170 0,3

1) A. Golopenþia ºi P. Onicã, Recensãmântul agricol din Republica Popularã Românã,
Bucureºti, 1948, p. 11.

2) Limita superioarã este inclusã în interval.

Prin urmare, o primã caracteristicã constã în aceea cã proprietatea
pânã la 10 ha era dominantã, fiind reprezentatã de 3,37 mil. de proprietari,
adicã 97,7% din numãrul total al proprietarilor agricoli din România.

În cadrul acesteia:
− 2 milioane de proprietari (36,4%) aveau o suprafaþã de teren de

pânã la un ha;
− 2,3 milioane de proprietari (42,0%) aveau între 1-3 ha;
− 1,0 milion de proprietari (19,3%) aveau între 3-10 ha
Pe ansamblu, proprietatea medie era de 2 hectare de teren,

dimensiune mãruntã pentru a putea organiza o fermã agricolã viabilã din
punct de vedere al eficienþei economice.

Vom aminti cã ºi gradul de înzestrare a acestor gospodãrii cu
mijloace de muncã necesare (pluguri, grape, semãnãtori etc) era
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neîndestulãtor. Dacã se are în vedere cã ponderea populaþiei ocupate în
producþia agricolã era de peste 74% (6,2 milioane persoane), agricultura se
confrunta cu un puternic fenomen de suprapopulaþie agrarã.

Limpede cã, în aceste condiþii, gospodãria agricolã micã,
suprastructuratã de forþa de muncã tânãrã, neînzestratã tehnic, nu avea
sorþi de izbândã. Încã cu aproape un deceniu înainte, Virgil Madgearu
atrãgea atenþia, în studiile sale, cã o gospodãrie sub 10 ha în þara noastrã
nu se justificã economic1, preconizând, ca soluþie, încurajarea sistemului de
cooperaþie agricolã.

4.2. Metamorfoza colectivizãrii

Efectul colectivizãrii brutale a avut implicaþii pe multiple planuri asupra
statutului þãranului român: a) lichidarea dreptului de proprietate individualã,
inclusiv a dreptului de moºtenire asupra pãmântului; b) lichidarea tuturor
uneltelor de producþie specifice unei ferme mici, individuale ºi, în primul
rând, a animalelor de muncã; c) forþarea procesului de migraþie a forþei de
muncã tinere, a foºtilor proprietari agricoli, ceea ce a condus la golirea – pe
alocuri chiar pustiirea – satului de contigentele tinere; d) despãrþirea
gospodãriei casnice tradiþionale de activitãþile fragmentare din amontele ºi
din avalul agriculturii, acesteia fiind “transferate” oraºului, odatã cu forþa de
muncã ºi materia primã produsã la sate.

Ca urmare, la începutul anului 1990 existau 3776 unitãþi cooperatiste
care deþineau o suprafaþã agricolã de 8963,7 mii ha, din care 6919,0 mii ha
arabilã (cca 72%), iar în folosinþa membrilor CAP se aflau 852,8 mii ha
agricol, din care 706,6 mii ha arabil, adicã circa 10% din suprafaþa CAP.

În aceste condiþii, resursele de muncã din unitãþile cooperatiste se
caracterizau prin: a) existenþa unui numãr redus de forþã de muncã – mai
puþin de 1,9 mil. persoane – cu o structurã de vârstã îmbãtrânitã; b)
suprafaþa agricolã este de 4,4 ha pe un “proprietar convenþional” (de 2,7 ori
mai mare decât cea existentã în 1948, în condiþiile gospodãriilor
individuale); c) cooperativele erau deservite de SMA, care dispuneau de o
bazã tehnicã formatã din 116 mii tractoare, peste 55 mii combine ºi fonduri
fixe de peste 85 miliarde lei; d) cooperatorii dispuneau – prin sistemele
CAP-uri – de fonduri fixe de peste 85 miliarde lei care, ulterior, se pare cã
au fost irosite în cea mai mare parte; e) cooperativele agricole erau

                                                          
1 Virgil Madgearu, Evoluþia economiei româneºti, Ed. “Independenþa”, Bucureºti, 1940, p.

41.
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deservite de un numãr de peste 30 000 de cadre cu studii medii ºi
superioare. Pornind de la aceste premise, vom examina în continuare
impactul aplicãrii Legii fondului funciar asupra noilor relaþii agrare ºi a
resurselor de muncã.

4.3. “Explozia” proprietarilor agricoli

La ora actualã nu dispunem de date centralizate – oficiale sau
neoficiale cu privire la implicaþiile privitoare la noile relaþii agrare generate
de aplicarea Legii fondului funciar. De aceea vom încerca sã reconstituim
unele din aceste informaþii la nivel naþional, pornind de la recensãmântul
agricol din anul 1948, privitor la distribuþia proprietarilor agricoli din România
dupã întinderea stãpânitã.

Situaþia, dupã calculele noastre, s-ar prezenta în felul urmãtor:
a) numãrul noilor proprietari sau beneficiari ai dreptului de proprietate

a terenurilor agricole se apreciazã la cca. 7 milioane ceea ce – în
termen de comparaþie – înseamnã o creºtere cu cca. 30-32% faþã
de 1948, ºi o adevãratã “explozie” faþã de numãrul “proprietarilor”
convenþionali care existau în CAP la începutul anului 1990,
creºterea fiind de peste 4 ori;

b) suprafaþa medie de teren arabil ce revine pe noul proprietar ar fi de
cca. un hectar, cu alte cuvinte, proprietarul ºi hectarul. Dacã luãm
în calcul ºi faptul cã, în medie, fiecare întindere de teren mai poate
fi fãrâmiþatã în parcele (2-3 în medie), ar rezulta peste 20 mil. de
parceluþe (aproape câte una pe cap de locuitor), situate uneori la
distanþe de kilometri, una faþã de altã;

c) statutul noilor proprietari este foarte heterogen, în sensul cã
majoritatea (cca. 3,6 mil.) au statutul de orãºeni, fiind formatã în
micã mãsurã din foºtii þãrani ºi în cea mai mare parte din puzderia
de moºtenitori de toate gradele, unii care aflã pentru prima oarã
despre virtuþiile agriculturii. Cea de-a doua grupã, aproape în
proporþie egalã, se aflã în mediul rural, dar ºi aceasta este
eterogenã, în sensul cã aproape jumãtate din noii proprietari sunt
foºti þãrani aflaþi în prezent în afara vârstei de muncã ºi, deci, în
imposibilitatea de a lucra terenul în mod nemijlocit;

d) prin urmare, s-au produs grave distorsiuni între cei care stãpânesc
pãmântul (proprietarii) ºi cei care-l lucreazã, în sensul cã la un
proprietar activ revin 4,3 proprietari pasivi, care au menirea doar
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de a supraveghea asupra modului în care se cere a fi exploatat
pãmântul.

Se cere menþionat cã existã o parte din þãrani, care la intrarea în
formele cooperatiste de muncã, nu au avut pãmânt, au lucrat zeci de ani în
cooperative ºi în prezent se aflã “lipiþi pãmântului”, dar fãrã pãmânt (ºi al
cãror numãr nu îl cunoaºtem);

e) în condiþiile în care noul proprietar este lipsit completamente de
unelte elementare de producþie (atelaje, pluguri, semãnãtori etc.)
s-a creat un monopol direct al sectorului public (SMA) asupra
micului fermier, prin sistemul de tarife al SMA care sunt ridicate ºi
care au fost stabilite nu prin negociere – cum se spune – între
producãtori, ci simplu, fixate de stat. Dar, presupunând cã tarifele
ar mai putea fi reduse, existã ºi a doua restricþie, poate ºi mai
importantã, în sensul cã mijloacele tehnice ale sectorului public au
fost adaptate condiþiilor marii producþii, putând fi astãzi cu greu
adaptate micii proprietãþi, fãrâmiþate în milioane de parcele.

Mai putem sã adãugãm cã în, noile condiþii, nici capitalul uman –
format din cadrele de specialiºti agricoli (agonomi, veterinari etc) – numai
poate fi integral utilizat, o parte din specialiºti devenind disponibili.

Prin urmare, apare cu totul paradoxal ca actuala reformã agrarã, în
loc sã devinã un stimulent, cel puþin pentru o anumitã perioadã de vreme,
genereazã serioase opreliºti în calea exploatãrii raþionale ºi eficiente a
pãmântului.

5. Reconsiderarea statutului þãrãnimii: cãi posibile

Apreciem cã nu existã modele sau reþete unice care, aplicate, ar
putea sã ne scoatã agricultura ºi þãrãnimea din profunda crizã în care am
ajuns. Existã numai principii care pot fi aplicate cu chibzuinþã ºi în mod
consecvent pornind de la realitãþi, aºa cum sunt ele:

a) proliferarea fãrã precedent a numãrului de proprietari care a
crescut cu mai mult de o treime ºi fãrâmiþarea intolerabilã a
proprietãþii agricole ºi a parcelãrii acesteia;

b) ruperea bruscã ºi adâncã a proprietarului activ, care exploateazã
direct pãmântul de cel care beneficiazã de roadele acestuia, fãrã a
participa direct;

c) accentuarea îmbãtrânirii demografice a ºefilor de exploataþii
agicole din rural ºi a braþelor de muncã aferente;
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d) lipsa totalã de unelte agricole (animale de muncã, atelaje etc) a
noilor proprietari agricoli.

Aceasta pare sã fie situaþia realã, pe care trebuie sã o privim în faþã,
cu ochii deschiºi, pentru a putea limpezi cãile de ieºire din aceastã crizã
profundã a relaþiilor agrare, respectând ºi cerinþa aspiraþiilor de veacuri ale
þãranului pentru pãmânt, dar ºi imperativele timpului – modernizarea ºi
intensificarea producþiei agricole. În acest sens ne propunem sã ne oprim la
trei grupe de probleme: dimensiunea fermelor agricole, funcþie de
comportamentul resurselor de muncã; reconsiderarea statutului economic ºi
social al þãrãnimii ºi managementului agricol ºi rolul statului.

5.1. Dimensiunea noilor ferme, funcþie de resursele umane.

Þinând seama de realitãþile existente, aºa cum au fost înfãþiºate mai
înainte, ar fi posibile urmãtoarele cãi de utilizare a resurselor de muncã ale
þãrãnimii, prin crearea de:

a) ferme familiale, dimensionate între 0-1 ha, care s-ar justifica social
ºi economic1, ºi care ar putea sã absoarbã o parte din potenþialul
de muncã posibil al proprietarilor aflaþi în afara vârstei de muncã,
al femeilor casnice, al adolescenþilor, ºi chiar ar putea sã se
absoarbã fragmente de timp de muncã al populaþiei rurale active
din ramurile neagricole;

b) ferme agricole de dimensiuni mici, între 5-10 ha, încurajate prin
legea funciarã ºi care ar putea sã atragã resursele de muncã mai
tinere din rural. Aceste ferme ar putea fi sprijinite prin posibilitãþi de
comasare a unor terenuri parcelate, asistenþã tehnicã, mijloace de
producþie accesibile, furnizate de industria noastrã, credite cu
dobândã redusã ºi chiar subvenþii din partea statului;

c) ferme cooperatiste – asociative (mici, mijlocii ºi mari) în care
þãranul ar rãmâne proprietar individual, iar forma de exploatare ar fi
specificã fermelor mari, de tip asociativ. Aceasta ar putea cuprinde
posibil toate straturile noilor proprietari agricoli, indiferent dacã
aceºtia au reºedinþa în rural sau în urban;

d) ferme agricole individuale, de tip comercial (capitalist) pânã la 100
ha (îngãduite de Legea fondului funciar), care nu existã în prezent,

                                                          
1 Calculele pe care le-am efectuat în gospodãriile personale ajutãtoare din trecut au

relevat cã, cu toate restricþiile existente, acestea produceau pe unitatea de suprafaþã
un venit naþional de 3-4 ori mai mare decât cel realizat de fostele cooperative.
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dar care ar putea sã aparã ca posibile în condiþiile circulaþiei
neîngrãdite a terenurilor.

5.2. Reconsiderarea statutului economic ºi social al þãrãnimii

5.2.1. Restructurarea noilor locuri de muncã

În perioada postbelicã, modul forþat de industrializare ºi exodul masiv
al lumii rurale, atrasã de mirajul urban, a însemnat printre altele ºi
destãmarea micii gospodãrii þãrãneºti, formatã din “bucãþele” de ramuri din
amontele ºi din avalul agriculturii, care o datã cu forþa de muncã au fost
“transferate” lumii oraºelor. Este curios ºi vrednic de a fi remarcat faptul cã
cca. 50% din structura exodului rural care a fost angajat în industrie s-a
aºezat în ramurile care au fost desprinse din gospodãria tradiþionalã,
industriile alimentare, uºoare ºi unele servicii. Se poate pune ºi întrebarea
dacã nu ar fi fost mai util ca mãcar o parte din aceste activitãþi, chiar mai
puþin modernizate, sã rãmânã acolo unde este materia primã mâna de lucru
ieftinã ºi unele condiþii de infrastructurã?. Rãspunsul credem cã nu poate fi
decât afirmativ.

De aceea problema valorificãrii capacitãþii de muncã a þãrãnimii ºi
utilizãrii raþionale a resurselor naturale agricole, care sunt limitate, necesitã
în primul rând restructurarea noilor locuri de muncã, îmbinarea locurilor de
muncã specifice agriculturii cu cele neagricole ºi în perspectivã formarea
unui lucrãtor cu dublã calificare, care sã-i asigure un nivel corespunzãtor de
venituri ºi menþinerea unui anumit echilibru al forþei de muncã pe tipologii de
vârstã. Aceasta înseamnã aplicarea unor programe viabile ºi pe termen
scurt privitoare la mica industrializare a fermelor ºi a zonelor rurale, în
condiþiile noi ale privatizãrii. Aceastã idee nu este nouã, ºi în trecut ea a stat
în câmpul de gândire al economiºtilor noºtri, dar ideile respective, se ºtie,
au fost doar simple deziderate rãmase pe hârtie.

Avantajele în aceastã direcþie par sã fie nebãnuite; nu este necesar
capital strãin ºi nici importuri nu solicitã investiþii prea mari, existã o materie
primã fãrâmiþatã dar abundentã ºi care de multe ori se degradeazã, existã
forþã de muncã abundentã ºi ieftinã care nu necesitã o calificare deosebitã,
nu sunt necesare infrastructuri costisitoare, existã condiþii de locuit etc.
Acestei mici unitãþi ar avea un grad sporit de mobilitate ºi o puternicã
rezistenþã faþã de condiþiile pieþei fãrã a lua în calcul ºi aspectul esenþial de
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creare a zeci de mii de locuri de muncã, întinerirea ºi stabilitatea populaþiei
tinere din mediul rural1.

Cu toate acestea, nu trebuie sã uitãm presiunea demograficã ºi
evoluþia probabilã a curbei cererii ºi ofertã de forþã de muncã. Prin urmare,
mica industrializare ºi privatizare a agriculturii ar deschide ºi cãi reale de
limitare a ºomajului industrial ºi agricol ºi ar atenua presiunea resurselor de
muncã. Deºi satul a încetat sã mai fie izvorul tinereþii demografice a naturii,
presiunea forþei de muncã rurale – deºi mai domoalã, va continua ºi în anii
ce vin. Aprecierile noastre prevãd cã, pânã la finele acestui deceniu, exodul
rural potenþial s-ar situa între 400-500 mii persoane, din care jumãtate ar
putea fi absorbit de rural în condiþiile înfãþiºate mai sus. În acest caz ar fi
posibil ca populaþia ocupatã în agriculturã ºi în activitãþi conexe, în condiþii
metodologice comparabile, sã aibã cote între 18-20% din totalul resurselor
de muncã în condiþiile “refacerii þãrãnimii” cel puþin ca structurã pe grupe de
vârstã.

5.2.2. Calificarea profesionalã a þãrãnimii

Forþei de muncã din agriculturã trebuie sã i se asigure o pregãtire
profesionalã corespunzãtoare nu numai sub imperativul prezentului dar mai
ales al perspectivei, în condiþiile confruntãrii producþiei agricole cu economia
de piaþã ºi creºterea puterii de rezistenþã a fermelor agricole în condiþii de
concurenþã.

O problemã de mare actualitate este instruirea minimã a þãrãnimii, a
celei tinere în primul rând în ceea ce priveºte tehnologiile agricole. Un rol
primordial trebuie sã aibã instruirea prin învãþãmânt încã din ºcolile primare,
prin programe ºcolare adecvate, crearea de loturi experimentale pe lângã
ºcolile primare – cum se pare cã au mai existat în þara noastrã – în care
copii de þãrani, încã de la cea mai fragedã vârstã sã se familiarizeze cu
deprinderile ºi activitãþile ce sunt legate de agriculturã. Din pãcate, nici
legea fondului funciar nu a prevãzut aceste terenuri (parohiilor ºi
mãnãstirilor de pildã, le-au fost restituite o parte din terenurile pe care le
deþineau în trecut, dar ºcolilor din rural nu).

De asemenea, în noul proiect a legii învãþãmântului universitar nu se
stipuleazã aproape nimic în acest sens. Dar nu numai orientarea

                                                          
1 În China, prin mica industrializare a ruralului, a unitãþilor agricole, au fost create în

ultimii ani 100 milioane de noi locuri de muncã, iar veniturile populaþiei din mediul rural
au crescut de 2,5 ori.
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învãþãmântului agricol ºi a formãrii profesionale a tineretului în aceastã
direcþie are importanþã, ci ºi procesul de culturalizare a familiilor þãrãneºti,
prin netezirea cãilor de acces al fiilor de þãrani la nivelul superior de
instruire, în cadrul procesului general de ridicare edilitarã, socialã, culturalã
a satului.

5.3. Managementului agricol ºi rolul statului

Se spune cã modalitatea cea mai sigurã de a anticipa viitorul este
înþelegerea prezentului. Or, în domeniul relaþiilor agrare, prezentul ni se
înfãþiºeazã de o asemenea complexitate ºi diversitate anacronicã, încât nu
e exagerat a se afirma cã, la drept vorbind, þãrãnimea – în sensul firesc al
cuvântului – nici nu existã ºi cã ea trebuie sã fie reconstituitã pas cu pas.
Cum nu se poate sã se acþioneze în obscuritate, este necesar mai întâi de
toate cunoaºterea temeinicã a stãrilor de fapt în ce priveºte relaþiile agrare,
a psihologiei þãrãnimii, pentru a ºti ce anume trebuie fãcut. E necesar, în
primul rând, sã dispunem de informaþii, veridice cu privire la resursele de
muncã în condiþiile noilor structuri agrare, care s-ar putea obþine prin
centralizarea ºi prelucrarea datelor din evidenþele primare existente la
comisiile fondului funciar, pornind de la sate, comune, judeþe, þarã, zone
geografice, zone agricole, zone economice.

Încã de pe acum ar putea sã se introducã în programa viitorului
recensãmânt al populaþiei, ce va avea loc la începutul anului urmãtor,
indicatori specifici gospodãriilor sãteºti care corespund noilor relaþii agrare.
Sunt necesare anchete pe eºantioane reduse, anchete demoscopice care
sã furnizeze date privitoare la cunoaºterea realã a fenomenului agrar1.

Apare necesarã, de asemenea, bonitatea resurselor de muncã din
agriculturã, asigurarea unei unitãþi metodologice comparabile cu resursele
de muncã din celelalte ramuri ale economiei naþionale.

Nu trebuie sã se renunþe la orientarea agriculturii pe bazã de plan
acesta fiind necesar în continuare, dar într-o opticã cu totul nouã: programe
orientative privitoare la mersul agriculturii ºi utilizarea resurselor de muncã.
De asemenea, credem cã rolul statului trebuie intensificat ºi aºezat pe alte
baze, democratice, statul nu poate fi un simplu observator neutru care
asistã la modul spontan în care acþioneazã legile pieþei în fragila economie

                                                          
1 Menþionãm cã Asociaþia Generalã a Economiºtilor (AGER) prin Comisia Agrarã a iniþiat

elaborarea unui program de cercetãri socioeconomico-agrare, pe un eºantion
reprezentativ de comune din toate zonele þãrii.
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þãrãneascã. Agricultura – indiferent de modul cum se vor organiza viitoarele
ferme (mãrunte, mici, mari) – trebuie sã fie subvenþionatã cel puþin pentru o
anumitã bucatã de vreme, dând astfel prioritate socialului înaintea
economicului.

Nu se poate schimba agricultura fãrã a se schimba omul. Dar nu poþi
schimba nici omul dacã nu-i asiguri cadrul, condiþiile necesare dezvoltãrii.
“Dacã dragoste nu e, nimic nu e” Marin Preda. Dar ºi reversul e tot aºa de
adevãrat, cã dacã “condiþie” nu e absolut nimic nu e. Teoriile idilice,
poporaniste, care se mai vehiculeazã astãzi ºi în domeniul economic
precum setea de pãmânt a þãranului frumuseþea vieþii de la þarã, cântatul
ciocârliei etc. Sunt atrãgãtoare, dar acestea nu mai pot ajuta în acþiune.
Trebuie sã privim adevãrul în faþã ºi sã-l interpretãm în toatã goliciunea lui,
indiferent dacã acesta place sau nu place cârmuirii. ªtiinþa economicã nu
poate fi o ºtiinþã a dezvoltãrii, ci din potrivã o ºtiinþã a optimismului prudent
ºi a acþiunii. Nu trebuie importaþi economiºti ºi specialiºti din afarã, ei se
gãsesc înãuntru. Trebuie cãutaþi. Reconsiderarea statului economic, social
ºi cultural al þãrãnimii apare ca o problemã complexã ºi de duratã ºi care
presupune o voinþã politicã, rãbdare ºi înþelepciune, acea înþelepciune, pe
care poporul o numeºte “mintea þãranului cea de pe urmã”.



PROBLEMELE ZONEI MONTANE ÎN CADRUL
STRATEGIEI DE TRECERE A ROMÂNIEI

LA ECONOMIA DE PIAÞÃ

dr. Radu REY, preºedintele Comisiei
Zonei Montane din România

Zona montanã a României, cca. 33% din teritoriu, este cuprinsã în 27
de judeþe. O primã formã de delimitare evidenþiazã existenþa a 2889 de
sate, grupate în 529 comune ºi 63 oraºe, cu o populaþie de cca. 2,5
milioane locuitori.

În cca. 600.000 gospodãrii þãrãneºti, ce deþin 2,4 milioane ha teren
agricol, din care doar 500000 ha arabil de slabã calitate ºi 1,9 mil. pãºuni ºi
fâneþe, se înregistreazã în 1990 cca. 950.000 bovine ºi 2,7 milioane ovine
(singurul sector unde anul trecut s-a realizat o creºtere de cca. 20% la
bovine ºi 30% la ovine).

Sunt caracteristice gospodãriile de tip mixt, profilate pe creºterea
bovinelor, ovinelor ºi pomiculturã, cu un mare grad de variabilitate influenþat
în principal de condiþiile naturale, evoluþia tradiþionalã, starea economiei
locale. Producþia agricolã se bazeazã pe utilizarea îngrãºãmintelor naturale,
realizându-se în mare parte în condiþii de dificultate accentuatã. Zona de
munte se încadreazã în categoria zonelor defavorizate, handicapate de
factori naturali, economici ºi sociali.

În marea majoritate a gospodãriilor agricole, populaþia presteazã
activitãþi complementare diverse. Evoluþia tehnologicã ºi sistemele intensive
nu sunt semnificative, populaþia nu a beneficiat de ºcolarizare agricolã în
sisteme specifice, practica agricolã fiind de tip tradiþional, rãmasã la nivelul
anilor 1930-1940.

Sunt mai avantajate economic zonele ºi gospodãriile specializate în
creºterea ovinelor ºi pomiculturã.

Evoluþia gospodãriilor montane particulare, în ultimii 40 de ani, a fost
anarhicã.

− Starea raselor de animale: este mediocrã ºi submediocrã, dominând
formele extensive de creºtere.

− Grajdurile: sunt nemodernizate, subigienice, neadaptate tehnologic,
îngrãºãmintele naturale lichide sunt aproape neutilizate.
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− Locuinþele: sunt numeroase cele mijlocii ºi mari, dar neechipate
igienico-sanitar ºi concepute fãrã considerarea perspectivei turistice.

− Infrastructurile: reþelele de drumuri, electricitate, canalizare, sunt
deficitare, cu diferenþe regionale.

− Gradul de împãdurire: depãºeºte 60%, cu multã pãdure tânãrã,
extinsã în mare proporþie în dauna suprafeþelor agricole.
În strategia dezvoltãrii zonei montane, þinându-se cont de vasta

experienþã vest-europeanã, se urmãreºte stabilizarea populaþiei locale în
baza resurselor ºi ºanselor existente, în epicentru situându-se gospodãria
familialã, care, în urmãtorii 10-20 ani, urmeazã sã cunoascã prefaceri
substanþiale: ameliorarea producþiilor vegetale ºi animale, exploatarea în
condiþii ecologice ºi obþinerea de produse agroalimentare de înaltã calitate;
valorificarea peisajului ºi resurselor gospodãreºti þãrãneºti, prin dezvoltarea
agro-turismului; dezvoltarea producþiei artizanale ºi de industrie micã;
diversificarea activitãþilor din sfera serviciilor etc.

Cotele înalte atinse de unele þãri europene sunt rezultanta unor
investiþii masive din perioada postbelicã, în condiþii de cumul tradiþional ºi
subvenþionãri sistematice, alte facilitãþi speciale.

Referindu-se la ºansele dezvoltãrii zonei montane în þara noastrã,
autorul a menþionat:

− suprafaþã agro-montanã importantã, climã de favorabilitate medie
în cicluri regulate, altitudine ºi pante ce permit practicarea
agriculturii, peisaj variat;

− aºezãri numeroase ºi populaþie activã ºi sãnãtoasã;
− tradiþii agricole, culturale ºi morale, conservate în mare parte;
− tendinþa populaþiei montane de a rãmâne ºi nu de a pãrãsi spaþiul

propriu de formare;
− flora spontanã furajerã bogatã ºi mediul neinfectat chimic;
− nivelul mediu al evoluþiei raselor de animale ºi prezenþa speciilor

bovinã ºi ovinã etc.
− realizarea de produse agroalimentare naturale de calitate

(singurele cu ºanse comerciale pe pieþele occidentale).
Resursele sunt numeroase ºi optimizante.
În producþia vegetalã: ameliorarea în structurã a florei spontane

furajere; sporirea volumului producþiei de furaje prin organizarea colectãrii
îngrãºãmintelor naturale (cele lichide reprezentând o “resursã nouã”, de
mare volum); utilizarea speciei ovine pentru producerea, transportul la
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altitudine ºi împãrtãºirea îngrãºãmintelor naturale, în acest mod realizându-
se mari economii de energie ºi costuri scãzute; extinderea culturilor de
arbori ºi arbuºti fructiferi ºi de plante medicinale, a micilor culturi
diversificate; extinderea mecanizãrii lucrãrilor agricole, introducere de soiuri
productive etc.

În zootehnie: ameliorarea mai ales a raselor de bovine ºi ovine,
sporirea funcþionalitãþii gradului de igienã din grajduri, asigurarea colectãrii
întregii resurse de îngrãºãminte naturale ºi folosirii corecte a acestora,
echiparea cu micã mecanizare.

În construcþii: extinderea conceptului corpului unitar (locuinþã + anexe
+ grajd) ºi crearea condiþiilor pentru agro-turism, prin amenajãri ºi
amplasamente adecvate etc.

În domeniul energiei: utilizarea potenþialului hidroenergetic al
cursurilor de ape mici ºi mijlocii, altor resurse energetice neconvenþionale.

Punerea în miºcare a potenþialului existent are ca subiect central
exploataþiile familiale.

În zona de munte acestea sunt diversificate ca mãrime, formã,
specializare, capacitate productivã etc.

Dupã modul de utilizare a timpului de muncã, exploataþiile familiale
pot fi:

− cu timp total investit în activitãþi agro-productivitate: categorie mai
puþin numeroasã, stimulabilã pentru extinderea; realizeazã surplus
agricol;

− cu timp parþial (cca. 50%): exploataþii în principal de subsistenþã,
cu unele disponibilitãþi de comercializare; desfãºoarã activitãþi
complementare;

− cu timp sub 1/3: exploataþiile din aceastã categorie sunt
numeroase ºi au caracter de subsistenþã; forþa de muncã este în
permanentã cãutare de soluþii complementare de existenþã.

Migraþia populaþiei din zona de munte este beneficã ºi are drept
consecinþã nevalorificarea resurselor locale.

În condiþiile României, actuale ºi de perspectivã, mediul industrial din
oraºele de câmpie ºi deal nu mai are capacitatea de a absorbi populaþia din
aceste regiuni.

Dificultatea vieþii ºi muncii în munþi face ca tendinþa de revenire a
populaþiei montaneintegratã anterior în mediile industriale orãºeneºti sã fie
foarte scãzutã.
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În Franþa, în perioada posbelicã, s-a înregistrat fenomenul migraþiei
masive a populaþiei montane spre oraºe. Nu au fost luate mãsuri suficient
de energice la timp subenþionãri, avantaje etc.), consecinþa fiind cea a
cheltuielilor ulterioare enorme ºi pe termen lung, pentru repopulare, cu
rezultate relative.

Deosebit, în Austria, s-au aplicat mãsuri preventive încã din 1953,
situaþia actualã fiind remarcabilã.

Metodele aplicate privesc subvenþiile, indemnizaþiile, crearea
infrastructurilor, dezvoltarea industriilor locale mici, prelucrãtoare ºi agro-
turismului.

O acþiune deosebitã, atât în Franþa cât ºi în Elveþia ºi Austria, priveºte
considerarea pãdurii drept parte componentã a agriculturii.

În Austria spre exemplu, þarã cu grad înalt de împãdurire, statul deþine
numai 24% din pãduri, proprietatea particularã reprezentând 76% cu un
regim de tãiere supravegheatã silvic de 5 m.c./ha/an, situaþie rezolvatã de
peste un secol.

Acest aspect este sugerativ pentru condiþiile montanului românesc –
unde lemnul de foc ºi de construcþie reprezintã o necesitate absolutã ºi
nesubstituibilã, iar pentru zonele climatice reci, cu posibilitãþi reduse pentru
pomiculturã ºi cereale, lemnul rãmâne o sursã de supravieþuire, în condiþii
de troc.

În contextul intrãrii în economia de piaþã gospodãriile montane de
subzistenþã, cu utilizare redusã a forþei de muncã, producþii vegetale reduse,
cu soiuri de plante slab productive – riscã o existenþã la limita sãrãciei sau
dezmembrarea.

Gospodãriile comerciale sunt cele profilate pe creºterea bovinelor,
ovinelor ºi producerea fructelor, care s-au demonstrat viabile.

Este motivaþia ce pledeazã pentru crearea de condiþii necesare
profilãrii exploataþiilor pentru aceste categorii de producþii, limitându-se
cerealele ºi alte culturi vegetale cu randamente scãzute.

Apare necesitatea ca ºesul sã furnizeze cerealele necesare hranei
populaþiei ºi adjuvantelor din hrana animalelor. Preponderenþa erbivorelor
asigurã consumuri specifice mult mai mici faþã de exploataþiile industriale
“clasice”, cu costuri avantajoase ºi economii importante de energie.

Societatea româneascã devine direct ºi total interesatã, pe termen
scurt, mediu ºi lung, sã creeze un complex de condiþii care sã asigure
fixarea populaþiei montane – în zonele montane, între care:

− scutiri de taxe ºi impozite;
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− subvenþii pentru activitãþi cu efect agroproductiv ºi complementar;
sporirea efectivelor matcã de bovine ºi ovine ºi calitãþii productive;
construcþii de grajduri ºi amenajãri agroproductive ºi agroturistice;
procurarea de animale de rasã ºi echipamente;

− investiþii pentru: crearea treptatã a infrastructurilor, asigurarea
protecþiei sociale; cea mai importantã investiþie devine necesarã
formãrii omului, mai ales prin ºcoalã, în cadrul unui sistem de
învãþãmânt adecvat.

Eforturile în curs de desfãºurare, pentru crearea unor instituþii care sã
dobândeascã calificarea necesarã sprijinirii dezvoltãrii montane, ca proces
economic, social, cultural deosebit de complex, s-au materializat în crearea
din 1990 a Comisiei Zonei Montane din România, organ consultativ al
Guvernului, în componenþa Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei, a 27
comisii judeþene pentru zona montanã precum ºi a unui Institut de
Montanologie la Sibiu.

Problemele de mare amploare, diversitate ºi extindere pe un spaþiu
echivalent suprafaþei Austriei, stadiul incipient al abordãrii, absenþa unui
corp tehnic, economicºi ºtiinþific calificat anterior – conduc la necesitatea
“intrãrii în joc” a tuturor instituþiilor interesate în zona montanã, în cadrul
unor programe regionale de dezvoltare.

Un domeniu de importanþã deosebitã devine cel al cercetãrii ºtiinþifice,
impunându-se lãrgirea tematicilor ºi formelor de susþinere în acest scop.

În concluzie, populaþia din intramontanul românesc nu mai poate fi ºi
nu este recomandabil sã fie absorbitã de mediile urbane – soluþia
existenþialã urmând a fi asiguratã în interiorul spaþiului montan.

Evoluþia devine posibilã prin intervenþia unui mecanism complex, prin
dezvoltarea tradiþiilor, adãugite cu implantul tehnico-ºtiinþific ºi organizatoric
– selectiv – câºtigat în ultimii 50 de ani pe plan european ºi diversitatea
activitãþilor, în legãturã directã cu resursele ºi reciclabilitatea acestora ºi cu
o atitudine respectuasã faþã de mediu.

O importanþã deosebitã în acest amplu proces o dobândeºte
asigurarea descentralizãrii ºi sporirea autonomiei locale, repartizarea
echitabilã a resurselor financiare la nivel teritorial, asigurându-se ºanse
egale de dezvoltare pentru zona montanã, în geografia judeþelor.



AGRICULTURA ªI TEORIA ECONOMICÃ. TRANZIÞIA
AGRICULTURII ROMÂNEªTI LA ECONOMIA

DE PIAÞÃ: STRATEGIE ªI COST SOCIAL

Dumitru DUMITRU, director
ºi dr. Marin POPESCU, cercetãtor principal,

Institutul de Economie Agrarã

Reunirea în cadrul acestei dezbateri a unor oameni de ºtiinþã ºi
cercetãtori din diferite domenii ale ºtiinþei (ale naturii, tehnice, economice,
sociale) se înscrie în cerinþa participãrii concomitente concomitente a mai
multor ºtiinþe la rezolvarea oricãror probleme economice, în tendinþa pe care
laureatul premiului Nobel Ilyia Prigogine o denumea de formare în ºtiinþã a
unei “noi alianþe” ºi care exprimã un nou stadiu de cercetare ºtiinþificã
contemporanã: “Vechea alianþã – spune Prigogine – s-a distrus. Rolul
nostru nu este acela de a jeli trecutul. El este acela de a crea noi alianþe
între om, cunoºtinþele sale, visurile sale ºi metamorfozele naturii”1.

1. Securitatea alimentarã – obiectiv strategic al înfãptuirii unei
economii sociale moderne de piaþã

Cercetãrile din Institutul de Economie Agrarã urmãresc elaborarea
soluþiilor de realizare a securitãþii alimentare la nivel naþional ºi a populaþiei
care constituie unul din obiectivele fundamentale ale înfãptuirii unei
economii sociale de piaþã în þara noastrã.

Conceptul de securitate alimentarã în viziunea ONU ºi a altor
organizaþii internaþionale este definit ca “posibilitate pentru toþi de a dispune
în permanenþã de o cantitate de alimente suficientã pentru a duce o viaþã
activã ºi sãnãtoasã”2. Elementele sale esenþiale constau în existenþa
disponibilitãþilor alimentare ºi în capacitatea de a le achiziþiona. Securitatea
alimentarã pentru toþi locuitorii planetei constituie un obiectiv al acestui
deceniu la scarã mondialã, al comunitãþii internaþionale.

                                                          
1 Ilyia Prigogine ºi Isabelle Stengers, Noua Alianþã, Editura Politicã, Bucureºti, 1984, p.

46.
2 La pauvreté et la faim, Washinton D.C., Banque Mondiale, 1986.
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Noþiunea de securitate alimentarã la nivel naþional nu este
sinonimã cu autosatisfacerea alimentarã naþionalã.

Ea presupune sã se producã suficiente mãrfuri alimentare pentru a
satisface propriile necesitãþi în creºtere sau, dacã avantajul sãu comparativ
se gãseºte în alt domeniu, ca încasãrile sale în valutã sã fie suficiente
pentru a-i permite sã importe cantitãþile de produse agroalimentare
necesare.3)

Pentru þara noastrã, asigurarea securitãþii alimentare presupune în
mod obligatoriu participarea agriculturii la diviziunea internaþionalã a muncii.
Criteriul eficienþei economice, înþeles nu în sens îngust ºi unilateral, ci în
sens larg ºi la nivel macroeconomic trebuie sã determine orientarea
producþiei în funcþie de cererea internã ºi externã de produse
agroalimentare. ªi în viitor economia noastrã naþionalã va trebui sã importe
o serie de produse care, fie cã n-au condiþii favorabile sã fie obþinute în þara
noastrã, fie cã producerea lor s-ar realiza la costuri ridicate. Importul unor
produse va fi necesar ºi pentru asigurarea unei game sortimentale
diversificate a alimentaþiei. În privinþa exportului, þara noastrã ar putea
exporta în condiþii de competitivitate cereale, legume proaspete ºi
deshidratate, fructe proaspete ºi congelate, carne ºi produse din carne,
vinuri superioare, uleiuri vegetale ºi grãsimi animale. Nivelul minim al
acestor exporturi ar trebui sã-l constituie obþinerea de devize necesare
acoperirii integrale a importurilor de factori de producþie pentru agriculturã ºi
produse agroalimentare. Securitatea alimentarã la nivel naþional este o
condiþie necesarã, dar nu suficientã pentru securitatea alimentarã a
populaþiei, adicã pentru a garanta cã toatã lumea are suficiente alimente de
consumat. Ea depinde pe de o parte de nivelul veniturilor, iar pe de altã
parte de puterea de cumpãrare a populaþiei, ambele mãrimi fiind
condiþionate de dimensiunile produsului intern brut ºi de costul produselor
alimentare. Faptul cã, în structura cheltuielilor totale de consum, consumul
alimentar al familiilor de salariaþi are o pondere de peste 50%, iar al
familiilor de þãrani de aproape de 70%, faþã de 15-25% cât reprezintã în
þãrile cu economie dezvoltatã, aratã decalajul mare care trebuie recuperat în
anii urmãtori în dezvoltarea economiei, inclusiv a agriculturii.

Problemele care privesc securitatea alimentarã se pun diferit de la o
perioadã la alta. În prezent considerãm cã în faþa agriculturii stã sarcina de
a asigura materiile prime necesare pentru ridicarea consumului mediu anual
pe locuitor la nivelul mediu european actual.

                                                          
3) Sartaj Oziz, Politiques agricoles pour les anneés 1990, OCDE, Paris, 1990, p. 36.
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Tabelul nr. 1

Consumul mediu anual pe locuitor

Produse alimentare Nivel România
mediu

european
1989 proiectat

Carne ºi produse din carne kg 75,0 50,4 75,0
Peºte ºi produse din peºte kg 14,9 6,6 12,0
Lapte ºi produse din lapte (exclusiv unt) kg 207,0 138,0 180,0
Ouã bucãþi 276,0 228,0 280,0
Zahãr ºi produse din zahãr kg 41,0 24,0 35,0
Legume ºi produse de legume kg 109,0 131,0 150,0
Cartofi kg 64,0 71,7 80,0
Cereale în echivalent fãinã (inclusiv orez) kg 109,0 163,6 130,0

Sursa: Comisia guvernamentalã pentru elaborarea Programului de tranziþie cãtre o
economie de piaþa. Studiul: “Calcule estimative privind în România a unui consum
pe locuitor comparativ cu cel mediu european”, p. 2.

Calculele aratã cã pentru atingerea nivelului de consum mediu
european, producþia agricolã va trebui sã înregistreze o creºtere
substanþialã faþã de realizãrile anului 1990: cu 41% la cereale – total, de 1,8
ori la floarea soarelui, de 5,5 ori la soia, de aproape 3 ori la sfeclã de zahãr,
de 2,7 ori la legume, de 2,0 ori la cartofi, de 1,4 ori la carne total, de 1,9 ori
la lapte – total ºi de 1,5 ori la ouã.

Tabelul nr. 2

Producþia principalelor produse agricole necesarã
pentru asigurarea consumului mediu european

Denumirea
produselor

UM 1989
(1)

1990
(2)

Producþii (3)/(1)% (3)/(2)%
necesare (3)

Cereale Mii t 18.379,3 17.173,5 24.200 131,7 140,9
Grâu Mii t 7.935,3 7.379,0 6.200 78,1 84,0
Porumb Mii t 6.761,8 6.809,6 14.560 215,3 213,8
Floarea-soarelui Mii t 655,8 556,2 1.100 167,7 197,0
Soia Mii t 303,9 141,2 780 256,7 552,4
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Denumirea
produselor

UM 1989
(1)

1990
(2)

Producþii (3)/(1)% (3)/(2)%
necesare (3)

Sfeclã de zahãr Mii t 6.771,1 3.277,7 9.720 143,6 296,5
Legume Mii t 3.726,6 2.357,5 6.300 169,1 267,2
Cartofi Mii t 4.420,3 2.830,9 5.720 129,4 202,1
Carne Mii t gv. 2.186,1 2.232 3.124 142,9 140,0
Lapte Mii hl 41.194 40.311 76.720 211,4 190,3
Ouã Mii buc. 7.040,0 8.077 11.910 169,2 147,5

Sursa: Anuarul statistic ai României, p. 278-281; 384-385, Comisia Naþionalã pentru
Statisticã, 1991, Comisia guvernamentalã pentru elaborarea Programului, de
tranziþie cãtre o economie de piaþã. Studiul: Organizarea ºi dezvoltarea agriculturii
în anul 1990 ºi în perioada 1991-1995, Buletin, nr. 4. p. 37,40.

Atingerea acestor niveluri ale producþiei presupune formarea unei noi
structuri agrare; orientarea agriculturii noastre spre o dezvoltare
multilateralã atât pe ansamblul ramurei, cât ºi în profil teritorial care, pe
lângã faptul cã permite punerea în valoare a resurselor naturale, economice
ºi de forþã de muncã existente, poate atenua influenþele negative ale unor
factori naturali sau ale pieþei externe; folosirea tehnicilor ºi tehnologiilor
menite sã asigure randamente înalte la costuri unitare acceptabile;
armonizarea dezvoltãrii agriculturii cu mediul înconjurãtor; asigurarea
paritãþii veniturilor þãrãnimii, ridicarea nivelului lor de trai, a calitãþii vieþii.

2. Surplusul economic din agriculturã într-o “economie
generalizatã”

Investigarea problematicii securitãþii alimentare în þara noastrã pune
pe prim plan abordarea dezvoltãrii agriculturii în lumina conceptului de
surplus economic, care constituie unul din conceptele “economice eterne”
ca sã folosim sintagma academicianului Tudorel Postolache. Tocmai asupra
acestui concept dorim sã ne oprim ºi sã-i supunem atenþiei dumneavoastrã.

De la concepþia formulatã cu peste douã secole în urmã de ºcoalã
fiziocratã, potrivit cãreia pãmântul ºi agricultura constituie singura sursã de
avuþie ºi pânã la teza contemporanã de mare circulaþie potrivit cãreia
agricultura ar fi menþinutã pe baza transferului de produs net din alte
sectoare ale producþiei materiale, teoria economicã-între cele douã extreme
– a parcurs un drum lung ºi nu rareori “explicând” sau fãcând apologia unor
politici conjuncturale, mioape sau conservatoare. Dacã Fr. Quesnay scria cã
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“Suveranul ºi naþiunea sã nu piardã din vedere cã pãmântul este unica
sursã a bogãþiilor ºi cã agricultura le multiplicã”1, formulând astfel una din
ideile de bazã ale sistemului fiziocrat, economistul american E.O. Heady
considerã cã agricultura în þãrile capitaliste dezvoltate este o ramurã
“compensatã”2, iar belgianul Guy Quaden cã este un sector “dominat” ºi
“asistat”3. Mai prudent Paul Samuelson se întreabã dacã”... guvernul poate
sã ajute sau se preface cã ajutã pe fermieri?”4

Locul agriculturii în producþia materialã ºi în gândirea economicã
referitoare la agriculturã a evoluat în raport cu marile revoluþii care au
marcat dezvoltarea societãþii. Modificând profund raporturile dintre om ºi
naturã, crescând considerabil eficacitatea efortului uman, descoperirea
agriculturii a constituit prima mare revoluþie economicã în istoria omenirii.
Revoluþia economicã a mileniului opt î.e.n. ºi revoluþia industrialã începutã
în secolul al XVIII-lea au determinat modificãri fundamentale în continuitatea
dezvoltãrii economice. O nouã istorie începe cu fiecare din aceste douã
revoluþii, o nouã istorie total diferitã de cea care a precedat-o. Revoluþia
industrialã începutã la sfârºitul secolului al XVIII-lea ºi începutul secolului al
XIX-lea ºi-a continuat mersul sãu triumfal la scarã planetarã coborând
agricultura de pe piedestalul sãu milenar de primã ramurã a producþiei
materiale. Pe baza descoperirilor ºtiinþifice din perioada respectivã, ºi
îndeosebi din mecanicã, s-a dezvoltat puternic industria; agricultura deºi
cunoaºte o dezvoltare apreciabilã mai ales prin absorbþia factorilor
industriali, totuºi în raport cu industria, înregistreazã o serioasã rãmânere în
urmã, nebeneficiind de aportul ºtiinþei – îndeosebi al biologiei ºi chimiei care
s-au dezvoltat mai târziu. La aceasta s-au adãugat ºi frânele foarte
puternice pe care le-a pus menþinerea sau modificarea lentã a structurilor
agrare. Odatã cu începutul revoluþiei industriale “ºcoala fiziocratã” a fost
depãºitã, apar noi ºcoli ºi curente de gândire, noi teze ºi concepte. Adam
Smith, în “Avuþia naþiunilor”, vedea în surplusul economic originea diviziunii
muncii ºi a expansiunii economice în societãþile în progres, iar F. List, în “
Sistemul naþional de economie politicã”, importanþa lui capitalã în
industrializare. În condiþiile expansiunii industriale rapide din prima jumãtate

                                                          
1 Fr. Quesnay, “Maximes generales du gouvernement economique dun royaume

agricole”, în Phisiocrates, vol. I, Paris, 1864, p. 83.
2 E.O. Heady, Agricultural policy under economic development, Iowa State University

Press, Ames, 1962.
3 Guy Quaden, Paritepour, l’agriculture et disparites entre agricultures, Le Gage, 1973.
4 Paul Samuelson, Economics, Sixth edition, Mc Graw-Hill, 1964, p. 405.
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a secolului XX ºi a reducerii ponderii agriculturii în PIB ºi în populaþia
ocupatã, problema surplusului agricol a cãzut în desuetudine1.

În ultimele decenii, ca urmare a generalizãrii progresului tehnic de tip
“industrial”, odatã cu creºterea producþiei agricole a avut loc o majorare
puternicã a costurilor de producþie. În aceste condiþii s-a pus din nou
problema surplusului agricol; a apãrut conceptul de “compensare”, care
sugereazã ideea despre o agriculturã care se dezvoltã pe baza transferului
de surplus economic din alte sectoare de activitate.

Acest concept ºi-a gãsit o întruchipare în politica agrarã din þãrile
dezvoltate sub denumirea de “echivalent subvenþie la producãtor” ºi
“echivalent subvenþie la consumator”2.

Din studiile OECD, fãcute pe mai multe þãri din zonã3 cu economie de
piaþã în perioada 1984-1988, la 13 produse agricole4, rezultã cã proporþia
echivalenþilor de subvenþii reprezintã, pe ansamblul þãrilor ºi produselor,
urmãtoarele dimensiuni ºi evoluþii:

Tabelul nr. 3

Echivalenþi subvenþii la producãtor (ESP)
pe total þãri ºi produse în perioada 1984-1988

Indicatori 1984 1985 1986 1987
(estimare)

1988
(provizoriu)

1. Echivalenþi subvenþii în
valoarea producþiei – în % 34 41 51 50 45

                                                          
1 O serie de economiºti contemporani – Paul Boran, Charles Bettelheim, Gerard de

Beruis, Celso Furtado – au continuat sã se preocupe de surplusul  agricol ºi în general
de surplusul economic în contextul dezvoltãrii þãrilor întârziate din punct de vedere
economic.

2 Prin echivalent subvenþie la producãtor (ESP) se înþelege suma care ar trebui sã fie
plãtitã pentru a compensa pierderea de venit rezultatã din suprimarea unei mãsuri
guvernamentale date. Echivalent subvenþie la consumator (ESC) corespunde unui
impozit asupra consumului rezultat dintr-o mãsurã datã (ESC negativ) sau unei
subvenþii a consumului (ESC pozitiv).

3 Australia, Austria, Canada, CEE – 10, CEE – 12, Finlanda, Japonia, Noua Zeelandã,
Suedia, SUA – în total 20 de þãri.

4 Acestea sunt: grâu, cereale secundare, orez, soia, alte seminþe oleaginoase, zahãr,
lapte, carne pe cele patru specii, lânã, ouã.



598

Indicatori 1984 1985 1986 1987
(estimare)

1988
(provizoriu)

2. Echivalenþi subvenþii pe
agricultor cu timp complet –
mii dolari SUA 9 10 13 14 13

3. Echivalenþi subvenþii pe ha
cultivat – dolari SUA 96 11 167 180 162

Sursa: Politiques, marchés et echanges agricoles, suivi et perspectives, OCDE, Paris,
1988.

Þãrile în care agricultura este cea mai puternic subvenþionatã sunt:
Japonia, Finlanda, Austria ºi Suedia, iar Australia, Noua Zeelanda ºi SUA
se situeazã la polul opus. Este interesant cazul Japoniei: echivalenþii
subvenþiilor/ha au oscilat între 5532 SUA în 1984 ºi 9749 în 1988. Aceleaºi
date reprezintã între 1065 ºi 1822 în cazul Finlandei, între 369-685 în cazul
CEE, între 88-190 în cazul SUA.

Tabelul nr. 4

Echivalenþii subvenþi la producãtor (ESP)
pe þãri ºi total produse în 1984-1988

Indicatori 1984 1985 1986 1987
(estimare)

1988
(provizoriu)

1. Echivalenþi subvenþii în valoarea producþiei – în %
Japonia 67 69 76 77 74
Finlanda 60 67 70 71 70
CEE 33 43 52 51 46
SUA 28 32 43 41 34
Suedia 38 40 54 61 58
2. Echivalenþi subvenþii pe agricultor cu timp complet de muncã – în mii dolari SUA
Japonia 9 9 15 16 16
Finlanda 11 13 17 19 20
CEE 6 8 9 11 10
SUA 15 18 25 26 21
Suedia 13 14 21 30 30

Sursa: Politiques, marchés et échanges agricoles, suivi et perspectives, OCDE, Paris,
1988.



599

Datele relevã dimensiunile apreciabile ale transferului de venit cãtre
agricultori. Evident, au loc ºi transferuri de venit cu sens invers. Dar balanþa
netã de transferuri cãtre ºi dinspre sectoarele agricole aratã cã þãrile
dezvoltate, în general, subvenþioneazã producãtorii lor agricoli din
cheltuielile consumatorilor lor ºi a celor care plãtesc taxe ºi impozite1.

Prin mecanismul de transferuri de venit cãtre ºi dinspre sectoarele
agricole, þãrile dezvoltate reuºesc sã regleze dezvoltarea producþiei agricole
în raport cu cerinþele pieþei interne ºi internaþionale, precum ºi veniturile
producãtorilor agricoli în raport cu ale celor din alte sectoare.

Mecanismul menþionat este deosebit de flexibil. Datoritã costurilor
ridicate ale subvenþiilor ºi existenþei surplusurilor care au transformat þãrile
cu economie de piaþã dezvoltatã din importatoare în exportatoare, Runda de
la Uruguay a avansat propuneri de reducere progresivã a subvenþionãrii ºi
protecþiei agricultorilor2.

Problema transferurilor de venit interramuri se pune nu numai pentru
þãrile dezvoltate cu economie de piaþã ci ºi pentru þãrile din Europa de est
precum ºi pentru URSS. Economistul american Gale Johnson, de la
Universitatea din Chicago, autorul unei lucrãri de mare rãsunet “Agricultura
mondialã în risipã” considerã cã în URSS ºi în unele þãri socialiste din
Europa, într-o anumitã etapã, s-au fãcut transferuri forþate din agriculturã
spre industrie, dar de la mijlocul anilor `60 agricultura nu a constituit o sursã
de fonduri pentru extinderea industriei.3

ªi agricultura þãrii noastre s-a înscris în linii generale, în tendinþele
manifestate pe plan mondial, cu o serie de particularitãþi determinate de
condiþiile concrete naturale, economice, sociale ºi politice. În perioada
postbelicã, agricultura a participat la dezvoltarea industrialã a þãrii,
constituind în anii `50-`70 o principalã sursã de acumulare, de expansiune a
ramurilor neagricole. Se poate vorbi pentru aceastã perioadã de un transfer
masiv de venit net din agriculturã spre celelalte ramuri ºi sectoare de
activitate. Ulterior, însã, datoritã unei politici agrare defectuase (planificare
excesiv de centralizatã, elaborarea unor planuri ºi progrme fãrã asigurarea

                                                          
1 Uruguay Round: Furher Papers on Selected Issues, United Nations, New York, 1990,

p. 4.
2 Uruguay Round: Furher Papers on Selected Issues, United Nations, New York, 1990,

p. 4.
3 D. Gale Johnson, Historical Experience of East European and Soviet Agriculture,

comunicare prezentatã la Conferinþa “Reforma Agrarã în Europa de Est ºi URSS.
Dileme ºi strategii”, Budapesta 1990.
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resurselor necesare, preluarea la fondul centralizat al statului a celei mai
mari pãrþi a producþiei agricole în dauna fondului de consum uman ºi
productiv, încãlcarea principiilor organizãrii cooperatiste a agriculturii,
folosirea unor pârghii economice ºi financiare discriminatorii etc.),
agricultura, îndeosebi în anii `80, ºi-a redus posibilitãþile de creare de venit
net ºi de participare la creºterea economicã, majoritatea unitãþilor agricole
acumulând mari datorii. Anularea în mai multe rânduri a acestora n-a dus la
redresarea economicã a unitãþilor pentru ce se menþineau cauzele care le
generau. În aceste condiþii s-a produs un dezechilibru între agriculturã ºi
celelalte ramuri ale economiei naþionale, între cererea ºi oferta de produse
agricole, ceea ce a agravat situaþia economiei naþionale.

Relansarea agriculturii noastre, creºterea contribuþiei acestei ramuri la
formarea unei economii sociale de piaþã prin producerea de surplus
economic presupune transformãri substanþiale pe multiple planuri.

Investigarea problemei surplusului economic are cel puþin douã laturi:
una metodologicã de mãsurare economicã ºi alta de cãi ºi mecanisme de
formare. Sub aspect metodologic, punctul de plecare ar putea sã-l constituie
teza lui Simion Kuznetz, potrivit cãreia agricultura trebuie consideratã numai
ca “un loc” unde se creeazã venit naþional ºi la care concurã toate
sectoarele de activitate din societate.

De aici decurge necesitatea comensurãrii activitãþii din agriculturã în
cadrul economiei globale. Aceasta este deosebit de important deoarece
scenariile de prognozã, care au drept criterii ale creºterii economice
ponderea investiþiilor în PIB ºi coeficientul marginal al capitalului, trebuie sã
mãsoare ºi surplusul economic din agriculturã. Tocmai în acest context
Institutul de Economie Agrarã participã la efectuarea cercetãrilor în cadrul
programului prioritar de modelare economicã coordonat de academicianul
Emilian Dobrescu.

Problema creãrii surplusului economic de care depinde dezvoltarea
agriculturii, soluþionarea problemei securitãþii alimentare ºi dezvoltarea
economicã de ansamblu necesitã investigarea cãilor ºi mecanismelor de
punere în miºcare acceleratã a acestei ramuri. Tocmai asupra acestor
probleme dorim sã ne oprim în finalul acestei comunicãri.

a. Crearea surplusului economic are o dimensiune tehnologicã, datã
de suportul logistic al revoluþiei tehnico-ºtiinþifice contemporane. Actualul tip
de progres tehnic în agriculturã este energo intensiv, cu o mare intensitate a
capitalului, entropic ºi poluant. Continuarea tipului de progres tehnic
menþionat nu oferã ºanse pentru crearea unui surplus necesar. De aceea
trebuie conceput ºi implementat un nou tip de progres tehnic, la nivelul
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revoluþiei tehnico-ºtiinþifice actuale, care marcheazã intrarea agriculturii în
“era biotehnologiilor ºi a informatizãrii”. Informatizarea nu trebuie înþeleasã
în sensul restrâns de utilizarea a calculatoarelor, sistemelor automatizate, ci
în cel de a uni forþa informaticii cu dezvoltarea aptitudinilor ºi facultãþilor
fiecãrui om, pentru a-i stimula propriile resurse, capacitatea de creaþie.
Marea noastrã ºansã constã tocmai în aceea cã dispunem de importante
resurse de muncã în mediul rural, o mare parte având pregãtire medie ºi
superioarã de specialitate.

b. Modificãrile care au loc în structura agriculturii ºi tranziþia acesteia
la economia de piaþã impun atât pe termen scurt, mediu, cât ºi la orizonturi
mai îndepãrtate, importante costuri sociale, care îmbracã multiple forme. Au
loc pierderi de fonduri fixe ºi circulante, de capacitãþi de producþie
(reducerea substanþialã a efectivelor de animale odatã cu desfiinþarea
cooperativelor agricole, nefolosirea parþialã sau totalã a construcþiilor
zootehnice, a unor sisteme de irigaþii etc.); transformarea micii gospodãrii
þãrãneºti în forma dominantã a agriculturii noastre determinã noi orientãri în
industria construcþiilor de maºini agricole pentru producerea de mijloace
moderne adaptate noii structuri agrare, fapt care necesitã eforturi
investiþionale deosebite care ridicã costul social al tranziþiei la economia de
piaþã; în acelaºi timp, producãtorii agricoli sunt puºi în situaþia de a face
eforturi financiare pentru procurarea de mijloace tehnice ºi substanþe
chimice, pentru construcþii agrozootehnice, plantaþii etc. sau pentru plata
serviciilor. Întrucât în momentul de faþã marea lor majoritate nu dispune de
fondurile necesare, iar posibilitãþile de formare a acestor fonduri sunt
limitate atât de dimensiunile reduse ale activitãþii lor cât ºi de raporturile de
schimb încã dezavantajoase, accesul la tehnica ºi tehnologia modernã este
limitat, fapt care va influenþa producþia agricolã, productivitatea, costurile,
eficienþa economicã. Aceasta ne obligã sã calculãm, în noile condiþii,
“surplusul economic potenþial”, “surplusul economic efectiv”, “surplusul
economic utilizat” pentru dezvoltare.

În costul social va trebui sã includem ºi cheltuielile de susþinere a
veniturilor producãtorilor agricoli, protecþia lor socialã, astfel încât treptat sã
se ajungã la o paritate a veniturilor cu ale celorlalte grupuri sociale –
revendicare de bazã a celor care creazã valori de întrebuinþare ºi valori în
agriculturã.

c. Se impune elaborarea conceptului de subvenþie nu ca o filantropie,
ci ca un mecanism de formare a unei structuri agrare ºi a unor agenþi
economici, viabili ºi competitivi, în interiorul ºi exteriorul economiei.
Mecanismele prin care se realizeazã transfer reciproc de venit (preþuri,
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credite, impozite, taxe, susþinerea veniturilor ºi fondurilor sociale etc.),
trebuie sã-ºi gãseascã cadrul juridic adecvat. În centrul acestui mecanism
trebuie sã fie situatã exploataþia agricolã, ca agent sau ca “pol de antrenare”
care sã polarizeze activitãþile din amonte ºi din aval. Agenþii economici,
trebuie sã acþioneze pentru potenþarea acestui pol care produce materia
primã. Potrivit unor calcule 1 unitate de activitate economicã din agriculturã
are efect de antrenare pentru 3-5 unitãþi economice din amontele ºi avalul
acestei ramuri.

d. Agricultura constituie o activitate umanã care pune în miºcare un
ansamblu complex de agenþi economici, factori naturali, mijloace fizice ºi
biologice, organizate în vederea realizãrii unor obiective precise care
variazã combinativ în funcþie de stadiul de dezvoltare a societãþii. Ea se
integreazã din ce în ce mai strâns cu celelalte componente ale economiei,
aceasta constituind o caracteristicã esenþialã a perioadei actuale. O parte
crescândã a producþie se comercializeazã, creºte participarea factorilor de
producþie din afara ramurei, sporesc creditele ºi se diversificã sursele
veniturilor producãtorilor agricoli. Se intensificã relaþiile cu economia
mondialã, o parte tot mai mare a producþiei intrã în circuitul internaþional,
agricultura integrându-se în diviziunea internaþionalã a muncii. Din aceste
considerente, continuând cercetãrile micro-economice, investigaþiile trebuie
sã se ridice de la nivelul micro-economic la cel macro-economic ºi nu numai
de pe poziþiile ramurii, ci al economiei naþionale ºi internaþionale.

e. În gândirea economicã contemporanã se contureazã tot mai mult
tendinþa de a aborda agricultura în cadrul unui ansamblu socio-economic
care s-ar putea circumscrie în trei subansamble: economia agriculturii,
economia agroalimentarã ºi economia ruralã. Subansamblele – agricol,
agroalimentar ºi rural – nu pot fi interpretate decât în raport cu ansamblul
socio-economic de care depind. De aceea pentru a surprinde soluþiile
pentru dezvoltarea obiectivului strategic de securitate alimentarã cercetãrile
abordeazã problematica continuând sã surprindã fenomenele din cele trei
subansamble în cadrul economic ºi social global.

Conceptul de economie agroalimentarã a apãrut în anii `60 ºi el
cuprinde întregul lanþ care concurã la produsul agroalimentar final – din
amontele ºi avalul agriculturii, inclusiv menajul.

Economia agroalimentarã reprezintã cel mai important sector ca
pondere în economia noastrã naþionalã: peste 50% din forþa de muncã
ocupatã ºi peste 50% din produsul intern brut destinat consumului este
cheltuit pentru consumul alimentar.



603

Ca urmare una din problemele fundamentale ale strategiei tranziþiei o
constituie creºterea productivitãþii muncii sociale în sectorul agroalimentar.
Întrucât în prezent în þara noastrã se utilizeazã 10 Kcal pentru a obþine 1
Kcal alimentarã, calea de investigare de urmat este cea deschisã de
Nicholas Georgescu-Roegen, pe care Paul Samuelson îl caracteriza ca
“economistul economiºtilor”, “economistul secolului XXI” ºi anume luarea în
consideraþie a conexiunilor dintre legea entropiei ºi procesele economice.

Caracteristica producþiei agricole o constituie dependenþa de pãmânt,
de spaþiu geografic, pe care s-au constituit zone ºi comunitãþi rurale.
Activitãþile agricole se îmbinã spaþial cu alte activitãþi economice, inclusiv cu
cele de infrastructurã socialã, putându-se vorbi de existenþa unei “societãþi
rurale” cu caracteristici proprii, ca un subansamblu al societãþii globale. De
aceea în câmpul nostru de investigaþii intrã ºi comunitãþile rurale, abordate
în viziunea reformei agrare ºi dezvoltãrii rurale, de satisfacere a tendinþelor
ºi ridicãrii calitãþii vieþii în mediul rural.

f. În sfârºit o ultimã problemã o constituie desfãºurarea spontanã sau
dirijatã a proceselor economice din agriculturã. Abordând aceastã problemã
la reuniunea internaþionalã pe tema “Noi sisteme agroalimentare pentru
þãrile est-central europene ºi URSS”, Daie Hathway aratã cã în problema
tranziþiei agriculturii la economia de piaþã existã unele mituri care pot deveni
obstacole în calea elaborãrii ºi aplicãrii unei politici corespunzãtoare ºi
anume: 1. Guvernul nu joacã nici un rol în economia de piaþã; 2. Guvernul ºi
afacerile economice sunt adversari naturali; 3. Agenþii comerciali pot face
majoritatea lucrurilor pe care le face guvernul ºi chiar mai bine; 4. Afacerile
prosperã pe un teren nesigur într-un sistem de piaþã ºi 5. Guvernul trebuie
sã stea în afara tuturor tranzacþiilor pieþei. Combãtând aceste mituri, pe
baza experienþei din þãrile dezvoltate cu economie de piaþã, el conchide cã
guvernul trebuie sã joace un rol semnificativ în menþinerea unei
macroeconomii stabile, în asigurarea reducerii la minim a imperfecþiunilor
pieþei, în protejarea cetãþenilor ºi a afacerilor economice, împotriva
practicilor de jaf, comerþului necinstit, prietenilor monopolului ºi fraudei.
Rolul guvernului nu este numai acela de a asigura ca pieþele sã funcþioneze
bine, ci ºi acela de protecþie socialã atât a producãtorilor cât ºi a
consumatorilor, preocupare care nu încape în limitele înguste ale intereselor
agenþilor economici1.

                                                          
1 Vezi Dale Hathway, “Mithologies of the Market”, în New Food Systems for Central

Europe and the URSS, published by Dower House Publications on Behalf of
International Policy Council on Agriculture Trade, 1991, p. 133-137.
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Intervenþia guvernului, a statului prin forme ºi mijloace specifice
economiei de piaþã reprezintã o condiþie esenþialã pentru crearea cadrului
necesar manifestãrii interesului ºi spiritului de iniþiativã ºi creativitate al
producãtorilor agricoli, pentru valorificarea resurselor naturale, materiale ºi
umane de care dispune þara noastrã în vederea asigurãrii securitãþii
alimentare. De aici ºi una din preocupãrile cercetãrilor noastre de a elabora
conceptul de parteneriat în dezvoltarea agriculturii ºi a “societãþilor rurale”,
îmbinarea activitãþii organelor guvernamentale ºi neguvernamentale, care
sã creeze condiþiile necesare adeziunii ºi participãrii depline a þãrãnimii, a
întregii populaþii la obiectivele strategice ale tranziþiei la economia de piaþã.

Este vorba de punerea în operã a unui vast câmp de expansiune, cu
caracteristici socio-economice proprii, de un mediu instituþional complex ºi
evolutiv care sã asigure emanciparea participativã a unei lumi care a avut în
istorie un loc pe strapontinã ºi nu în fotoliu.



ORGANIZAREA ªI MECANISMUL DE FUNCÞIONARE
A PIEÞELOR PRODUSELOR ALIMENTARE

Radu PATACHI, director adjunct, coordonator de program,
Anca BERINDEI, cercetãtor principal Institutul de Economie Agrarã

În literatura economicã noþiunea de “piaþã” are o varietate de abordãri,
dar apare întotdeauna ca o relaþie între cerere ºi ofertã. Încercând o sintezã
a noþiunilor ºi definiþiilor întâlnite putem spune cã “piaþa” reprezintã locul de
întâlnire, la un moment dat, a dorinþelor producãtorilor, exprimate prin ofertã
– cu acelea ale consumatorilor – exprimate prin cerere.

Economia de piaþã este acel mod de organizare în care raportul dintre
cerere ºi ofertã determinã principiile de prioritate în producerea bunurilor,
metodele de producþie ºi de organizare a acesteia, persoanele sau
categoria de persoane care au acces la aceste bunuri prin dinamica
preþurilor.

În asigurarea, la nivel naþional, a unui sistem al securitãþii alimentare
un rol principal revine studiului organizãrii pieþelor produselor agricole în
care fundamentarea mecanismelor de funcþionare a acestora ºi stabilirea
unui echilibru între cerere ºi ofertã devin instrumente concrete de acþiune
pentru asigurarea:

− unui nivel de viaþã echilibrat în cadrul comunitãþii rurale;
− unor preþuri rezonabile ºi stabile pentru consumatorii de produse

agroalimentare;
− unei concurenþe loiale ºi eficiente între producãtorii agricoli.
Înainte de a aborda problemele legate de organizarea ºi mecanismele

de funcþionare a pieþelor produselor agricole, vã prezentãm câteva aspecte
de naturã economico-financiarã cu care se confruntã agricultura,
producãtorii agricoli, în acest an.

Dupã anularea succesivã, în douã etape, a tuturor datoriilor unitãþilor
agricole, la un an de la aceste mãsuri, unitãþile respective au acumulat un
volum însemnat de datorii, care greveazã asupra activitãþii economico-
financiare. Aceste datorii s-au constituit, în principal, din credite pentru
cumpãrãri de seminþe, îngrãºãminte ºi pesticide ºi pentru plata lucrãrilor
mecanice efectuate de SMA.
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Excluzând cauzele de ordin natural ºi organizatoric, producþiile ºi
productivitatea scãzute din acest sector, cauze care desigur au influenþat
într-o mãsurã situaþia financiarã a acestor unitãþi, la aceasta a contribuit într-
o proporþie mare creºterea accentuatã a costurilor de producþie, urmare a
“liberalizãrii” preþurilor produselor industriale destinate agriculturii, deci din
amontele acestei ramuri, care au influenþat cheltuielile materiale ale acestor
unitãþi precum ºi creºterii necorelate a salariilor cu aceea a productivitãþii
muncii, fenomen ce a afectat cheltuielile cu munca vie.

În acest sens vã prezentãm câteva exemple sugestive, privitoare la
preþurile principalelor input-uri din amontele agriculturii.

Astfel, preþul de livrare al tractoarelor ºi maºinilor agricole a crescut
de 3-4 ori, fãrã a avea la bazã o îmbunãtãþire a parametrilor calitativi ºi deci
a productivitãþii; tractorul U-445 de la 98 mii lei la 340 mii lei, tractorul U-650
de la 126 mii lei la 490 mii lei, tractorul A 1800 de la 405 mii lei la 1629 mii
lei, combina C-14 de la 192 mii lei la 807 mii lei, combina C-12 de la 347 mii
lei la 889 mii lei, creºteri similare înregistrându-se ºi la celelalte maºini ºi
utilaje agricole.

În aceeaºi perioadã, preþul motorinei a crescut de circa 5 ori, de la
2800 lei/tonã la 13800 lei/tonã, concomitent cu creºterea preþului la piesele
de schimb ºi deci ºi a constului întreþinerilor ºi al reparaþiilor.

Aceste majorãri de preþuri au influenþat în mod direct tarifele lucrãrilor
de mecanizare, tarife care au crescut de 2,5-3 ori. Astfel, tariful pentru arat
un hectar la 30 cm în sol mediu este de 810 lei, comparativ cu 310 lei,
lucrarea de semãnat pãioase costã 210 lei/ha faþã de 160 lei, recoltatul unui
hectar cultivat cu prãºitoare este 685 lei/ha, comparativ cu 265 lei, iar costul
transportului cu o remorcã a crescut de la 70 lei/orã la 200 lei º.a.m.d.

Preþul de livrare la îngrãºãminte s-a majorat substanþial ajungând la
14200 lei/t pentru azot, la 12200 lei/t pentru uree, la 14600-20500 lei/t
pentru superfosfat.

O tonã de îngrãºãmânt complex costã 17400 lei, iar o tonã de furaj
combinat, între 12.000 ºi 14.000 lei.

Toate acestea, precum ºi creºterea celorlalte elemente de cheltuieli,
au condus la majorarea substanþialã a costurilor de producþie din
agriculturã, majorare ce nu a putut fi pe deplin compensatã de majorarea
preþurilor de contractare ºi achiziþie intratã în vigoare odatã cu a doua etapã
a liberalizãrii preþurilor, majorare cuprinsã la principalele produse vegetale ºi
animale între 150% ºi 250% (tabelul 1).

Necorelãrile între preþurile produselor agricole ºi costurile de
producþie aferente apar la majoritatea acestor produse. În acest sens douã
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exemple sunt edificatoare dacã pentru obþinerea unui kg. de carne de
pasãre sunt necesare 2,4-2,7 kg. furaje combinate, ce reprezintã o
cheltuialã de cca. 35 de lei, corespunzãtoare unui preþ de producþie de 45,5
lei/kg la aprox. acelaºi preþ (45-52 lei/kg), pentru obþinerea unui kg. de carne
de porc se cheltuiesc numai pentru hranã 65 de lei aferent unui consum de
4,5 – 4,8 kg. furaje combinate.

În acelaºi timp însã preþurile de vânzare la principalele produse
agroalimentare au înregistrat majorãri cuprinse între 200% ºi 350% (tabelul
2).

De asemenea vrem sã vã supunem atenþiei ºi recorelãri care apar în
raportul dintre preþurile produselor agricole ºi preþul produselor alimentare,
deci între preþurile primite de producãtorii agricoli ºi preþurile plãtite de
consumatori acestor produse necorelãri care apar pe “lanþurile
agroalimentare” ºi care defavorizeazã atât pe producãtor, cât ºi/sau pe
consumator.

Preþul la producãtorul agricol, deci preþul materiei prime reprezintã
între 30% ºi 80% din preþul care-l plãteºte consumatorul acestor produse,
raportul fiind mult mai dezavantajos în producþia vegetalã comparativ cu
producþia animalã având în vedere ºi randamentul la prelucrare a acestor
produse (tabelul 3).

În acþiunea de organizare a pieþelor produselor agroalimentare
trebuie, în primul rând, efectuat un studiu aprofundat referitor la diferitele
elemente ale distribuirii produsului, studiu care are loc prin:

− analiza produsului: natura sa, prezentarea, întrebuinþarea,
avantajele sau/ºi inconvenientele;

− analiza ofertei: organizarea producþiei, studiul produselor
concurente etc;

− analiza cererii actuale:
− în timp (cererea curentã sau sezonierã),
− în spaþiu (localizarea zonelor de consum),
− elasticitatea cererii în funcþie de preþuri,
− ce categorii de consumatori cumpãrã produsul,
− puterea de cumpãrare a acestor consumatori.
Trebuie analizatã ºi cererea potenþialã, adicã aceea a non-

consumatorilor, susceptibili sã devinã consumatori în viitor.
− analiza distribuirii: cum sunt efectuate funcþiile de distribuire, rolul

ºi necesitatea intermediarilor etc.
Toate aceste acþiuni trebuie sã se efectueze prin anchete periodice în

rândul producãtorilor ºi consumatorilor produselor respective.
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În echilibrarea raportului cerere-ofertã, care practic se regleazã pe
piaþã, acolo unde se stabilesc ºi preþurile la produsele agricole ºi care
determinã sau nu, luarea unor mãsuri de susþinere a producãtorilor, pot
apare frecvent situaþii de “rupere” a acestui echilibru.

În acest sens se pot întâlni 4 situaþii care impun soluþionãri diferite ºi
anume:

a) oferta este insuficientã ºi deci trebuie majoratã;
b) oferta este prea mare ºi deci trebuie limitatã;
c) cererea este insuficientã ºi deci trebuie majoratã;
d) cererea este prea mare ºi deci trebuie limitatã;
Aceastã ultimã situaþie este însoþitã, de obicei, ºi de o ofertã

insuficientã, de aceea considerãm cã, în primul rând, trebuie încãrcat sã se
acþioneze, în mod concertat, asupra ofertei de produse agroalimentare,
situaþie specificã ºi agriculturii româneºti.

Toate eforturile pentru ameliorarea distribuirii produselor agricole ºi
realizarea echilibrului dintre ofertã ºi cerere sunt însoþite întodeauna de o
intervenþie a statului asupra preþurilor.

Într-adevãr, experienþa aratã cã aceastã acþiune este indispensabilã
pentru evitarea crizelor sociale grave. Dacã altãdatã statul nu intervenea
decât în perioade de crizã, în prezent, se manifestã o politicã sistematicã de
susþinere a preþurilor, în contextul organizãrii pieþelor agricole.

Considerãm cã ºi agricultura României, angrenatã în procesul trecerii
la economia de piaþã, trebuie sã-ºi adapteze rapid structurile de producþie,
sã organizeze pieþele produselor agricole, sã regleze raportul cerere-ofertã,
în sensul creºterii producþiei ºi productivitãþii, deci a ofertei de produse
agricole ºi agroalimentare; de asemenea, în aceste condiþii, este absolut
necesar sã se instituie un nou sistem de preþuri, care sã îmbine acþiunea de
liberalizare a acestora cu intervenþionalismul puterii publice în susþinerea
prin preþ a producãtorilor agricoli.

Preþurile care trebuie stabilite, în momentul organizãrii pieþelor
produselor agricole, pot fi clasificate în cinci grupe:

− preþuri la nivelul cãrora se stabileºte piaþa, adicã preþurile pe care
trebuie sã le primeascã, în mod normal, producãtorii agricoli;

− preþuri sub nivelul cãrora un produs provenind din terþe þãri nu
poate fi important, în general, egale cu cele precedente, dar
diminuate cu cheltuielile necesare pentru ca produsul sã ajungã pe
piaþã “en gros”;

− preþuri utilizate drept indicatori de alertã ºi care trebuie sã fie
considerate drept minimale, dar care nu implicã, în mod
obligatoriu, intervenþia puterii publice;
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− preþuri de cumpãrare de cãtre organismele de intervenþie,
considerate ca preþuri minime de vânzare, de cãtre producãtorii
agricoli;

− preþuri care încurajeazã financiar producãtorii sã nu mai vândã,
aºa numitele “preþuri de retragere”.

Tabelul nr. 1

Evoluþia preþurilor principalelor produse agricole – (lei)

Denumirea
produsului

UM DCS 69-70/1984
Preþ de contractare pri-
mã ºi de achiziþie medie

D.L. 75/1990
preþ de

producþie

H.G. 191/1991
preþ de

producþie
Grâu tonã 1500 300 2000 5000
Porumb Tonã 1270 530 2400 6000
Floarea soarelui Tonã 2680 720 4000 9500
Soia Tonã 3250 450 6500 12000
Sfeclã de zahãr Tonã 345 205 650 1500
Cartofi de toamnã Tonã 900 120 2000 4000
Carne tineret bovin Tonã viu 11250-18500 27000 48000-53000
Carne porcine Tonã viu 11000-15500 45000-52000
Carne tineret ovin Tonã viu 13500+15500 25000 45000
Carne pasãre Tonã viu 13500 20000 45000-50000
Lapte vacã Hl 250-265 600 1100
Ouã de gãinã Mil buc. 900-1200 1400-1500 2700-2900

Tabelul nr. 2

Evoluþia preþurilor principalelor produse agroalimentare

Denumirea produsului UM DCS 151/1982 HG 239/1991
Pâine albã tonã 8000 18000
Fãinã extra Tonã 5000 17000
Mãlai extra Tonã 4500 13000
Ulei de floarea-soarelui Tonã 18000 40000
Zahãr tos Tonã 15000 32000
Lapte vacã hl 450 1000
Carne de bovine Tonã 43000 100000
Carne de porcine Tonã 37000 90000
Ouã de gãinã Mil buc. 1500-1800 3000-3200
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 Tabelul nr. 3

Raportul dintre preþul produselor agricole
ºi preþul produselor alimentare

Denumirea
produsului

UM Preþ de
produc-
þie (lei)

Randa-
ment
(%)

Preþ de
producþie
recalculat
la randa-
ment (lei)

Preþ cu
amã-

nuntul
(lei)

Raport între
preþul la pro-

ducãtor ºi pre-
þul la consu-

mator (%)
Grâu - fãinã extra tonã 5000 90 5555 17000 32,7
Pâine albã Tonã 5000 80 6250 18000 34,7
Porumb Tonã 6000 90 6665 13000 51,1
Floarea soarelui Tonã 9500 44 21590 40000 54,0
Sfeclã de zahãr Tonã 1500 12 12500 32000 39,1
Lapte de vacã Hl 1100 195 565 1000 56,5
Carne de bovine Tonã viu 38000 54 70370 100000 70,4-77,8

Tonã 42000 77775
Carne de porcine Tonã viu 45000 72 62500 90000 69,4-80,2

Tonã 52000 72220
Ouã de gãinã Mii buc. 2700 100 2700 3000 90,0

2900 2900 3200

O problemã pe termen lung, care se pune þãrilor mediu dezvoltate, în
perioada de tranziþie la economia de piaþã ºi acesta este ºi cazul României,
este alegerea între douã opþiuni fundamentale: liberalizarea preþurilor
produselor agricole ºi protecþia consumatorilor sau subvenþionarea factorilor
de producþie (input – urilor) în cadrul unor preþuri la producãtori fixate într-un
mod stimulativ. De fapt, problema este de a ºti dacã subvenþia input-urilor
poate avea aceleaºi efecte comparabile cu acelea de corecþie a fluctuaþiilor
de preþuri care defavorizeazã sectorul agricol.

Printre opþiunile ce ar susþine subvenþia input-urilor trei sunt
considerate ca principale: încurajarea utilizãrii unui anumit input care se
considerã a fi folositineficient ºi a cãrei folosire ar fi dezavantajoasã dacã
preþul produselor ar fi ridicat;reglarea unor perturbaþii a preþurilorla input-
urile necesare producþiei, când aceasta nu este posibilã prin alte mijloce;
stabilirea unor preþuri interne la un nivel acceptabil la input-urile care sunt
considerate importante, în condiþiile creºterii violente a cursurilor
internaþionale. Când din diverse motive (politice, economice, sociale) trebuie
evitatã sau moderatã creºterea preþurilor la consumator, dar este necesarã
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ameliorarea preþurilor la producãtor, subvenþia input-urilor poate fi
consideratã ca o opþiune raþionalã.

În condiþiile þãrii noastre, când pânã la retehnologizarea agriculturii,
productivitatea ºi implicit producþia agricolã trebuie sã creascã, considerãm
cã nu trebuie renunþat la subvenþia unora din factorii de producþie, într-o
mãsurã moderatã ºi selectivã, cel puþin în perioada imediat urmãtoare.

Creºterea producþiei agricole, implicit a ofertei de produse agricole, va
avea ca efect reducerea preþurilor la consumator, concomitent cu o
îmbunãtãþire sensibilã a aprovizionãrii; în acest context, interesele
producãtorilor ºi consumatorilor de produse agricole devin mai puþin
divergente ºi unii ºi alþii având interesul sã amelioreze productivitatea în
agriculturã.

Aceste mãsuri trebuie însoþite de o liberalizare a preþurilor produselor
agricole, însã o liberalizare gradualã, îmbinatã cu un control din partea
statului în fixarea unor preþuri la produsele de bazã, implicit cu susþinerea
prin preþuri a producãtorilor ºi cu un sistem de subvenþie ºi de protecþie a
consumatorilor, precum ºi cu un sistem financiar, în primul rând fiscal,
riguros ºi obiectiv. De fapt, aceste mãsuri care însoþesc procesul de
liberalizare a preþurilor, de fixare a lor în raport de cerere ºi ofertã, sunt
practicate în toate þãrile dezvoltate cu o economie de piaþã consolidatã.

În România a avut însã loc, în ultimele luni, o liberalizare bruscã a
preþurilor, conform “terapiei de ºoc”, dar care nu a þinut cont de premisele
necesare acestei mãsuri, privatizarea, deci concurenþa între producãtori ºi
un raport echilibrat între cerere ºi ofertã, transformându-se de fapt într-o
majorare de preþuri. Cererea crescutã, urmare a majorãrii substanþiale a
veniturilor populaþiei, nu a putut fi acoperitã decât într-o micã mãsurã de
ofertã, datoritã lipsei accentuate a fondului de marfã; de aceea s-a încercat
limitarea cererii, chiar reducerea ei prin creºterea preþului “ofertei”, deci prin
mãsuri prohibitive, ceea ce însã nu a fãcut decât sã scadã puterea de
cumpãrare a majoritãþii populaþiei ºi sã se orienteze cererea spre produsele
încã ieftine, ºi aºa destul de ridicatã, în condiþiile în care la un leu în
circulaþie, fondul de marfã reprezintã 9 bani.

În aceste condiþii în agriculturã, principalele probleme cu care se
confruntã organele de decizie ºi care necesitã o rezolvare cât mai rapidã
sunt urmãtoarele:

− aplicarea urgentã a Legii fondului funciar, care statueazã dreptul
de proprietate asupra pãmântului dând astfel câmp de acþiune
privatizãrii în agriculturã ºi concurenþei între producãtorii agricoli;
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− în scopul creºterii productivitãþii ºi producþie agricole, se impune
subvenþionarea, cel puþin în viitorul apropiat, a producãtorilor
agricoli, fie în mod direct prin subvenþionarea unora din input-urile
agricole ºi acordarea unor avantaje financiare, fie în mod direct fie
în mod indirect prin sistemul de creditare (credite în condiþii
avantajoase, pe termen lung, cu dobânzi reduse sau scutite de
dobânzi în primii ani de la acordare) ºi prin sistemul fiscal (reduceri
parþiale sau scutiri de impozite pe venit la produsele la care se
intenþioneazã creºterea puternicã ºi rapidã a randamentelor, în
special plantele tehnice ºi producþia animalã);

− în condiþiile liberalizãrii totale a preþurilor în perioada imediat
urmãtoare când oferta de produse se va situa încã sub nivelul
cererii, ceea ce de fapt înseamnã o creºtere puternicã a preþurilor
la majoritatea produselor agricole ºi agroalimentare, este absolut
necesarã subvenþionarea consumatorilor prin sistemul plãþilor
compensatorii, a indexãrii salariilor etc., îmbinatã cu o largã
protecþie socialã;

− deoarece prin retehnologizarea agriculturii ºi creºterea
productivitãþii în acest sector este probabil ca oferta de produse
agricole sã creascã, concomitent cu scãderea cererii, urmare a
liberalizãrii preþurilor, se impune cu stringenþã pregãtirea unor
mãsuri la nivel naþional, de organizare a pieþelor produselor
agricole, de reglare eficientã a raportului cerere-ofertã ºi de
susþinerea prin preþuri a producãtorilor din agriculturã.

BIBLIOGRAFIE

1. Albertini, Jean-Marie, Les rouages de l`économie nationale, Editions
Economie et Humanisme, Paris, 1988

2. Tournier, Jean, Les bases économiques et humaines de l`activité agricole,
Edition Technique et Documentation, Paris, 1984

3. xxx, Politiques nationals et échanges agricoles, OCDE, Paris, 1987
4. xxx, Anuarul statistic al României, 1990
5. xxx, Buletinele Comisiei Naþionale pentru Statisticã, 1990-1991.



FORMAREA NOILOR STRUCTURI  AGRARE:
PLURALISMUL FORMELOR DE PROPRIETATE

ªI AL EXPLOATAÞIILOR AGRICOLE

Constantin BOLOCAN, coordonator de program,
Institutul de Economie Agrarã

Problema structurilor economice, privitã ca un mod de organizare a
unui sistem economic, a societãþii, în general, într-o perioadã datã, frãmântã
gândirea economicã de multã vreme. Procesul de formare a structurilor
economice este complex ºi dinamic, fiind specific orânduirii sociale în care
este cantonat. Reformele legislative care au modificat profund structurile
dintr-un ansamblu au durat mulþi ani ºi nu întotdeauna au fost complete ºi
adecvate.

Agricultura, ca un element macrostructural al unui ansamblu
economic a suferit mutaþii structurale de-a lungul timpului, statuate de
reformele agrare, atât în România cât ºi în alte þãri. “Dupã patru decenii de
la cel de-al doilea rãzboi mondial, agricultura europeanã a trecut prin
transformãri mai profunde decât în orice perioadã a istoriei moderne”,
afirmã Dr. Littman, expert FAO1.

Tot acelaºi autor încercând sã defineascã conceptul de structurã
agrarã constatã cã “este destul de complicatã stabilirea unei definiþii stricte
a structurii agrare”. S-a convenit, însã, utilizarea acestui termen într-un sens
mai larg, adicã nu numai referitor strict la structurile gospodãriilor agricole ci
ºi pentru structurile de producþie, inclusiv tehnicile de producþie, aspectele
regionale, cum ar fi poziþia agricolã diferitã în contextul unor zone variate.
Alãturi de acestea trebuie luate în considerare ºi aspectele sociale ºi cele
de altã naturã.

Riscând o definiþie, am putea denumi structura agrarã ca un
ansamblu de relaþii de producþie precum ºi componentele sale
fundamentale într-o etapã determinatã a dezvoltãrii agriculturii unei
societãþi. Conceptul de structurã agrarã se grefeazã în principal pe trei
aspecte:

                                                          
1 “The Dinamics of Agrarian Structures in Europe”, Food and Agricultural Organization of

the United Nations, Rome 1988.
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1. Structura exploataþiilor (mãrime, numãr, situare geotopograficã,
forma de proprietate).

2. Structura de producþie (gradul de specializare ºi tehnicile de
producþie).

3. Structura zonalã (localizarea în cadrul zonei – regiunii,
diferenþierea exploataþiilor dupã condiþiile naturale).

Mutaþiile în structurile agrare europene au fost marcate de reforme
funciare sau de programe de consolidare funciarã. Acestea au reprezentat
un întreg complex de mãsuri politice care au influenþat structurile agrare, în
completare la condiþiile climatice, topografice, istorice ºi general economice.
Din aceastã cauzã, o evoluþie realã a eficienþei mãsurilor specifice pare
imposibilã la nivelul întregii agriculturi europene.

Dezvoltarea economicã globalã într-o þarã datã va exercita o influenþã
aproape decisivã asupra dinamicii structurilor agrare. Unele þãri europene
au încercat sã direcþioneze dezvoltarea structurilor agrare, fie prin mãsuri
legale ºi sisteme de credit (Italia), prin reforme funciare radicale (Ungaria,
Polonia) fie prin politici de preþuri ºi subsidii (RFG, Norvegia). Pe scarã mai
largã, în toate þãrile s-au implementat în final mecanisme ale pieþei libere cu
acþiuni de planificare intitulate directive guvernamentale.

În general, þãrile cu economie de piaþã au introdus mecanisme de
control legislativ mai stricte (limitarea fermei zootehnice a dozelor de
îngrãºãminte naturale, a preþurilor ºi subvenþiilor la unele produse) în timp
ce þãrile foste socialiste au întãrit formarea de preþuri bazate pe influenþele
pieþei, atât pentru outputurile cât ºi inputurile cât ºi pentru inputurile agricole.
Situaþia economicã ºi dezvoltarea globalã au o influenþã decisivã asupra
efectului diverselor mãsuri luate pentru îmbunãtãþirea structurilor agrare.

În România, în procesul transformãrilor structurale în viaþa economicã
ºi socialã, se porneºte de la moºtenirea unei economii supercentralizate, ºi
etatizate, ineficientã ºi necompetitivã.

Agricultura, ramurã primordialã a acestei economii, este structuratã
pe patru forme de proprietate: de stat, cooperatistã, mixtã ºi privatã.
Proprietatea de stat, aflatã în administraþia unitãþilor de stat, reprezinta 20%
din fondul funciar, 75% din fondurile fixe din agriculturã; proprietatea
cooperatistã reprezenta 67% din fondul funciar ºi 21% din fondurile fixe, iar
proprietatea privatã, 13% din fondul funciar ºi 4% din fondurile fixe.

Dupã menþionarea erorilor care au marcat dezvoltarea agriculturii timp
de peste 30 de ani, autorul s-a referit la procesul complex de restructurare a
acestei ramuri care trebuie realizat nu întorcându-ne la trecutul nostru
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îndepãrtat ci plasându-ne în cerinþele prezentului ºi viitorului agriculturii.
Privatizarea, la sfârºitul secolului XX înseamnã altceva decât însemna
reforma agrarã din 1945. Costul unei reorganizãri cu faþa la trecut este nu
numai enorm dar ºi fãrã viitor, punând în pericol asigurarea hranei
poporului.2)

Remodelarea structurilor agrare trebuie sã se facã pe fondul
renaºterii simþului de proprietate la þãrani, îmbinat cu utilizarea
prerogativelor progresului tehnic din agriculturã. Acest concept se va realiza
printr-un proces de privatizare îmbinat cu dezvoltarea procesului amplu ºi
real al cooperaþiei ºi serviciilor în agriculturã.

În acest sens se simte nevoia urgentã de schimbãri radicale
structurale care sã legifereze raporturile judicioase între proprietatea publicã
ºi cea particularã în vederea înscrierii agriculturii într-o economie bazatã pe
principiile economiei de piaþã.

În prezent, s-a elaborat ºi votat Legea fondului funciar, care trebuie sã
facã parte dintr-un “cod agrar” ce va cuprinde ºi Legea cadastrului funciar,
Legea organizãrii ºi încurajãrii exploataþiilor agricole, Legea cooperaþiei în
agriculturã, Legea arendei, Legea impozitelor agricole etc. Legea fondului
funciar care are o deosebitã importanþã ºi mari implicaþii economice, politice
ºi sociale în viaþa satului, se bazeazã pe dreptul de proprietate asupra
pãmântului adus de membrii cooperatori ca aport la înscrierea lor în
cooperativa agricolã de producþie. Acest drept de proprietate cuprinde cele
patru laturi ale proprietãþii în general: posesia, folosinþa, dispoziþia ºi
uzufructul. Prin acestea se înþelege automat dreptul de moºtenire, de
donaþie, de vânzare-cumpãrare. Condiþia sine qua non este ca pãmântul sã
fie muncit, conservat ºi ameliorat. De asemenea un alt principiu înscris în
lege este acordarea de terenuri agricole tuturor cooperatorilor chiar dacã nu
au adus pãmânt la înfinþarea CAP, celor care vor sã se stabileascã la sate
ºi sã-ºi întemeieze o gospodãrie ruralã (în special tinerilor).

În unele zone, datoritã întârzierii apariþiei legii, ºi-a fãcut loc arbitrariul
ºi haosul (împãrþirea terenurilor CAP, efectivelor de animale etc.) în prezent
iau naºtere tensiunii între foºtii cooperatori ºi moºtenitorii de drept de la
oraºe, precum ºi între cei care au avut sau nu pãmânt. Aceste situaþii limitã
trebuie repuse pe un fãgaº normal, legiferat.

Legea organizãrii ºi încurajãrii exploataþiilor agricole este la fel de
importantã ca Legea fondului funciar pentru cã întregeºte noþiunea de
proprietate în agriculturã.

                                                          
2) Letiþia Zahiu, “Agricultura la rãspântie”, art. în Ziarul “Azi”, 28.V.1990.
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Dacã situaþia pãmântului – principalul mijloc de producþie – este
reglementatã prin legea funciarã, situaþia proprietãþii asupra celorlalte
mijloace de producþie trebuie rezolvatã printr-o lege cu caracter
organizatoric. De data aceasta, principiul care trebuie respectat în
recunoaºterea ºi repartizarea cotei – pãrþi din patrimoniul CAP pentru
fiecare cooperator este aportul adus în decursul timpului (zile muncã).
Aceastã repartizare se va face pe baza unei metodologii de reevaluare a
patrimoniului agricol al fiecãrei unitãþi agricole, mai puþin pãmântul. De
asemenea, aceastã lege va reglementa ºi statua fiecare formã de
organizare în parte: regii autonome, societãþi comerciale în agriculturã,
gospodãrii agricole familiale, care pot fiinþa independent sau în asociaþie
precum ºi exploatarea în arendã. De asemenea, aceastã lege trebuie sã
reglementeze raportul exploataþiei vis-a-vis de fermele de tip service din
agriculturã (mecanizarea, chimizarea, irigaþiile), sã precizeze sistemul de
creditare ºi impozitare, sistemul de pensionare, sistemul de subvenþii pentru
producþia agricolã. Fãrã aceastã lege, restructurarea agriculturii nu poate
avea loc.

Dacã pânã acum structurile agrare funcþionau într-o piramidã cu baza
în sus, se impune ca acest edificiu economic ºi social sã fie aºezat pe
soclul firesc, ºi anume pe exploataþiile agricole bazate pe proprietatea
privatã ºi publicã.

Structurile agrare sunt ºi vor fi subordonate scopurilor principale ale
structurilor agrare în mod special asigurãrii cu alimente a populaþiei la o
calitate corespunzãtoare ºi la preþuri rezonabile, care sã asigure în acelaºi
timp venituri comparabile producãtorilor.

Datoritã progresului tehnic ºi dezvoltãrii economice, statul va trebui sã
implementeze politici agrare în cadrul cãrora schimbãrile structurale vor
ocupa un loc central. Considerãm cã structurile agrare vor reprezenta
factorul cheie în evoluþia socio-economicã a mediului rural. În viitor în
agriculturã se va schimba raportul dintre proprietatea publicã ºi proprietatea
privatã în favoarea celei din urmã.

Proprietatea statului în agriculturã, în perioada de tranziþie, se
reorganizeazã pe principiile societãþilor agricole comerciale, având ca
unitate de bazã ferma. Numãrul acestora va creºte în timp ce suprafaþa lor
se va diminua (de la 1000-1500 ha cât au acum la 300-500 ha în
perspectivã). Desigur, dimensiunea fermelor va fi ca ºi pânã acum
influenþatã de zona ruralã unde sunt situate ºi de specificul ºi profilul lor.
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În perspectivã se întrevede o amplã practicare a sistemului de arendã
(în Franþa ºi Belgia, mai mult de jumãtate din terenurile agricole sunt
exploatate în arendã). Legea arendei va trebui sã creeze un cadru juridic
încurajator în aceastã privinþã facilitând creditarea ºi scutirea de impozite, în
primii ani, în vederea extinderii acestui sistem.

În ceea ce priveºte structurile de producþie, dupã cum am arãtat,
proprietatea de stat a beneficiat de o înzestrare economicã ºi tehnicã
superioarã ºi care va permite ºi pe viitor o dezvoltare mai rapidã a tehnicilor
de producþie ºi un grad mai ridicat de specializare.

Bazându-ne pe evoluþia în timp a proprietãþii publice din multe þãri
europene putem afirma cã în perspectivã aceastã formã de proprietate se
va diminua considerabil.

Staþiunile de mecanizare a agriculturii au perspectiva reorganizãrii în
societãþi comerciale pe acþiuni sau pot vinde tractoarele ºi maºinile agricole
producãtorilor individuali sau asociaþi, rãmânând numai cu rol de reparaþii.
De asemenea o formã care se întrevede a se extinde este cooperativa de
tip service pentru mecanizare, chimizare, transporturi, îmbunãtãþiri funciare.
Aceste cooperative vor veni în sprijinul producãtorilor agricoli individuali,
degrevându-i de activitãþile care au grad ridicat de specializare, ºi totodatã,
un cost ridicat (dacã ar fi executate individual). Nu este exclusã nici
posibilitatea închirierii tractoarelor ºi maºinilor agricole.

Proprietatea privatã în agriculturã, care va avea o pondere
precumpãnitoare în fondul funciar, se va baza pe exploataþia agricolã
familialã ce ia naºtere prin reconstituirea proprietãþii foºtilor cooperatori ºi nu
numai, conform Legii fondului funciar.

Vom asista la început la douã tendinþe, pe de o parte de renaºtere a
simþului de proprietate, iar pe de altã parte de reþinere faþã de orice formã
de “comun”, ºi aceasta datoritã neîncrederii ºi totodatã lipsei de capital ºi a
mijloacelor de producþie. Cu timpul realitatea va infirma sau confirma
formele de organizare. Oricum, încã de pe acum se contureazã douã forme:
exploataþii agricole familiale independente ºi exploataþii organizate asociativ.
Aceste forme se regãsesc în toate þãrile apusene. De asemenea, pornind
de la experienþa acestor þãri, preconizãm proliferarea fenomenului de
cooperaþie ce se va impune ca o necesitate în lupta pentru supravieþuire.
Astfel, scenariile proiectate de colectivul nostru, bazate ºi pe experienþa
þãrilor cu o agriculturã competitivã, ne conduc la ideia viabilitãþii
exploataþiilor agricole familiale ca membre în cooperative de aprovizionare,
desfacere, mecanizare, chimizare, transport sau în asociaþii agricole propriu
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zise. Aceste cooperative ºi asociaþii au la bazã inviolabilitatea proprietãþii
private ºi se organizeazã pe baza liberului consimþãmânt.

Procesul de cooperare, în diferite secvenþe pe fluxul tehnologic
(aprovizionare, valorificare, service, credit) sau în mod integrat, cu aspecte
negative ºi pozitive va asigura în continuare cadrul optim al dezvoltãrii
relaþiilor de proprietate, pe fondul utilizãrii prerogativelor progresului tehnic
în agriculturã.

În ceea ce priveºte mãrimea acestor exploataþii familiale rezultate ca
urmare a aplicãrii Legii fondului funciar, ea va fi cuprinsã între 0,5-10 ha.

Dupã unele calcule fãcute de colectivul nostru, media suprafeþelor ce
vor reveni pe o familie este de aproximativ 2 ha agricol ºi respectiv 1,5 ha
arabil în continuare cota cea mai ridicatã o va atinge judeþul Constanþa cu
6,9 ha teren agricol ºi 6,2 ha teren arabil în judeþul Mureº, media pe familie
riscã sã fie mai micã decât limita de 0,5 ha prevãzutã de lege.

Aceste exploataþii familiale vor cunoaºte o dezvoltare diferitã, datoritã
condiþiilor geografice ºi agropedologice diferite, datoritã acumulãrilor
(capitalului) inegale cu care pornesc, precum ºi priceperii ºi dãruirii diferite a
proprietarilor. Unele vor deveni neviabile, ºi atunci vor avea trei posibilitãþi:
sã fie vândute, sã fie arendate sau sã se asocieze. În urma acestor opþiuni,
mãrimea exploataþiilor va creºte iar numãrul lor va scade. Este posibil ca sã
asistãm la un fenomen de reîntoarcere a populaþiei în mediul rural, fie de
nevoie (vezi fenomenul ºomaj) fie atraºi de posibilitatea obþinerii de profituri
mai mari într-un mediu nepoluant.



EXPLOATAÞIA AGRICOLÃ
FAMILIALÃ ªI COOPERAÞIA

- VIABILITATE ªI COMPETITIVITATE -

Eugen BURCEA, cercetãtor principal, Institutul de Economie Agrarã

Exploataþia agricolã privatã care poate dispune iniþial de o suprafaþã
cuprinsã între 0,5 ºi 10 ha echivalent arabil1 este confruntatã inevitabil cu
insuficienþa mijloacelor de producþie. Din aceastã cauzã precum ºi datoritã
unor împrejurãri legate de zonã, profilul de producþie, gradul de comasare a
parcelelor, regimul de culturã (irigat-neirigat), distanþa faþã de centrele de
aprovizionare-consum º.a. exploataþiile agricole private vor prezenta o mare
diversitate din punct de vedere al potenþialului productiv ºi fãrã sprijinul
statului, riscã sã nu poatã face faþã – mai ales în aceastã perioadã de
tranziþie – marilor probleme cu care sunt confruntate. Având ca principalã
sursã potenþialul de muncã manualã a familiei, exploataþia are toate ºansele
sã reuºeascã în mãsura în care veniturile realizate în activitãþile agricole (ºi
locale) vor fi comparabile cu cele ale unei familii din mediul urban.

Viabilitatea fermei familiale depinde de o mulþime de factori interni,
mai ales exteriori exploataþiei, de competitivitatea pe piaþã a produselor pe
care aceasta le realizeazã ºi de rezultatele finale obþinute. Cãile prin care
fermierul îºi poate majora veniturile sunt:

− extinderea activitãþii pe noi terenuri (cumpãrate, arendate,
moºtenite etc.);

− îmbunãtãþirea structurii de producþie în favoarea activitãþilor cu
rentabilitate ridicatã;

− intensificarea producþiei ca urmare a majorãrii alocãrilor de factori,
pânã la pragul optimului economic;

− dezvoltarea activitãþilor care, în condiþiile integrãrii pe produs, nu
necesitã teren (aviculturã, creºterea porcinelor);

− prelungirea procesului de producþie în aval (sortare, prelucrare
etc.);

− sã caute ocupaþii complementare în afara fermei, cât mai aproape
de domiciliu;

                                                          
1 Legea fondului funciar nr. 18/1991.
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− sã se asocieze cu alþi fermieri ºi sã coopereze pentru a beneficia
de avantajele introducerii progresului tehnic (asolament,
executarea lucrãrilor pe spaþii mari, procurarea ºi utilizarea
economicã a maºinilor ºi utilajelor necesare, aprovizionarea ºi
valorificarea producþiei etc.) în condiþii economice.

Viabilitatea ºi competitivitatea exploataþiei familiale poate fi
considerabil potenþatã prin asociere ºi cooperare.

Problema cooperaþiei în sânul þãrãnimii nu este de datã recentã. Ea a
preocupat gândirea economicã mondialã încã din secolul trecut1. În þara
noastrã, în perioada dintre cele douã rãzboaie mondiale, evidenþiem
contribuþiile deosebite aduse teoriei ºi practicii cooperatiste de economiºti
ca Gramoslav Mladenatz2, Chiriþescu – Arva, V. Madgearu etc.

În þãrile vest-europene, cooperarea reprezintã una din formele
principale de a opera tranziþia de la o structurã agricolã caracterizatã prin
exploataþii de mici dimensiuni ºi puþin specializate, spre inteprinderi
specializate de mari dimensiuni. S-ar putea deduce cã odatã terminatã
tranziþia, aceastã formã de organizare ar trebui sã disparã dar, cum ajustarea
este permanentã, dacã obiectul ºi funcþionarea unei asociaþii sunt necores-
punzãtoare vor apare noi obiective ºi modalitãþi de gestiune, pe mãsura
cerinþelor progresului tehnic în acest sens, cooperarea ºi asocierea – în
care unele regrese de moment pregãtesc noi expansiuni promiþãtoare în viitor
– rãmân cerinþe permanente ale evoluþiei spre structuri agricole mai eficiente.

Paralel cu dezvoltarea asociaþiilor de agricultori se dezvoltã ºi
întreprinderile private anexe ale agriculturii, mai ales prin acþiuni
complementare decât concurenþiale. Reuºita cooperãrii în anumite domenii
incitã la cãutarea de noi forme a asociaþiilor de grup ºi în alte domenii ale
activitãþilor agricole.

Dezvoltarea progresului tehnic ºi diviziunii muncii în cadrul societãþii
globale, mereu mai complexe, se accentueazã din momentul în care
funcþiunile producãtorului ºi cele ale comerciantului tind sã se separe net
una de cealaltã, adicã din momentul în care autoconsumul înceteazã sã mai
fie regulã ºi devine excepþie.

Dezvoltarea diferitelor forme de cooperare ºi asociere a fost stimulatã
de stat prin credite, subvenþii, facilitãþi fiscale ºi asistenþã tehnicã. Ele au la
bazã cauze obiective, tehnice, sociale ºi instituþionale.

                                                          
1 Pe plan mondial meritã amintiþi în acest sens: Plokboy, Owen, Schultze-Delitzsch,

Hass, Raiffeisen, Luzzatti, Wollemborg º.a
2 Gramoslav Mladenatz: Historie des Doctrines cooperatives, Les presses universitaires

de France, Paris, 1933.
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În România a existat o amplã existenþã în domeniul cooperatist
susþinutã de teorii bine fundamentate ºi de reglementãri juridice: 1903 –
“Legea bãncilor populare sãteºti ºi a Casei Centrale”, 1928 – “ Codul
cooperaþiei”, 1929 – “Legea pentru organizarea cooperaþiei” cu modificãri în
1933 ºi 1935.

Pe baza experienþei mondiale ºi a tradiþiilor din þara noastrã se pot
intui acþiuni de cooprare ºi asociere atât în producþia agricolã propriu-zisã,
cât ºi în amonte cât ºi în aval de ea îmbrãcând forme de asociere simplã –
cu un numãr redus de participanþi ºi obiective mai modeste sau forme mai
complexe: societãþi agricole (fãrã caracter comercial)1 ºi societãþi
comerciale, mai mult sau mai puþin specializate.

Reglementãrile legale în vigoare prevãd cã formele de asociere
simple sunt asocierile pe bazã de înþelegere între douã sau mai multe familii
având ca scop exploatarea terenurilor agricole, creºterea animalelor,
aprovizionarea, depozitarea condiþionarea, prelucrarea ºi vânzarea
produselor, prestarea unor servicii, precum ºi alte activitãþi.

Principalele domenii de cooperare pot viza: informarea ºi orientarea
producãtorilor agricoli, asigurarea creditelor aprovizionarea tehnico-
materialã, utilizarea mijloacelor mecanice, întrajutorarea cu forþã de muncã,
folosirea în comun a spaþiilor de producþie, cooperãri în producþia vegetalã
ºi animalã, prelucrarea ºi valorificarea produselor.

Informarea ºi orientarea producãtorilor agricoli se poate realiza prin
crearea unor “Centre de management ºi gestiune economicã”2 care pornind
de la studii de marketing, cunoaºterea condiþiilor locale de producþie ºi
legislaþia în vigoare, sã elaboreze ºi sã ofere beneficiarilor variante
tehnologice pentru toate activitãþile pretabile în zonã, din a cãror combinare
sã rezulte variante optime de structurã ale producþiei, pe diferite module de
suprafaþã. Fie cã este organizat din iniþiativa specialiºtilor, ca asociaþie
profesionalã independentã care oferã servicii, sau ca asociaþie a
producãtorilor agricoli care în funcþie de propriile nevoi angajeazã specialiºti
cu înaltã calificare, “centrul poate asigura asistenþa tehnicã de specialitate,
pregãtirea ºi informarea agenþilor economici în colaborare cu direcþia
agricolã ºi institutele de cercetãri de profil, bãnci, etc; fiind conectat la
mijloacele moderne de informare ºi prelucrarea datelor. Cel puþin în primii
ani de funcþionare plata specialiºtilor ºi acoperirea tuturor cheltuielilor legate
de activitatea “centrului” trebuie sã fie suportatã de la bugetul statului, fãrã
                                                          
1 Legea nr. 36/1991 privind societãþile agricole ºi alte forme de asociere în agriculturã.
2 Pe raza fostelor staþiuni pentru mecanizarea agriculturii.
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însã ca acesta sã fie subordonat pe linie administrativã organelor puterii
locale, sau centrale.

Asigurarea creditelor necesare activitãþilor curente ºi de investiþii se
poate realiza atât prin apelarea la diferite bãnci cât ºi prin crearea unor
cooperative proprii de credit organizate pe principiul caselor de ajutor
reciproc, la nivel de sat, grupe de comune, etc. Întreaga activitate se
desfãºoarã pe bazã de statut ºi are un caracter nelucrativ.

Aprovizionarea tehnico-materialã, în special cu factori de producþie ºi
în secundar cu alte bunuri de folosinþã îndelungatã, se poate realiza în
cadrul diferitelor asociaþii, dar ºi prin organizarea de cooperative
specializate în care membri cooperativei participã cu un fond fix de rulment,
pe familie. Se þine evidenþa cheltuielilor efectuate pe fiecare cooperator ºi la
sfârºitul anului, din profitul net realizat i se acordã o cotã proporþionalã cu
suma cheltuielilor efectuate. Sistemul stimuleazã intensificarea producþiei
prin alocãri suplimentare de factori ºi favorizeazã familiile cu un numãr mai
mare de membri.

Utilizarea în comun a tractoarelor ºi maºinilor agricole. Dacã fermierii
apreciazã cã nu sunt serviþi în mod convenabil de secþiile de mecanizare ale
“AGROMEC”, sau de eventualii întreprinzãtori privaþi care presteazã lucrãri
mecanice ºi ar fi mai economic sã cumpere în coproprietate unele mijloace,
ei se vor putea constitui în mici asociaþii de câteva familii. În timp ce
producãtorul agricol va dori sã aibã propriul sãu tractor, maºinile agricole de
uz curent vor continua sã fie deþinute în coproprietate, sau vor trece în
proprietatea individualã a asociaþilor, care vor continua sã practice
întrajutorarea.

Întrajutorarea cu forþã de muncã se poate extinde de la formele
tradiþionale (conducerea turmelor la pãºune, efectuarea unor lucrãri în
vârfuri de campanie, construcþia de locuinþe, etc.), pânã la înfiinþarea
plantaþiilor, efectuarea tãierilor ºi tratamentelor în cadrul unor asociaþii
simple, bazate pe înþelegeri între familii, sau a unor forme mai evoluate. S-
ar putea imagina o cooperativã, o asociaþie sau “Bancã de muncã”,
organizatã la nivel de sat sau comunã, care sã negocieze la începutul
anului tarifele pentru executarea lucrãrilor manuale - de comun acord cu
membrii asociaþi – sã centralizeze solicitãrile ºi ofertele, zilnice sau
sãptãmânale, de forþã de muncã ºi sã þinã evidenþa prestãrilor efectuate
urmând ca stingerea datoriilor dintre asociaþi sã se facã periodic, la sfâºitul
fiecãrei campanii, în lei.

Folosirea în comun a grajdurilor ºi a altor mijloace fixe ale fostelor
unitãþi agricole cooperatiste poate genera asociaþii simple, societãþi agricole
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sau societãþi comerciale de producþie pentru creºterea vacilor de lapte,
îngrãºarea taurinelor ºi ovinelor, a puilor de carne sau a pãsãrilor pentru
ouã, a porcilor în circuit închis sau de prestare a unor servicii (tâmplãrie,
confecþii metalice, fierãrie etc.).

În producþia vegetalã cooperãrile se pot concretiza în asociaþii simple
societãþi agricole sau comerciale pentru producerea de furaje, legume,
fructe, struguri, organizarea de asolamente etc., cu executarea mecanizatã
a anumitor lucrãri în cadrul fluxului tehnologic, aprovizionarea, preluarea ºi
prelucrarea în comun a producþiei rezultate conform înþelegerilor. Anumite
lucrãri manuale pot fi executate direct de producãtorul agricol dar ºi în
cooperare cu alþi asociaþi.

În producþia animalã acþiunile de cooperare vizeazã stabilirea celor
mai eficiente legãturi între exploatanþii angricoli specializaþi cât ºi ceilalþi
agenþi economici. Ele constau adesea în legãturi stabilite pe baze
contractuale între producãtorii de pui de carne ºi pãsãri de ouã, cu
producãtorii de pui de o zi; între crescãtorii de porci la îngrãºat ºi
producãtorii de purcei; între crescãtorii de bovine ºi ovine adulte ºi cei care
se ocupã cu îngrãºarea tineretului; între crescãtorii de animale ºi fabricile de
nutreþuri concentrate, alþi furnizori ºi beneficiari.

Cooperarea în materie de prelucrare – valorificare, dã posibilitatea
producãtorilor agricoli sã-ºi valorifice în mod eficient produsele obþinute – pe
piaþa internã ºi externã, solicitate în loturi mari, omogene, de calitate,
ambalate ºi pãstrate în condiþii optime – fiind în acelaºi timp de o activitate
dificilã ºi ineficientã care-i depãºeºte.

Asocierea ºi cooperarea nu reprezintã singura cale de introducere a
progresului tehnic în toate cazurile ºi pentru toate problemele care se pun
agriculturii în procesul de dezvoltare; existã încã multe alte forme pornind
de la serviciile publice ºi pânã la întreprinderile private care lucreazã în
colaborare cu fermierii.

Tendinþa transferului de responsabilitãþi individuale, asumate iniþial de
agricultori, în profitul altor agenþi economici ºi îndeosebi în cel al
cooperativelor sau asociaþiilor de agricultori pare sã fie într-adevãr un
corolar al dezvoltãrii economice.

Orice întârziere în constituirea asociaþilor voluntare în baza Legi so-
cietãþilor agricole ºi a altor forme de asociere, va genera în viitor greutãþi în
comasarea terenurilor ºi în obþinerea unor rezultate sub posibilitãþile reale.



MODELAREA ECONOMICÃ ÎN GESTIUNEA
EXPLOATAÞIEI  AGRICOLE

Cornelia SCUTARU, coordonator de program,
Institutul de Economie Agrarã

Necesitatea unei adaptãri rapide la exigenþele pieþei ºi ale mediului,
incertitudinile asupra preþurilor factorilor de producþie ºi a produselor
agricole pun probleme noi exploataþiilor agricole, legate de posibilitãþile de
supravieþuire într-un mediu economic diferit. Problema de bazã a gestiunii în
agriculturã este “cum se poate construi o strategie” financiarã, comercialã,
de investiþii, în condiþiile existenþei unor puternice ambiguitãþi asupra cãii de
urmat, a creãrii treptate a obiºnuinþelor de a sesiza la timp oportunitãþile sau
adversitãþile, precum ºi semnalele pieþei ºi ale mediului economic extern,
determinate de programe guvernamentale sau neguvernamentale,
susceptibile sã influenþeze piaþa agricolã.

Pentru o abordare realistã, aceste condiþii impun o revizuire a modului
de a concepe întreprinderea (exploataþia) ºi decidentul, rolul ºi posibilitãþile
lor de activitate. Ele ne impun, de asemenea, o revizuire a modului de a
concepe un demers informatic ºi modelele care susþin decizia.

1. Probleme de decizie

Orice proces decizional debuteazã prin formularea unei “probleme de
decizie” (1). Decizia înseamnã alegerea unei anumite alternative de
rezolvare a problemei respective. Indiferent de natura lor, deciziile se
bazeazã pe informaþii al cãror ansamblu formeazã un “model mental” care-i
permite decidentului judecarea problemei respective ºi alegerea unei
alternative decizionale.

În funcþie de tipul de informaþie de care dispune decidentul cu privire
la problemele de decizie, acestea pot fi clasificate în:

− probleme bine structurate, curente, repetabile, care dispun de
informaþii cuantificabile;

− probleme slab structurate, irepetabile, informaþiile disponibile
având un anumit grad de incertitudine, care poate fi mãsurat prin
probabilitatea de apariþie;
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− probleme nestructurate pentru care nu existã informaþii sau
acestea au un caracter vag, intuitiv.

Problema de decizie trebuie înþeleasã ºi abordatã în contextul
propriului ei sistem. Abordarea sistemicã a problemelor de decizie, în sensul
lui Churchman (3) presupune cã sistemul care include problema, include
toate componentele structurale ce interacþioneazã cu problema de decizie
formulatã.

2. Modelarea în procesul decizional

Toate deciziile conºtiente sunt luate pe bazã de modele: ele ajutã la
înþelegerea problemei, la evaluarea consecinþelor unei decizii. Conceptele
mentale ale decidentului despre o anume situaþie reprezintã modelul –
explicit sau implicit – pe care-l foloseºte pentru a lua decizii. Modelul mental
poate fi pãrtinitor, neclar, inexact, incomplet sau chiar eronat, ceea ce se
reflectã în conþinutul ºi consecinþele deciziei luate.

Un model este o paradigmã, o descriere ºi o explicaþie a raporturilor
dintre fiecare parte a problemei ºi ansamblu, sau raporturilor dintre
problemã ºi mediul acesteia (2).

Modelele manageriale au rolul de a formaliza ºi concretiza modelele
mentale utilizate ca sprijin în luarea deciziilor.

Un model managerial este o reprezentare cantitativã a unei probleme
decizionale, care include toate componentele semnificative pentru scopul
urmãrit.

Modelele manageriale pot lua forme cantitative, matematice sau
grafice, pot utiliza tehnicile de gestiune pe calculator cu toate facilitãþile pe
care acestea le permit, inclusiv tehnicile de inteligenþã artificialã.

O clasificare a ideilor manageriale, datoratã lui Austin ºi Burns (2),
alege criteriul mediilor de decizie cãrora aceste modele le corespund cel
mai bine prin caracteristicile lor matematice:

a. Procesele de decizie în condiþii de siguranþã, presupun cã
decidentul deþine informaþii certe despre sistemul în care este inclusã
problema de decizie.

Modelele cele mai adecvate unui asemenea mediu decizional sunt
cele deterministe: modele de programare (liniarã, neliniarã, dinamicã, în nu-
mere întregi), modelarea prin reþele ºi alte tehnici ale cercetãrii operaþionale.

b. Procesele de decizie în condiþii de risc, implicã o problemã inclusã
într-un sistem despre care nu dispunem de informaþii certe: acestea sunt
formulate cu o anumitã probabilitate de realizare.
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În aceste medii decizionale nu se pot utiliza modele deterministe, care
falsificã realitatea prin ipoteze neconcordante cu sistemul; cele mai
adecvate sunt modelele probabiliste care folosesc: tehnici de simulare
discretã, modele tip lanþuri Markov, modele de aºteptare, analizã bayesianã,
etc.

c. Procese de decizie în condiþii de incertitudine ºi complexitate:
decizia luatã în stare de nesiguranþã (incertitudine) implicã o problemã
inclusã într-un sistem ºi un mediu extern despre care nu se ºtie nimic, cum
ar fi unele decizii de investiþii al cãror risc este necunoscut. În acest
domeniu se pot utiliza modele structurale, modele de simulare continuã,
modele cu obiective multiple, modele decizionale în condiþii de incertitudine
(jocuri strategice).

La aceastã clasificare, devenitã clasicã în domeniu am adãuga
urmãtoarea observaþie: informatica managerialã (de gestiune) devine o
ramurã de sine stãtãtoare, cu o evoluþie acceleratã, axatã pe tehnici proprii.
Inteligenþa artificialã ne pune în faþa unui fenomen matematic care iese din
canoanele clasice ºi care oferã modelatorului posibilitatea abordãrii
procesului decizional însuºi ca un proces de învãþare, perfectibil – în
analogie cu experienþa umanã – prin însãºi derularea lui. Attonaty ºi Saler
(4) propun modelarea procesului decizional cu ansamblu de reguli specific
mediului de decizie ºi comportamentului decizional al managerului în
diverse situaþii posibile (4), ceea ce permite aprecierea calitãþii procesului
decizional ºi corectarea conceptelor mentale specifice decidentului, care-ºi
evalueazã astfel propriile performanþe.

3. Rentabilitatea ºi dezvoltarea economicã a exploateþiei agricole

Problema de bazã a gestiunii economice în agriculturã este “cum se
poate construi o strategie” a întreprinderii agricole în condiþiile unei
puternice incertitudini asupra preþurilor factorilor de producþie (input) ºi a
produselor agricole (output), asupra cãilor de urmat în dezvoltarea
întreprinderii, asupra oportunitãþilor (adversitãþilor) care apar în mediul
economic exterior la un moment dat.

Apare necesitatea de a oferi agricultorului un instrument care sã-i
permitã sã se orienteze într-un mediu economic nou caracterizat printr-un
grad ridicat de incertitudine. Aceasta în condiþiile în care se modificã atât
statutul ºi rolul exploataþiei/întreprinderii agricole în cadrul economiei cât ºi
statutul ºi rolul decidentului în cadrul întreprinderii agricole.
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Noul mediu economic se va caracteriza prin douã tipuri de semnale,
diferite ca sursã, pondere, duratã:

− semnalele pieþei: preþurile factorilor de producþie, forþei de muncã
(inputului) ºi ale produselor agricole (outputului);

− semnalele privind intervenþiile guvernamentale, care pot acþiona pe
durate nedeterminate, în funcþie de conjunctura economicã, asupra
preþurilor (input/output agricol), salariilor, impozitelor (politici
fiscale), dobânzilor (politici de credit), taxelor, etc.

Noul mediu decizional se caracterizeazã prin:
− creºterea determinismului ºi micºorarea complexitãþii în procesele

decizionale din interiorul exploataþiei agricole;
− creºterea riscului ºi incertitudinii în relaþiile cu exteriorul.
Creºterea determinismului ºi micºorarea complexitãþii în procesele

decizionale din interiorul exploataþiei/întreprinderii agricole, sunt determinate
de o serie de factori exogeni printre care: schimbarea structurii de
proprietate prin creºterea ponderii proprietãþii particulare, creºterea
autonomiei exploataþiilor ºi asumarea deplinei lor responsabilitãþi
economice, schimbãrile care apar în poziþia managerului în ierarhizarea
structuralã, apariþia micilor exploataþii ºi asociaþii familiale prin
contraponderea cu marile societãþi comerciale agricole.

Creºterea riscului ºi a incertitudinii în relaþiile cu mediul economic
extern decurg din tranziþia la economia de piaþã, fiind o caracteristicã a
economiei de piaþã ca atare ºi – în acelaºi timp – o consecinþã directã a
tranziþiei, cu ansamblul ei de fenomene perturbatoare inerente.

Pentru a aprecia rentabilitatea ºi posibilitãþile de dezvoltare
economicã ale unei exploataþii agricole se utilizeazã un algoritm de calcul a
indicatorilor care exprimã diferite aspecte ale rentabilitãþii activitãþii de
producþie: marje de produs, valoare adãugatã, venitul agricol (respectiv
profitul exploataþiei), rentabilitatea globalã a exploataþiei agricole.

Valorile acestor indicatori depind însã de mai mulþi factori, unii cu
caracter aleator (condiþii pedoclimatice, variaþiile preþurilor factorilor de
producþie ºi a produselor agricole pe piaþa liberã), alþii cu caracter
determinist la un moment dat (condiþii tehnologice, conversii energetice,
structuri de producþie) a cãror evoluþie trebuie apreciatã în funcþie de
caracteristicile proprii.

Dezvoltarea economicã a exploataþiei este datã de fondurile
disponibile. Existenþa exploataþiei agricole se desfãºoarã într-o evoluþie
ciclicã, fiecare ciclu economic este strâns legat de ciclul de producþie, având
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caracteristici proprii, determinate de: mãrimea venitului agricol, ponderea
cheltuielilor familiale, posibilitãþile de creditare a unor activitãþi, venituri
suplimentare permanente sau conjuncturale, etc.

4. Gestiunea asistatã de calculator

Pentru estimarea rentabilitãþii globale ºi viabilitãþii economice a
exploataþiei agricole, propunem un sistem de modele cu conexiuni flexibile,
pentru rezolvarea unor procese decizionale specifice.

Partea centralã a sistemului o constituie blocurile de analizã
economicã ºi analizã energeticã a activitãþii de producþie ºi cele douã baze
de date zonale organizate pe probleme specifice:

a) tipologia exploataþiilor agricole din zona respectivã;
b) caracteristicile pieþelor de factori, respectiv produse agricole,

situaþia lor spaþialã ºi evoluþia lor în timp.
Bazele de date zonale au un rol aparte în structura sistemului: ele nu

sunt concepute ca simple aglomerãri de date ci ca elementele importante în
constituirea bazei de cunoºtinþe a unui sistem expert în curs de formare. Un
program special va gestiona aceste baze de date, permiþând selectarea
informaþiilor coerente, punând în evidenþã excepþiile, conform unui sistem de
reguli care se îmbogãþesc concomitent cu/ºi pe mãsura creãrii bazei de
date.

Baza de cunoºtinþe va cuprinde:
a) tipologia exploataþiilor agricole ºi caracterizarea ei statisticã;
b) evoluþia în timp a tipologiei (ritm de intrare/ieºire/de migraþie de la

un tip la altul);
c) reguli de comportament (date de posibilitate de trecere de la un tip

la altul).
Acestea sunt probabilitãþile de luare a unui anume tip de decizii

strategice. Se pun astfel bazele unui sistem expert, construit dupã reguli
simple de tipul “dacã...atunci”. Þinând seama de lipsa de date privind
rezultatele exploataþiilor agricole într-o agriculturã aflatã în plin proces de
transformare, considerãm cã aceasta ar putea fi o cale de creare a stocului
de date ºi de ordonare a lui într-un sistem de reguli date de “experienþa”
care se acumuleazã în timp.

Acest mod de abordare a construirii modelului este puþin diferit de cel
propus de Austin ºi Burns (2) în care modelul se construieºte în funcþie de
date ºi nu invers.
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O altã caracteristicã a modului de construire a modelului este
extinderea sa treptatã, de la blocul central de analizã economicã, prin
legãturi flexibile, opþionale cu alte blocuri care se referã la procese
decizionale specifice ºi furnizeazã informaþii în blocul central sau
prelucreazã informaþii provenite din acesta.

Întreg sistemul este axat pe blocul de analizã economicã a activitãþii
de producþie, care evalueazã indicatorii de eficienþã economicã:

a) în funcþie de datele furnizate de alte blocuri;
b) în diferite ipoteze furnizate de decident.
Este un bloc care funcþioneazã fie independent, fie în conexiune cu

celelalte blocuri, pe baza unui algoritm care permite:
− calculul indicatorilor de eficienþã economicã pentru preþurile reale

plãtite de agriculturi ºi în diferite ipoteze de evoluþie a preþurilor;
− calculul influenþei pe care o are inflaþia asupra rentabilitãþii

exploataþiei în diferite ipoteze de evoluþie inflaþionistã.
Datele furnizate de acest bloc sunt utilizate în analiza economicã a

exploataþiei agricole pentru:
a) determinarea structurilor de producþie pe baza marjelor de produs;
b) corelat cu informaþiile furnizate de blocul privind utilizarea venitului

exploataþiei, servesc la evaluarea viabilitãþii economice în diferite
ipoteze de dezvoltare a exploataþiei;

c) completeazã informaþiile din baza de date zonalã care se
constituie pe mãsurã ce sunt luate în studiu noi exploataþii agricole.

Blocul de analizã energeticã, utilizeazã aceleaºi date de intrare ca ºi
cel de analizã economicã. Algoritmul sãu permite evaluarea:

− conversei ºi randamentelor energetice a producþiei agricole;
− energiei nete produse sau pierderilor de energie (entropia)

procesului de producþie.
Corelaþiile dintre analiza economicã ºi analiza energeticã se fac de

cãtre decident, pe baza informaþiilor oferite de cele douã blocuri. Una din
cãile de dezvoltare a sistemului este elaborarea treptatã a unei baze de
cunoºtinþe care sã permitã judecãþi de valoare în acest domeniu.

Celelalte blocuri sunt structurate pe trei domenii mari:
a) inputurile procesului de producþie;
b) utilizarea venitului – viabilitate/dezvoltare;
c) evaluarea pieþelor – marketing.
Procesele decizionale din cele trei domenii lucreazã cu grade diferite

de incertitudine ºi creeazã medii decizionale diferite: cu un grad de
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determinism mai ridicat ºi complexitate medie pentru cele ce se referã la
utilizarea inputurilor existente în exploataþie; cu un grad ridicat de
nederminare ºi complexitate în ceea ce priveºte relaþiile cu exteriorul. Dacã
în primul caz este de conceput utilizarea modelelor de programare (analiza
de sensibilitate a soluþiei programului liniar fiind suficientã pentru a pune în
evidenþã schimbãrile pe care le aduce modificarea preþurilor), în al doilea
caz vom încerca sã utilizãm modele de jocuri strategice tip minimax sau
maximin.

Procesele decizionale privind inputurile se referã la:
− structura de producþie – deciziile de schimbare a structurii de

producþie se ordoneazã fie în cadrul profilului existent (decizii
tactice), fie prin ieºirea din profilul de producþie ºi realizarea unor
investiþii pentru schimbare (decizii stratrgice);

− tehnologii ºi funcþii de producþie – deciziile de schimbare a
tehnologiilor de producþie pot fi tactice, atâta timp cât schimbarea
se face în cadrul dotãrii existente, ºi strategice în cazul schimbãrii
acesteia;

− dotarea exploataþiei – orice decizie de schimbare a dotãrii
exploataþiei este o decizie strategicã cu grad ridicat de incertitudine
datã de relaþiile cu exteriorul.

Toate deciziile din aceste blocuri furnizeazã informaþii pentru blocul
de analizã economicã. Deciziile de al doilea tip, care privesc schimbãri
majore în activitatea întreprinderii vor avea un impact deosebit asupra
blocului de viabilitate/dezvoltare privind strategia de evoluþie a întreprinderii
în relaþiile ei cu mediul exterior.

Blocul de analizã economicã furnizeazã informaþii pentru blocul de
structurã a producþiei (marjele pe produs) ºi pentru cel de utilizare a
venitului. Acesta primeºte ºi alte informaþii privind: alte surse de venit (alte
activitãþi) în întreprindere ºi consumurile (pe baza bugetelor de familie) ºi
furnizeazã informaþii blocului de viabilitate/dezvoltare.

Blocul viabilitate/dezvoltare trateazã deciziile strategice ale
întreprinderii, modul în care se poate acþiona într-un mediu bogat în
incertitudini. Existã mai multe cãi de soluþionare a deciziilor strategice: prin
modele de simulare, modele de jocuri strategice, modele euristice, modele
care simuleazã un proces de învãþare utilizând tehnici de inteligenþã
artificialã. În prima etapã de abordare a acestui bloc ne vom opri asupra
unui model de simulare relativ simplu, care va utiliza ipoteze formulate
exogen.
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Blocul de marketing (caracterizare/evaluare a pieþelor pe produse ºi
baza de date aferentã furnizeazã informaþii de tip probabilist pentru toate
modulele din sistem: blocul de analizã economicã, blocurile de input, cele
de utilizare a venitului ºi viabilitate/dezvoltare. În abordarea acestui bloc în
prima etapã ne vom limita la crearea unor colecþii de date statistice ºi
tratarea lor prin mijloace adecvate, urmând ca în perioada urmãtoare sã
decidem ce tip de model s-ar putea potrivi mai bine situaþiilor decizionale
specifice domeniului.

*
*         *

Modelul este în curs de elaborare: s-au constituit pânã acum blocul
de analizã economicã ºi cel de analizã energeticã (aceasta din urmã deja
testat pe calculator), tipologia informaþiilor ºi pentru baza de date zonalã,
conþinutul programelor care gestioneazã aceastã bazã de date, conceptul
de structurã a blocurilor privind: structura de producþie, funcþiile de producþie
ale exploataþiei, dotarea exploataþiei, utilizarea venitului ºi
viabilitate/dezvoltare, care urmeazã a fi abordate în aceastã ordine. Este în
fazã de proiect blocul de marketing (evaluarea pieþelor) ºi baza de date
zonalã privind caracteristicile pieþelor pe produse.
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INTEGRAREA AGROALIMENTARÃ
(PE EXEMPLUL PRODUCÞIEI DE LAPTE

ªI AL PRODUSELOR LACTATE)

Valeriu SIMA, cercetãtor principal
ºi Mariana GRODEA, cercetãtor,

Institutul de Economie Agrarã

1. Definirea problematicii integrãrii agroalimentare

Integrarea agroalimentarã reprezintã un proces caracteristic al unui
nivel ridicat de dezvoltare a agriculturii în urma cãruia se formeazã, în final,
un areal distinct, o adevãratã economie agroalimentarã (7).

Procesul se manifestã intens în economiile avansate din Europa
Occidentalã ºi Statele Unite ºi are loc în condiþiile sporirii interdependenþelor
dintre economia agroalimentarã ºi celelalte ramuri ale economiei naþionale
(7). Stabilirea unor conexiuni funcþionale între producþie, valorificare ºi
consum se finalizeazã în produsele alimentare disponibilizate
consumatorilor.

Se impune ca un fapt evident în aceste condiþii creºterea calitãþii
produselor ºi sporirea eficienþei economice în toate verigile lanþului integrat,
care reprezintã, în acelaºi timp, ºi un inperativ al dezvoltãrii caracteristic
societãþilor cu economie modernã de piaþã (11;12).

Evoluþia confluentã a tuturor sectoarelor, atât a celor de producþie cât
ºi a serviciilor, care au devenit piese de bazã ale economiei agroalimentare,
s-a impus ca o necesitate a asigurãrii unui ansamblu mobil, elastic, capabil
sã se adapteze rapid la cerinþele pieþei. Aceastã mobilitate are la bazã
perfecþionãrile tehnice, care au permis o înaltã diviziune a muncii, împinsã
uneori pânã la nivelul diviziunii tehnologice, specificã procesului de
producþie industrial.

Sfera agroalimentarã, delimitând un domeniu al economiei naþionale
de maximã sensibilitate socialã, datoratã în special caracterului vital al
hranei, are ºi caracteristica unei elasticitãþi remarcabile a reacþiei la stimulii
economici, înregistrând, în multe cazuri, efecte superioare ale unor alocãri
moderate de resurse (2).
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Abordarea problematicii integrãrii agroalimentare pe plan ºtiinþific,
proiectarea ºi organizarea acestei activitãþi prezintã, în cazul României, un
interes deosebit ºi o necesitate imediatã (14).

2. Metodologia de cercetare

Emergenþa abordãrii problemei integrãrii agroalimentare, manifestatã
ca o consecinþã cu un spectru larg, a impus o structurare a principalelor
direcþii prezentate succint în cele ce urmeazã.

O documentare legatã de evoluþia economicã a modelelor
agroalimentare, a teoriilor economice moderne ºi, în special, a problematicii
integrãrii agroalimentare, a condus la delimitarea principalelor elemente
care au determinat blocajele sistemului.

Aceastã delimitare s-a aprofundat la nivelul agenþilor economici prin
studii de caz în agriculturã, industria alimentarã ºi în sfera comercialã, atât
în perioada incipientã a schimbãrilor, cât ºi în dinamica transformãrilor pe
care sistemul rapid al adaptãrii a început sã le impunã.

În principal, problema integrãrii s-a abordat pe produsul alimentar,
urmãrindu-se realizarea unor studii concentrate pentru principalele produse
ºi grupe de produse; eºantionul prelevat cuprinde: produsele din cereale,
legumele, zahãrul ºi îndulcitorii, uleiurile vegetale, laptele ºi produsele
lactate, ouãle ºi carnea de diferite specii de animale.

Pentru fiecare din aceste produse sau grupe de produse s-a elaborat
un studiu de sine stãtãtor, care contribuie la fundamentarea lucrãrii de
ansamblu (14).

S-a urmãrit experienþa pe plan mondial ºi pe plan naþional a unei alte
forme de orgaizare a producþiei ºi desfacerii agroalimentare prin integrarea
complexã, verticalã ºi orizontalã. Un aspect deosebit, care a influenþat
modul de investigare cât ºi proiecþiile propuse, se referã la evoluþiile
avansate în domenii legate de o puternicã capitalizare, reprezentate de
agrobusiness, ca mod de organizare al lanþurilor agroalimentare prin
sisteme avansate ºi sofisticate de marketing, integrate managerial în
procesele productive ºi de servicii (2;4;7;11;12).

S-a urmãrit în mod deosebit situaþia modelelor de organizare prin
integrare privite prin prisma elaborãrii unor opþiuni privind strategiile
agroalimentare cele mai favorizabile (7). În acest sens s-au desfãºurat
evaluãri ale stãrii sistemului, conjunctura social-economicã a resurselor ºi a
potenþialului ºtiinþific ºi tehnologic.
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Un domeniu relevant a fost determinat de studiul produselor pe baza
opticii pieþei. În acest fel, fiecare produs studiat s-a definit printr-o analizã
pertinentã ºi dinamicã a producþiei, a modului de satisfacere a cererii ºi a
strategiei de dezvoltare (13).

Metodologia de cercetare utilizatã a urmãrit pentru fiecare produs mai
multe variante simulate de integrare, cu mecanisme de integrare specifice,
proiectate pentru nivelul anului 1993 ºi care au fost evaluate economic.
Calculul variantelor a avut ca fundament douã scenarii de dezvoltare:
“modic” ºi “pesim”. Scenariul “modic” reprezintã o dezvoltare moderatã a
economiei ºi a preþurilor, legatã în principal de nivelul preþurilor
internaþionale.

Dezvoltarea economicã a României este consideratã ca moderatã, în
1993 estimându-se o redresare a producþiei industriale – nivelul acesteia
crescând cu 2-5% faþã de anul 1990, iar producþia agricolã va prezenta o
creºtere de cca. 7-9%. Aceasta se va realiza pe fondul demarãrii unei
restructurãri de mari proporþii a proprietãþii, a exploataþiilor, a întreprinderilor,
ºi a sistemelor de gestiune.

În procesul de restructurare a preþurilor se va þine seama de preþurile
practicate pe plan mondial. Acþiunea va fi influenþatã hotãrâtor de un
element cheie luat în considerare în cele douã scenarii – convertibilitatea
leului. S-a pornit de la premisa cã incepând din anul 1991, corespunzãtor
politicii economice a guvernului, convertibilitatea sã se realizeze treptat, de-
asemenea naturã încât, în perspectiva anului 1993, în operaþiile comerciale
de import-export de dimensiuni semnificative, precum ºi în unele plãþi
internaþionale, leul sã fie convertibil.

În acest scenariu de referinþã preþul petrolului va ajunge la “spot” la
28-30 $ barilul.

Scenariul “pesim” porneºte de la aceleaºi condiþii economice interne,
elementul de diferenþiere fiind convertibilitatea mai rapidã a leului faþã de
scenariul “modic”. Preþurile pe plan mondial vor influenþa preþurile interne,
având la bazã o revoluþie marcatã de cel de-al treilea ºoc petrolier. În acest
scenariu preþul petrolului la “spot” va ajunge la 40$ barilul, ceea ce ar
echivala cu o perioadã de relativã crizã economicã pe plan internaþional, pe
fondul unei noi crize a materiilor prime.

Pentru aceste douã scenarii s-au evaluat o serie de creºteri de
preþuri. Dintre acestea, exemplificãm creºterea preþurilor la produsele
chimice folosite în agriculturã, faþã de anul 1989, de 6 ori în scenariul
“modic” ºi de 8 ori în scenariul “pesim”.
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Elaborarea proiecþiilor pentru fiecare produs s-a impus ca o
obligativitate de a oferi celor interesaþi un studiu prospectiv cu o
probabilitate acceptabilã pentru principalele produse agroalimentare ºi
pentru evoluþia integrãrii acestor domenii.

Evaluarea integrãrii a cuprins: elaborarea unor variante de
intensificare a integrãrii produselor în perspectivã, calculul acestor variante,
mecanismele de funcþionare ºi relaþiile economice dintre agenþii economici
componenþi ai filierei agroalimentare integrate, produsul fiind abordat în
contextul economiei naþionale.

3. Rezultate obþinute

În continuare prezentãm succint rezultatele obþinute la produsul
agroalimentar “lapte ºi produse lactate” (15).

Astfel, în cazul acestei grupe de produse au fost studiate douã
variante de integrare proiectate, ºi anume:

V1- integrarea producãtorilor agricoli în cadrul companiei laptelui ºi a
produselor lactate constituitã din societãþi comerciale de industrializare a
laptelui.

V2- integrarea producãtorilor agricoli independenþi ºi a asociaþiilor
agricole private de cãtre societãþile de industrializare a laptelui (figura nr. 1).

În urma efectuãrii simulãrii evoluþiei indicatorilor economici pe baza
metodologiei prezentate anterior, pentru cele douã variante de integrare
proiectate au fost obþinute o serie de rezultate cuprinse în lucrarea “Forme
ºi structuri de organizare a integrãrii pe produs ºi grupe de produse: lapte ºi
produse lactate”. Pentru exemplificare prezentãm principalele rezultate
obþinute în varianta V2 la produsul lapte de consum (tabelul 1), care s-a
constatat a fi cea mai eficientã variantã de integrare proiectatã. În aceastã
variantã, gradul de privatizare este superior variantei V1, putându-se stabili
o serie de relaþii economice între agenþii economici integraþi în flux, care în
varianta V1 nu se pot realiza, în special, din cauza unor autonomi mai
reduse a societãþilor comerciale agricole.

Ca rezultat al specificului mecanismelor de integrare, al evaluãrii
tendinþelor de dezvoltare ale acestor sisteme ºi altor elemente studiate,
preþurile la producãtor ºi la consumator pentru produsul lapte de consum
sunt mai mici în variantele integrate cu 3-12% în varianta V1 ºi cu 16-27% în
varianta V2.
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Figura nr. 1 Integrarea avansatã a producãtorilor agricoli
independenþi ºi a asociaþiilor agricole private de cãtre societãþile

pe acþiuni de industrializare a laptelui
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Simularea indicatorilor economici în varianta de integrare proiectatã
V2 – Integrarea producãtorilor agricoli independenþi ºi a asociaþiilor

agricole private de cãtre societãþile de industrializare a laptelui,
la produsul LAPTE DE CONSUM

- lei/hl -
Specificare V0

1 VA
2 V2m V2mi V2p V2pi

Agriculturã
Cost de producþie 431 1050 2145 1605 3139 2407
Preþ de producþie 301 1100 2359 1846 3453 2768
Profit/pierderi -130 50 214 241 314 361
Rentabilitate % -30,2 5 10,0 15,0 10,0 15,0
Industrializare
Cost de producþie 329 1217 1995 1609 2925 2410
Preþ de producþie 419 930 2195 1850 3217 2771
Profit/pierderi 90 -287 200 241 292 361
Rentabilitate % 27,0 -23,5 10,0 15,0 10,0 15,0
Comerþ
Preþ de livrare 419 930 2195 1850 3217 2771
Rabat comercial 31 70 153 129 225 194
Preþ cu amãnuntul 450 1000 2348 1979 3442 2965

Sursa:

1) Date prelucrate din bilanþul agenþilor economici existenþi în filiera laptelui.

2) Date preluate de la Departamentul Industriei Alimentare – Direcþia de Prognozã
Economicã.

V0 – situaþia existentã în 1989.

VA – situaþia existentã în 1991 (luna iunie).

m – scenariu “modic” (dezvoltarea moderatã a economiei).

p – scenariu “pesim” (dezvoltarea economicã marcatã de regres).

i – varianta integratã.
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Figura nr. 2. Aportul agenþilor economici din lanþurile integrate
la formarea preþului cu amãnumtul, la produsul: TELEMEA DE VACÃ

V0 – situaþia existentã în 1989;
m – scenariu “modic” (dezvoltarea moderatã a economiei).
p – scenariu “pesim”(dezvoltarea economicã marcatã de regres).
i – varianta integratã.

Studiindu-se eficienþa integrãrii ºi avantajele acestui mod de
organizare a fluxului produsului agroalimentar se constatã cã integrarea
conduce la un spor de rentabilitate în lanþurile integrate cuprins între 1,5-5%
ºi un preþ inferior sistemelor de producþie neintegrate cu 5-15%.

Pentru a scoate mai bine în evidenþã nivelul preþurilor, a valorii
adãugate ºi a ponderii cheltuielilor ºi veniturilor realizate de fiecare agent
economic din variantele integrate, pornind din amontele agriculturii cãtre
avalul acesteia pânã la consumator, acestea au fost separate, calculate ºi
reprezentate grafic în figura 2 pentru produsul “brânzã – telemea de vacã”.
Cu acest prilej, a fost evidenþiatã legãtura strânsã ce trebuie sã existe între
acesºti agenþi economici, deoarece ei deþin ponderi însemnate ºi într-un
echilibru relativ, într-un proces elastic ºi funcþional, ceea ce face imposibilã
eliminarea unuia sau altuia din flux.
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ECHIVALENÞII SUBVENÞIEI LA PRODUCÃTOR
ªI LA CONSUMATOR ÎN AGRICULTURÃ:

EXPERIENÞE ªI EFECTE SOCIALE

Filon TODEROIU, cercetãtor principal, Institutul de Economie Agrarã

1. Subvenþionarea agriculturii constituie una dintre problemele
economico-sociale de mare actualitate, atât în þara noastrã, dar mai ales, pe
plan internaþional, nu de puþine ori discuþiile fiind animate ºi de o anumitã
încãrcãturã emoþionalã.

Dacã în þara noastrã punerea problemei subvenþiilor graviteazã în
jurul unui aspect esenþial al funcþionãrii producþiei agricole ºi anume al
incapacitãþii preþurilor la producãtori de a acoperi costurile, pe un suport
general de subproducþie – necorelare, care a fost una dintre puþinele
constante însoþitoare ale evoluþiei postbelice a agriculturii româneºti ºi care
s-a cumulat în zeci ºi sute de miliarde de lei datorii (progresia foarte
accentuatã fiind înregistratã îndeosebi dupã “reaºezarea” de preþuri din anii
1982-1984), care se anulau la anumite intervale – în alte þãri cu economie
de piaþã, controversele iscate de subvenþionarea agriculturii vizeazã mai
multe laturi ale problemei, dar pe fondul unei oferte agricole excedentare în
raport cu cererea internã. Preocupãri deosebile ºi crescânde provoacã, în
aceste þãri, îndeosebi temerea cã politicile de subvenþionare ar putea sã
împieteze sau sã distorsioneze interesul public asupra necesitãþii ajustãrilor
structurale ºi a flexibilizãrilor din economiile naþionale, prin care s-ar
deforma competiþia1 ºi s-ar deranja diviziunea internaþionalã optimalã a
muncii.

2. În demersul de faþã nu ne propunem sã pãtrundem în resorturile
interne ale mecanismelor de interacþiune dintre politicile naþionale de
susþinere a agriculturii ºi fluxurile comerciale internaþionale, din douã
considerente: pe de o parte, deoarece domeniul este mult mai complex,

                                                          
1 De altfel, þãrile occidentale membre ale OCDE au “transferat” problema implicaþiilor

subvenþiilor în cadrul aºa numitelor “runde” de negocieri multilaterale ale GATT, nu
numai prin prisma solicitãrilor de desfiinþare a barierelor comerciale tarifare ºi
netarifare, dar ºi al necesitãþii elaborãrii unui catalog tematic de clarificare a
problemelor definitorii ale subvenþiilor [1]).



641

depãºind cadrul subiectului, iar pe de altã parte, deoarece considerãm mai
oportunã, în actualul stadiu pe care îl parcurge economia noastrã, aducerea
în circuitul cunoaºterii a unor experimente metodologice de comensurare a
subvenþionãrii agriculturii. Privit subiectul din aceastã perspectivã, trebuie
discutate câteva aspecte ale problemei ºi anume acelea referitoare la unele
delimitãri conceptuale asupra subvenþionãrii ºi la modalitãþile de
comensurare a acesteia.

3. În materie de delimitãri noþionale ale subvenþiilor, experþii OCDE
recunoºteau încã din 1983 cã, practic, toate þãrile membre ale acestei
organizaþii dispun de sisteme de subvenþionare mai mult sau mai puþin
extinse, de unde decurge, pe de o parte, o largã paletã instrumentalã – atât
în ce priveºte subvenþiile cu implicaþii asupra cheltuielilor, cât ºi la cele care
vizeazã veniturile – ºi, pe de altã parte, dificultatea comparaþiilor
dimensionale ºi calitative între þãri. Neexistând o definire comunã tuturor
þãrilor membre ale OCDE, s-a adoptat conceptul utilizat de organismele
statistice din majoritatea þãrilor dezvoltate, în cadrul Sistemului Conturilor
Naþionale (SNC). Conform acestei accepþiuni, subvenþiile includ alocaþii
bugetare curente cãtre agenþii economici, inclusiv ai administraþiei naþionale,
cu scopuri productive, pentru influenþarea preþurilor pieþei sau susþinerea
producþiei ºi veniturilor, dar exclud complet facilitãþile impozitare.

4. Preocupãri de delimitare conceptualã a subvenþiilor are ºi
cercetarea economicã. Astfel, cele 5 institute de cercetãri economice mari
din Germania, pornesc în definirea subvenþiilor de la criteriul de bazã al
influenþei acestora asupra structurilor economice, incluzând alocaþiile ºi
transferurile de active cãtre agenþi economici ai administraþiei federale (cum
ar fi cãile ferate) ºi unele fonduri de susþinere ale CEE, dar ºi o parte din
facilitãþile (favorizãrile) impozitare. Se distinge aici, aºadar, o încercare de
cuprindere a întregului grad de subvenþionare a economiei, pentru a putea
identifica implicaþiile subvenþilor asupra mecanismelor pieþei ºi eventualele
tendinþe anormale.

5. În fine, a treia instituþie interesatã în conceptualizarea subvenþiilor
în multe þãri membre ale OCDE este guvernul (administraþia), care se
concentreazã asupra alocaþiilor (subsidiilor) financiare din bugetul central,
ca distribuitor de subvenþii, cãtre agenþii economici din afara administraþiilor
centrale ºi asupra facilitãrilor impozitare acordate acestora, preocupãri care
se materializeazã în întocmirea unor “rapoarte periodice asupra
subvenþiilor”.
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6. În termeni explicativi “Raportul asupra subvenþiilor” elaborat de
guvernul vest-german în anul 1989, este interesat îndeosebi asupra
scopurilor economice urmãrite prin alocãrile de mijloace financiare federale
ºi a persistenþei motivaþiei acordãrii de subvenþii, mijlocind forurilor
legislative informaþia necesarã pregãtirii deciziilor de politicã economicã ºi
impozitarã. De altfel, în conformitate cu “Legea stabilitãþii ºi creºterii”,
mijloacele financiare federale sunt acordate instituþiilor din afara
administraþiei federale pentru anumite scopuri, iar aceastã susþinere
financiarã trebuie sã serveascã la: a) menþinerea agenþilor economici sau a
ramurilor de activitate; b) adaptarea agenþiilor sau a ramurilor economice la
noi condiþii; c) promovarea progresului de productivitate ºi creºterea
economicã a întreprinderilor sau a ramurilor; d) ieftinirea anumitori bunuri ºi
servicii pentru menaje în domenii importante ale proceselor
macroeconomice de piaþã ºi de stimularea comportamentului economiºtilor.

7. Ceea ce trebuie subliniat este acordarea de mijloace financiare nu
trebuie sã se supunã peste scopurile politice macroeconomice, în procesul
alocãrii acestora putând interveni, astfel, unele conflicte de scopuri
(economice, socio-politice sau de protecþia mediului), dar nici sã
stânjeneascã sau sã deformeze climatul concurenþial – prin menþinerea pe
termen lung de agenþi economici ameninþaþi existenþial – iar ajustãrile
structurale sã nu evolueze abrupt, cu asperitãþi sociale sau dispariþii
regionale supradimensionate. Dimpotrivã, în politicã subvenþionatã trebuie
sã guverneze aºa – numitul principiu al subsidiaritãþii, adicã al “ajutorului
pentru autoajutorare”, conform cãruia, cu un efort financiar cât de mic sã se
creeze impulsuri spre comportamente ajustante ale agenþilor economici
afectaþi ºi supravieþuirea, prin forþe proprii, a celor neafectaþi.

8. Ca ordin de mãrime comparabil, gradul de subvenþionare practicat
în diferite þãri este definit prin ponderea subvenþiilor statului în produsul
intern brut (tabelul nr. 1).

Tabelul nr. 1

Ponderea subvenþiilor statului în PIB al unor þãri membre ale OCDE

1979 1980 1985 1987
Belgia 1,7 1,4 1,4 1,4
R.F. Germania 2,2 2,1 2,1 2,2
Danemarca 3,2 3,2 3,0 3,0
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1979 1980 1985 1987
Franþa 2,0 1,9 2,3 2,4
Italia 2,6 2,4 2,8 2,6
Olãrit 1,3 1,5 1,9 1,8
Regatul Unit 2,3 2,5 2,0 1,6
Canada 2,0 2,7 2,4 2,3
Norvegia 7,0 7,0 5,4 5,7
Suedia 4,3 4,3 4,9 4,8
Austria 2,9 3,0 2,9 3,0
Elveþia 1,4 1,4 1,4 1,4
SUA 0,4 0,4 0,6 0,6

Sursa: [1].

Datele comparative prezentate relevã o uºoarã tendinþã de micºorare
a decalajelor maxim/minim la parametrul “ponderea subvenþiilor în PIB”.
Trebuie menþionat, însã, cã aceastã diminuare de amplitudine a variaþiei
ponderilor nu oferã informaþii complete asupra evoluþiei volumului valoric
total al susþinerii de cãtre stat a agenþilor economici.

9. În acest sens, cu caracter complementar pentru evoluþia gradului
de subvenþionare într-o economie naþionalã, se poate utiliza indicatorul
derivat “subvenþii ale statului ce revin la o persoanã ocupatã” în diferitele
ramuri economice (tabelul nr. 2).

Tabelul nr. 2

Subvenþii ale statului pe persoanã ocupatã în diferite ramuri
(fãrã mãsurile condiþionate comunitar) în R.F.Germania

(DM; %)
Nr. crt. 1968 1978 1988 Ritm mediu anual de

creºtere (%)
1. Agriculturã 1540 2250 2790 3,0
2. Navigaþie maritimã 890 1600 4570 8,5
3. Construcþii navale 50 890 7140 28,2
4. Tehnici spaþiale 1460 5170 11780 11,0
5. Minerit 3450 9190 16290 8,1

Sursa: calculat dupã datele din (2).
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Se constatã o anumitã mutaþie poziþionalã a agriculturii între cele cinci
domenii economice: de la poziþia a doua în 1968 (cu 1540 DM/persoanã
ocupatã), la poziþia a cincea peste alþi 20 de ani (cu aproape 2800 DM), în
condiþiile în care subvenþia ce revenea la o persoanã ocupatã pe ansamblul
economiei, a crescut de la 526 DM în 1970, la 1091 DM în 1987, adicã într-
un ritm mediu anual de cca. 4,4% (2).

10. Fiind fãcute delimitãrile noþionale privind rolul subvenþiilor în
economiile de piaþã în general, precum ºi conturarea unui ordin de mãrime
relativ al subvenþiilor în raport cu indicatorul sintetic PIB, ne vedem obligaþi
sã facem menþiunea cã în agriculturã noþiunea de subvenþii împrumutã
elemente ale fiecãreia dintre cele trei încercãri de definire dar prezintã ºi
caracteristici proprii imprimate de particularitãþile acestei ramuri, de
preponderenþa problemelor agrare în arena preocupãrilor comunitare vest-
europene (de amintit cã 67% din bugetul CEE este “ocupat” de agriculturã,
iar 89% din acesta este alocat mãsurilor de orientare, garantare, ºi ajustare
a structurilor agrare). Mai mult, excedentele persistente de bunuri
agroalimentare pe pieþele comunitare ºi necesitatea altor eforturi financiare
pentru reinstalarea echilibrului pieþei pun mari probleme de adaptare a
agricultorilor þãrilor vest-europene, pentru susþinerea ºi amortizarea
impactului social al ajustãrii, devenind – prin interferenþa cu interesele altor
mari ofertanþi agricoli – subiect al unor adevãrate contencioase comerciale
ºi economico-financiare.

11. Diversitatea condiþiilor natural-economice ºi a tipologiilor
structurilor agrare face spectrul instrumentelor de aplicare a mãsurilor de
politicã agrarã sã fie tot mai diferenþiat iar comensurarea incidenþelor
acestora asupra fluxurilor comerciale internaþionale sã necesite o anumitã
sistematizare permiþând elaborarea unor concepte sintetice de comensurare
a protecþiei agrare1: echivalenþii subvenþiei la producãtor (ESP) ºi
echivalenþii subvenþiei la consumator (ESC). Conform celor mai recente
accepþiuni2, ESP-ul “mãsoarã valoarea transferurilor monetare vãrsate

                                                          
1 Aceste concepte au fost elaborate, prima datã, de cãtre Tiosling, pentru FAO în anii

1973-1975, preluate apoi de OCDE care, în 1987, a întreprins determinarea protecþiei
agrare începând cu anii 1979-1981 (prima bazã de referinþã), rezultatele acestor
comensurãri fiind preluate într-un model MTM” (Ministerial Trade Mandat) al comerþului
agricol mondial, pentru a se cerceta consecinþele unei desfiinþãri sau diminuãri a
protecþiei agrare [3;4].

2 Atât Ortner [3], cât ºi Buchholz [4], reþin ca definiþii cam aceleaºi accepþiuni: ESP-ul
reprezintã “suma care ar fi necesarã pentru despãgubirea agricultorilor pentru
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agricultorilor de cãtre consumator de produse agricole ºi de cãtre
contribuabili, transferuri induse de politicile agricole”. Pe de altã parte ESC-
ul corespunde cu “taxa implicitã suportatã de cãtre consumator, rezultând
din susþinerea preþurilor pieþei dupã ce se deduc toate subvenþiile la
consumator” (5).

12. Aºadar, analiza acestor douã concepte de exprimare a protecþiei
agrare permite a se comensura cât de puternic este promovatã agricultura
diferitelor þãri cu economii de piaþã prin politicile agrare respective ºi,
totodatã cum se distribuie costurile acestei promovãri pe bugetul statului ºi
pe consumator. Analiza se efectueazã atât pentru ansamblu agriculturii unei
þãri cât ºi pentru cele mai importante produse agricole1. De altfel se mai
poate spune cã susþinerea (protecþia) producãtorilor agricoli, furnizat de
politicile agricole, consistã în transferuri pe spezele contribuabililor –
finanþate de bugetul statului – ºi în transferuri pe spezele consumatorilor –
sub forma preþurilor agricole mai ridicate – iar compararea lor pe þãri sau
grupe de produse relieveazã importanþa relativã a intervenþiilor statului legat
de contribuþia la veniturile producãtorilor sau la cheltuielile consumatorilor.
Privit din unghiul protecþiei pieþei interne acest echivalent al subvenþiei la
producãtor (ESP) reflectã, într-un fel mãsura în care diferitele þãri se
“blindeazã” (“ecraneazã”) în faþa pieþii mondiale la diferitele produse
agricole, sau mãsura în care o influenþeazã prin subsidile la export, ambele
sensuri sintetizând, de fapt, cât costã politica internã de producþie agrarã,
pe de o parte, ºi cine ºi cât plãteºte pentru aceasta, pe de altã parte.

13. Metodologic, cei doi echivalenþi ai subvenþiei – la producãtor
(ESP) ºi la consumator (ESP) – se determinã sub trei expresii – totali,
unitari ºi relativ (în procentaje) - dupã ce, în prealabil, toate mãsurile ºi

                                                                                                                                             
pierderea ce decurge din desfiinþarea mãsurilor de susþinere de cãtre stat”, respectiv,
ESP-ul trebuie sã reprezinte aceastã sumã care înlocuieºte producãtorilor pagubele
suferite prin renunþarea la o anumitã mãsurã de politicã agrarã. Pe de altã parte, ESC-
ul este definit ca “sumã ce ar trebui pusã la dispoziþia consumatorilor, ca despãgubire
pentru desfiinþarea unei mãsuri de susþinere agrarã”.

1 Sunt cuprinse 12 categorii (grupe) de produse agricole (5 vegetale ºi 7 animaliere),
gradul de reprezentativitate al acestor grupe este variabil, de la un minim de 60%
(Japonia) la 94% (Suedia), celelalte þãri prezentând urmãtoarele grade de acoperire:
SUA (69%), Noua Zeelandã (69%), CEE (75%), Elveþia (76%), Norvegia (76%), Austria
(80%), Canada (84%), Australia (87%), Finlanda (92%). Este de precizat cã chiar
metodologia de calcul, însãºi, evolueazã, fiind supusã unui proces continuu de
revizuire la nivelul OCDE (ex.: pentru carnea de bovine ºi lapte, elementul de calcul al
susþinerii preþului pieþei încã se mai studiazã.)
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instrumentele de politicã agrarã au fost grupate în funcþie de sensul
influenþelor exercitate asupra producãtorilor ºi consumatorilor, conform
urmãtoarelor relaþii funcþionale:

ESPT = Q x (Pi – Pw) + D – A + H                      (1)
ESP/u.p. = ESPT/ Q                                          (2)
ESP(%) = ESPT/(Q x Pi + D – A) x 100             (3)
ESCT = -C x (Pc – Pw) + G                                (4)
ESC/u.p. = - ESCT/ C                                        (5)
ESP(%) = - ESCT/(C x Pc ) x 100                      (6)
Semnificaþia notaþiilor: Q = volumul producþiei; C = volumului

consumatorului; Pi = preþul intern la producãtor;Pc= preþul intern la
consumator; Pw = preþulde referinþã (la frontierã); D = plãþi directe la
producãtor;G = plãþi directe la consumator; A = impozite sau taxe; H =
cheltuieli bugetare indirecte.

14. Evoluþia echivalenþilor subvenþiei la producãtor (tabelul nr. 3) ºi la
consumator (tabelul nr. 4), în perioada 1979-1990, relevã interesante mutaþii
cantitative ºi calitative.

Tabelul nr. 3

Echivalenþi ai subvenþiei la producþie (ESP)
pe ansamblul produselor agricole

Simbol UM Media
1979-86

1987 1988 1989(e) 1990(p)

Australia ESP total mld. $ 1,07 1,10 1,23 1,25 1,30
NET

ESP relativx) % 12 11 9 10 11
Austria ” mid. $ 1,07 2,19 2,16 1,71 2,37

” % 32 48 47 39 46
Canada ” mid. $ 4,19 6,66 6,12 5,56 6,46

” % 32 49 42 37 41
CEE ” mid. $ 39,87 72,95 70,48 61,49 81,62

” % 37 49 46 41 48
Finlanda ” mid. $ 2,25 3,77 4,06 4,26 5,32

” % 58 72 73 70 72
Japonia ” mid. $ 21,56 35,15 36,52 33,67 30,86
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Simbol UM Media
1979-86

1987 1988 1989(e) 1990(p)

” % 66 76 74 71 68
Noua ” mid. $ 0,74 0,34 0,24 0,21 0,17
Zeelandã ” % 25 14 7 5 5
Norvegia ” mid.$ 1,71 2,53 2,66 2,55 3,13

” % 72 76 76 75 77
Suedia ” mid. $ 1,64 2,53 2,45 2,72 3,38

” % 44 57 52 52 59
Elveþia ” mid. $ 2,62 4,47 4,76 4,18 5,00

” % 68 80 78 73 78
SUA ” mid. $ 30,66 45,07 37,21 33,42 35,93

” % 28 41 34 29 30
OCDE ” mid. $ 107,38 176,78 167,91 151,01 175,54

” % 37 50 46 41 44

e = estimare; p = provizoriu; ESP-urile nete relative medii pentru 1979-1986 sunt
ponderate prin valoarea producþiei fiecãrui produs. x) pondere în valoarea producþiei.

Sursa: [5].

Rezultã cã, pe fondul unei creºteri generale a volumului valoric al
subsidiilor la producãtorii agricoli din þãrile membre ale OCDE – de la cca.
107,4 mld.$ (media anilor 1979-86), la 175,5 mld. $ în 1990 – ºi al unui ESP
relativ (%) de asemenea în creºtere (de la 37% la 44%), analiza mutaþiilor
poziþionale relevã tendinþe relativ contrastante: în timp ce pe ansamblul
CEE (unul dintre “polii” contenciosului comercial în cadrul GATT), ESP-ul
total net a crescut cu cca. 41,6 mld. $ (+ 11 puncte procentuale la ESP-ul
relativ, ajungând la 48%), în SUA (celãlalt “pol”) sporul de subsidii este de
cca.8 ori mai mic (iar la ESP-ul relativ de numai 2 puncte procentuale,
acesta situându-se la 30%). De altfel, ºi prin majorarea amplitudinii
minim/maxim se confirmã tendinþa de accentuare a protecþiei producãtorilor.
Astfel, în medie pe anii 1979-86, amplitudinea era de 12% (Australia)/ 72%
(Suedia), pentru ca în 1990 raportul sã devinã 5% (Norvegia)/78% (Elveþia).

15. Pe de altã parte, volumul valoric al ESC-ului (tabelul 4) a crescut,
pe ansamblul OCDE, cu cca. 59,1 mld. $, ajungând la 133,4 mld. $, iar
ESC-ul relative a sporit cu 8 puncte procentuale, atingând nivelul de 36%.
Aceastã tendinþã a fost imprimatã, în principal, de CEE, unde sporul ESC-
ului relative a fost de 11 puncte procentuale (ajungând la 41%), faþã de
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menþinerea la 19% în SUA. Similar (în sensul majorãrii amplitudinii) au
evoluat raporturile minim/maxim la ESC-urile relative: 7% (Australia)/ 55%
(Finlanda) în medie pe anii 1979-1986, ºi 7% (Noua Zeelandã)/71%
(Finlanda) în anul 1990.

Tabelul nr. 4

Echivalenþi ai subvenþiei la consum (ESC)x),
pe ansamblul produselor agricole

Simbol UM Media
1970-86

1987 1988 1989(e) 1990(p)

Australia ESC total mid.$ - 0,23 -0,33 -0,33 -0,34 -0,36
ESC relativxx) % - 7 -10 -7 -7 -8

Austria ” mid.$ -0,89 -2,23 -2,07 -1,62 -2,15
” % -28 -52 -48 -39 -45

Canada ” mid.$ -2,27 -2,99 -3,06 -2,95 -3,02
” % -24 -32 -28 -27 -26

CEExxx) ” mid.$ -30,50 -62,05 -56,28 -46,43 -63,81
” % -30 -47 -41 -34 -41

Finlanda ” mid.$ -1,63 -2,82 -3,07 -2,98 -3,48
” % -55 -70 -69 -67 -71

Japonia ” mid.$ -18,24 -35,99 -39,34 -35,42 -32,81
” % -39 -54 -52 -50 -48

Noua ” mid.$ -0,07 -0,05 -0,06 -0,06 -0,06
Zeelandã ” % -10 -8 -7 -5 -7
Norvegia ” mid.$ -0,59 -1,34 -1,30 -1,21 -1,67

” % -40 -62 -56 -55 -64
Suedia ” mid.$ -1,18 -2,53 -2,41 -2,52 -2,80

” % -37 -59 -52 -55 -63
Elveþia ” mid.$ -2,09 -3,70 -3,92 -3,17 -3,98

” % -46 -56 -56 -52 -56
SUA ” mid.$ -16,67 -21,65 -17,91 -16,69 -19,27

” % -19 -24 -19 -17 -19
OCDE ” mid.$ -74,36 -135,67 -129,75 -113,39 -133,41

” % -28 -42 -37 -33 -36
x) Valorile negative echivaleazã cu o taxã implicitã la consum; xx) Pondere în valoarea

consumului; xxx) CEE – 10 (1979-85), CEE - 12(1986-90) e = estimare; p = provizoriu.

Sursa: [5].
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16. O altã modalitate de prezentare – cu forþã expresivã considerabil
sporitã – a evoluþiei subsidiilor pentru producãtorii agricoli este asiguratã
prin punerea în relaþie a ESP-urilor cu douã dintre resursele esenþiale ale
agriculturii – forþa de muncã ºi pãmântul. Astfel, indicatorul derivat
“ESP/agricultor” (tabelul nr. 5) asociat cu productivitatea muncii (exprimatã
prin valoarea adãugatã netã pe unitatea de forþã de muncã) ar permite
aprecierea – parþialã desigur – a “contribuþiei” subvenþiilor la dinamica forþei
productive a muncii din agriculturã.

Tabelul nr. 5

Echivalenþi ai subvenþiei la producþie (ESP)
ce revine pe agricultor, în þãrile membre ale OCDE

- mii $ SUA/EATCx) -
Media 1979-86 1987 1988 1989 1990

Australia 4 4 4 4 4
Austria 5 10 10 8 11
Canada 10 17 16 15 18
CEE 7 10 10 9 12
Finlanda 10 20 24 25 31
Japonia 9 16 18 16 15
Noua Zeelandã 7 3 3 2 2
Norvegia 19 31 33 32 39
Suedia 15 26 26 30 39
Elveþia 15 27 29 25 30
SUA 15 27 23 21 22
OCDE 9 14 14 13 15

e = estimare; p = provizoriu; x) EATC = echivalent agricultor cu timp complet (cca.2200
ore/an).

Sursa: [5].

Se observã cã, de aceastã datã, la creºterea ESP-ului/agricultor cu
6000 $ în medie pe OCDE (1990: 15000 $), þãrile membre ale CEE au avut
un rol oarecum “frenator” (12000 $ în 1990 faþã de 7000 $ în perioada de
referinþã) al dinamicii accelerate americane (22 mii$ faþã de 15 mii $).
Amplitudinea variaþiilor minim/maxim creºte considerabil: de la 14 mii $
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(Australia)/ 19 mii $ (Norvegia), în medie pe anii 1979-1986, la 2 mii $
(Noua Zeelandã) / 39 mii $ (Norvegia ºi Suedia) în 1990.

Desigur, nu trebuie trase concluzii definitive dupã acest indicator,
având în vedere cã el este derivat din raportul a doi termeni cu evoluþii în
general divergente.

17. Un sprijin în a ne apropia mai mult de real, deci cu statut
complementar aduce indicatorul “ESP/hectar teren cultivat” (tabelul 6).

Prin prisma acestui indicator se observã o accentuare considerabilã a
decalajelor de nivel în timp ce între CEE ºi SUA, de la 5,1:1 în perioada de
bazã la 7,5:1 în 1990 (de altfel, nivelul subsidiilor la producãtor pe hectar
era de 4,2 ori mai mare în CEE faþã de media OCDE în primul interval ºi de
4,5 ori în 1990).

18. Cu titlu sintetic, se poate conchide cã delimitãrile conceptuale
prezentate, modalitãþile de comensurare ºi indicatorii derivaþi de apreciere a
nivelului ºi dinamicii subsidiilor la producãtor în raport de resursele
principale ale agriculturii, pornesc de la premisa esenþialã a funcþionalitãþii
economiilor de piaþã în þãrile membre ale OCDE ºi, legat de aceasta, a
transparenþei aproape depline a informaþiilor macroeconomice privind
interferenþele pieþelor interne cu cele internaþionale, menite sã înlesneascã
reproducerea permanentã a echilibrelor prin eliminarea distorsiunilor ºi a
barierelor tarifare ºi netarifare din schimburile comerciale. Motive pentru
care considerãm cã în perioada de tranziþie a agriculturii româneºti sã
prevaleze crearea ºi funcþionarea mecanismelor pieþelor (de bunuri ºi
servicii, capitaluri ºi forþã de muncã) specifice acestei ramuri în faþa
“obsesiei” – prezente uneori – de a ne racorda Europei Occidentale, ca
scop în sine.

Tabelul nr. 6

Echivalenþi ai subvenþiei la producþie (ESP)
pe hectarul de teren cultivat

- dolari SUA/ha -
Media 1979-86 1987 1988 1989 1990

Australia 2 2 3 3 3
Austria 349 735 734 783 806
Canada 79 110 99 91 106
CEE 442 687 666 583 773
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Media 1979-86 1987 1988 1989 1990
Finlanda 1074 1951 2005 2182 2727
Japonia 5490 9129 9560 8842 8104
Noua Zeelandã 50 24 17 16 13
Norvegia 1945 2836 2943 2805 3437
Suedia 518 869 859 962 1222
Elveþia 1023 1734 1845 1618 1938
SUA 86 130 108 95 102
OCDE 105 173 165 148 171

e = estimare; p = provizoriu.

Sursa: [5].
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“SOCIETATEA RURALÃ” STAREA ACTUALÃ
ªI REMODELAREA  STRUCTURILOR

ECONOMICO-SOCIALE

Aurelia SÂRBU, coordonator program
ºi Violeta FLORIAN, cercetãtor principal,

Institutul de Economie Agrarã

Întotdeauna ruralul este tratat în strictã dependenþã de agrar, care la
rândul lui, fãrã a se identifica, fãrã a se reduce ºi fãrã a aparþine pe deplin
ruralului, nu poate fi înþeles independent de problemele socio-umane ale
colectivitãþilor sãteºti.1

Conceptul de rural sugereazã ansamblul spaþial în care sunt situate
satele, raporturile de interdependenþã ºi specificitatea ecologicã a “zonelor
fizice” sãteºti ºi desemneazã populaþii care se disting în interiorul societãþii
globale prin trãsãturi demografice (structura populaþiei, densitatea, spaþiu
rezidenþial, numãr de locuitori pe unitate socialã), economice (natura muncii,
a relaþiilor de producþie, structura surselor de venit), ecologice
(particularitãþile mediului construit, distribuþia rezidenþialã, tipologiile ºi
funcþionalitãþile localitãþilor) ºi socio-culturale (norme ºi valori dominante,
mentalitãþi ºi tradiþii, tipologia comportamentelor ºi a modelelor culturale).2

Conceptualizarea ruralului a însemnat ºi surprinderea trãsãturilor
specifice în diferitele momente ale devenirii, traducerea istoricã a
tensiunilor, a momentelor esenþiale ale structurilor rurale.

Societatea ruralã din România cuprinde 91% din patrimoniul funciar al
þãrii ºi 46,7 % din populaþia totalã, revenind o densitate medie de 50,3
locuitori/km2 (faþã de 97,5 loc/km2 media pe þarã).

Obiective ale unor strategii politice care au urmãrit remodelarea
structurilor rurale în funcþie de imperative care nu proveneau din devenirea
naturalã, normalã a ruralului, au provocat fragilizarea progresivã a þesãturii
sociale, pierderea treptatã a specificului, alterarea identitãþii spirituale.

                                                          
1 Sorokin, P; Zimmerman, C., Principles of rural-urban sociology, New-York, Henry Holt

and Co., 1929.
2 Wilits, Ferm; Bealer, C. Robert, An evaluation of  “composite definition” of “rurality”.

Rural Sociology, vol. 32, nr. 2, iunie, 1967.
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Populaþia ruralã îºi depãºea criza pãrãsind, în fluxuri migratorii, satele,
punând în miºcare mecanisme demografice, greu de stãpânit în prezent;
diminuarea constantã a volumului demografic se traduce în termenii realitãþii
prin pericolul “rarefierii” zonelor rurale, a “golirii demografice”.

Amploarea ºi profunzimea crizei ruralului înseamnã: înapoierea
cronicã a resurselor umane, îmbãtrânirea grupurilor profesionale, în special
a agricultorilor, eterogenitatea redusã ocupaþionalã generatoare de
neatractivitatea socio-economicã a zonelor rurale, distrugerea industriilor
rurale tradiþionale, structura a veniturilor specifice sãrãciei absolute,
infrastructurã precarã, eludarea sensibilitãþii ecologice a mediului rural ºi o
dependenþã mãritã faþã de handicapurile naturale.

Structurile demografice au fost marcate de o tendinþã de îmbãtrânire
a populaþie rurale. Grupãrile funcþionale ale populaþiei, prin valorile absolute
ºi procentuale, pe care le înregistreazã, relevã existenþa procesului de
“îmbãtrânire” accentuatã ºi totodatã, analizat printr-o perspectivã dinamicã,
ritmul alert în care s-a desfãºurat. În perioada 1956-1988 se produce o
diminuare a populaþiei tinere de la 29,8% la 24,4% ºi a populaþiei adulte de
la 60,0% la 56,0% în timp ce populaþia vârstnicã are o creºtere de la 10,2%
la 19,6%.

În distribuþia spaþialã se evidenþiazã importante diferenþiei ale
structurii pe grupe de vârstã. Populaþia tânãrã (0-14 ani) deþine cele mai
mari ponderi, de 27-31 % în localitãþile rurale din Moldova (Iaºi, Vaslui,
Bacãu, Suceava, Botoºani, Neamþ, Galaþi), din Dobrogea (Tulcea,
Constanþa) ºi din nordul þãrii (Maramureº, Satu-Mare, Bistriþa-Nãsãud) ºi
cea mai redusã proporþie, de 17%, în judeþul Hunedoara. În ce priveºte
populaþia vârstnicã (60 de ani ºi peste) cele mai mari procente, de 25-30%,
caracterizeazã zonele rurale din judeþele Timiº, Mehedinþi, Caraº-Severin ºi
Teleorman.

Valoarea înaltã a raportului dintre populaþia vârstnicã ºi tânãrã (53,2)
este simptomaticã, atestând odatã în plus tendinþa fermã a unei populaþii
îmbãtrânite demografic în mediul rural românesc.

Creºterea presiunii din partea populaþiei vârstnice ºi în general a
populaþiei inactive se identificã în valorile deosebit de ridicate ale raportului
de dependenþã, care în anul 1988 a fost în medie de 59,8%. În aºezãrile
rurale din judeþele Botoºani, Iaºi, Timiº ºi Vrancea la 100 de persoane în
vârstã de 15-64 ani revin 71-74 persoane inactive.

Migraþiile constituie un alt factor de restructurare a populaþiei, “...
îmbãtrânirea regiunilor rurale îºi are originea în emigrare, care duce la
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scãderea populaþiei tinere (efect direct), ºi face sã scadã natalitatea prin
reducerea populaþiei din grupele de vârstã fertilã (efect indirect)”1. Ca
proces, migraþia a avut un caracter selectiv, emigrând în special persoanele
în vârstã de muncã (15-59 ani), la nivelul anului 1987 aceasta reprezentând
82% din populaþia ruralã migrantã.

Sub aspectul structurii pe sexe, nu se poate concluziona cu privire la
o tendinþã de feminizare a populaþiei rurale, la nivelul anului 1988
excedentul feminin fiind de 1,2%. Structura pe sexe a grupelor funcþionale
indicã o preponderenþã femininã ruralã numai în grupa de 60 de ani ºi
peste, evidenþiindu-se ºi un ritm de îmbãtrânire mai acceleratã a populaþiei
rurale de sex feminin. În teritoriu feminizarea opereazã selectiv, populaþiile
rurale cu pondere femininã peste media pe þarã (50,7-51,9%) se întâlnesc
mai frecvent în zonele Olteniei, Moldovei (cu excepþia judeþelor Suceava ºi
Galaþi) ºi Munteniei (exceptând Ialomiþa, Cãlãraºi).

La aceste procese demografice, mai mult sau mai puþin evidente, dar
simptomatice pentru starea actualã a comunitãþilor rurale se adaugã ºi
procesul reproducerii care a suportat cele mai profunde ºi ample
determinaþii generate de politice sociale ºi economice. Dacã în perioada
1948-1966 excedentul natural al populaþiei rurale a reprezentat aproximativ
80% din excedentul natural al þãrii, în anii 1975-1980 contribuþia mediului
rural s-a redus la 47,5% iar în anul 1980 la aproximativ 40%.2

Un posibil model teoretic al proceselor demografice evidenþiate mai
sus, într-o oarecare mãsurã cauzal, deoarece s-ar referi la cauzele care le-
au determinat amploarea ºi profunzimea cu care au reuºit sã afecteze
structurile rurale, ar cuprinde ipoteze demografice ºi, totodatã, ipoteze
privitoare la domeniul strategiilor/politiciloreconomice ºi sociale. Astfel,
cooperativizarea a influenþat într-o mãsurã covârºitoare procesul
migraþional, procesul de îmbãtrânire demograficã; industrializarea a operat
un proces migraþional selectiv; hipercentralizarea a determinat structuri
rurale neparticipative.

Natalitatea populaþiei rurale, urmând o tendinþã de scãdere, de la
19,6% în perioada 1970-1980, la 16,8% în 1989, a fost ºi rãmâne
influenþatã de fertilitatea cohortelor feminine rurale – ponderea femeilor de
vârstã fertilã în totalul populaþiei feminine a fost de 41,5% (faþã de 53,3% în
                                                          
1 Pressat, Roland, Analiza demograficã, Editura ªtiinþificã, Bucureºti, 1974.
2 Trebici, Vladimir, Satul românesc ºi þãrãnimea: aspecte demografice, în “Satul

românesc – studii”, Ioan Matei ºi Ioan Mihãilescu, Editura Academiei RSR, Bucureºti,
1985.
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urban), de o divorþialitate redusã 0,7% comparativ cu 2,4% în urban) ºi o
creºtereconstantã a nupþialitãþii, de la 5,8% în 1985 la 6,4% în 1989.

Analizatã în conjunctura procesului avansat de îmbãtrânire
demograficã, cuantificarea mortalitãþii generale pune în evidenþã influenþa
distorsionãrii piramidei vârstelor în rural asupra creºterii nivelului acestui
indicator. În perioada 1981-1989 mortalitatea generalã, în rural, a crescut de
la 11,3 ‰ la 12,9 ‰ iar în urban, a avut o valoare relativ constantã: 8,4-8,5
‰.

Specificã unui mediu marginalizat social, cu o slabã infrastructurã
sanitarã, rata mortalitãþii infantile este foarte ridicatã, având o valoare medie
de 27,3%; majoritatea comunitãþilor rurale se situeazã în clasele superioare
ale valorii acestui indicator (25-5 % 0.).

Modul de desfãºurare al proceselor economice ºi exigenþele cadrului
social au condus la configurarea unei structuri ocupaþionale specifice unei
economii rurale care îºi pierdea, într-un ritm accelerat, caracteristicile
tradiþionale: populaþia ruralã ocupatã era de 54,5% în agriculturã, 26% în
industrie ºi construcþii, 19,5% în alte sectoare de activitate. La nivel micro-
social, aceasta se reflectã în diminuarea familiilor rurale monoocupaþionale.
Dintr-un eºantion de 2000 familii, cele pur þãrãneºti erau minoritare,
nedepãºind 19% în timp ce familiile cu dublu statut ocupaþional reprezentau
59%. Analiza distribuþiei teritoriale pune în evidenþã o eterogenitate
ocupaþionalã accentuatã, ceea ce va determina politici zonale de redresare
economicã.

Funcþionalitatea sistemului ocupaþional rural se reflectã în primul rând,
în conþinutul ºi nivelul veniturilor ºi cheltuielilor unei familii rurale.

Pe ansamblul ruralului în 1989, veniturile medii lunare ale unei familii
de þãrani au fost inferioare cu cca. 45%, mediei naþionale realizate de o
familie de salariaþi, iar cheltuielile se situeazã la un nivel foarte scãzut, cu
39% sub media naþionalã.

Din totalul cheltuielilor lunare, pentru consumul alimentar afecteazã
56-70%, pentru mãrfuri nealimentare 16-22%, pentru consumul alimentar
afecteazã 56-70%, pentru mãrfuri nealimentare 16-22%, pentru servicii 5-
10% iar pentru impozite, taxe ºi alte cerinþe 8-12%. Consumul alimentar se
acopeã din resurse proprii în proporþie de 70-72%, din cumpãrare de
produse ale comerþului de stat, 18-21% ºi de pe piaþa liberã, 10-11%.

Principala sursã de formare a veniturilor populaþiei rurale o constituie
muncã în agriculturã, care reprezintã 62-78%; aportul salariilor în venitul
total este de circa 16%, iar al veniturilor rezultate din practicarea unor
meserii, de 5-16%.
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În cadrul dimensiunii calitãþii vieþii rurale discrepanþele sunt atât de
mari, încât o eventualã strategie pentru asigurarea unui nivel decent de
viaþã ar trebui fundamentatã pe particularitãþile fiecãrei zone în parte, pe
eludarea formelor specifice de sãrãcie ruralã pentru fiecare tip de
comunitate ruralã, 80% din comunale rurale nu-ºi pot realiza prin mijloace
proprii cadrele de viabilitate economicã ºi socialã, fiind afectate structurile
fundamentale ale ruralului. Societatea ruralã din România se aflã în declin
demografic, cu structuri economice deteriorate ºi condiþii de viaþã precare.

Aceste puncte nevralgice ale crizei rurale determinã definirea unei
politici rurale coerente, care sã respecte principiile descentralizãrii ºi care
porneºte de la necesitãþile specifice fiecãrei zone rurale. Alternativa de
politicã ruralã necesarã în aceastã etapã se caracterizeazã printr-o
abordare integratã ºi teritorialã a problematicii rurale, prin lãrgirea
permanentã a tipurilor ºi a categoriilor participanþilor la procesele de
pregãtire ºi de formulare a obiectivelor restructurãrii, dezvoltãrii ºi
modernizãrii rurale, prin repartizarea echilibratã a diferitelor responsabilitãþi
între serviciile guvernamentale ºi organizaþiile rurale ºi prin cooperarea
pragmaticã între sectorul public ºi cel privat.1

Diversitatea zonelor împiedicã formularea unei politici pentru
restructurarea ºi dezvoltarea ruralã la nivel naþional, care sã þinã cont atât
de elementele locale specifice cât ºi de obiectivele generale ale dezvoltãrii
economice. Sunt necesare politici pentru areale rurale omogene ºi pentru
soluþionarea acelor domenii care se aflã sub incidenþa unor dezechilibre
fundamentale.

Schimbãrile demografice, în materie de resurse umane, care se
impun într-o primã etapã a restructurãrii/dezvoltãrii comunitãþilor rurale,
pornesc de la modificarea condiþiilor obiective în care se desfãºoarã
procesul educaþional ºi a conþinutului sãu, precum ºi de la crearea unei
baze materiale care sã confere decenþa vieþii rurale: echipamente colective
ºi individuale purtãtoare de civilizaþie ºi confort, sistem de asistenþã
medicalã accesibil tuturor categoriilor sociale rurale, sistem de comunicaþii
rurale.

Schimbãrile structurale ale economiei rurale trebuie ordonate în
funcþie de urmãtoarele necesitãþi:

− dezvoltarea, în sectorul industriei ºi serviciilor, a întreprinderilor
mici ºi mijlocii care aparþin proprietarilor/antreprenorilor locali;

                                                          
1 xxx, Politici ale dezvoltãrii ruralului, Ex Terra Aurum nr. 5/1990, IEA, Bucureºti.
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− dezvoltarea activitãþilor de “loisir” ºi a celor specifice vârstelor
înaintate: în acest mod se creeazã o gamã extinsã de servicii
pentru turism ºi pentru familii de pensionari care se instaleazã în
comune;

− transformarea statutului agriculturii într-o structurã economicã
caracterizatã de o productivitate mãritã prin penetrarea masivã a
tehnicilor moderne.

Restructurãrile comandate de imperativele sistemului “economiei de
piaþã” pot declanºa: diversificarea surselor de venit ºi un nou dinamism al
economiei rurale prin apariþia turismului rural, a unor servicii inedite ºi
consolidarea industriei rurale; internalizarea factorilor de producþie ºi a
investiþiilor, mãrindu-se considerabil câmpul de acþiune al antreprenorilor
locali; diminuarea dezavantajelor economice provocate de distanþe ºi de
izolare prin accesul rapid la tehnologiile sistemului comunicaþional modern;
conºtientizarea faptului cã sistemul rural are o valoare în sine, ca deþinãtor
de resurse naturale.

Elaborarea politicilor rurale de tip teritorial – integrat ºi a instaurãrii
principiilor descentralizãrii ºi participãrii provoacã necesitatea revederii ºi
adaptãrii cadrului instituþional care promoveazã, gândeºte, concretizeazã
aceste politici. Un nou tip relaþional va fi caracteristic pentru spaþiul rural:
raporturile funcþionale între sectorul public ºi cel privat. Modelul cooperãrii
între sectorul public ºi cel privat conduce la instaurarea, în termeni
instituþionali, a unui adevãrat cuplu de parteneri. Acest tip de parteneriat va
fi rezultatul unui lung proces de ajustare instituþionalã, cerut de mobilizarea
tuturor resurselor disponibile, de exploatarea oportunitãþilor economice ºi
pentru a rezolva toate problemele de dezvoltare1.

Pentru a instaura parteneriatul în comunitãþile rurale româneºti este,
mai întâi, necesar ca particularii/producãtori-proprietari sã aibã un rol
important în dezvoltarea economicã ºi socialã a regiunilor rurale. Modelul de
organizare de tip parteneriat implicã repartizarea competenþelor pe diferite
niveluri ale administraþiei, în condiþiile în care fiecare nivel poate suplini
funcþionalitatea altei verigi administrative, descentralizarea, printr-o
redistribuire a rolului diferitelor niveluri ale administraþiei ºi o multiplicare a
structurilor participative. Parteneriatul nu este panaceul soluþionãrii proble-
melor rurale, este doar un posibil rãspuns la rezovarea crizei organizatorice
ºi administrative care se manifestã în structurile actuale rurale.

                                                          
1 xxx, Parteneriat pentru dezvoltarea ruralului, Caiet documentar, nr. 6/1990, IEA,

Bucureºti.
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METODE DE ANALIZÃ A DECIZIILOR DE
DEZVOLTARE A AGRICULTURII, PREVIZIUNE

ªI INTERVENÞII DE REGLARE

dr. Simona BARA, coordonator de program
Institutul de Economie Agrarã

În condiþiile cu totul speciale în care decidenþii sunt nevoiþi sã
acþioneze în prezent devin actuale cuvintele academicianului Grigore C.
Moisil rostite în urmã cu peste 15 ani”... ªtiinþa nu l-a învãþat pe om sã
zboare ca pãsãrile. Zboarã, dar altfel: ca OM...” (1).

Diversitatea ºi complexitatea fenomenelor ºi proceselor economice
din agriculturã în perioada tranziþiei spre economia de piaþã regrupeazã
factorii de influenþã asupra acestora într-un mod cu totul diferit de acela cu
care ne-am obiºnuit, datã fiind modificarea modului de realizare a
interrelaþiilor, atât pe orizontalã, cât ºi pe verticalã.

În aceste condiþii, prezintã interes nu numai identificarea unor grupe
de factori de influenþã, ci ºi formarea unor noi modalitãþi de analizã a
deciziilor.

1. Factorii principali care induc perturbaþii în formularea deciziilor
de dezvoltare a agriculturii ºi în analiza deciziilor în perioada

tranziþiei la economia de piaþã

La nivelul agriculturii, ca ramurã a economiei naþionale, se pot
distinge cel puþin opt grupe mari de factori ce induc, în diferite grade,
transformãri în deciziile de dezvoltare.

1. În primul rând sunt factori de naturã demo-economicã cum ar fi:
mãrimea poluaþiei; rata de creºtere; vârsta; sexul; populaþia ocupatã în
cadrul ramurii; mãrimea medie a exploataþiilor. Aceste elemente
influenþeazã atât mãrimea ºi structura bunurilor agro-alimentare obþinute ºi
respectiv a celor achiziþionate, cât ºi nivelul activitãþii economice din cadrul
agriculturii.

2. O a doua grupã de factori este reprezentatã de output-urile pe
locuitor împreunã cu elementele sale definitorii ºi anume rata de participare
a forþei de muncã ºi productivitatea muncii.
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3. O a treia grupã de factori defineºte modelul de consum istoriceºte
constituit, în special, preferinþa populaþiei pentru diferite bunuri agro-
alimentare dar ºi modalitãþile de folosire a acestora.

4. Distribuirea zonalã a populaþiei ºi a activitãþilor agricole constituie o
altã grupã de factori ce exercitã influenþã asupra procesului decizional.

La aceste elemente se adaugã ºi faptul cã în condiþiile tranziþiei spre
economia de piaþã se vor dezvolta, la nivel zonal, cel puþin douã tipuri
distincte de activitãþi agricole: activitãþile tradiþionale care vor începe sã fie
în declin ºi activitãþile agricole noi, aflate în ascensiune, cum ar fi, spre
exemplu, cele care urmãresc îmbinarea între activitatea de bazã ºi cea de
prelucrare industrialã specialã.

Acest tip de agriculturã dualã este un fenomen nou ce va induce
influenþe serioase asupra procesului decizional, în sensul cã, în prezent,
sistemele de decizie ºi analizã economicã încã folosesc indicatori vechi ce
aparþin activitãþilor tradiþionale, nereflectând în suficientã mãsurã noul. De
aici, rezultã nevoia adoptãrii unor noi concepte de decizie ºi analizã
economicã, a noilor structuri de date ºi informaþii ºi, deci, de indicatori. Pe
de altã parte, o activitate economicã foarte dispersatã – aºa cum se anunþã
sã fie, în urmãtorii ani, aceia din agriculturã – va necesita resurse
substanþiale pentru infrastructurã, transport, pãstrare etc. ªi chiar pentru
investire în noi activitãþi. De asemenea, în cadrul ramurii, pe mãsura
instalãrii mecanismelor specifice economiei de piaþã, îºi va face apariþia ºi
capitalul social provenit din afara acesteia.

5. O altã grupã de influenþã asupra deciziilor viitoare de dezvoltare a
agriculturii este reprezentatã de metodele tehnologice, ce vor fi folosite de
fiecare activitate în cadrul ramurii, fapt ce reflectã prin indicele de conversie
a rezultatelor utilizate, care, la rândul sãu, va afecta eficienþa outputurilor
obþinute. Schimbãrile în tehnologiile de conversie (dacã nu se vor produce
cât mai rapid, atât în cadrul agriculturii cât ºi în amonte ºi în aval) vor
influenþa foarte serios dimensiunile globale ale populaþiei ocupate, respectiv
rata ºomajului, dar ºi pe acelea ale creºterii economice a ramurii. Actuala
conversie defectoasã a inputurilor, pe aproape toate nivelurile economiei, va
continua sã inducã ºi alte influenþe negative asupra rezultatelor activitãþii
desfãºurate. Un exemplu concludent îl constituie procesul de poluare, care
nu numai cã existã, dar care se va accentua în continuare, acesta trebuind
sã fie absorbitã prin sistemele tehnologice practicate de obþinere a
producþiei agricole; tot în acest context vor trebui sã sporeascã preocupãrile
de asimilare a poluãrii pe cale naturalã.
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6. Resursele de bazã, mai exact cantitãþile de produse care pot fi
obþinute sau achiziþionate la diferite costuri sau preþuri, se constituie într-o
altã grupã de factori de influenþã, a cãror schimbare apare ca o consecinþã,
pe de o parte a modificãrii cererii (în urma penuriei sau a înlocuirii) ºi, pe de
altã parte, a apariþiei unor noi calitãþi sau chiar a unor noi produse (ca efect
al extinderii ºi generalizãrii unor descoperiri tehnologice).

7. Un al ºaptelea set de factori de influenþã asupra procesului
decizional se referã la modificarea relaþiilor internaþionale, în special în
modul în care România va putea importa sau exporta resurse ºi bunuri de
naturã agricolã ºi pentru agriculturã.

8. În final, se poate considera cã aceste grupe de factori sunt
influenþate ºi de instituþiile ºi politicile existente la un moment dat, cum ar fi:
modul de organizare ºi funcþionare a pieþelor; mecanismele (norme ºi
reglementãri) ce conduc la folosirea pãmântului; politicile de import sau
export; deciziile de alocare a invenþiilor publice etc.

Aceste grupe de factori, identificate pentru a urmãri transformãrile
ramurii, sunt neomogene ºi de cele mai multe ori ele nu se pot include, în
totalitate, în modelele economico-matematice uzuale folosite pentru
proiectarea alternativelor de dezvoltare sau pentru analiza deciziilor,
impunând elaborarea unor studii speciale pentru factorii insuficient reflectaþi
în restricþiile modelelor adoptate, dar care au, însã, influenþã asupra
deciziilor de dezvoltare posibile de formulat la un moment dat.

2. Probleme ale analizei deciziilor în agriculturã în perioada
tranziþiei spre economia de piaþã.

Adaptarea modului de gândire ºi acþiune la noile realitãþi implicã:
redefinirea modului de analizã a deciziei; formarea unor etape de analizã a
deciziei; alegerea unor tehnici adecvate de analizã a deciziei; identificarea
unor indicatori specifici pentru evaluarea deciziilor.

Pentru stabilirea unor alternative realiste ºi apropiate de fenomenele
economico-sociale generale de dezvoltare a ramurii se poate opta pentru
una din urmãtoarele tipuri de abordãri: empiricã sau normativã; teoreticã
sau intuitivã; analiticã sau sinteticã.

Alegerea uneia sau alteia din aceste modalitãþi de studiu este
influenþatã de cel puþin urmãtoarele elemente:

− complexitatea fenomenelor ºi proceselor economice din agricultu-
rã, ce se manifestã în perioada tranziþiei spre economia de piaþã;
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− cantitatea ºi calitatea informaþiilor, ºtiut fiind cã, prin modificarea
structurilor agrare, cel puþin în prima perioadã a tranziþiei spre
economia de piaþã, apare un adevãrat vid de informaþii;

− indicatorii utilizaþi din punctul de vedere al conþinutului ºi
semnificaþiei lor;

− tehnicile de analizã a deciziei folosite.
Menþionãm cã analiza deciziei din punctul de vedere a structurii

procesului decizional, dar ºi al situãrii decidentului – la nivel local, de
subsitem, sau la nivel global, de sistem – se poate regãsi cel puþin pe douã
trepte, ºi anume: analiza decizionalã ca element structural intrinsec al
procesului decizional, care este amplu tratatã în lucrãrile de specialitate, ºi
analiza decizionalã ca element al procesului postdecizional.

Menþionãm cã analiza decizionalã, ca element al procesului
decizional propriu-zis, este realizatã, însã, la niveluri local/subsistem, fiind
serios influenþatã de calitãþile elaboratorului deciziei (decident) analiza
decizionalã la nivel post-decizional se efectueazã din punctul de vedere al
decidentului general/al sistemului. De cele mai multe ori post-analiza
decizionalã este neglijatã pentru cã, aºa cum afirma NAISBITT, “...nimeni
nu-i mai acordã prea multã importanþã dacã <cifrele> - termen folosit de
autor pentru a denumi deciziile economice – au fost atinse...” (2).

Pornind de la ipoteza cã orice decizie formulatã poate fi caracterizatã
printr-un nivel, ritm ºi structurã considerãm cã analiza decizionalã, ca fazã
post-decizionalã, pentru a se concretiza, necesitã cel puþin parcurgerea
urmãtoarelor etape:

− stabilirea nivelului, structurii ºi a ritmului de modificare pentru
decizia formulatã la nivel local/subsistem, care urmeazã sã fie
supusã analizei decizionale la nivel de subsistem;

− stabilirea unui nivel, ritm ºi structurã standard, care pot fi: fie cele
inþiale sau oricare altele pe care le doreºte decidentul generat de
la nivel de sistem (de exemplu, nivelurile, structurile sau ramurile
atinse de alte þãri sau regiuni sau zone pentru fenomenul respectiv
etc.);

− compararea deciziilei formulate la nivel local cu nivelul, ritmul ºi
structura standard, care sunt valabile pentru nivelul global;

− determinarea ºi analiza erorii ºi luarea acþiunilor de corecþie ce se
impun pentru materializarea deciziei locale.

Tehnicile de calcul ce pot fi utilizate în post analiza deciziei sunt
diverse, în funcþie de: volumul ºi calitatea informaþiilor, amploarea
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fenomenelor ºi proceselor studiate, cunoºtinþele ºi respectiv, abilitatea
decidentului; tehnica de calcul disponibilã etc.

În perioada tranziþiei la economia de piaþã, post-analiza deciziei
acordã atenþie utilizãrii unor tehnici care suplinesc lipsa de precizie a
datelor, calitatea ºi cantitatea acestora etc.

Ca metode de post-analizã a deciziei se pot folosi:
− diferite tehnici de simulare a efectelor cantitative ºi calitative

induse pe diferite niveluri ierarhice de deciziile formulate ºi supuse
analizei;

− criterii vagi, care permit diminuarea influenþei unor fenomene sau
procese necunoscute care ar putea apãrea ca urmare a
materializãrii unor decizii ºi care ar produce perturbaþii sistemului
respectiv;

− comparaþii – fiecare evaluare aferentã deciziilor formulate se poate
compara cu un model sau standard ce este considerat cã asigurã
echilibrul (fie în condiþii relativ fixe, mai ales în perioada de început
a tranziþiei spre economia de piaþã, fie în condiþii variabile, care se
vor înmulþi pe mãsura instalãrii mecanismelor economico-sociale
specifice economiei de piaþã etc.

Considerãm ca aplicarea uneia sau alteia din tehnicile de analizã post
decizionalã vor trebui sã se finalizeze prin evidenþierea cel puþin a doi
indicatori: coeficientul de adaptabilitate a deciziilor propuse; timpul de
materializare a deciziei propuse.

Utilizarea acestori indicatori de evaluare post-decizionalã se
recomandã, deoarece, prin modul lor de calcul, se iau în considerare nivelul
postdecizional, nivelul antedecizional, nivelul standard, rata de modificare a
deciziei.

Lipsa de informaþii ºi experienþã în elaborarea deciziilor, ºi, mai ales,
în post analiza deciziilor în þãrile în curs de dezvoltare a determinat
organismele internaþionale sã-ºi dezvolte baze de date specializate, astfel
încât, cu tehnici proprii, sã se poatã simula impactul schimbãrii sistemului
economiilor foste socialiste. Spre exemplu, înainte de acordarea sprijinului
lor, aceste organisme executã studii ce rãspund cerinþelor analizei post-
decizionale elaborate.

Pe baza studiilor de fezabilitate înaintate de statele interesate, experþii
organismelor internaþionale elaboreazã lucrãri complete de evaluare a
impactului economico-social al programelor propuse. În cazul agriculturii,
din analiza unor astfel de studii elaborate de mecanismele internaþionale, a
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rezultat cã analizele post-decizionale pun în evidenþã urmãtoarele: impactul
agricol-suprafeþe alocate pentru diferite utilizãri, efectivele de animale,
numãrul de producãtori agricoli, înzestrarea cu teren, respectiv cu animale
ºi maºini a producãtorilor agricoli; impactul economic, care, la rândul sãu,
se reflectã prin, evaluãrile ex-ante ale nivelului preþurilor la principalele
produse ºi servicii, proiecþia evoluþiei dolarului în raport cu moneda
naþionalã pentru diferite scenarii de dezvoltare, durata de funcþionare a
obiectivelor propuse ºi parametrii proiectaþi a se atinge în diferite stadii;
miºcarea stocurilor de produse; modificarea cererii din principalele produse
alimentare; evaluarea profiturilor sau a pierderilor etc.

*
*       *

În concluzie deci, considerãm cã prin dezvoltarea analizei post-
decizionale nu numai cã procesul de decizie se completeazã în mod
natural, ci prin reevaluarea post-decizionalã a unor obiective alternative
propuse la nivel de subsistem se realizeazã încadrarea acestora într-un
context mai larg (decât cel iniþial în care au fost formulate), soluþiile
formulate cãpãtând mai mult realism. Totodatã, evaluãrile fãcute
funcþioneazã ca niºte comenzi “feed-back-uri” prin care decidentul
urmãreºte atingerea stabilitãþii structurale “standard”/ dorite la nivel de
sistem; având, însã, la bazã deciziile elaborate la nivel de subsistem, care
reevaluate ºi corectate primesc un mai mare grad de generalitate. De
asemenea, prin aplicarea analizei post-decizionale se produce ºi o reducere
a numãrului de erori posibile de indus în sistem în momentul materializãrii
deciziilor formulate la nivel de subsistem.

BIBLIOGRAFIE

1. Moisil, G., Culegere de texte, Ed. Politicã, 1975.
2. Naisbitt, J., Megatendinþe, Ed. Politicã, 1990.
3. National Academy of Sciences, System Analysis and Operations Research:

Tool for Policy and Program Planning for Developing Countries,
Washington, D.C., 1976.



VALOAREA ADÃUGATÃ ªI CONSUMURILE
INTERMEDIARE ÎN AGRICULTURÃ

Elena SIMA, cercetãtor Institutul de Economie Agrarã

Caracterizarea economiei naþionale, a proporþiilor ºi ritmurilor ei de
dezvoltare, cere un sistem de indicatori foarte cuprinzãtori ºi judicios
structurat.

În prezent, existã douã astfel de sisteme de evidenþã a economiei
naþionale:

− sistemul producþiei materiale (SPM) aplicat în general în fostele þãri
socialiste;

− sistemul conturilor naþionale (SCN) aplicat în statistica ONU ºi în
statisticile þãrilor capitaliste.

Cu toate cã cele douã sisteme urmãresc sã punã în evidenþã
rezultatele activitãþii economice, legãturile dintre elementele structurale ale
economiei, totuºi ele se deosebesc în mare mãsurã în ceea ce priveºte
conþinutul categoriilor care se mãsoarã ºi interpretarea sferei producþiei.
Sistemul producþiei are ca obiect sfera producþiei materiale ºi mai puþin
sfera nematerialã sau a serviciilor. Sistemul conturilor naþionale are ca
obiect întreaga activitate economicã. Deco deosebirea esenþialã este datã
de modul de interpretare ºi includerea în calcul a sferei serviciilor ºi
administraþiei.

Metodologic, legãturile dintre elementele strcturale ale economiei sunt
asigurate prin unitatea definiþiilor, clasificãrilor ºi a metodelor de calcul ºi
analizã a indicatorilor. În cadrul unui sistem de evidenþã a economiei,
indicatorii economici utilizaþi la nivelul exploataþiei reprezintã o verigã de
bazã, deoarece aici sunt caracterizate nemijlocit toate procesele ºi
fenomenele ce au loc într-o þarã.

În condiþiile trecerii la economia de piaþã a apãrut necesitatea
renunþãrii la întregul mecanism economico-financiar al sistemului producþiei
materiale ºi adaptarea sistemului conturilor naþionale. Întru-cât trecerea nu
poate fi brusc realizatã, pentru început, s-a pus problema conversiei
indicatorilor din SPM în cei ai SCN.

În acest scop au fost întocmite ºi comparate fiºele indicatorilor din
SPM ºi SCN ºi au fost cãutate relaþiile de corespondenþã care sã uºureze
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conversia indicatorilor economici. Deºi problema nu a fost complet
elucidatã, într-o primã fazã s-a ajuns la urmãtoarele concluzii:

1. Îndicatorul “producþie agricolã” are aceleaºi elemente structurale în
ambele sisteme. Deosebirea care apare constã în exprimarea valoricã a
producþiei din SPM sub denumirea de producþie globalã agricolã.

2. Din grupa indicatorilor “cheltuieli ale exploataþiei agricole” sau luat
în studiu mai amãnunþit consumurile intermediare din SCN regãsite în
cheltuielile materiale ºi producþia netã din SPM.

Cnsumurile intermediare reprezintã valoarea tuturor bunurilor ºi
serviciilor care au fost consumate în cursul perioadei considerate, pentru ca
unitatea de producþie sã-ºi obþinã producþia globalã, respectiv volumul de
activitate pentru care s-au consumat inputurile de muncã materializatã ºi
muncã vie. Aceasta se regãseºte în SPM, în volumul cheltuielilor materiale
din care se scade amortizarea fondurilor fixe, precum ºi într-o serie de
elemente care pânã acum erau incluse în valoarea producþiei nete sau erau
suportate din rezultatele financiare ale unitãþilor agricole. Aceste elemente
sunt:

− ndemnizaþii pentru detaºãri ºi transferuri;
− deplasãri în interes de serviciu (transport, diurnã, cazare);
− dobânzi bancare pentru credite;
− prime de asigurare;
− taxe de verificare ºi marcare a aparatelor de mãsurã ºi cântãrit;
− cota centralei;
− expertize tehnice ºi contabile;
− cheltuieli cu pregãtirea profesionalã ºi practicã în producþie,

comisioane, cheltuieli de protocol, reclamã ºi publicitate.
Prin extragerea din conturi a cheltuielilor materiale (inclusiv

amortizarea) ºi gruparea lor pe elemente primare se obþine structura
consumului intermediar:

− materii prime;
− materiale de bazã ºi auxiliare (inclusiv cota de cheltuieli de

transport aferentã); piese de schimb;
− combustibil;
− energie;
− apã;
− alte cheltuieli materiale;
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Conturile care intrã în procesul furnizãrii elementelor componente ale
indicatorului “consumuri intermediare” sunt cele care þin evidenþa în SPM a
cheltuielilor cu materialele, a cheltuielilor de transport ºi aprovizionare, a
salariilor ºi CAS-ului, respectiv cheltuielile aferente activitãþii de bazã (care
se pot identifica direct pe produs sau comenzi), precum ºi cheltuielile
indirecte.

3. În grupa indicatorilor de sintezã apar în SCN un numãr de ºase
indicatori, care nu corespund celorlalþi patru indicatori ai SPM.

În SCN, valoarea adãugatã este un indicator specific economiei de
piaþã, care se determinã prin scãderea consumurilor intermediare din
valoarea producþiei totale.

Producþia netã exprimatã în SPM valoarea nou creatã într-un an ºi se
calculeazã pornind de la structura valoricã a produsului global din care se
scad cheltuielile materiale.

Valoarea adãugatã diferã de indicatorul producþie netã al SPM, nu
numai prin valoarea amortizãrii fondurilor fixe, ci ºi prin faptul cã aºa cum s-
a precizat mai sus, în cadrul producþiei nete erau cuprinse elementele care
au intrat în prezent, în valoarea consumurilor intermediare.

Elementele componente ale valorii adãugate sunt:
− salariile, care includ pe lângã salariile de bazã ºi primele, sporurile,

adausurile acordate în anul 1990, 1991, deci pentru stabilirea
acestui element se vor lua în considerare toate drepturile bãneºti
acordate care intrã în costurile de producþie; valoarea impozitului
pe fondul de salarii, valoarea CAS-ului ºi a contribuþiei la fondul de
ºomaj;

− contribuþia la fondul de cercetare ºtiinþificã existentã încã în
perioada de tranziþie pentru societãþile comerciale;

− impozitul pe circulaþia mãrfurilor inclus în preþul cu ridicata ºi în
preþul de livrare, avându-se în vedere structura producþiei marfã
vândutã ºi încasatã;

− profitul, ca element de venit net ºi nu ca indicator financiar;
− elementele cuprinse la “alte cheltuieli de muncã vie”, ce reprezintã:

impozitul pe clãdiri, burse, alocaþii pentru copii ºi alte cheltuieli de
natura acestora;

− amortizarea fondurilor fixe înregistrate în SMP în creditul contului
432 “Decontãri privind amortismentele” prin debitul conturilor de
cheltuieli. Pentru acest element al valorii adãugate se þine cont de
faptul cã producþiei secundare nu i se repartizeazã cote pãrþi din
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cheltuielile de regie (comune ale secþiei sau fermei ºi generale ale
întreprinderii) ºi deci se ia în calcul doar valoarea amortizãrii
aferente producþiei de bazã.

În practica economicã valoarea adãugatã este un indicator de
maximã expresivitate în privinþa eficienþei utilizãrii capitalurilor de producþie
în gestiunea exploataþiei. Valoarea adãugatã brutã este punctul de plecare
pentru evaluarea rezultatului net al exploataþiei. Ea rezultã prin scãderea
costurilor factoriale plãtite (echivalente consumurilor intermediare) din
valoarea produselor realizate în întreprinderea agricolã.

Valoarea adãugatã brutã = Valoarea produselor realizate – Costurile factoriale plãtite

Valoarea adãugatã netã se obþine prin scãderea amortismentului din
valoarea adãugatã brutã.

Valoarea adãugatã netã = Valoarea adãugatã brutã – Amortismentul fondurilor fixe

Prin scãderea din “valoarea adãugatã netã” a cheltuielilor nete ale
exploataþiei, a dobânzilor nete efective ºi a venitului salarial al membrilor de
familie se obþine rezultatul net al exploataþiei.

Ca o secvenþã a contabilitãþii naþionale, indicatorii amintiþi sunt cei mai
semnificativi ºi expresivi în oglindirea fenomenelor la nivel microeconomic,
dar în gestiunea exploataþiilor din þãrile cu economie de piaþã sunt utilizaþi
mult mai mulþi indicatori al cãror studiu continuã în prezent.



METODE DE ANALIZÃ ECONOMICÃ
A EXPLOATAÞIILOR AGRICOLE

Camelia ªERBÃNESCU, cercetãtor,
Institutul de Economie Agrarã

În mod tradiþional, performanþele exploataþiilor agricole sunt evaluate
prim prisma utilizãrii factorilor, în special în termenii repartizãrii factorilor
fizici (pãmânt, muncã) ºi prin prisma rezultatelor tehnice (randamente) ºi
economice (venituri). În noul mediu economic care se prefigureazã, aceastã
metodã tradiþionalã ar putea fi eficientã pentru a furniza agricultorului
informaþiile necesare unei bune gestiuni. Astãzi, ºi mai mult în viitor, luarea
în considerare a tuturor parametrilor tehnici, economici ºi financiari va
constitui baza de referinþã pentru “pilotajul” exploataþiei agricole.

Toate metodele de analizã au drept scop mai buna înþelegere a
funcþionãrii exploataþiei, deci de-ai vedea slãbiciunile ºi de a propune
remediile adecvate. Ele sunt fondate pe studiul rezultatalor trecutului: pentru
a atenua riscurile imprevizibile ale unei campanii agricole (intemperii,
anomalii ale pieþei), este necesar sã se aplice analiza unui numãr cât mai
mare posibil de campanii. Scopul metodei poate fi dublu: fie ameliorarea
rezultatului economic al întreprinderii, fie verificarea rezultatelor obþinute
dupã punerea în aplicare a unui program de ameliorare.

Majoritatea metodelor de analizã se referã la exploataþia consideratã
în ansamblul ei. Ele diferã prin numeroase caracteristici, dar toate revin la
compararea rezultatelor trecute ale exploataþiei sau cu rezultatele altor
exploataþii.

Principalele metode de analizã economicã sunt:
− metode de analizã comparativã, sau metoda globalã, al cãrui tip

principal este analiza de grup;
− metoda marjelor brute;
− metoda preþurilor de revenire, sau metoda marjelor nete;
− analiza sectorialã;
− metoda analizei financiare.
Pentru a compara fie exploataþiile între ele, fie rezultatele trecute ale

aceleiaºi exploataþii, ste necesar sã se utilizeze aceleaºi criterii de
comparaþie.
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Analiza de grup
Pentru a putea aprecia dacã criteriile tehnice ºi economice ale unei

exploataþii asigurã agricultorului randamentul cel mai ridicat, se comparã
aceste criterii cu cele ale altor întreprinderi cu aºezarea geograficã ºi factori
de producþie asemãnãtori.

Se constituie grupe omogene de exploataþii, având aproape aceleaºi
caracteristici tehnice, dar rezultate economice diferite.

Alegerea exploataþiilor grupei este de o importanþã deosebitã, întrucât
chiar într-o regiune omogenã nu pot fi reþinute ºi analizate toate
exploataþiile, dacã ele se deosebesc mult prea mult între ele (de pildã,
diferenþe prea mari de suprafaþã).

Exploataþiile ce vor compune o grupã se selecþioneazã dupã criterii:
− calitative: aceeaºi regiune agropedoclimaticã, aceleaºi condiþii

economice (de exemplu, prezenþa sau absenþa unei forme de
asociaþie), acelaºi potenþial uman (acelaºi nivel de instruire al
agricultorilor), etc.

− cantitative: suprafaþa, sistemul de producþie, etc.
În interiorul aceleiaºi regini agropedoclimatice, se pot face subgrupe

în funcþie de aceste ultime douã criterii: SAU ºi respectiv sistemul de
producþie.

Se alcãtuieºte un tablou comparativ al criteriilor tehnice ºi economice
ale exploataþiilor din grupã, ierarhizate descrescãtor, fie dupã venitul
întreprinderii raportat la hectarul de SAU, fie dupã productivitatea muncii,
calculatã ca venit mediu/UTM.

Vom obþine în acest mod trei categorii de exploataþii: cu rezultate
bune, mijlocii ºi slabe.

Se stabileºte apoi media criteriilor reþinute pentru fiecare din aceste
trei categorii.

Se obþine astfel exploataþia medie dintre exploataþiile cu rezultate
bune, dintre cele cu rezutate mijlocii ºi, respectiv, slabe. Se cautã apoi
motivele pentru care exploataþiile clasate în frunte se gãsesc într-o situaþie
favorabilã ºi care ar fi modificãrile ce ar trebui aduse exploataþiilor cu
rezutate slabe pentru a le face sã-ºi schimbe categoria.

Analiza va fi cu atât mai precisã cu cât numãrul de criterii utilizate va
fi mai mare.

Analiza marjelor brute
Marja brutã a unei activitãþi constituie diferenþa între produsul valoric

al activitãþii (produsul brut) ºi cheltuielile operaþionale ale activitãþii.
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Profitul global al exploataþiei apare ca suma marjelor brute a fiecãrei
activitãþi, din care se scad cheltuielile structurale ale exploataþiei.

Dacã se admite cã cheltuielile sunt independente de mãrimea
producþiei, profitul va fi cu atât mai mare cu cât suma marjelor va fi mai
ridicatã.

În principiu, trebuie maximizate marjele brute, neglijând cheltuielile
structurale, pentru a putea obþine profitul maxim.

Principiul metodei constã în determinarea marjelor fiecãrei activitãþi,
pentru a le alege pe acestea din urmã în funcþie de marja lor.

Metoda comportã douã faze:
− determinarea marjelor unitare ale activitãþilor;
− alegerea activitãþilor în funcþie de aceste marje.
Este evident cã, pentru a începe sã fie rentabilã, o activitate trebuie

sã aibã o marjã brutã la hectar mai mare decât cheltuiala structuralã unitarã
(pe hectar) a exploataþiei. Orice activitate având o marjã brutã unitarã
inferioarã acestei cheltuieli unitare va trebui fie abandonatã, fie
îmbunãtãþitã.

Determinarea marjelor necesitã o înregistrare contabilã destul de
detaliatã;; trebuie cunoscute, pentru fiecare activitate, cheltuielile
operaþionale, deci ele trebuie evidenþiate separat.

Pentru ca marjele obþinute sã fie comparabile de la o activitate la alta,
cheltuielile operaþionale ce vor fi scãzute din produsul brut al activitãþii
trebuie sã fie de aceeaºi naturã.

Cheltuielile operaþionale ce trebuie scãzute din produsul brut pentru a
obþine marja brutã sunt: (lista este nelimitativã):

− pentru producþia vegetalã: cheltuieli cu îngrãºãminte, seminþe,
produse fitosanitare, combustibil, încãlzire, uscare, ambalaje,
lucrãri efectuate de terþi, forþã de muncã temporarã, carburanþi,
asigurãri speciale, diverse;

− pentru producþia animalã: cheltuieli operaþionale ale culturilor
furajere, cheltuieli specifice ale producþiei animale: cheltuieli
operaþionale ale culturilor furajere, cheltuieli specifice ale producþiei
animale (furaje concentrate cumpãrate, produse veterinare ºi
profilactice, onorariul veterinarilor, cheltuieli de întreþinere a
animalelor, forþa de muncã temporarã, furnituri diverse).

Marjele vor fi raportate: la hectar pentru producþia vegetalã, respectiv
pe animal sau la hectarul de culturi furajere ºi pajiºti naturale pentru
producþia animalã.
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Astfel pot fi comparate între ele activitãþile.
Compararea marjelor brute ale uneia ºi aceleiaºi activitãþi de la un an

la altul permite urmãrirea evoluþiei acestei activitãþi (producþii). Modificãrile
constatate în rezultate pot avea mai multe surse:

− o variaþie a valorii monedei. Într-o perioadã inflaþionistã, o creºtere
a marjei, pentru a putea fi apreciatã ca semnificativã, trebuie
corectatã în prealabil în funcþie de deprecierea monedei;

− o variaþie a preþurilor pieþei, fie cã este vorba de preþul de vânzare
al produsului, fie de preþul de cumpãrare al inputurilor;

− o îmbunãtãþire a eficienþei tehnicilor de producþie.
În acest ultim caz, calculul marjei brute permite verificarea rezultatelor

obþinute dupã punerea în aplicare a unui program de îmbunãtãþire a
activitãþii (producþiei) respective.

Trebuie ºtiut dacã activitãþile practicate în trecut trebuie continuate ºi
în viitor. Teoretic, nu trebuie pãstrate decât acele activitãþi care dau cele
mai mari marje unitare.

Activitãþile se ordoneazã descrescãtor dupã marjele lor. Se încearcã
apoi sã se vadã dacã alegerea activitãþilor corespunde într-adevãr
rezultatelor. Dacã nu, trebuie avutã în vedere o modificare a sistemului de
producþie.

Analiza marjelor nete sau a preþului de revenire
Aceastã metodã de analizã poate fi aplicatã în douã moduri,

rezultatele ºi interpretarea lor fiind echivalente.
a. Calculul marjei nete (fig.1): marja netã unitarã a unei activitãþi se

obþine scãzând din marja ei brutã unitarã cheltuielile structurale aduse la
unitate (pe ha sau pe animal). Dacã marja netã este negativã, acesta este
un semnal de alarmã, activitatea este nerentabilã. Comparând activitãþile
între ele, cele cu marjele nete unitare cele mai mari sunt cele mai profitabile.

b. Calculul preþului de revenire: preþul de revenire al unei activitãþi
este constituit din ansamblul cheltuielilor ocazionate de activitatea
respectivã, deci din suma cheltuielilor operaþionale ºi structurale aferente.
Se mai poate calcula scãzând marja netã din produsul brut al activitãþii
respective, rezultatul aducându-se la unitatea de produs (preþ de revenire al
litrului de lapte, sau al tonei de grâu). Preþul de revenire astfel calculat se
comparã cu preþul de vânzare ºi se cautã modalitãþi de reducere a lui. Este
dificil de calculat cu rigurozitate, datoritã dificultãþilor de repartizare a
cheltuielilor structurale.
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Fig. 1 Produsul brut, cheltuielile ºi marjele
unei activitãþii agricole (vegetale sau animale)

Analiza sectorialã
Constã în analiza atât a activitãþilor propriu-zise din exploataþie, cât ºi

a unor segmente separate (cum sunt munca ºi utilizarea maºinilor agricole).
Pentru a compara activitãþile, se comparã marjele lor brute. Trebuie

vãzut mai întâi dacã aceastã marjã permite acoperirea cheltuielilor
structurale pe hectarul de exploataþie ºi se vor abandona sau îmbunãtãþi
acele activitãþi (producþii) care nu îndeplinesc aceastã condiþie minimã.

Marjele fiecãrei activitãþi pot fi vizualizate, eventual prin grafice, la fel
ºi evoluþia acestor marje de la an la an.

Pentru a analiza munca desfãºuratã în exploataþie, existã mai multe
posibilitãþi:

− se stabileºte un calendar al lucrãrilor ºi se comparã necesarul de
muncã pentru fiecare activitate cu existentul din exploataþie,
evidenþiindu-se punctele de minim ºi de maxim, respectiv punctele
de excedent ºi deficit al forþei de muncã;

− se calculeazã un indicator de productivitate a muncii sub forma
“valorificãrii orei-muncã” pentru fiecare culturã (activitate) prin
raportarea marjei brute pe culturã (la hectar) la numãrul de ore
necesare pe culturã (la hectar).

Pentru analiza utilizãrii maºinilor ºi utilajelor agricole, se calculeazã
cheltuielile fixe ºi cheltuielile variabile, precum ºi pragul de rentabilitate
pentru fiecare maºinã, respectiv utilaj agricol în parte.

Limitele metodelor de analizã prezentate
Metodele de analizã au, fãrã îndoialã, avantajul simplitãþii. Ele sunt
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relativ uºor de aplicat. Dau, într-un termen scurt, o viziune bunã asupra
exploataþiei, mai ales dacã se bazeazã pe o contabilitate precisã.

Dar unul din punctele lor slabe provine chiar din aceastã simplitate. O
mare parte din informaþia conþinutã în înregistrãrile contabile se pierde
printr-o prelucrare pur empiricã.

Dezavantajul metodei analizei de grup constã în faptul cã ea nu se
poate concepe decât dacã se referã la un numãr foarte mare de cazuri,
grupate în mod omogen. Pe de altã parte rezultatele sunt statice. Ele nu
sunt valabile decât pentru o anumitã campanie agricolã. Pentru ca
rezultatele sã fie semnificative, ele trebuie înregistrate pe parcursul mai
multor ani. Se pot astfel evidenþia tendinþe valabile în timp.

Analiza marjelor are un avantaj în raport cu analiza de grup.Este o
analizã individualã, simplã ºi puþin costisitoare. Utilizarea ei este la
îndemâna tuturor. În sfârºit, ea face posibilã dezvoltarea metodelor
bugetare. Dar, din nefericire, existã un decalaj prea mare în timp între
momentul obþinerii rezultatelor analizei ºi momentul în care este posibilã
luarea unor decizii de corectare. Aceste tehnici de calcul nu pot servi decât
la determinarea deciziei întreprinzãtorului.

Metodele de analizã nu permit judecarea interesului schimbãrilor
propuse, cãci toate modificãrile aparatului de producþie implicã csturi
adesea foarte ridicate, ale cãror rezultate nu se manifestã decât într-un
viitor mai îndepãrtat. Numai metodele bugetare permit sã se prevadã pe
termen mediu ce anume va rezulta dacã se repun în discuþie elementele
aparatului de producþie în întreaga sa dimensiune ºi în echilibrul
elementelor sale constitutive.
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PROPRIETATEA FUNCIARÃ ªI EXPLOATAÞIA
AGRICOLÃ ÎN ECONOMIA DE PIAÞÃ

prof. univ. dr. Nicolae BELLI,
Institutul Agronomic “Nicolae Bãlcescu”, Bucureºti

1. Restructurarea agriculturii ºi trecerea la economia de piaþã
constituie o veritabilã revoluþie care, ca oricare alta, presupune o perioadã
de elaborare. Aceasta poate fi mai lungã sau mai scurtã, mai dificilã sau
mai facilã, în funcþie de înþelepciunea ideilor care o fertilizeazã. Ideile însã
nu cad din cer. Ele se elaboreazã ºi devin – folosind o expresie a lui Camil
Petrescu – “idei în mers”, adicã, în cazul nostru, utile tranziþiei, numai prin
cunoaºtere. Sub acest aspect, avem nevoie sã cunoaºtem atât realitãþile
proprii, cât ºi experienþele istorice ale altor þãri.

2. Restructurarea agriculturii, ca de altfel a întregii economii ºi
societãþi, constituie o experienþã unicã. Fenomenul fiind nou, este nevoie ºi
de o gândire nouã. Pãºim, practic, pe un teren complet gol, când totul
trebuie gândit ºi croit de la început. Problema fiind a noastrã, noi suntem cei
care o cunoaºtem cel mai bine ºi totodatã cei mai interesaþi în rezolvarea ei
judicioasã. Tot nouã ne revine ºi responsabilitatea civicã a acestei rezolvãri,
fapt care cere un mare efort de gândire, asimilare ºi sintezã, în general, de
creaþie teoreticã ºi practicã. Dacã acþiunea practicã de restructurare a
vechilor rândul sãu, este de neconceput fãrã o teorie prealabilã, capabilã
sã-i lumineze orientãrile ºi obiectivele.

3. Rãdãcinile ºi traiectoriile restructurãrii agriculturii noastre sunt, în
mod inevitabil, fidele specificului naþional. Ca urmare, orice tendinþã de
imitare a modelelor strãine – deºi tentaþia, s-o recunoaºtem, este mare –
apare ca un semn, dacã nu de comoditate sau ineficienþã, în orice cez de
incompetenþã ºtiinþificã naþionalã. Evident, respingem în mod hotãrât
asemenea tendinþe. Dar respingem, cu aceeaºi convingere, ºi tendinþele de
izolare ºtiinþificã de exterior. Prin consecinþele sale, o astfel de tendinþã ar
lipsi de orizont acþiunea practicã de restructurare.

4. Avem nevoie vitalã sã cunoaºtem experienþele istorice ale altor þãri,
învãþãmintele pilduitoare ale acestora pentru potenþarea a însuºi efortul
propriu de gândire ºi acþiune. Pornind de la aceastã acþiune, Institutul de
Economie Agrarã-INCE-a inclus în programele sale de cercetare ºi
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studierea experienþei þãrilor cu economie de piaþã în domeniul proprietãþii
funciare. Cercetãrile, deºi sunt în curs, permit încã din acest stadiu sã
evidenþiem problemele cele mai relevante, pe care evoluþia ºi funcþionarea
acestei proprietãþi le pune în faþa gândirii ºi practicii economice.

1 Regimul de marfã al pãmântului agricol în economia de piaþã

1.1 În orice economie de piaþã, pãmântul agricol este, în general,
obiect al proprietãþii private ºi supus vânzãrii-cumpãrãrii; este deci marfã.
Pãmântul intrã, însã, în structurile mecanismului de piaþã nu ca orice marfã,
ci ca una specialã, în sensul cã se poate vinde, dar nu în condiþii de
libertate deplinã. În þãrile cu o asemenea economie existã legislaþii naþionale
care considerã necesar ca, în numele interesului public, sã intervinã activ în
comercializarea ºi folosirea pãmântului impunând anumite condiþii ºi
orientãri. Intervenþia statului este de naturã economicã, urmãrind nu
“sugrumarea” forþelor pieþii, ci promovarea lor, în cadrul unor strategii
naþionale de dezvoltare a agriculturii.

1.2.Deºi diferenþiate sensibil de la o þarã la alta, strategiile funciare
urmãresc, în general, obiective similare. Cele mai importante dintre acestea
sunt:

a) valorificarea directã a pãmântului de cãtre proprietar ºi ºi
cumpãrarea acestuia de cãtre cei care vor sã lucreze, atenuând,
pe cât posibil, separarea proprietarului de producãtor;

b) formarea de ferme (exploataþii) viabile, evitând fãrâmiþarea
pãmântului între proprietãþi ºi exploataþii mici, nerentabile;

c) promovarea tehnologiilor moderne în creºterea producþiei ºi a
eficienþei;

d) reglementarea arendei, în sensul creãrii unei preeminenþe a
exploataþiei (fermei în raport de proprietate);

e) activizarea unor zone ºi localitãþi marginalizate din cauza exodului
populaþiei, în cadrul unor programe mai ample de amenajare a
teritoriului þãrii, dezvoltarea turismului ºi conservarea mediului
natural;

f) stimularea concentrãrii ºi specializãrii producþiei, precum ºi a
integrãrii acesteia cu industria, prin contracte ºi integrãri verticale;

g) sprijinirea “cooperaþiei de muncã” etc. Fiecare din aceste obiective
are ca substrat o motivaþie economicã ºi socialã determinatã, este
reglementat de o legislaþie bine pusã la punct timp de decenii,
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urmãrind, în final, utilizarea mai eficientã a pãmântului ºi, pe
aceastã bazã, progresul agriculturii ºi al comunitãþilor rurale.

1.3. Se cuvine sã subliniem cã legislaþiile naþionale, prin care se
stabilesc “regulile de joc” ale strategiilor þãrilor în domeniul aricol, reflectã, în
general, concepþia liberalã asupra dezvoltãrii economice, aºezatã însã nu
pe postamentul “laisser fair”-ului, ci pe cel al dirijismului. Din concepþia
liberalã, ele preiau ideea lui A. Smith despre interesul personal ca motar al
oricãrei activitãþi economice, care-l face pe om sã caute maximum de
satisfacþii cu minimum de efort.1 Pentru a crea ºi pune în miºcare acest
motor, legislaþiile amintite consacrã proprietatea privatã, inclusiv asupra
pãmântului ºi libertatea individualã drept fundamente generale ale
sistemului economic de piaþã. Din concepþia dirijistã, ele preiau ideea
interesului public, a cãrui protecþie, necesarã pentru supravieþuirea ºi
progresul întregii naþiuni, o poate asigura numai statul, prin intervenþia sa ºi
a organelor sale în activitatea economicã, pentru a corecta
disfuncþionalitãþile proprietãþii private.

1.4. Faptul cã, în economia de piaþã, pãmântul agricol se aflã sub
incidenþa unor legislaþii extrem de active, pe care n-o gãsim în cazul
mãrfurilor obiºnuite, se explicã prin particularitãþile sale ca resursã naturalã
unicã prin semnificaþia ei. Unele din aceste particularitãþi, pãmântul le are
pretutindeni, indiferent de forma de proprietate în care este folosit; altele
însã, apar în legãturã cu folosirea lui sub formã de proprietate privatã.
Cunoaºterea acestor particularitãþi este necesarã cel puþin din douã motive
majore: pe de o parte, pentru a putea înþelege importanþa hotãrâtoare a
pãmântului în viaþa oricãrei naþiuni, contradicþiile ºi conflictele care îi
însoþesc folosirea, precum ºi caracterul mãsurilor ce se impun pentru
atenuarea sau chiar înlãturarea lor; pe de altã parte, pentru faptul cã, dintre
toate problemele pe care le ridicã trecerea þãrii noastre la economia de
piaþã, problema pãmântului, privatizarea lui devine cea mai importantã ºi
dificilã de rezolvat.

2. Particularitãþi ºi contradicþii conflictuale care însoþesc folosirea
pãmântului ca mijloc de producþie agricol

2.1. Pãmântul, incluzând în el ºi apele, este o resursã naturalã. El
însã se deosebeºte de alte resurse similare, pentru cã este singura care,
                                                          
1 Joseph Lajugie, Les doctrines Economiques, Presses Universitaires de France, Paris,

1969, p. 17-18.
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prin folosirea ei productivã, asigurã nevoile de hranã ale întregii naþiuni.
Caracterul primordial absolut al acestor nevoi, în sensul cã omul ºi
societatea ca sã existe au nevoie, înainte de orice, de hranã, conferã
pãmântului o importanþã tot primordialã la scarã naþionalã. Recunoaºterea
acestui fapt stã la baza teoriei “interesului public” faþã de modul de folosire
al pãmântului, teorie la care ne vom referi mai departe, la locul cuvenit.

2.2. Pãmântul este o resursã naturalã, caracterizatã prin prezenþa a
douã laturi definitorii: cantitativã, datã de suprafaþã ºi calitativã, datã de
fertilitate. Dacã prin suprafaþã aceastã resursã apare limitatã, prin fertilitate
ea apare relativ nelimitatã. Aceasta este o contradicþie naturalã a
pãmântului, omniprezentã în timp ºi spaþiu. Ea însã capãtã importanþã
imediat ce pãmântul este folosit ca mijloc de producþie, adicã pentru
satisfacerea nevoilor de hranã – precum ºi altor nevoi – ale oamenilor. Din
acest moment apare o altã contradicþie, anume între capacitatea de
producþie a solului ºi nevoile de hranã ale populaþiei. Sãrind peste istorie ºi
oprindu-ne la actualitate, aceastã contradicþie ridicã una dintre cele mai
neliniºtitoare întrebãri: poate oare societatea sã-ºi satisfacã nevoile de
hranã, aflate în creºtere continuã, exponenþialã, cu resursele naturale de
pãmânt limitate ca suprafaþã? În istoria ºtiinþei economice, acestei
contradicþii i s-au dat diferite interpretãri ºi soluþii: de la cele mai pesimiste,
ieºite din conul de umbrã al lui Malthus, pânã la cele mai optimiste,
alimentate de încrederea în ºtiinþã ºi progresul tehnic. Evoluþia acestei
contradicþii este rezultanta necesarã a acþiunii combinate a douã grupe de
factori: unii de relaxare ºi alþii de tensionare a ei.

2.2.a. Din prima categorie face parte fertilitatea solului. Se ºtie cã
pãmântul acþioneazã în producþie, atât prin latura sa cantitativã – suprafaþã,
cât ºi prin cea calitativã – fertilitatea. Aceasta din urmã, ajutatã de ºtiinþã,
adicã folositã raþional, poate spori continuu, imprimând pãmântului
caracteristica de resursã naturalã reproductibilã pe scarã lãrgitã. Ca urmare,
prin posibilitatea creºterii ei continue, fertilitatea poate relaxa strânsoarea pe
care ne-o impun limitele fizice ale pãmântului, acþionând ca un factor de
atenuare a contradicþiei amintite.

2.2.b. Din a doua categorie, cea a factorilor de presiune ºi agravare a
contradicþiei, fac parte: a) tendinþa de creºtere continuã a nevoilor de
produse agricole, determinatã, la rândul ei, de înmulþirea populaþiei ºi de
ridicarea nivelului de trai; b) necesitatea scoaterii permanente a unor
suprafeþe de teren agricol pentru utilitãþi nonagricole: urbanizare, construire
de noi fabrici ºi uzine, noi construcþii gospodãreºti, de depozitare ºi
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circulaþia mãrfurilor, noi drumuri, canale etc.; c) acþiunea unor factori naturali
distructivi ca: inundaþii, secetã, eroziune, sãrãturãri, bãltiri, surpãri de teren
la suprafaþã ºi adâncime; d) poluarea unor terenuri, mai ales prin acþiunea
factorilor industriali: depozitarea haldelor marilor întreprinderi industriale,
emanaþiile de noxe din jurul termocentralelor, combinatelor chimice,
fabricilor de ciment etc.

2.3. Dacã privim experienþa istoricã a economiilor de piaþã dezvoltate
prin prisma implicaþiilor acestei contradicþii, observãm, aºa cum remarca ºi
economistul american J.E.Stiglits, de la Universitatea Stanford1 SUA, cã în
majoritatea acestor economii “creºterea productivitãþii muncii este aproape
un miracol. Predicþia lui Malthus a fost nu numai contrazisã, dar vedem cã o
fracþiune tot mai micã a populaþiei produce o abundenþã crescândã de
alimente. Problema multor þãri vestice este surplusul agricol ºi nu
insuficienþa alimentelor”.

2.4. Problema arendei în economia agricolã de piaþã. Producþia
agricolã are loc pe suprafaþa pãmântului, limitatã ca întindere ºi diferenþiatã
natural ca fertilitate. Caracterul limitat al suprafeþei agricole constituie ceea
ce ºtiinþa economicã numeºte monopolul asupra pãmântului ca obiect al
economiei.

Pe de altã parte în economia de piaþã pãmântul este de regulã,
proprietate privatã, care la rândul sãu are tot un caracter de monopol. Ca
urmare proprietarul pãmântului monopolizeazã folosirea tuturor avantajelor
pe care le oferã acest mijloc de producþie: fertilitatea, condiþiile de climã,
aproprierea de centrele de desfacere etc. El îºi aproprie singur aceste
avantaje când este ºi producãtor sau le împarte cu arendaºul, când
înstrãineazã folosinþa acestuia. Pe fondul acestei realitãþi, apar o serie de
implicaþii, mai ales în legãturã cu formarea preþului produselor agricole ºi a
rentei funciare.

2.4.a. Mecanismul de formare a rentei funciare, atât de încâlcit ºi care
a chinuit atât de mult pe economiºtii, a fost clarificat în ºtiinþa economicã de
D. Ricardo ºi alþi economiºti de dupã el. Explicaþia clasicã a fenomenului
are ca punct de plecare, limitarea pãmântului ca suprafaþã ºi diferenþierea
fertilitãþii acestuia, iar pe de altã parte, creºterea populaþiei ºi a nevoilor de
produse agricole. Sub presiunea nevoii (cererii) se iau în culturã ºi terenurile
                                                          
1 Joseph E. Stiglits: “Stimulente, structuri organizaþionale ºi alternativa contractualã în

reforma agriculturii socialiste”, comunicare prezentatã la Conferinþa internaþionalã
“Reformele agrare din Europa de Est ºi URSS. Dileme ºi strategii”, Budapesta,
septembrie 1990.
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mai puþin fertile, pe care costurile de producþie unitarã vor fi mai mari decât
în cazul celor mai fertile. ªi vor fi mai mari, cu diferenþa rezultatã din
inegalitatea fertilitãþii. Aceeaºi nevoie (cerere) îi asigurã pe cultivatorii
terenurilor mai puþin fertile cã îºi vor acoperi cheltuielile ºi profitul “normal”.
Ca urmare, preþurile produselor agricole vor fi determinate, astfel, de
condiþiile de producþie ale terenurilor amintite. De aici rezutã douã tendinþe:
una de stabilire a preþurilor la produsele amintite peste preþul de producþie ºi
alta de formare pe terenurile cultivate a unui profit relativ suplimentar, peste
cel mijlociu, numit renta funciarã, formatã din rentã diferenþialã în cazul
terenurilor mai fertilã ºi renta absolutã în cazul tuturor terenurilor.

2.4.b. ªi în industrie se poate obþine un profit relativ suplimentar, dar
el rezultã nu din sporirea costurilor, ci din reducerea acestora, ca urmare a
unor perfecþionãri tehnice sau organizatorice ale întreprinzãtorului. De
aceea, dacã în industrie, un asemenea profit este un semn de progres ºi un
merit al întreprinzãtorului, care de regulã, nu-l afecteazã pe consumator, în
schimb renta funciarã1 datoratã acþiunii conjugate a celor douã monopoluri
ºi rezultã deci din sporirea preþului, apare ca un tribut pe care societatea,
prin membrii sãi în calitate de consumator, îl plãteºte proprietarilor ºi
arendaºilor agricoli pentru simpla calitate a lor de a monopoliza avantajele
unei resurse vitale pentru existenþa oamenilor. Cu alte cuvinte, prezenþa
rentei funciare este un fenomen de parazitism al economiei de piaþã, un rãu
pe care-l genereazã proprietatea privatã, care nu putea scãpa
economiºtilor. Considerând-o un obstacol în calea dezvoltãrii economice,
Andre Brun aprecia cã “Renta funciarã, recunoscutã ca nefiind numai
diferenþialã, ci expresia unui monopol împãmântenit îrin dreptul Codului
Civil, este analizatã ca o deturnare de resurse produsã în profitul unei clase
– proprietarii funciari care pe de-o parte, sterilizeazã, cel puþin parþial,
fluxurile de care beneficiazã ºi, pe de altã parte, este responsabilã pentru
preþurile agricole ridicate ºi pentru protecþionismul care protejeazã aceste
preþuri fapt care frâneazã dezvoltarea industriei ºi modernizarea
agriculturii”.2

2.4.c. Reflectând aceste realitãþi obiective, legislaþiile naþionale ºi
politicile agrare a þãrilor cu economie de piaþã prevãd mãsuri care, neputând
eradica acest “rãu” generat de proprietatea privatã încearcã sã-l
îngrãdeascã în limite cât mai înguste cu putinþã. Datele statistice în acest
                                                          
1 Ne referim la renta diferenþialã I ºi renta absolutã.
2 Andre Brun, “Propriete Fonciere et Exploitation agricole. Contradiction et conflicts”, în

Economie Rurale, 131, 1979, nr. 3, p. 32.
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sens nu sunt multe, dar cele care existã ne permit sã arãtãm cã, în perioada
postbelicã, dinamica arendei era mult mai înceatã decât cea a preþului
pãmântului, ceea ce a dus ºi la diminuarea proporþiei sale din acest preþ. De
exemplu, în anii 1963-1975, aceastã proporþie (faþã de preþul pãmântului =
100) a scãzut de la 3,4 la 1,86 în Franþa, de la 1,4 la 1,18 în Belgia, în
Anglia de la 2,6 (1970) la 1,83, în Olanda de la 2,4 (1970) la 1,96, în Italia
de la 6,1 (1970) la 3,2 în Germania de la 1,5 (1973) la 1,4.1 Generalizãrile
sunt hazardante. Dincolo de îngrãdirile amintite, arenda ca fenomen
cunoaºte practic o extindere aproape în toate þãrile, realizându-se astfel
dezideratul ca pãmântul sã fie lucrat de cel care-l poate folosi cel mai bine.

3. Proprietatea privatã ºi folosirea pãmântului
în condiþiile economiei de piaþã

3.1. Experienþa istoricã a þãrilor cu economie de piaþã aratã cã
instituþia proprietãþii private asupra pãmântului reprezintã unul din
fundamentele întregului sistem social-economic. Cu toate acestea, ea nu
ezitã sã se transforme, atunci când nevoile acestui sistem o cer. În perioada
postbelicã, asemenea nevoi au apãrut ca urmare a bulversãrii condiþiilor de
producþie, mai ales sub impactul revoluþiei tehnico-ºtiinþifice ºi a crizei de
energie ºi materii prime, a creãrii Pieþei Comune ºi a redimensionãrii
diviziunii internaþionale a muncii. Aceastã bulversare este dominatã, pe
planul consecinþelor, de urmãtoarele procese cu caracter de tendinþã:
accentuarea energicã a diferenþierii producãtorilor agricoli ºi exodul rural;
sporirea gradului de capitalizare a fermelor; creºterea puternicã a cererii de
produse agricole din partea industriei; sporirea costurilor de producþie
agricole, mai ales prin scumpirea consumurilor sale industriale; creºterea
continuã ºi energicã a preþului pãmântului etc. Toate aceste probleme dau
noi dimensiuni cunoscute contradicþii dintre proprietatea privatã ºi modul de
folosire a pãmântului.

3.2. În ce constã aceastã contradicþie, de ce apare ºi ce urmãri are?
Pentru a-i înþelege conþinutul, este necesar sã-i descifrãm, în prealabil,
laturile care o definesc ºi corelaþia dintre acestea.

3.2.a. Prima laturã ºi esenþialã este proprietatea privatã. Ea
presupune, ca orice altã formã de proprietate, un subiect ºi un obiect.
Subiectul (proprietarul) are dreptul, garantat de puterea publicã, sã
foloseascã în interesul sãu obiectul proprietãþii sale (pãmântul). Dreptul de
                                                          
1 Op. cit.
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proprietate privatã este un drept real ºi cuprinde, de regulã, trei laturi
definitorii ºi interdependente: dreptul de stãpânire ºi dispoziþie, dreptul de
folosinþã ºi dreptul de uzufruct. În procesul de vânzare-cumpãrare, se poate
înstrãina, fie dreptul integral asupra proprietãþii funciare, fie doar o laturã a
acestuia, mai frecvent dreptul de folosinþã.

3.2.b. Cealaltã laturã a contradicþiei este modul de folosinþã a
pãmântului. În legãturã cu aceastã folosire, se intersecteazã tot mai
puternic interesul particular al proprietarului cu interesul public. Ce
înseamnã, în fond, fiecare din aceste interese? Cel particular, mai simplu de
perceput, se defineºte prin dorinþa proprietarului, justificatã de altfel, de a
obþine din eforturile lui în cultivarea pãmântului un venit cât mai mare. Cel
public este un concept mai complex. El cuprinde: necesitatea asigurãrii
securitãþii alimentare a întregii populaþii, acceptarea proprietãþii private ca
formã prin care se poate asigura folosirea cât mai eficientã a pãmântului
spre binele tuturor; circulaþia produselor agricole la preþuri normale,
descãrcate de renta funciarã ºi de alte elemente de monopol; protecþia
ecologicã a întregiipopulaþii etc. Este clar cã, lãsate libere în miºcarea lor,
aceste douã categorii fundamentale de interese – particulare ºi generale –
pot deveni conflictuale. Opoziþia dintre ele constituie conþinutul contradicþiei
dintre proprietatea privatã ºi exploatarea pãmântului. Cauza care genereazã
aceastã contradicþie este proprietatea privatã asupra pãmântului.

3.3. Proprietatea privatã este temelia generalã a economiei de piaþã.
Forþele ei sunt multiple: autonomia înteprinzãtorului, libera iniþiativã ºi
interesul personal al acestuia, spiritul de competiþie ºi alocarea resurselor în
funcþie de acestea, adaptarea producþiei la nevoie etc. Toate aceste forþe
caracterizeazã sistemul de stimulente ale proprietãþii private prin care ea îºi
exercitã funcþiile pozitive în producþie, de impulsionare a progresului în viaþa
economicã ºi socialã a þãrii.

3.4. Paradoxal, însã, de unde vine binele vine ºi rãul. Aceeaºi
proprietate, pe lângã virtuþi indiscutabile, are ºi o serie de laturi negative. În
agriculturã acestea din urmã sunt mai ample ºi mai complexe, rezultând mai
ales din caracterul de monopol al proprietãþii private asupra
pãmântului. Prezenþa lor constituie totatâtea limite ale acestei proprietãþi în
dezvoltarea agriculturii. Cele mai importante dintre aceste laturi negative
sunt:

3.4.a. Îngrãdirea pãtrunderii libere a capitalului în agriculturã, în
sensul cã nu se pot face investiþii decât pe parcelele existente ºi numai cu
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acordul proprietarului. Aceastã îngrãdire înseamnã o îngreunare ºi a
pãtrunderii progresului tehnic în agriculturã.

3.4.b.Generarea rentei absolute, discutate anterior. Adãugându-se
rentei diferenþiale, ea sporeºte, astfel, mãrimea arendei care, plãtitã
proprietarului funciar, micºoreazã în mod corespunzãtor investiþiile agricole
în scopuri productive.

3.4.c. Un alt “rãu” rezultat din faptul cã deciziile particulare ale
întreprinzãtorului agricol pot avea – ºi au deseori – efecte nocive asupra
mediului ambiant, efecte care pot urca pânã la scarã naþionalã. Pe de altã
parte, costurile necesare pentru combaterea acestor efecte nedorite, nefiind
suportate de cãtre autorul lor, nu-i afecteazã de loc profitul. Suportarea
acestor costuri de cãtre societate apare ca un nou tribut (subvenþie) plãtit de
aceasta proprietãþii private asupra pãmântului.

3.4.d. Proprietatea privatã se face “vinovatã” ºi pentru tendinþa de
creºtere a preþului funciar ºi de diferenþiere a producãtorilor agricoli.

4. Preþul funciar. Tendinþe ºi implicaþii

4.1. O altã problemã majorã a economiei agricole de piaþã o constituie
preþul funciar. El reþine atenþia, astãzi, prin nivelul sãu înalt ºi, în plus, în
creºterea continuã; prin cauzele care-i determinã evoluþia, altfel decât
anterior ºi decât în cazul altor mãrfuri; dar, mai ales, prin amploarea
implicaþiilor sale asupra creºterii ºi eficienþei producþiei agricole.

4.2. Sub aspectul evoluþiei sale, preþul pãmântului cunoaºte în
perioada postbelicã, o tendinþã de creºtere continuã faþã de perioada
anterioarã rãzboiului, când micºorarea lui s-a consumat în mici oscilaþii
anuale conjuncturale, fãrã sã marcheze o tendinþã definitã: de creºtere sau
descreºtere. În Anglia, de exemplu, în întreaga perioadã 1907-1939, preþul
mediu anual al terenului agricol a fost de 66,3 lire/ha, egal cu cel din 1907,
cu oscilaþii maxime ºi minime de 29% (în 1920) ºi, respectiv, de 28% (în
1929)1. Tendinþe, relativ similare, sunt întâlneºte ºi în cazul SUA ºi Canadei,
pentru care dispunem de serii statistice istorice. În perioada postbelicã,
preþul pãmântului, parcã scãpat din lanþuri, creºte vertiginos ºi aproape
continuu. De exemplu, în cazul Angliei ºi Þãrii Galilor, acest preþ ajunge în
1975 la aproape 1300$/ha, de 9 ori superior celui din 19552. Rata medie a
creºterii anuale este de 11,6% ºi perioada dublãrii sale – de 6,3 ani! În cazul

                                                          
1 The Farm Economist, vol. VI, nr. 5/1949, p. 128.
2 Alan Harrison, “Le financement du funcier rural”, în Economie Rurale, nr. 3/1979.
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Franþei, în aceeaºi perioadã (1955-1975), preþul amintit a sporit de la 145
lire la 1121 lire/ha, cu o medie anualã de 10,8% ºi o dublare a lui în 6,8 ani1.
Anglia ºi Franþa nu sunt excepþii. Fenomenul este prezent ºi în alte þãri2.
Creºterea preþului funciar a continuat în aceeaºi alurã ºi dupã 1975, mai
ales sub impactul crizei de energie ºi de materii prime. Dupã unele
aprecieri, acest preþ s-ar situa recent, între 5-15 mii dolari/ha.

4.3. Evoluþia atât de alertã a preþului pãmântului în þãrile cu economie
de piaþã din perioada posbelicã ridicã numeroase probleme de teorie ºi
practicã economicã. Deºi necesarã, analiza lor solicitã cercetãri speciale
care depãºesc obiectul acestui studiu. Câteva idei vom puncta totuºi.

4.3.1. Una dintre acestea este contradicþia dintre valoarea
pãmântului ca mijloc de producþie ºi preþul lui de vânzare. Pãmântul
este o resursã naturalã gratuitã. Dacã ar fi nelimitat, preþul pentru
aproprierea lui ar depinde numai de muncã. Fiind însã limitat ºi, în plus,
monopolizat de proprietatea privatã, preþul lui va depinde nu numai de
munca, necesarã atragerii lui în culturã, ci ºi de alþi factori care þin de teoria
raritãþii resurselor. Aceastãîmprejurare explicã marea rupturã între valoarea
pãmântului ºi preþul sãu.

4.3.2. Conform acestei realitãþi, a existat convingerea cã preþul funciar
ar fi rentã capitalizatã, depinzând de mãrimea acestei rente (mai corect
arenda) ºi de dobândã.

Aceastã gândire este insuficientã, în primul rând, pentru cã nu ia în
considerare întregul venit net creat, respectiv profitul arendaºului, care nu
intrã în arendã. Dar chiar dacã am face aceastã corecþie, tot nu este
suficient sã înþelegem fenomenul, deoarece dinamica preþului este mult mai
înaltã decât cea a rentei ºi se manifestã practic independent ºi de
micºorarea dobânzii. Un factor ar fi efectul inflaþiei, dar nici cu aceasta nu
epuizãm explicaþia, deoarece dinamica preþului funciar depãºeºte pe cea a
inflaþiei, iar perioadele de diminuare a ratei acesteia nu sunt urmate ºi de o
diminuare a preþului. Înseamnã cã asupra acestuia acþioneazã ºi alþi factori,
pe care numai o cercetare specialã îi poate evidenþia. În orice caz, faþã de
neliniºtea creatã prin aceastã evoluþie energicã, unii economiºti s-ar întreba

                                                          
1 “Express Documents SECOFJ”, Paris, 1975, N: 802; Andre Brun, op. cit.).
2 În perioada 1963-1975, creºterea medie anualã a preþului funciar a fost de 4% în RFG;

între 8,1-8,9 în Luxemburg, Irlanda, Italia ºi Franþa; între 13-13,3% în Anglia ºi
Danemarca. Nivelul cel mai ridicat al preþului îl întâlnim în Belgia (2726 lire/ha), RFG
(2059 lire/ha) ºi Luxemburg 2000 lire/ha; în Olanda ºi Danemarca, el este de 1650 lire,
iar în Franþa, Anglia ºi Irlanda între 1121-1290 lire/ha în 1975.
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dacã n-ar fi cazul ca statul sã intervinã în temperarea ei ºi, eventual, sã se
stabileascã ºi o valoare agricolã a pãmântului în jurul cãreia sã oscileze
preþul lui de vânzare-cumpãrare.

4.4. Un alt pachet de probleme îl reprezintã implicaþiile concrete ºi
imediate ale miºcãrii preþului funciar: a) creºterea costurilor de producþie,
urmate de scumpirea produselor agricole ºi stimularea inflaþiei; b)
diminuarea capacitãþii de investiþie în scopuri productive; c) accentuarea
tendinþei fermierilor de a cumpãra doar dreptul de folosinþã ºi nu dreptul
integral al proprietãþii amintite. Cumpãrând doar folosinþa pãmântului, ei
cheltuiesc mai puþin decât în situaþia cumpãrãrii integrale a dreptului de
proprietate. Astfel, ei îºi sporesc posibilitãþile de investiþii ºi de modernizare
tehnologicã. Aceeaºi tendinþã, însã, are ºi serioase dezavantaje: frâneazã
programele de investiþie cu efecte pe termen lung, cum ar fi îmbunãtãþirile
funciare; extinde categoria arendaºilor, dar ºi a arendatorilor, adîncind
ruptura dintre producãtor ºi proprietate. Aºadar, tendinþa de “spargere” a
dreptului de proprietate genereazã noi contribuþii ºi dileme, adãugându-se
astfel la neajunsurile generale pe care preþul pãmântului le implicã asupra
dezvoltãrii agriculturii.

5. Evoluþia exploataþiei agricole în condiþiile economiei de piaþã

5.1. Prin amploarea ºi profunzimea implicaþiilor sale, evoluþia
exploataþiei agricole oferã cel mai impresionant capitol din istoria proprietãþii
funciare în condiþiile economiei de piaþã. Conþinutul acestei evoluþii, marcat
de diferenþierea energeticã a producãtorilor agricoli, constã în cel puþin trei
tendinþe majore: a) eliminarea în masã a producãtorilor mai mici ºi mai slabi
economic ºi trecerea pãmântului lor în mâna celor mai puternici; b)
diminuarea numãrului total de exploataþii simultan cu concentrarea
capitalului ºi producþiei în unitãþi din ce în ce mai mari; c) sporirea continuã
a mãrimii medii a exploataþiei ºi atenuarea gradului de fãrâmiþare a terenului
ºi proprietãþii.

5.2. Analiza tabloului general al restructurãrii exploataþiilor agricole din
þãrile cu economie de piaþã aratã cã, dupã o relativã liniºte în evoluþia lor în
întreaga perioadã dintre 1900-1945, în perioada postbelicã, procesul de
concentrare a proprietãþii funciare devine extrem de alertã. De exemplu
dintr-o sutã de exploataþii existente în 1985 au fost eliminate între 60-72 în
SUA, Germania, Olanda, Danemarca, Suedia ºi Italia între 52-56 în Spania,
Franþa. Dacã la început, pânã prin 1970, acest proces a cuprins doar



685

exploataþiile cu pânã la 10 ha, ulterior el s-a extins ºi asupra celor pânã la
25 ha. În spatele acestor cifre stau milioane de mici gospodãrii eliminate din
producþie ele reprezentând tributul pe care þãrãnimea din aceste þãri îl
plãteºte legilor concurenþei de piaþã, modernizãrii ºi eficientizãrii agriculturii.

Tabelul nr. 1

Evoluþia exploataþiilor agricole în principalele þãri
cu economie de piaþã

Þãrile Numãr de exploataþii (mii) Suprafaþa medie/exploataþii în ha
1950 1970 1985 1950 1970 1985

1. SUA 5648 2949 2292 87 157 202
2. Franþa 2300 1588 1057 14,6x) 22,1 27,0
3. Germania 2012 1075 740 6,7xx) 14,2 17,7
4. Anglia 534 327 258 33,2 55,1 65,1
5. Italia 9943 3607 2801 2,17 6,9 8,8
6. Spania 3739 ... 1972 5,6 ... 13,9
7. Belgia 991 184 98 1,8 8,7 14,1
8. Olanda 339 ... 136 6,9 ... 14,9
9. Danemarca 206 140 92 15,2 17,6 30,7
10. Suedia 378 162 110 9,6 22,5 33,1

x)1955: xx)= 1949.

5.3. În faþa acestor evoluþii, se pun urmãtoarele întrebãri: a) Ce a
determinat exacerbarea procesului de diferenþiere a producãtorilor agricoli
în perioada postbelicã? b) ce se întâmplã cu gospdãria de tip familial
creditate în aceastã perioadã ca model predominant în agriculturã? c) ce
caracter se profileazã în viitor pentru fermele agricole?

5.3. a. În legãturã cu prima întrebare: analiza fenomenului aratã cã
asupra procesului de diferenþiere au acþionat, pe pâlngã mecanismul de
piaþã ºi alþi factori, ca: trecerea în masã a agriculturii la maºinism;
concurenþa internaþionalã; formarea pieþei comune agricole; tendinþa de
integrare a agriculturii cu capitalurile industriale din aval de ea; legislaþiile
agrare naþionale etc. Toate acestea duc la creºterea gradului de
concentrare ºi, totodatã, de specializare pe anumite produse a fermelor.
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5.3.b. În legãturã cu a doua întrebare: exploataþia modernã de tip
familial a fãcut, ca idee ºi fapt, adevãratã epocã în perioada ante ºi
postbelicã. I s-au evidenþiat, nu fãrã temei, numeroase calitãþi. Cu toate
acestea, speranþele investite în ea încep sã se spulbere sub tãvãlugul
neîndurãtor al tendinþei de capitalizare a agriculturii. Faptul este mai clar în
SUA. Analizându-i viitorul, economiºtii americani o trec deja în rândul
miturilor. “În cadrul agriculturii SUA – apreciazã unul din cercetãtorii
fenomenului – instituþia fermei familiare este un anacronism al economiei
naþionale de piaþã, ale cãrei caracteristici competitive s-au vestejit de mult”1.
Este neîndoielnic cã amploarea procesului de diferenþiere din perioada
postbelicã stimulat de dezvoltarea agriculturii comerciale, ca ºi de politicile
agrare, a atins în mod distrugãtor acest tip de gospodãrie. Aceeaºi
apreciere, tot atât de tranºantã, o întâlnim ºi la alþi cercetãtori. “Deºi toate
iniþiativele publice de dupã 1930-1970 au fost sã sprijine ferma familialã, în
realitate ea n-a rezistat ºi a fost eliminatã”.2 Faptul este inevitabil, pentru cã,
într-o economie de piaþã capitalistã, întreprinderea agricolã nu poate fi în
final, decât tot capitalistã. Nimeni nu poate confisca aceastã tendinþã.

5.3.c. Recunoaºterea acestui adevãr avanseazã rãspunsul ºi la ultima
întrebare. Existã o serie de forþe obiective, care accentueazã permanent
tendinþa de capitalizare a agriculturii. Mai importante sunt de reþinut:
adâncimea continuã a interdependenþei dintre agriculturã ºi economia
naþionalã, în virtutea cãreia variabilei creºterii economicii apasã în mod
necesar asupra agriculturii extinderea sistemului de management avansat,
de generarea ºi absorbþia tehnologiilor moderne; substituirea capitalului
variabil ºi, în anumite limite chiar a pãmântului chiar prin “capital
tehnologic”. Coborârea industrializãrii în chiar interiorul fermelor, schimbând
profilul activitãþii lor; orientarea programelor publice spre marile unitãþi care
pot contribui la progresul agriculturii ºi nu spre alimentarea cu orice preþ a
“trãiniciei” fermei familiale etc. Toate acestea cer agriculturii transformãri
majore în sistemul ei de structuri pentru a se putea adapta la noile forþe de
progres. Pe asemenea elemente se bazeazã analiza economiºtilor atunci
când afirmã cã noile forþe “conduc la o mai largã ºi mai înaltã capitalizare a

                                                          
1 Voleger Ingolf, The Myth of Family Farm, Westview Press/Boulder, Colorado, 1981, p.

3-11.
2 Leroy Quance and Luther G. Tweeten, “Policies 1930-1970", în volumul Size, Structure

and Future Farms, AMES/Iowa, 1972, p. 36.
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sistemelor fermiere”.1 Asta înseamnã ferme mai puþine mai mari ºi mai
specializate.

6. Indiferent de prisma prin care cercetãm funcþiile proprietãþii funciare
în economia agricolã de piaþã, rãmâne neândoilnic faptul cã, prin caracterul
sãu privat, ea genereazã în mod obiectiv o serie de forþe propulsatoare de
progres dar, prin caracterul ei de monopol, ea genereazã tot atât de obiectiv
ºi o serie de limite care frâneazã o serie de forþe. Tocmai aceste limite sunt
cele care, în ansamblul lor dau conþinut contradicþiei conflictuale dintre
proprietatea privatã ºi folosirea pãmântului în condiþiile economiei de piaþã,
moderatã dupã aceastã proprietate.

                                                          
1 Gordon Ball and Early Heady, Size and Structure and Future of Farms, MAE/Iowa,

p.VII.).



RECONSTITUIREA PROPRIETÃÞII ÞÃRÃNEªTI:
EFECTE ECONOMICE ªI SOCIALE PREVIZIBILE

(PE EXEMPLUL JUD. SÃLAJ)

dr. ing. Victor HÃLMÃJAN ºi ing. Mihail ªTEFÃNESCU,
director general, Direcþia pentru Agriculturã

ºi Alimentaþie, judeþul Sãlaj

I. CONSIDERAÞII GENERALE

Judeþul Sãlaj este situat în partea de nord-vest a þãrii, suprapunându-
se aproape în întregime zonei de legãturã dintre Munþii Apuseni ºi Carpaþii
Orientali, învecinându-se la sub-est cu judeþul Cluj, la vest cu Bihor, la nord
cu Satu-Mare ºi Maramureº.

1.1. Caracteristicile terenului agricol

Judeþul Sãlaj are o suprafaþã de 3850 kmp, reprezentând 1,6% din
teritoriul þãrii ºi cuprinde în limitele sale un municipiu, 3 oraºe ºi 281 sate,
din care 54 sunt centre de comunã.

Relieful este frãmântat, doar 15% este teren plan sau cu o pantã de
pânã la 5%, aºa cum rezultã din tabelul nr. 1.

Tabelul nr. 1

Structura terenului pe intervale de pantã

Specificare Intervale de pantã (%)
0-5 6-10 11-20 Peste 20

Agricol, din care 15 23 31 31
- Gospodãriile polulaþiei 15 25 32 28
- UAS 14 19 28 40
Arabil, din care 20 27 31 22
- Gospodãriile polulaþiei 18 27 32 23
-UAS 52 24 17 6
Vii ºi livezi, din care 2 12 54 32
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Specificare Intervale de pantã (%)
0-5 6-10 11-20 Peste 20

- Gospodãriile polulaþiei 2 12 57 26
- UAS - - 41 57
Pãºiuni ºi fâneþe, din care 10 20 29 41
- Gospodãriile polulaþiei 10 21 29 40
- UAS 10 20 28 43

* Unitãþi agricole de stat.

Se desprinde din acest tabel concluzia cã ponderea terenurilor cu
pantã mai mare de 11%, care sunt supuse fenomenului de eroziune, este
de peste 62%, din care 31%, au pantã chiar peste 20%.

Altã concluzie este cã terenul arabil deþine ponderi mai mici pe
terenurile în pantã de peste 20%, cum este ºi logic, dar rãmâne totuºi o
suprafaþã mare (22%) supusã fenomenului de eroziune puternicã.

De menþionat cã terenurile unitãþilor agricole de stat (UAS), în special
categoria arabil, sunt situate pe suprafeþe cu pante mai reduse, 52% cu
pantã de la 0-5% ºi numai 6% cu pantã peste 20%.

Principalele tipuri de soluri ce se întâlnesc în teritoriu pot fi apreciate,
din punct de vedere productiv, ca soluri cu capacitate de producþie scãzutã
(55,1%), cu capacitate medie (32,7%) ºi 12,2% cu capacitate bunã.

Tabelul nr. 2

Structura pedologicã ºi tipurile de sol

Tipul de sol Suprafaþa totalã - ha %
Soluri bruno-argilice 87.440 22,7
Soluri bruno-podzolice 86.420 22,4
Soluri- podzolice-argilo-iluviale 30.120 7,8
Soluri bruno-acide 32.540 8,5
Rendzine 2.320 0,6
Pseudorendzine 3.326 0,9
Soluri negre de fâneaþã 33.840 8,6
Lecoviºti ºi soluri aleice 18.340 3,4
Soluri aluviale 47.160 12,2
Regosoluri ºi soluri erodate 45.720 11,0
Litosoluri 4.680 1,9
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Din suprafaþa totalã de 385.000 ha numai 238.358 ha, respectiv 62%,
este teren agricol. Structura categoriilor de folosinþã este prezentatã în
tabelul nr. 3.

Tabelul nr. 3

Structura pe categorii de folosinþã

Categoria de folosinþã Suprafaþa -ha % din agricol
Total agricol, din care: 238.358 100
- Arabil 124.506 52
- Pãºuni 76.556 31
- Fâneþe 26.803 12
- Vii 3.212 2
- Livezi 7.281 3

Rezultã cã, în comparaþie cu mediile pe þarã, categoria arabil este
inferioarã cu 12%, în schimb celelalte categorii deþin ponderi superioare
acestor medii: cu 9% la pãºuni, cu 2% la fâneþe ºi cu 1% la livezi.

Categoriile de folosinþã sunt bine corelate ºi cu precipitaþiile ce cad în
judeþul Sãlaj, în medie 680 mm ºi cu temperatura medie, care este de 9,1
grade.

Pãºunile ºi fâneþele, care deþin împreunã 43% din terenul agricol, au
mijlocit creºterea efectivelor de animale, care, la finele anului 1989,
ajungeau la 116.965 bovine, 278.768 ovine, 123.539 porcine, 1.751.685
pãsãri.

1.2. Caracteristicile forþei de muncã din agriculturã

Populaþia totalã a judeþului este de 269.085 locuitori, din care:
102.945 locuiesc în mediul urban (38,3%) ºi 166.141 locuiesc în mediul
rural (61,7%).

Din populaþia activã de 124.100 persoane, un numãr de 41.900
lucreazã în industrie (33,7%), 49.200 lucreazã în agricuturã (39,6%) ºi
33.000 în alte domenii de activitate.

Forþa de muncã din agriculturã este feminizatã ºi mult îmbãtrânitã,
aºa cum rezultã din tabelul nr. 4.
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Tabelul nr. 4

Structura de vârstã ºi sex a forþei de muncã din agriculturã

Specificaþie Numãr persoane %
Total, din care: 49.200 100
- bãrbaþi 23.100 47
- femei din total: 26.100 53
- peste 50 ani 36.900 75
- peste 60 ani 33.850 49
- peste 64 ani 20.200 41

Rezultã cã aproape jumãtate din populaþia care lucreazã în
agriculturã a depãºit 60 ani, din care 41% au depãºit 64 ani, iar femeile
reprezintã cu 6% mai mult decât bãrbaþii.

Suprafaþa arabilã ce a revenit pe o persoanã activã ocupatã în
agriculturã, pânã la finele anului 1989, a fost de 2,5 ha.

La aceastã zestre de pãmânt, animale ºi forþã de muncã, agricultura
judeþului avea în anul 1990 un patrimoniu de 3.781.962 mii lei, revenind pe
o persoanã activã suma de 76.869 lei, iar pe ha 15.870 lei. Din valoarea
patrimoniului, fondurile fixe se ridicã la 1.092.524 mii lei, revenind 22.200 lei
pe o persoanã ºi 4580 lei/ha. Aceastã înzestrare este una din cele mai
scãzute din Europa.

Datoriile unitãþilor agricole cooperatiste (CAP+AEI) se ridicã la 401
milioane lei, revenind pe un hectar teren agricol suma de 1682 lei.

II. SCHIMBÃRI ÎN STRUCTURA DE PROPRIETATE,
CA URMARE A APLICÃRII LEGII NR. 18/1991

Schimbãrile din structura de proprietate vor fi foarte importante, în
special în sectorul gospodãriilor populaþiei ºi mult mai reduse în cadrul
unitãþilor agricole de stat.

2.1. Schimbãri în structura de proprietate asupra pãmântului

Pentru reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate asupra
pãmântului, un numãr de 135.311 persoane au solicitat pãmânt, din care un
numãr de 22.000 doresc sã-l lucreze în diferite forme asociative. Suprafaþa
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agricolã disponibilã pentru împroprietãrire este de 181.300 ha agricol,
revenind 1,34 ha pe o familie, din care 0,88 ha arabil.

Din totalul solicitanþilor, numai 51% sunt þãrani, restul de 49%
lucreazã în alte sectoare de activitate ºi localitãþi, ceea ce va face ca
jumãtate din suprafaþa de pãmânt sã fie lucratã de “alþii” decât þãranii, aºa
cum rezultã din tabelul nr. 5.

Tabelul nr. 5

Structura solicitãrilor de reconstituire sau constituire a dreptului de
proprietate asupra pãmântul

Specificaþie Numãr persoane %
Total, din care: 135.311 100
a. þãrani, din care: 68.941 51
- peste 60 ani 33.850 49
- peste 64 ani 20.200 41
b. alþii 66.370 49

Rezultã cã, pe lângã faptul cã þãranii sunt doar jumãtate din noii
deþinãtori de teren, aceºtia sunt vârstnici, 41% având peste 64 de ani.

Apare fireascã întrebarea, pe care o pun tot mai mulþi, dacã cei
împroprietãriþi sunt capabili sã redreseze agricultura, sã asigure produse
agricole pentru ei ºi pentru locuitorii oraºelor.

Categoriile de folosinþã nu s-au schimbat dupã 1989, iar unele abuzuri
sãvârºite, cu totul sporadic, sunt insignifiante.

În schimb, în structura de proprietate au avut loc schimbãri
semnificative, aºa cum rezultã din tabelul nr. 6.

Tabelul nr. 6

Structura pe deþinãtori a terenului agricol în anii 1989 ºi 1991

Categoria de
folosinþã

Total CAP UASx Gospodãriile
populaþiei

Proprietate
comunalã

89 91 89 91 89 91 89 91 89 91
Total agricol, din care: 100 65 1,1 4,8 4,4 11,2 74,9 19,0 19,6
- Arabil 52,2 40,1 0,7 2,3 2,3 9,8 49,2 - -
- Pãºuni 32,1 11,7 - 1,2 0,8 0,2 11,7 19,0 19,6
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Categoria de
folosinþã

Total CAP UASx Gospodãriile
populaþiei

Proprietate
comunalã

89 91 89 91 89 91 89 91 89 91
- Fâneþe 11,2 10,5 - 0,4 0,4 0,3 10,8 - -
- Vii 1,5 1 0,1 0,1 0,1 0,4 1,3 - -
- Livezi 3 1,7 0,3 0,8 0,8 0,5 1,9 - -

x unitãþi agricole de stat.

Mutaþiile în structura de propritate sunt rezultatul reconstituirii ºi
constituirii proprietãþii þãrãneºti asupra întregii suprafeþe de teren de
151.929 hectare, deþinutã de cele 107 unitãþi articole cooperatiste – care
sunt în curs de lichidare – rãmânând nedistribuitã doar suprafaþa deþinutã
de cele trei asociaþii economice intercooperatiste.

De asemenea, o suprafaþã de 910 hectare pãºune folositã de unitãþile
agricole de stat din pãºunile comunale a revenit în proprietatea comunelor
ºi administrarea primãriilor.

Ca urmare a opþiunilor unor viitori proprietari de terenuri agricole, în
judeþ s-au constituit sau sunt în curs de constituire asociaþii agricole care
cuprind, pânã la aceastã datã, o suprafaþã de 25.000 hectare, aceasta fiind
în continuã creºtere datoritã, pe de o parte, imposibilitãþii celor
împroprietãriþi de a lucra pãmântul, iar pe de altã parte, datoritã avantajelor
pe care le prezintã modul de lucru al pãmântului în parcele mai mari ºi
mecanizat.

La categoria “gospodãriile populaþiei”, unde suprafaþa medie pe o
familie este de 1,37 hectare teren agricol, din care 0,88 hectare arabil, pe
care o apreciem ca foarte micã pentru a-ºi putea asigura existenþa cultivând
aceastã suprafaþã, se mai adaugã un factor defavorizant, care constã în
dispersarea terenului în mai multe parcele. La nivel de judeþ suprafaþa
medie solicitatã pe familie se regãseºte pe un numãr de parcele ce variazã
între 4-5 în satele cu relief mai puþin frãmântat ºi 10-12 în satele
submontate. Aceasta înseamnã cã o parcelã a noilor proprietari va fi în
medie de 0,12 ha în satele submontane ºi de 0,27 ha în satele cu relief mai
puþin frãmântat, în condiþiile în care atribuirea efectivã se face pe vechile
amplasamente.

Toate acestea îngreuneazã efectuarea lucrãrilor mecanizate, reduce
productivitatea maºinilor ºi tractoarelor, întârzie efectuarea lucrãrilor ºi
creºte costul de producþie, odatã cu acestea scãzând rentabilitatea.
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2.2. Schimbãri în structura de proprietate asupra animalelor

Însemnate modificãri s-au înregistrat în sectorul zootehnic; la toate
speciile de animale, efectivele au scãzut. Creºterea numãrului de animale la
gospodãriile populaþiei nu acoperã diminuãrile acestora la fosfele
cooperative de producþie, aºa cum rezultã din tabelul nr. 7.

Tabelul nr. 7

Evoluþia ºi structura efectivelor de animale

Specificare U/M Existent
31.12.1989

Existent
31.03.1991

1991/1989
(%)

Bovine - total Cap. 116.965 95.807 82
Ovine - total Cap. 278.768 219.361 79
Porcine - total Cap. 123.539 117.419 95
Pãsãri - total Cap. 1.751.685 1.678.109 96

Prima concluzie care se desprinde este aceea cã efectivele de
animale au scãzut la toate speciile, mai pronunþat la ovine cu 21%,
respectiv cu 59.407 capete ºi la bovine cu 18%, respectiv cu 21.158 capete.

Creºterea efectivelor de bovine la gospodãriile populaþiei, cu 17.412
capete ºi de ovine cu 53.354 capete, nu acoperã reducerile ce se apropie
de 100% în sectorul CAP.

III. EFECTELE RESTRUCTURÃRII

Efectele restructurãrii sunt foarte complexe ºi vor cuprinde toate
sferele: de producþie, economicã ºi socialã. Prin înlãturarea vechii structuri
agrare se pune capãt conducerii centralizate cu toate urmãrile nefaste pe
care le-a generat, lipsei de interes a þãrãnimii pentru o producþie din care îi
revenea o parte mult prea micã în raport cu efortul depus ºi cu nevoile
proprii, politicii discriminatorii faþã de agriculturã ºi þãrãnime. În procesul
formãrii noii structuri agrare apar însã ºi efecte negative care trebuie
cunoscute în vederea înlãturãrii lor prin mãsuri corespunzãtoare. Dintre
aceste efecte menþionãm:

a. Diminuarea producþiilor agricole vegetale, datoratã:
− neîncadrãrii lucrãrilor în perioadele optime, ca urmare a

randamentului mai scãzut al maºinilor ºi tractoarelor ºi a lipsei de
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inventar agricol la noii deþinãtori de teren. Acest efect a ieºit în
evidenþã cu pregnanþã încã din toamna trecutã ºi din aceastã
primãvarã ºi va avea ca urmare o diminuare a producþiei estimatã
la 10-20%;

− abaterii de la alte verigi tehnologice ca erbicidãri, tratamente
fitosanitare, densitãþi, amplasãri necorespunzãtoare etc., care vor
determina scãderi ale nivelurilor de producþie apreciate la 15-25%;

− imposibilitatea asigurãrii întregii cantitãþi cu seminþe din verigi
biologice superioare. La aceasta se mai adaugã ºi preocuparea
mai redusã a noilor proprietari de a procura aceste seminþe.
Efectele negative ale nefolosirii celor mai bune soiuri ºi hibrizi din
verigi superioare vor determina scãderi ale producþiilor de 10-30%,
funcþie de specie.

Desigur cã cele arãtate mai sus nu se vor manifesta la nivelul întregii
agriculturi. În IAS-uri ºi staþiunile de cercetãri agricole, producþiile pot sã
creascã. Chiar ºi în sectorul gospodãriilor populaþiei vor fi gospodari care nu
vor face rabat la aplicarea tehnologiilor ºi producþiile vor creºte. Acelaºi
fenomen de creºtere poate sã aibã loc ºi în asociaþiile agricole ce s-au
format.

b. Creºterea costurilor de producþie ºi aceasta nu numai datoritã
faptului cã au crescut preþurile produselor ce constituie “intrãri” în
agriculturã, cum sunt îngrãºãmintele chimice, pesticidele, maºinile ºi
tractoarele etc., ci ºi faptului cã pe însemnate suprafeþe producþiile vor fi mai
mici. La acestea se mai adaugã productivitatea muncii scãzute în
gospodãrii de 1-2 ha. Un factor subiectiv care va contribui la creºterea
preþurilor produselor agricole, cel puþin la produsele ce se pot conserva,
cum sunt grâul ºi porumbul, îl va constitui tradiþia micului producãtor de a nu
vinde aceste produse, menþinându-ºi o rezervã relativ mare. Acest aspect a
ieºit în evidenþã în anul 1990 ºi se va manifesta cel puþin câþiva ani.

c. Diminuarea cantitãþilor de produse vândute cãtre unitãþile ce au ca
obiectiv aprovizionarea populaþiei de la oraºe.

De exemplu, livrãrile de lapte de cãtre gospodãriile populaþiei, deºi
cunosc o creºtere de 48%, nu acoperã diminuarea de la fostul sector CAP.
Ca atare,la lapte de vacã, fondul de marfã s-a diminuat în 1990 faþã de
1989 cu 23.000 hl, respectiv cu 7%.

Tendinþa de scãdere se menþine ºi în anul 1991. Astfel, pe primele 3
luni ale anului s-a livrat cãtre societãþile de profil cu 32% mai puþin decât în
aceeaºi perioadã a anului 1989. La laptele de oaie cantitatea livratã în 1990
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faþã de 1989 a scãzut cu 44%. Cantitãþile de porumb ºi sfeclã de zahãr, în
aceeaºi perioadã, au scãzut cu 89% la porumb ºi cu 59% la sfecla de
zahãr.

Situaþie similarã se întâlneºte ºi la celelalte produse, cu excepþia
produsului carne, la care se înregistrazã o creºtere ca urmare a sacrificãrilor
în sectorul cooperatist, aºa cum rezultã din tabelul 8.

De menþionat cã aceastã scãdere a cantitãþilor vândute de cãtre
producãtori a avut loc în condiþiile în care preþul de livrare la lapte a crescut
de la 2,5 lei în 1989, la 6 lei în 1990, la porumb de la 1,5 lei la 5 lei în
aceeaºi perioadã.

Tabelul nr. 8

Evoluþia intrãrilor la fondul de stat la principalele produse agricole

Specificare U/M 1989 1990 %
(2:1)

Trim. I Trim. I %
(5:4)

0 A 1 2 3 4 5 6
Carne total, din care: Mii t 12906 15630 121 3475 3791 109
- UAS Mii t 6155 8277 134 1681 1906 113
- CAP Mii t 3765 4816 128 1081 1105 102
- GP Mii t 2986 2537 85 713 780 109
Lapte vacã, din care: Hl 309727 286693 93 52004 35299 68
- UAS Hl 33503 36567 109 6641 5168 78
- CAP Hl 188605 120722 64 29129 8371 29
- GP Hl 87619 129404 148 16234 21760 134
Lapte oaie Hl 10008 5580 56 - - -
Porumb Mii t 24500 2600 11 - - -
Sfeclã de zahãr Mii t 52751 21821 41 - - -

Cât vor dura aceste fenomene nu este uºor de apreciat. Se cunoaºte
cã atât la noi în þarã, cât ºi în alte þãri, dupã o reformã agrarã, producþiile
scad ºi numai dupã o perioadã de câþiva ani acestea cresc ºi depãºesc
nivelul anterior reformei. Dupã reforma agrarã din 1921, nivelul producþiilor
dinainte de rãzboi a fost atins abia în anul 1928. Cu certitudine cã, în
prezent, nu ne vor fi necesari aºa de mulþi ani, pentru cã totul se dezvoltã
mai rapid, informaþiile sunt mai multe ºi circulã mai uºor ºi mai repede.
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d. Neutilizarea capacitãþilor de adãpostire a animalelor va constitui o
altã pierdere ce se va înregistra în urmãtorii ani.

Tabelul nr. 9

Structura fizicã ºi valoricã a capacitãþilor de cazare a animalelor
în patrimoniul CAP la 1 ianuarie 1990

Specificare Capacitatea
de adãpostire

- locuri

Valoarea
obiectelor de

adãpostire

Capacitatea
utilizatã în

1991 - locuri

% de utilizare
(3:1)

Bovine 54000 350000 12000 22
Ovine 180000 54000 15000 8
Porcine 5000 6000 1500 30

Rezultã cã însemnate capacitãþi de adãpostire sunt nefolosite
imobilizând peste 400 mil. lei în preþuri vechi ºi peste 1000 de milioane lei în
preþuri actualizate.

Trecerea acestor adãposturi în proprietatea sau în locaþia unor
potenþiali fermieri sau asociaþi au fost încurajatã la nivelul judeþului. Au fost
cerinþe de a cumpãra unele adãposturi cu animale cu tot ºi de unii
întreprinzãtori ce nu au cetãþenie românã. Din pãcate, cele mai multe
cerinþe au fost ºi sunt pentru a cumpãra adãposturile fãrã animale ºi cu
scopul de a le demola ºi recupera materialele de construcþie.

Pe plan social, efectele restructurãrii sunt deosebit de complexe ºi se
manifestã sub multiple forme cum ar fi:

a. Frica majoritãþii celor care au lucrat numai în cooperativele
agricole, de a nu-ºi putea asigura un minim de venit necesar.

Aceastã fricã este întemeiatã, întrucât suprafaþa de teren ce revine, în
medie, pe familie este de 1,37 ha teren agricol, din care numai 0,88 ha este
arabil, de pe care nu se poate asigura nici minimum de venit necesar
existenþei. Volumul de lucrãri, ce ar putea fi executat de alþii decât
proprietarii, este mult mai scãzut decât era în cooperativa agricolã, întrucât
“navetiºtii” angajaþi în diferite unitãþi economice din judeþ, precum ºi
pensionarii din alte ramuri decât agricultura sunt mult mai activi decât
înainte, mai harnici, soþiile acestora, care motivau cu certificate medicale cã
nu pot participa la muncã, acum sunt prezente la lucrãrile în câmp.
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Lucrarea pãmântului “în parte” (cu cotã parte) la puþinii deþinãtori de
teren mai mari sau angajarea ca “slugã” îi înspãimântã pe cei sãraci. La
diferite adunãri populare, cetãþenii sunt împãrþiþi în douã tabere, cei avuþi,
încadraþi sau pensionari din alte ramuri, mai puþini la numãr, dar mult mai
agresivi, pe de o parte ºi cei care au lucrat în cooperativã, pe de altã parte.

b.Dorinþa unor deþinãtori de teren bãtrâni, ce realizeazã cã nu sunt în
stare sã lucreze pãmântul, de a se asocia cu o parte din teren, pentru a
obþine un venit care, alãturi de pensie de cooperatori, sã le asigure strictul
necesar. Aceastã dorinþã,însã, nu se poate realiza în multe sate, deoarece
grupuri de cetãþeni care, sfidând legea, agreseazã, ameninþã, intimideazã,
fac tot ce le stã în putinþã sã nu se constituie asociaþii.

c. Productivitatea muncii, redusã la mina de cãrbuni Sãrmãºag, pe
ºantierele de construcþii, în fabrici, se datoreºte faptului cã, la schimburile
de dupã masã, “navetiºtii” de la sate vin obosiþi la lucru, iar cei din schimbul
întâi muncesc cu gândul cã dupã schimb îi aºteaptã alte lucrãri în câmp.
Câteva exemple sunt edificatoare. Minerii nu au vrut sã intre în minã când li
s-a fãcut cunoscut cã vor trece de la 6 ore la 9 ore pe schimb, mãsurã luatã
la nivel departamental, cu creºterea salariilor corespunzãtoare cu 33%.
Motivarea nemulþumirilor pentru aceastã mãsurã s-a redus la faptul cã ei
trebuie sã-ºi munceascã pãmântul. Constructorii au realizat pe luna mai
între 50-60% din norme pentru acelaºi motiv.

d. În timp ce numãrul ºomerilor creºte în judeþ, nici un muncitor din
mediul rural, angajat la alte unitãþi, nu a pãrãsit locul de muncã de bunãvoie
în ideea cã se va ocupa numai de agriculturã.

e. O problemã socialã apare în rândurile specialiºtilor agricoli, care în
judeþul Sãlaj sunt în numãr de 486, din care 289 au lucrat în fostele CAP-uri.
Foarte puþin din aceºtia au trecut în fruntea unor asociaþii agricole care sã le
asigure salariile necesare. Majoritatea lor sunt îngrijoraþi pntru locurile de
muncã.

f. Un aspect la fel de îngrijorãtor se întâlneºte în rândurile celor 489
de elevi care vor absolvi în anul 1991 ºcoli profesionale ºi licee
agroindustriale cu profile: horticultori-mecanizatori, zootehniºti-mecanizatori,
contabili-planificatori, preparatori produse carne-lapte etc.

Toþi aceºti elevi constituie un potenþial uman deosebit de valoros
pentru agriculturã, care însã în aceastã perioadã, nu are cadrul
organizatoric ºi legislativ de a putea fi utilizat.

Pentru înlãturarea neajunsurilor existente în agriculturã sunt necesare
mai multe mãsuri de ordin economic ºi social. Una dintre acestea, de o
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deosebitã importanþã, se referã la favorizarea creãrii unei categorii sociale
denumitã “lucrãtori agricoli”, “fermieri”, sau “agricultori”, oameni cu pregãtire
de specialitate superioarã, licealã sau post licealã, pe care þara îi are, dar în
prezent nu sunt încadraþi în categoria amintitã mai sus.

Pentru ca aceastã categorie cu pregãtire de specialitate sã lucreze
nemijlocit în agriculturã, este necesar sã se elaboreze cadrul organizatoric
ºi legislativcare sã le permitã constituirea unor ferme cu dimensiuni optime,
în funcþie de dotarea tehnicã ce poate fi asiguratã în momentul de faþã.
Suprafaþa minimã trebuie sã asigure, în condiþii de mecanizare, efectuarea
a cel puþin 400 zile de lucru pentru o familie, compusã din soº ºi soþie, iar în
perioada de vârf ºi angajarea unor lucrãtori sezonieri. Aceasta înseamnã cel
puþin 20 ha pentru o fermã specializatã pe cultura mare (cereale ºi plante
tehnice) ºi 10 ha pentru ferme specializate pe horticulturã: legume, livezi,
vii. În ambele cazuri, în zona noastrã sunt necesare animalele ce se pot
creºte cu resurse furajere realizate în fermã. Dacã profilul este vegetal mixt
(cultura mare + horticulturã) suprafaþa minimã este bine sã depãºeascã 15
ha.

Cu timpul, aceste suprafeþe minime trebuie sã creascã.
Modul de asigurare a acestor suprafeþe poate fi prin arendare pe un

numãr mare de ani, de regulã peste 10 ani ºi prin cumpãrare.
Instalarea în agricultura României a acestei categorii de fermieri va

înlãtura o parte din efectele negative de moment, ca urmare a faptului cã
Legea fondului funciar a fost elaboratã mai mult cu faþa spre trecut, decât
spre viitor.



CALITATEA VIEÞII ÎN MEDIUL RURAL
ÎNTRE PROIECT ªI REALITATE – CALITATEA

VIEÞII COMUNITÃÞILOR RURALE

Silviu TOMA, cercetãtor principal,
Institutul de Cercetare Calitãþii Vieþii

O caracteristicã esenþialã a cunoaºterii este mai buna ei organizare
ori sistematizare. Organizarea unor cunoºtinþe, punerea lor în legãturã –
alminteri, disparate – astfel încât sã se poatã ajunge de la o cunoºtinþã la
alta pe o cale determinatã, întreg acest proces constituie ceea ce obiºnuit
este numit postdicþie, predicþie sau explicaþie. În cazul analizei unui anumit
segment al sistemului global al societãþii, aceasta aduce pentru teoria
ºtiinþificã numai o cunoaºtere parþialã, în mãsura în care abstractizarea
caracterului specific socio-uman al sistemului cuprinde anumite laturi ale
sale ºi nu cuprinde altele, esenþiale. Abstractizarea este, deci, în acelaºi
timp, o limitã a forþei enunþiative a cercetãrilor.

Aºadar, în acest context se poate afirma, fãrã teama de a cãdea în
greºealã, cã epoca revoluþiei ºtiinþifico-tehnice contemporane este o epoca
paradigmelor, dar ºi a paradoxurilor. Este epoca paradigmelor întrucât
volumul informaþiilor stocate nu mai poate fi ordonat dupã rigori clasice de
asociere grupalã ºi nici nu mai poate fi structurat în scheme logice
ierarhizate dupã criterii taxonomice de facturã tradiþionalã ºi, a
paradoxurilor, pentru cã “þãrile agricole sunt tot mai puþin apte de a se hrãni
din propriile lor resurse alimentare..., cerând pâine þãrilor industriale”1,
atestându-se astfel, ideia conform cãreia nici “agrarianismul unilateral” ºi
nici “industrialismul în sine” nu constituie soluþii optime pentru o dezvoltare
plenarã a sistemului social.

Satul, în majoritatea cazurilor – în fapt, mediul rural – este o realitate
într-un puternic proces de schimbare, aceasta chiar dacã mai reprezintã
încã o permanenþã, un nucleu de civilizaþie care a determinat în istorie
configuraþii sociale stabile ºi a structurat un curs de viaþã complex, cu
numeroase elemente de universalitate.

                                                          
1 H. Mendras, La fin des paysans, Paris, A. Colin, p. 7.
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Desfãºurarea primei revoluþii industriale a fost susþinutã, dar a ºi
impulsionat, în acelaºi timp, dezvoltarea rapidã a concentraþiilor orãºeneºti,
declanºând un moment de rupturã, de discontinuitate faþã de formele
sãteºti, predominante, de convieþuire socialã. Evoluþia acceleratã spre
urbanizare a consolidat, însã, o imagine asupra dezvoltãrii teritoriale a
comunitãþilor umane ºi a sistemelor de aºezãri numai în parte adevãratã.
Satul ºi oraºul nu se aflã nici din punct de vedere istoric ºi nici sub aspect
social-economic, în poziþii antinomice. Este, desigur, realã, o schimbare de
pondere dinspre rural spre urban, dar nu în termenii unei excluderi, ai unei
negãri dialectice, ci într-un permanent proces de influenþare ºi coexistenþã.
Astfel, comunitãþile rurale ºi urbane au evoluat în echilibru din antichitate,
funcþiile lor complexe sau completat reciproc, au avut loc restructurãri în
planuri diverse ale acestui echilibru dinamic, proces în care satul ºi oraºul –
evoluând ca sisteme de aºezãri închegate – se susþin, se completeazã,
transmit ºi preiau funcþii economice, sociale ºi spirituale dintre cele mai
diverse. Tocmai în aceastã perspectivã studii de sociologie ºi economie
argumenteazã viabilitatea unor concepte noi cum sunt: dezvoltarea ruralã,
spaþii de coabitare culturalã, continuum rural – urban etc.

Fiinþa naþionalã a românilor ºi-a tras tãria, secole de-a rândul, din
civilizaþia sãteascã. Economia ruralã a constituit neîncetat fundamentul
dezvoltãrii asigurând ponderea principalã în venitul naþional. Totodatã, satul
a constituit spaþiu de genezã ºi evoluþie a unei culturi bogate ºi originale, a
asigurat în timpuri istorice vitrege continuitatea materialã ºi spiritualã a
neamului, a zãmislit tradiþii ºi obiceiuri care au influenþat în mod
fundamental coeziunea naþionalã, a întãrit conºtinþa de neam a românilor.

Limitarea creºterii oraºelor mari, modernizarea comunelor ºi a satelor
profileazã o nouã structurã modernã ºi eficientã de aºezãri. Aºa zisa
“urbanizare” a ruralului are în vedere implantarea fireascã a unor atribute
ale civilizaþiei orãºeneºti în mediu sãtesc, dupã cum realizarea unor locuinþe
ºi dotãri social-edilitare pentru locuitorii satelor reprezintã o necesitate
obiectivã, pornind de la faptul cã trebuie realizate condiþii de viaþã, pentru
toþi locuitorii þãrii, fãrã deosebire – aceasta pentru cã nu putem împãrþi þara
în douã: într-o parte oraºe moderne, dezvoltate, iar în alta, locuinþe
insalubre. Ori este limpede cã un astfel de proces solicitã eforturi susþinute,
urmând a se desfãºura într-o perioadã mai îndelungatã. Modelarea unor
ansambluri sociale, economice ºi spirituale diversificate, astfel încât
aproprierea condiþiilor de muncã ºi de viaþã între oraº ºi sat sã nu conducã
la uniformizare ºi stereotipie, ci sã pãstreze ºi sã cultive tradiþiile locale
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valoroase, antreneazã o multitudine de factori, necesitând cunoaºterea
aprofundatã a unui ansamblu de variabile, de la cele economice ºi pânã la
cele de comportament, de mentalitate. Tocmai de aceea, înfãptuirea
prevederilor de modernizare a sistemului de aºezãri solicitã fundamentãri
ºtiinþifice atât în ceea ce priveºte o serie de tendinþe, cât ºi soluþiile aplicate
într-un caz sau altul. Ori, pentru a se cuprinde complexitatea acestui sistem
este necesar sã se stabileascã cât mai precis între sistemele parþiale,
procesele parþiale, funcþiile, structurile sistemelor parþiale caracteristicile
calitative ºi sã se deosebeascã de aceste categorii scopurile sistemelor
parþiale ºi forþele motrice ale întregului ansamblu, trebuie sã se facã
distincþie între subsisteme ºi conþinutul lor procesual.

Actualmente numeroase discipline sunt preocupate, de problematica
complexitãþii rurale, metoda cel mai frecvent folositã pentru cunoaºtere fiind
cea analiticã. Analiza trebuie însã continuatã ºi completatã cu sinteza, în
acest caz apãrând în mod inevitabil, douã întrebãri: mai întâi, dacã ºtiinþele
particulare, determinând prin chiar natura lor numai aspectele parþiale ale
fenomenului, fac toate analizele necesare unei cunoaºteri integrale, adicã
sintetice ºi apoi presupunând cã analizele parþiale sunt satisfãcãtoare din
punct de vedere logic ºi cantitativ, cãrei ºtiinþe îi revine sarcina de a face
sintezã?.STUDIUL aspectelor parþiale – economice, juridice, psihologice,
º.a. – nu epuizeazã domeniul, tocmai datoritã caracterului unilateral al
respectivelor puncte de vedere. Nici chiar atunci când toate aspectele
principale sunt studiate – ceea ce este foarte rar probabil – cunoaºterea
unor realitãþi complexe, cum este cea a mediului rural, dar unitare, rãmâne
relativã. Aproape întotdeauna se omite studiul relaþiilor dintre pãrþi, felul în
care acestea se completeazã ºi se influenþeazã, modul în care converg
pentru a se reuni într-un tot cãruia sã i se poatã conferi o realitate distinctã
de aceea pe care au izolat-o.

Urmãrind studiul interdependenþiei criteriale în tratarea temei
enunþate, într-o relativ recentã cercetare, am avut ca principal obiectiv
punerea în evidenþã a structurilor socio-profesionale, precum ºi a
fenomenelor ce caracterizeazã evoluþia acestora în mediul rural românesc.
O atenþie deosebitã a fost acordatã proceselor sociale ce mascheazã
reproducerea principalei categorii sociale cu cea mai mare funcþionalitate în
rural ºi a factorilor ce determinã schimbãrile în structura ºi modul sãu de
raportare la sectorul agricol.

Din studiile efectuate, s-au relevat fenomene de selecþie negativã a
forþei de muncã agricolã, profilul primar fiind “opþiunea limitã” pentru
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majoritatea celor anchetaþi. Este de subliniat cã, în ce priveºte unele
structuri sociale de tranziþie – dinspre rural cãtre urban – se observã
însemne de facturã negativã la nivelul calitãþii acestor structuri ºi mai ales în
dinamica lor funcþionalã. Existã un volum impresionant de persoane din
mediul rural, care, în continuare, tind sã se angajeze în întreprinderi
industriale sau în unitãþi ale sectorului terþiar, dar domiciliazã în localitãþi
rurale ºi presteazã în intervalul de timp extrauzinal, activitãþi de facturã
agrarã – cu implicaþii directe în dispariþia cvasitotalã a timpului liber ºi
parþialã a celui necesar odihnei, recuperãrii, respectiv, în scãderea
eficacitãþii în toate domeniile ce ºi le propun.

În planul structurilor comunitare apar dominante situaþiile social-
economice de ordin mixt, care pun în evidenþã un stil de viaþã compozit.
Aceasta se datoreazã faptului cã marea majoritate a rezidenþilor rurali
procedeazã la o îmbinare specificã a producþiei cu activitãþi economice de
facturã non-agrarã, cu incidenþã directã în evantaiul valorilor de
personalitate ºi cu implicaþii negative în ce priveºte simbolul modelelor
comportamentale.

Asimilarea valorilor orãºeneºti de cãtre spaþiile rurale se desfãºoarã
în manierã intermitentã ºi sub formã unor “determinãri” factuale. Majoritatea
celor apþi de a presta o muncã oarecare din spaþiile rurale se desprinde
numai parþial de munca agrarã ºi se disociazã incomplet de grupul primar –
cu repercursiuni asupra mobilitãþi sociale ºi urmãri negative în sistemul
calificãrii profesionale.

Angajaþi în activitãþi de tip non-agrar, cei din zonele rurale se desprind
din complexul de relaþii tradiþionale ieºind din funcþionalitatea unitarã a
comunitãþii primare, fãrã a se orãºeniza. Se acceptã parþial munca de
naturã urbanã, dar se refuzã modul de viaþã citadin, mulþi dintre aceºtia
ajungând în ponderi tot mai ridicate la periferia societãþii.

În ce priveºte dotãrile menajere, acestea chiar dacã sunt de facturã
urbanã, funcþionalitatea ce li se atribuie este impregnatã de semnificaþii
rurale, ceea ce face ca locuinþa sã capete un dificil definibil, de ordin mixt
“semi-urbains” ori “urbains-villegenis”, cum este numit în lucrãri de
specialitate. În rezidenþã se distinge acelaºi sinctetism cultural ºi se
opereazã o aceeaºi dedublare cu caracter utilitar: pe de o parte, încãperi
dotate cu mobilier tradiþional, destinate întrebuinþãrilor cotidiene, pe de altã
parte, încãperi ultradotate ornamentativ ºi cu esteticã denaturatã, care
adeseori ajung la snobism ºi depersonalizare.
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Cele succint prezentate atestã faptul cã localitãþile înregistrate aparþin
în mod relativ la douã lumi, una trecutã ºi alta în perspectivã, fãrã a fi însã
total integrate nici uneia dintre ele. Reunire de activitãþi ºi acumulare de
valori, zonele rurale, în majoritatea lor, nu numai acelea suburbane,
stimuleazã un gen de viaþã de tip tranziv în aria de impact intercomunitar,
unde oraºul este un cadru de referinþã, iar satul un domeniu de apartenenþã
tradiþionalã. Prin aceasta se adaugã un criteriu în plus în studiul contextului
social existent ºi se completeazã evantaiul analitic al structurilor sociale
care, deºi tranzitorii, nu sunt câtuºi de puþin neglijabile în ansamblul reþelei
de raporturi ale societãþii noastre. Urbanizarea nu trebuie sã aparã ca o
anulare a specificitãþii cadrului rural, ci ca stimulare a colectivitãþilor rurale
într-o perspectivã modernã, aceasta întrucât, în condiþiile specifice
României, mai ales în perioada actualã, oraºul trebuie sã se dezvolte prin
realizarea unei stãri de echilibru cu mediul rural.
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ALCÃTUIREA NOILOR STRUCTURI AGRARE
ªI IMPLICAÞIILE SOCIAL ECONOMICE1

(pe exemplul comunei Belceºti, judeþul Iaºi)

conf. univ.dr. Constantin DROPU,
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaºi

Nu este deloc exagerat sã spunem cã trecerea la economia de piaþã
în agriculturã provoacã adevãrate miºcãri tectonice în adâncurile populaþiei
rurale, readucând spectaculos la suprafaþã chestiunea þãrãneascã.

Magnitudinea acestor miºcãri, dimensiunile social-umane ºi urmãrile
în plan economic ale aplicãrii legii fondului funciar, la elaborarea cãreia
poate cã cel mai puþin consultaþi au fost tocmai cei ce lucreazã pãmântul,
adicã þãranii, sunt greu de evaluat acum. Politicienii demagoci precum ºi
comentatorii diletanþi ai mass-mediei, asemeni scriitorilordin science fiction,
prezic îmbunãtãþiri impresionante ale nivelului de trai imediat dupã colþ,
gãsindu-ºi repede audienþã în rândul celor neiniþiaþi.

O examinare mai atentã a evoluþiilor din lumea satului românesc de
azi ne înfãþiºeazã o realitate mai puþin palpitantã dar mai credibilã, o
realitate despre care nu putem afirma cã va sfârºi într-un fel de utopie
suedezã având drept happy-end cunoscuta formulã cu care se încheie
basmele pentru copii: “ºi au trãit fericiþi pânã la adânci bãtrâneþi”. În
contextul acestei realitãþi rurale – o realitate bulversatã, în plin proces de
reaºezare, de realcãtuire a structurilor se cere abordatã ºi chestiunea
protecþiei sociale, care, altminteri, ar rãmâne un simplu exerciþiu al minþii,
dacã nu un deziderat pios menit sã încânte ºi sã exalte spiritele generoase.
Pentru cã, în ultimã analizã, problema protecþiei sociale în mediul rural este,
cel puþin pe termen scurt, o problemã de autoprotecþie prin muncã a fiecãrui
cetãþean apt sã desfãºoare o activitate socialmente utilã. Sã nu uitãm cã
România are deja în prezent aproape 4 mil. de pensionari la o populaþie

                                                          
1 Comunicarea reprezintã o sintezã a unei cercetãri mai ample de teren efectuate

împreunã cu Valentin Bohatereþ, ªtefan Amariþei, Gheorghe Bãbãþeanu, Aurelia
Iftimescu ºi Gheorghe Ionesei, cercetãtori în cadrul colectivului de cercetare din Iaºi al
Institutului de Economie Agrarã.
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ocupatã de 10,5 mil., ceea ce conferã, prin însuºi acest fapt, protecþiei
sociale proporþii greu de suportat pentru o economie aflatã în derivã.

În aceste condiþii, considerãm cã a opera cu generalitãþi despre
protecþia socialã înseamnã a lipsi demersul nostru de concreteþe iar
concluziile lui de operaþionalitate. De altfel, sub raport epistemologic, mai
toate politicile noastre agrare au grºit grav datoritã opticii lor foarte generale,
globaliste, prin care au privit universul lumii satelor ºi care le-au dus la
formule ºi scheme în care siluiau realitatea sã intre. De aici ºi eºecul lor. Ori
acest univers rural este extrem de diferenþiat ca ºi grupurile socio-umane ºi
individualitãþile ce-l alcãtuiesc. De aceea, ar trebui, poate, înainte de toate,
sã ne rupem definitiv de maniera compromisã de a trata global o problemã
sau alta a vieþii þãrãnimii, desprinºi de specificitatea datelor ºi a cadrului în
care problemele se pun în fiecare caz în parte. În sprijinul reflecþiilor noastre
ne vom referi la stãrile de lucruri dintr-o comunã a judeþului Iaºi – comuna
Belceºti (cea mai mare din judeþ). O unitate administrativã cu 12 mii de
locuitori, din care 650 de salariaþi locali ºi cca. 1600 de navetiºti, lucrând în
diferite întreprinderi din municipiul Iaºi.

Desfinþarea celor CAP-uri, reconstituirea dreptului de proprietate
asupra pãmântului, articularea noilor forme de exploataþii agricole au ridicat
probleme numeroase ºi complexe. Cea mai grea este problema deficitului
suprafeþei de teren de care dispune comuna: 5450 ha arabile (+ 1500 ha
pãºuni ºi 90 ha cu vii ºi livezi) la 3260 de gospodãrii þãrãneºti ºi 530 de
cereri înregistrate pentru atribuirea de terenuri. Un mare numãr de orãºeni,
mulþi dintre ei pensionari, au cerut sã li se dea pãmânt în conformitate cu
prevederile legii. În schimb, sute ºi sute de þãrani care au muncit în CAP
fãrã sã fi adus cu ei vreo suprafaþã de teren, se vãd acum în situaþia de a
rãmâne suspendaþi. Este adevãrat cã lucrurile diferã de la sat la sat.
Bunãoarã, în satul munteni nu vor fi gospodãrii care sã aibã mai puþin de
trei ha. În satul Ruºi situaþia este de-a dreptul dramaticã: 526 de familii vor
primi doar suprafeþe de 0,5 -1 ha ºi acestea de slabã calitate (terenuri
argiloase, bãltite, cu stufãriº, etc.). Dacã avem în vedere cã rata natalitãþii în
comunã este cea mai mare din judeþ ºi anume 16,6 ‰, putem înþelege cã
într-un mai larg orizont de timp problema va spori în acuitate. Sã reþinem cã
numãrul tinerilor între 16-23 de ani, deci la o vârstã apropiatã de momentul
“autonomizãrii” faþã de pãrinþi se ridicã la o mie. De aici nesiguranþa,
suspiciunea, neîncrederea ºi chiar nostalgii mãrturisite sau nu pentru ceea
ce a fost. Nu egreu de prevãzut cã, în noile împrejurãri, vor avea loc
frãmântãri în viaþa lor.
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La fel de grea este ºi problema dotãrii tehnice. Maºinile ºi utilajele
existente la SMA –ul din comunã sunt depãºite, suferã cronic de lipsa
pieselor de schimb ºi a carburanþilor, ºi în cele din urmã, nu sunt adecvate
micii exploatãri agricole. Infrastructura tehnicã a micii proprietãþi rurale a fost
aproape toatã distrusã odatã cu colectivizarea. Cele 560 de atelaje
particulare existente în comunã nu pot fi nici pe departe luate în calcul drept
soluþie. De fapt, problema care se pune nu este aceea a revenirii la
inventarul modest ºi chiar înapoiat pe care-l aveau þãranii la începutul anilor
1950 ci aceia a asigurãrii unor tehnici agricole moderne ºi eficiente. Ori,
despre aºa ceva nici nu poate fi vorba cel puþin pânã în prezent. Ca sã nu
ne mai referim la îngrãºãminte sau la lucrãrile ameliorative necesare pe
terenurile arabile situate în pantã ºi degradate sau pe suprafeþele cu pãºuni
de slab randament.

Soluþionarea prioritarã a acestor grele ºi presante probleme, credem
cã nu poate fi lãsatã pe seama gospodãriilor þãrãneºti aflate la începutul
unui anevoios proces de revigorare. Redarea de cãtre þãrani a drepturilor de
proprietate asupra pãmântului se cere însoþitã ºi de redarea sau refacerea
potenþialului tehnic necesar lucrãrii pãmântului. Altfel, împroprietãrirea s-ar
putea dovedi o sinistrã farsã. Asigurarea protecþiei sociale în lumea satului
credem cã trebuie sã înceapã cu sprijinirea þãranilor de cãtre stat sub
multiple forme, pentru refacerea ºi sporirea potenþialului productiv al
pãmântului ºi a zestrei tehnice a gospodãriilor rurale, pentru punerea în
valoare a nenumãratelor rezerve interne de sporire a producþiei pe care
gospodãria þãrãneascã le are. În felul acesta, forþa de muncã de la sate îºi
va gãsi ºi ea o mai bunã utilizare atât în profitul propriu cât ºi cel al obºtei
iar pe un plan mai general - al societãþii.

În cazul comunei Belceºti, cu un excedent de braþe de muncã în
raport cu suprafaþa agricolã, protecþia socialã va trebui sã acþioneze în mai
multe direcþii. Din cei 1600 de navetiºti 500 au rãmas deja fãrã lucru ca
urmare a restrângerii activitãþii întreprinderilor la care erau angajaþi. În
perspectivã nu prea îndepãrtatã numãrul lor se va dubla sau chiar tripla. Ei
au ºi început deja sã cearã adeverinþe de la primãria comunei precum cã nu
deþin pãmânt pentru a putea beneficia de ajutorul de ºomaj.

Posibilitãþi pentru crearea de noi locuri de muncã pe raze comunei
existã. Enunþiativ vom aminti de cerinþa acutã de a se efectua lucrãri de
ameliorare a solului pe cca. 1000 ha teren agricol, împãduriri pe 30 de ha,
lucrãri de modernizare a 35 km. de drumuri judeþene ºi comunale din raza
comunei, construcþii de poduri în 30 de puncte, lucrãri de amenajare a
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reþelei stradale din satele comunei ºi a drumurilor agricole care aratã ºi azi
cã pe vremea descãlecatului Moldovei, lucrãri de amenajare a albiei
Bahiului pe o lungime de 18 km. precum ºi a pârîurilor Tomiþa ºi Dracea ºi
altele. Existã o avalanºã de cereri pentru construcþii de locuinþe, dezvoltarea
activitãþii în acest sens putând fi favorizatã de faptul cã în raza comunei se
gãseºte cel mai bun pãmânt din zonã pentru fabricarea cãrãmizilor. Pe
vremuri, exista, de fapt, în comunã o fabricã de cãrãmizi care, refãcutã ºi
reactivatã la noile cerinþe, ar fi în mãsurã sã ofere locuri de muncã pentru nu
puþini dintre cei ce naveteazã la Iaºi ca sã lucreze în cadrul întreprinderii de
materiale de construcþii. Extinderea activitãþilor în domeniul construcþiilor ar
putea viza ºi un vechi deziderat al locuitorilor comunei ºi anume, de a avea
un spital cu secþie de maternitate bine dotatã pentru ca femeile sã nu mai
fie nevoite sã se deplaseze, în vederea naºterilor la spitalul din Hârlãu situat
la peste 20 km distanþã.

Se pune evident, întrebarea de unde fonduri pentru toate acestea?
Nu putem sã nu amintim cã fonduri au existat dar au fost risipite în modul
cel mai pãgubos cu putinþã. Mãrturie stã o fabricã de prelucrare a maselor
plastice construtã la Belceºti în 1978 ºi care de atunci nu a funcþionat nici o
zi. În acest mic monstru industrial zac irosite 157 mil. lei. alte 200 mil. lei au
fost înghiþite în blocurile cu 178 de apartamente nedorite de nimeni (iniþial
fãrã canalizare ºi rãmase ºi acum fãrã încãlzire centralã) ºi care, construite
în centrul comunei i-au mutilat înfãþiºarea.

Nimeni nu trebuie sã-ºi facã iluzii. Procesul edificãrii din temelii a unui
nou tip de economie ruralã nu va fi un marº triumfal ci o cale plinã de
tensiuni, dificultãþi ºi stãri conflictuale. Menirea unei strategii realiste ºi bine
gândite este tocmai aceea de a identifica focarele potenþiale de tensiuni ºi
de a le dezamorsa prin mãsuri adecvate. Iar, protecþia socialã trebuie sã se
înscrie în aceastã strategie nu cu asumarea demagogicã a tot felul de
obligaþii lipsite de acoperire financiarã ci cu înþelegerea maturã a faptului cã
resursele bugetare sunt, inevitabi, limitate, putându-se ivi chiar ºi situaþii în
care prioritãþi deja fixate ºi bine ºtiute sã-ºi vadã executarea amânatã. Spre
exemplificare vom aminti cã cei 985 de pensionari din comuna Belceºti, nu
primiserã, pânã la 5 aprilie a.c. pensiile pentru primele 3 luni ale anului din
lipsã de fonduri.

Aºa stând lucrurile, resusele economice necesare politicii sociale se
cer multiplicate, celor bugetare adãugându-li-se resurse economice
mobilizabile la nivelul localitãþilor, asociaþiilor agricole, organizaþiilor de
întrajutorare mutualã etc. În mod special, dorim sã subliniem necesitatea ca
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noile forme asociative de producþie agricolã sã-ºi asume funcþii sociale
vizând asigurarea condiþiilor de viaþã a membrilor asociaþi – sprijin în
construirea de locuinþe, calificarea sau reciclarea profesionalã, realizarea
unui venit decent, protecþia membrilor asociaþi în calitate de consumatori,
umanizarea muncii, crearea unui mediu uman interpersonal, asentimentului
de împlinire, instruirea copiilor, protecþia ºi îngrijirea bãtrânilor, a bolnavilor,
a sãracilor º.a.m.d.

Aceastã subliniere se impune cu atât mai mult cu cât în urma
efectuãrii unui sondaj de opinie în rândurile þãranilor din comunã, 76,6% au
rãspuns cã doresc sã munceascã asociaþi, 6,5% se supun hotãrârii obºtii,
13% nu ºtiu încã ce sã facã ºi doar 3,9% au spus cã nu vor sã lucreze
asociaþi. În faptul cã majoritatea þãranilor din comunã dorinþa de a lucra
pãmântul în asociaþie, nu trebuie neapãrat vãzutã expresia unei nostalgii
pentru ceea ce a fost munca în CAP. Existã, desigur, la unii ºi asemenea
disponibilitãþi nostalgice explicate foarte diferit, pentru mulþi principala
motivaþie fiind aceea cã apartenenþa la CAP nu era deloc ameninþatã nici de
lene, nici de mimarea muncii, nici de sustragerile din “cazanul comun” pe
care unii le fãceau cu traista, iar alþii cu cãruþa sau chiar cu camionul. Cultul
ipocrit al egalizãrii sociale (la o treaptã foarte de jos) pe care le-o propunea
munca în colectiv numai poate înºela pe nimeni. Cei care se pronunþã în
favoarea unor forme asociative au în vedere, mai presus de orice faptul cã
viaþa nu le va fi uºoarã de aici înainte, cã îi pândesc numeroase greutãþi ºi
cã munca de unul singur pe o derizorie suprafaþã de teren (46 ari, în medie,
pe o persoanã), nu li se pare o garanþie suficientã pentru existenþa lor ºi a
familiilor pe care le au. Cã acest sentiment este dominant în judecãþile
multor þãrani, ne-o spun rezultatele aceluiaºi fãcut printre ei. La întrebarea
pusã în legãturã cu ce fel de viaþã apreciazã ei cã-i aºteapã, 28,6% au
rãspuns cã foarte grea, iar 13% - grea. De reþinut este faptul cã populaþia
ocupatã în comunã este de cca. 5500, iar numãrul copiilor ºi al bãtrânilor se
ridicã la 6630, ceea ce vorbeºte de la sine despre gradul foarte mare de
dependenþã al acestora din urmã. De aici ºi caracterul mai mult decât
modest al aspiraþiilor sãtenilor vizând viitorul copiilor. Cei mai mulþi (43,3%
înclinã spre a-ºi orienta copii cãtre munca de agricultor; doar 9% nãzuiesc
la o calificare medie ºi abea 3% îndrãznesc sã se gândeascã la o instruire
superioarã a urmaºilor.

Dar dorinþa de asociere în lucrarea pãmântului se explicã numai prin
presentimentul poverilor viitoare? are ea ºi un anume suport care þine de
psihologia þãranului român? despre aceastã psihologie s-a scris ºi s-a vorbit
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mult, dar nu întotdeauna în cunoºtinþã de cauzã, deºi, fiecare autor a emis
pretenþia de a fi cel mai bun cunoscãtor al þãrãnimii noastre. Asemenea
pretenþii abundã, de fapt, ºi astãzi, tot felul de “avocaþi” vorbind în numele
þãranilor ºi atribuindu-le acestora propriile lor gânduri ºi interese.
“Caracteristica psihologiei þãrãneºti – scria Petre Gheaþã, în 1929 este
individualismul. Þãrãnimea are adânc sãditã în suflet nostalgia petecului de
pãmânt, pe care voieºte sã-l ºtie numai al sãu...”. Dupã el, þãrãnimea ar fi
“refractarã ideilor de înnoire a stãrilor sociale...”, având “înclinaþie organicã
cãtre misticismul religios, încãrcat de superstiþii ºi reminiscenþe pãgâne ºi
idolatre...”1. Alþii relevã inaptitudinea þãranului român cu sufletul lui bogat în
“expansiuni subiective”, pentru o psihologie de întreprinzãtor. “Þãranul
nostru – spunea un asemenea opinent - nu cautã câºtig...” în cultura
pãmântului. “Ogorul este pentru el mijlocul de a scãpa de obþigaþia de a
muncii; e semnul libertãþii lui ºi pentru el libertatea înseamnã dispensa de
muncã... lucreazã numai ca sã facã rost de mãmãligã ºi pune un ciric de vie
terasã ca sã aibã, fãrã muncã ºi fãrã cheltuialã, bãuturã tare la necaz ºi la
voie bunã”2. Un psiholog de talia C. Rãdulescu Motru era de pãrere cã
“marea majoritate a populaþiei satelor româneºti n-are într-ânsa nici o
asemãnare cu sufletul burghez. Populaþia satelor româneºti, dimpotrivã, stã
sub tradiþia muncii colective. Fiecare sãtean va face ceea ce crede cã va
face toatã lumea. N-are curajul sã înceapã o muncã, decât la termenele
fixate de obicei. A ieºi din “rândul lumii este, pentru sãteanul român, nu un
simplu risc, ci o nebunie. Prin aceastã tradiþie de muncã colectivã, satele
româneºti au durat...”.

“Individualismul românesc este, prin urmare, de altã naturã decum
este acela cunoscut în apusul european. În apusul european individualismul
se manifestã pe planul vieþii economice ºi sociale, este creator de instituþii,
pe când individualismul românesc este o simplã reacþie subiectivã, un
egocentrism, sub influenþa factorului biologic ereditar. Dacã, cu vremea,
acest individualism românesc poate fi educat ºi transformat într-un
individualism creator de instituþii, este o altã chestiune”3.

Câþiva ani mai târziu, acelaºi mare psiholog, încercând sã rãspundã
întrebãrii dacã þãranul nostru are înclinare pentru întovãrãºiri cu alþi, va
afirma: “Da; când este vorba de joc, cântec ºi petrecere; fiindcã la acestea
                                                          
1 Petre Ghiaþã, Problema claselor sociale, Ed. Cultura Româneascã, Bucureºti, 1929, p.

112-113.
2 A. Corteanu, Ziarul “Universul” din 28 iunie 1937.
3 C. Rãdulescu-Motru, Psihologia poporului român, Bucureºti, 1937, p. 11-12.
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nu este nevoie de o organizare contractualã, dupã un program de lucru
discutat ºi bazat pe rãspunderea fiecãrui tovarãº ºi este mai mult o
organizare între anonimi...În schimb, întovãrãºirile în scop de producþie
economicã, care cer un plan de lucru ºi rãspundere nu sunt încercate.
Lucrul de tovãrãºie miroase a sãrãcie zice un proverb. Conºtiinþa de
comunitate leagã pe membrii satului între ei, în mod trainic, prin obiceiuri ºi
tradiþii, dar ea nu este o conºtiinþã de solidarism, în înþeles economic.
Aceastã din urmã conºtiinþã trebuie educatã în mod special, ea nu rãsare
de-a dreptul din etnicul sãtesc”1.

Nu este uºor sã judeci astãzi valabilitatea aprecierilor de mai sus la
adresa psihologiei þãranului român. Natura acesteia a fost pervertitã de o
aberantã viaþã instituþionalã, incitatã dupã strãini. Þãranul devenise apatic,
lipsit de interes pentru ce se fãcea în CAP, nestãruitor în muncã, fiindcã,
instituþiile statului totalitar, menþinându-i mereu, l-au obligat la improvizaþii ºi
la cãutarea de expediente pentru supravieþuire.

Acum, speranþele de viitor în agriculturã se leagã hotãrât de
reabilitarea gospodãriilor þãrãneºti. Întrebaþi, în cadrul sondajului efectuat la
Belceºti ce forme de sprijin doresc ei din partea statului, sãtenii au dat
rãspunsuri însumând valori procentuale diferite: locuri de muncã: chiar ºi în
alte sectoare (31,3%), subvenþii agricole (28,6%), credite ieftine (27,3%) etc.
Dacã pentru pensii au rãspuns favorabil 72,7% din cei chestionaþi, diverse
alte categorii de ajutoare (destinate bãtrânilor, bolnavilor, gravidelor, etc.) au
fost revendicate în ponderi situate sub 20%, ceea ce sugereazã acceptarea
tacitã a familiei þãrãneºti de a-ºi spori gradul de autoprotecþie în plan social.

Vom încheia interogativ: oare este utopic sã promovãm calitãþile
umane ale þãranului român în timp ce implementãm mecanismele de piaþã
în agriculturã? Da poate sã fie utopic. Dar urmãrirea raþionalã ºi stãruitoare
a acestui obiectiv oferã un subiect incitant asupra cãruia meritã sã neo prim
atenþia. Dupã cum democraþia nu este un sistem foarte bun dar e totuºi mai
bunã decât alt sistem, tot aºa, în faþa dilemelor pe care le genereazã
reabilitarea gospodãriilor þãrãneºti nu putem spune decât cã oricâte
reproºuri i s-ar face cu privire la gradul de profitabilitate sau de eficienþã, ea
ºi-a dovedit vitalitatea prin virtuþiile sale lãuntrice, mãrturie stau în acest
sens, gospodãriile þãrãneºti din zonele în care, tãvãlugul colectivizãrii nu le-
a putut îngenunchia ºi care, prin producþiile lor au fãcut sã pãleascã, în
multe privinþe, efectele utile ale marilor unitãþi agricole de stat ºi tip CAP.

                                                          
1 C. Rãdulescu-Motru, Etnicul românesc, Bucureºti, 1942, p. 80.
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Problema care se pune vis-à-vis de protecþia socialã este cea despre
care vorbea economistil Paul Samuelson atunci când se referee la dilemele
economiei mixte ºi anume, aceea “de a încerca sã nu micºorãm plãcinta
socialã ºi sã nu-I oprim creºterea prin luptele noastre legate de împãrþirea
plãcintei”.



RETEHNOLOGIZAREA AGRICULTURII
CONCEPTE ªI STRATEGII1

dr. ing. Petre SÃBÃDEANU, director,
Institutul de Economie Agrarã

al Academiei de ªtiinþe Agricole ºi Silvice

Retehnologizarea în agriculturã implicã o amplã investigaþie în toate
domeniile ºi în toate planurile activitãþii agricole.

Retehnologizarea este un proces complex, cu un mare grad de
dificultate, deoarece introducerea tehnicii moderne, a biotehnologiilor are
loc în condiþiile pluralismului formelor de proprietate ºi trebuie sã rãspundã
principiilor economiei de piaþã ºi cerinþelor legii cererii ºi ofertei.

Efectuatã din perspective noilor condiþii pe care se întemeiazã
întreaga reconstrucþie a agriculturii ºi evoluþia ei viitoare, analiza urmãreºte
sã stabileascã numeroasele elemente de naturã economicã, funciarã,
ecologicã ºi socialã ce pot servi la formarea unor opþiuni referitoare la
modalitãþile concrete de retehnologizare ºi la precizarea problemelor
ridicate de acest proces atât de amplu ºi complex.

1. Politica fondului funciar adaptatã la condiþiile create
de existenþa mai multor forme de propritate

ºi de autonomia exploataþiilor agricole

În cadrul politicii sale de ramurã, Ministerul Agriculturii ºi Alimentaþiei
promoveazã ca linie directoare evidenþa, apãrarea ºi conservarea fondului
funciar, îmbinarea dezvoltãrii agriculturii cu protejarea mediului. Esenþialul în
politica funciarã constã în delimitarea obiectivelor de ordin general, care
vizeazã interesele întregii agriculturi, de cele de ordin local, care þin de
interesele concrete ale fiecãrei exploataþii agricole în parte. Astfel, sunt

                                                          
1 Comunicarea este o sintezã a lucrãrii “Retehnologizarea agriculturii”, elaboratã în

cadrul Institutului de Economie Agrarã al Academiei de ªtiinþe Agricole ºi Silvice de:
Sãbãdeanu Petre (coordonator) Coþianu Radu, Dobre Georgeta, Grecu Rodica,
Ionescu Daniel, Ionescu Doina, Iurchevici ªtefan, Mihalcea Matilda, Rãchitã Ustinia,
Teodorescu Dumitru, Vasile Cornel, Zaharia Mircea, Moldovan Simona, Popa Mihaela,
Rãdulescu Elena.
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lucrãri de mare anvergurã, care prezintã un interes naþional, ce depãºeºte
sfera intereselor unei exploataþii agricole, cum ar fi, apãrarea ºi conservarea
resurselor de sol, utilizarea integralã a pãmântului agricol, protejarea
mediului, amenajarea bazinelor hidrografice, organizarea cadastrului funciar
etc. Asemenea lucrãri reclamã un mare efort de finanþare, care nu poate fi
fãcut decât de stat, singurul în mãsurã sã dispunã de mijloacele materiale ºi
financiare necesare. Pe de altã parte, distingem lucrãri de ordin local
efectuate cu mijloacele proprii ale exploataþiilor agricole respective sau cu
credite bancare.

Fiind conceputã în acest mod, politica în domeniul funciar devine un
instrument eficient prin care se poate pune în funcþiune un cadru
organizatoric social adecvat care mijloceºte gospodãrirea ºi utilizarea
pãmântului în concordanþã cu cerinþele economiei de piaþã. Pe aceastã cale
se creeze premise pentru armonizarea intereselor exploataþiilor agricole cu
interesele reale ale societãþii, imperativ primordial de care depinde
susþinerea unei activitãþi profitabile în gospodãrirea ºi folosirea raþionalã a
pãmântului.

Politica fondului funciar nu este un scop în sine; ea trebuie sã exercite
o influenþã activã în condiþiile în care exploataþiile agricole îºi stabilesc
opþiunile în mod autonom ºi pe baza liberei iniþiative, opþiuni care însã pot
intra în contradicþie cu interesele întregii societãþi. Pentru cã, fiind sub
incidenþa acþiunii legitãþilor economiei de piaþã ºi guvernate de legea cererii
ºi ofertei, exploataþiile agricole au tendinþa de a orienta cu precãdere modul
de folosinþã a pãmântului în funcþie de interesele directe, producând acele
valori de întrebuinþare care le asigurã cel mai ridicat profit.

Stãrile de disfuncþionalitate generate de contradicþiile de interese din
sfera economiei de piaþã pot fi atenuate sau reduse la dimensiuni care sã
nu afecteze nici interesele producãtorilor ºi nici pe cele ale societãþii,
folosind, între altele ºi pârghiile economico-financiare deduse din politica
fondului funciar. Prin preþ ºi impozitul agricol, prin taxe, credite ºi dobânzi
etc., exploataþiile agricole pot fi cointeresate sã practice acel mod de
folosinþã a pãmântului care asigurã producerea valorilor de întrebuinþare în
structura ºi cantitatea cerute de societate. Tot prin asemenea pârghii se
poate acþiona cu eficienþã ºi asupra calitãþii produselor agricole, în sensul
creºterii substanþei utile ale acestora.

Odatã cu trecerea la economia de piaþã ºi, de fapt, ca o condiþie a
existenþei ºi dezvoltãrii acesteia, apare necesitatea evaluãrii economice a
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pãmântului în agriculturã. Avantajele pe care le oferã preþul pãmântului sunt
edificatoare.

În primul rând prin preþ se poate stabili valoarea pãmântului ca
element al avuþiei naþionale, ceea ce are o importanþã deosebitã în strategia
conservãrii creºteri ºi valorificãrii resurselor naturale ale þãrii.

În al doilea rând, preþul pãmântului acþioneazã ca o puternicã pârghie
economicã în luarea deciziilor privind scoaterea din circuitul agricol a unor
suprafeþe pentru alte destinaþii ºi utilitãþi. Se eliminã astfel acele practici
dãunãtoare, cu implicaþii nefaste asupra ecosistemelor, de dijmuire a
fondului funciar de cãtre alte sectoare economico-sociale, practici facilitate
de lipsa preþului pãmântului.

În al treilea rând, preþul pãmântului ocupã un loc principal în sistemul
pârghiilor financiare, fiind un factor de referinþã în stabilirea impozitelor
agricole, în formarea preþurilor produselor agricole ºi acordarea creditelor.

În fine, preþul pãmântului exercitã o influenþã pozitivã asupra
procesului de organizare ºi dezvoltare a exploataþiilor agricole pe acþiuni ºi
favorizeazã practicarea aredndei etc.

Având în vedere aceste considerente de ordin principal, obiectiv, în
cadrul institutului nostru s-a elaborat conceptul de evaluare economicã a
pãmântului care a fost înaintat MAA urmând sã fie analizat ºi sã fie supus
organului legislativ.

Amplul proces de retehnologizare a agriculturii determinã
intensificarea schimbului de activitãþi între agriculturã ºi ramurile industriale,
schimb care se face prin intermediul preþurilor.

Acest schimb poate fi reciproc avantajos ºi asigurã obþinerea profitului
în raport cu efortul propriu al producãtorilor numai dacã preþurile au la baza
lor cheltuielile sociale de producþie reale, permit recuperarea acestora ºi
obþinerea unui profit. Desigur, preþurile oscileazã în jurul valorii sub influenþa
cererii ºi ofertei, dar acest fenomen obiectiv nu neagã, ci dinpotrivã
presupune luarea în calcul a cheltuielilor medii sociale de producþie.

Acest imperativ economic esenþial se impune cu atât mai mult în
condiþiile liberalizãrii preþurilor, când agenþii economici, producãtorii, fixeazã
preþurile de aºa manierã încât, sã-ºi recupereze nu numai cheltuielile
efectuate dar sã obþinã ºi un profit.

În continuare, autorul remarcã câteva neconcordanþe care au apãrut
în procesul liberalizãrii preþurilor între preþurile produselor industriale livrate
agriculturii ºi preþurile produselor agricole care dezavantajeazã producãtorii
agricoli.
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Luarea în calcul, ca un principiu economic fundamental, a cheltuielilor
medii sociale de producþie asigurã o bazã realã pentru formarea preþurilor
exclude posibilitatea deformãrii venitului net ºi eliminã practica de preluare,
prin diverse canale financiare, a venitului net creat într-un domeniu de cãtre
sectoare.

2. Orientarea industriei în producerea tehnicii
agricole potrivit cerinþelor agriculturii

Modificarea cea mai profundã, cu implicaþii deosebite, o constituie
aºezarea schimbului de activitãþi între agriculturã ºi industrie pe principii
economice, ale competitivitãþii, ale cererii ºi ofertei.

Aflându-se sub incidenþa acestui profund proces economic,
retehnologizarea în domeniul mecanizãrii nu se limiteazã ºi nu poate sã se
limiteze doar la dotarea tehnicã a producþiei agricole, ci cuprinde toate
aspectele care privesc mecanizarea în întregul ei. Distingem, deci, atât
diversitatea tipurilor de maºini agricole ºi tractoare, cât ºi universalitatea,
fiabilitatea ºi preþurile acesteia, toate aflate sub incidenþa competitivitãþii, a
cerinþelor producþiei ºi exploataþiilor agricole.

Restructurarea mecanizãrii este cerinþa de prim ordin, care se poate
materializa prin fabricarea unei game largi de tractoare ºi maºini agricole
capabile sã execute lucrãrile mecanice în exploataþiile agricole situate în
zonele de ºes, ºi deal ºi de munte. Ponderea principalã în structura
producþiei de tractoare trebuie sã o deþinã tractoarele de putere micã ºi
medie. Este nevoie ca producþia de tractoare de 6 sau 9 CP sã ajungã la o
pondere de 15-20%.

Corespunzãtor acestei game de tractoare trebuie sã se fabrice setul
de maºini agricole, mai ales pentru tractoarele de putere micã.

Paralel cu producerea combinelor autopropulsate pentru recoltarea
cerealelor, sã se fabrice combine destinate recoltãrii porumbului în boabe.
Peste tot în lume porumbul se recolteazã în boabe, pentru cã lucrarea este
de 5 ori mai ieftinã.

Prin restructurarea mecanizãrii este necesar sã se determine
eliminarea discrepanþelor existente în mecanizarea diverselor culturi. În
prezent, la cultura grâului ºi soia gradul de mecanizare este mai ridicat cu
12% faþã de cultura porumbului pentru boabe ºi floarea soarelui ºi cu 52-
81% faþã de cultura cartofului, sfeclei de zahãr, tomate ºi struguri de vin.
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Diversificarea tipurilor de tractoare ºi maºini agricole trebuie sã fie
conjugatã cu ridicarea fiabilitãþii acestora ºi cu practicarea unor preþuri care
sã asigure industriei un profit rezonabil ºi nici decum sã conducã la
spolierea agriculturii. Oferta industriei de tractoare ºi maºini agricole trebuie
sã satisfacã cererea realã în condiþii de competitivitate ºi nu de pe poziþia
de monopol. Deci, ea nu mai poate produce oricum, orice ºi la preþuri de
neimaginat. Trebuie sã subliniem cã niciodatã n-a existat un asemenea
dezechilibru între preþurile produselor industriale ºi preþurile produselor
agricole. Ori, în condiþiile în care o mare parte din totalul cheltuielilor pe care
le face agricultura este determinatã de folosirea mijloacelor de producþie
furnizate de industrie, posibilitatea agriculturii de a influenþa reducerea
costurilor este relativ micã. În aceste condiþii se impune ca industria sã-ºi
modernizeze procesele de fabricaþie, spre a produce maºini ºi utilaje,
materii prime ºi materiale mai bune ºi mai ieftine. Pânã la liberalizarea
preþurilor, pentru a cumpãra un tractor de 65 CP agricultura trebuia sã
vândã 60 t de grâu, acum preþul solicitat de industrie este echivalent cu o
cantitate de 96 t de grâu. Pentru o tonã de motorinã agricultura trebuie sã
vândã o cantitate dublã de grâu sau de porumb în timp ce preþul liberalizat
al îngrãºãmintelor fosfatice a crescut de peste 4 ori în condiþiile în care o
negociere a preþurilor cu industria nu este posibilã iar o creºtere a preþurilor
cu amãnuntul nu este oportunã, considerãm cã singura soluþie o constituie
subvenþionarea agriculturii, cel puþin la nivelul în care se realizeazã aceasta
în þãrile cu agriculturã dezvoltatã. Totodatã, considerãm cã agricultura de
stat ar trebui gânditã ºi organizatã pe principii economice noi pentru a putea
atinge o anumitã eficienþã. În acest scop se impune schimbarea structurii
agriculturii de stat ºi înlãturarea actualului gigantism ca ºi o puternicã
integrare a activitãþii agricole în cea de industrializare.

3. Modernizarea sistemelor de irigaþii

Problema centralã o constituie modernizarea sistemelor de irigaþii ºi
producerea utilajelor de udare.

Având în vedere eficienþa deosebitã a irigaþiilor apare necesar ca în
prima urgenþã sã fie puse la punct prin ample lucrãri de modernizare cca. 2
milioane hectare teren irigat, care în condiþii de exploatare raþionalã pot oferi
o producþie ce poate satisface în mare mãsurã nevoile þãrii.

Pentru ca sistemele de irigaþii sã funcþioneze eficient este nevoie sã
se producã utilaje de udare, domeniu în care se manifestã o acutã lipsã.
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4. Agricultura biologicã, o alternativã viabilã

Agricultura modernã, de înaltã eficienþã s-a impus, între altele, ºi
datoritã chimizãrii producþiei. Administrarea de îngrãºãminte are drept scop
ridicarea fertilitãþii solurilor, iar combaterea dãunãtorilor naturali a micºorat
substanþial efectul acestora care reduc producþia vegetalã pânã la proporþii
compromiþãtoare. ªi în zootehnie folosirea substanþelor chimice contribuie
la creºterea producþiei animaliere.

Utilizarea substanþelor chimice s-a dovedit, în acelaºi timp, un
puternic factor de poluare. Utilizarea excesivã a substanþelor chimice, sub
formã de îngrãºãminte sau pesticide face ca aceste produse nocive sã fie
prezente timp îndelungat în mediul înconjurãtor – apã, sol, atmosferã -, cu
implicaþii în modificarea conþinutului, însuºirilor ºi structurii mediilor de viaþã.

Tendinþa care trebuie sã se afirme pe scarã largã în practicã este
aceea de a folosi cât mai puþin îngrãºãmintele chimice, prin introducerea în
rotaþia culturilor a leguminoaselor fixatoare de azot. Combaterea integralã a
buruienilor, a bolilor ºi dãunãtorilor trebuie fãcutã mai mult prin mijloace
agrotehnice ºi biologice ºi mai puþin prin substanþe chimice.

Asemenea reorientãri nu numai cã permit protejarea mediului
înconjurãtor dar, sunt mai economice ºi conduc într-un plan mai general la
economisirea energiei.

5. Utilizarea biotehnologiilor-strategia înaltei eficienþe

O direcþie principalã a procesului de retehnologizare o constituie
utilizarea pe scarã largã a biotehnologiilor.

Una din problemele centrale ale zootehniei româneºti constã în
ridicarea calitativã a fondului genetic al animalelor. Atingerea acestui
obiectiv presupune extinderea metodelor de transfer embrionar. Tehnologia
reproducþiei prin transfer de embrioni s-a afirmat ca o metodã nouã, de
mare eficienþã în accelerarea ameliorãrii efectivelor de taurine, în creºterea
producþiei de lapte ºi carne. Cercetãrile efectuate demonstreazã cã aceastã
tehnologie oferã posibilitatea practicã de schimbare calitativã a structurii
genetice a efectivului de vaci în circa 3-4 ani, faþã de 10 ani cât presupune
tehnologia clasicã de reproducþie.

Ritmul rapid în care are loc schimbarea calitativã a structurii genetice,
în condiþiile aplicãrii tehnologiei de ameliorare prin transfer de embrioni,
determinã sporirea substanþialã a producþiei de lapte ºi costuri reduse pe
unitatea de produs.
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Generalizarea acestei tehnologii este organic legatã ºi determinatã de
asigurarea unei dotãri tehnice corespunzãtoare, de organizare reþelei de
transfer de embrioni ºi, în fine, de aplicarea unui sistem de salarizare
stimulativ.

6. Reconsiderarea structurii valorii produsului creaþiei ºtiinþifice

Cercetarea ºtiinþificã are un rol de prim ordin în materializarea
procesului retehnologizãrii în agriculturã ºi, în general în dezvoltarea
producþiei agricole pe baza cuceririlor ºtiinþei ºi ale introducerii progresului
tehnic.

Subliniind rolul esenþial al cercetãrii ºtiinþifice nu se poate trece cu
vederea însã ºi efectele negative ale progresului tehnic contemporan
asupra mediului înconjurãtor. Deseori, progresul tehnic promovat de ºtiinþã
nu aduce numai binefaceri, ci poate sã determine deteriorarea mediului
natural, cu consecinþe ireversibile în prezent ºi în viitor, precum ºi,
menþinerea ºi adâncirea unor dezechilibre ecologice. Utilizând mecanizarea
ºi tehnologiile industriale, înlocuind omul cu animalele prin energia
combustibililor fosili ºi sporind capacitatea productivã a solului ºi
randamentul culturilor prin folosirea îngrãºãmintelor chimice, agricultura
poate ajunge la o înaltã rentabilitate dar cu preþul poluãrii mediului
înconjurãtor.

Orientarea cercetãrii ºtiinþifice ºi în direcþia protejãrii mediului natural
impune reconsiderarea structurii valorii produsului creaþiei ºtiinþifice. Astfel,
în structura valorii produsului creaþiei ºtiinþifice trebuie sã fie incluse ºi
cheltuielile pentru protejarea (remedierea) calitãþii mediului natural.

Aceste cheltuieli au devenit astãzi o necesitate imperioasã,
efectuarea lor având o importanþã vitalã pentru existenþa societãþii. Drept
urmare, ele constituie o componentã a valorii mãrfii ºi particularitãþilor lor,
trebuie notate distinct în structura acestei valori.

Includerea în costul cercetãrii ºi a cheltuielilor necesitate de aplicarea
tehnologiilor antipoluante va exercita o influenþã pozitivã asupra opþiunii în
creaþia ºtiinþificã agricolã, determinând ca aceasta sã þinã seama atât de
interesele agriculturii cât ºi de interesele protejãrii mediului natural.

7. Introducerea managementului în exploataþiile agricole

Într-o economie de piaþã organizarea ºi conducerea activitãþii
exploataþiilor agricole, într-un cuvânt managementul, are o importanþã
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primordialã, de aceasta depinzând în cea mai mare parte succesul sau
falimentul.

Cu atât mai mult creºte în importanþã managementul în condiþiile þãrii
noastre, unde fãrã o revoluþie managerialã programul trecerii la economia
de piaþã poate rãmâne un simplu deziderat.

Pentru ca exploataþiile agricole, indiferent pe proprietatea pe care se
întemeiazã, sã facã faþã cu succes cerinþelor economiei de piaþã, este
necesarã înnoirea radicalã a structurilor lor organizatorice. La baza noilor
structuri organizatorice este recomandabil sã se afle concepþia care vizeazã
însãºi stabilirea elementelor primare ºi anume obiectivul, competenþa,
responsabilitatea, ce formeazã “triunghiul de aur” al organizãrii, de care
depinde decisiv funcþionalitatea ºi eficienþa oricãrui sistem. Posturile, mai
ales cele de conducere ºi specialitate, este necesar sã includã obiective,
sarcini, competenþe ºi responsabilitãþi noi, organic armonizate, în care sã se
regãseascã la nivel operaþional toate elementele implicate de trecerea la
economia de piaþã.

O atenþie deosebitã trebuie acordatã competenþei organizatorice –
adicã dreptul de a decide ºi de a acþiona (resurse umane, materiale,
financiare ºi informaþionale) pentru înfãptuirea obiectivelor stabilite – ºi
responsabilitãþii, ce au în vedere asocierea, recompense ºi sancþiuni de
naturã sã determine prin motivare pozitivã pe titularii posturilor sã
îndeplineascã sarcinile atribuite.

Promovarea noului curs presupune în mod necesar ca locul
empirismului sã fie luat de metodele de management. Din acest punct de
vedere revoluþia managerialã la nivelul exploataþiei agricole implicã în
principal douã categorii majore de perfecþionãri. Prima categorie se referã la
folosirea metodelor clasice de conducere cum ar fi metodele diagnosticãrii,
ºedinþei, delegãrii, tabloului de bord. Sunt metode, care trebuie însã utilizate
cu rigurozitatea pe care o presupune economia de piaþã. Aºa cum nu poþi fi
un bun medic dacã nu eºti în stare sã stabileºti un diagnostic corect, la fel
nu poþi fi un eficient manager dacã nu eºti în mãsurã sã diagnostichezi
competent – deci sã stabileºti ce-i bun ºi ce-i rãu cu reliefarea cauzelor
respective din domeniu condus. La fel de indispensabilã este ºi utilizarea
corectã a celorlalte metode clasice de conducere, care trebuie sã-ºi aibã
corespondenþa în rezultatele obþinute ºi nu în mãsuri formale.

A doua categorie, care se utilizeazã concomitent cu prima, dar care
are prioritate, vizeazã sistemele ºi metodele de management ºi marketing
specifice economiei de piaþã. Conducerea prin obiective, proiecte, sau
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produs, metodele testãrii preferinþelor sau analizei dispersionale, sunt
indispensabile, exploataþiile agricole în condiþiile economiei de piaþã.

Rolul decisiv îl are însã factorul uman. Un nou management nu se
poate realiza fãrã manageri profesioniºti, obligaþi sã decidã în condiþiile
economiei de piaþã. Deci o componentã esenþialã, poate cea mai importantã
în faza de debut a revoluþiei manageriale în exploataþiile agricole, este
formarea ºi utilizarea unui numãr mare de manageri, de persoane de
conducere, capabili sã efectueze schimbãrile profunde pe care le necesitã
activitatea economicã. Fãrã conducãtori care sã posede capacitatea de a
decide ºi acþiona într-un nou mod, toate celelalte componente ale revoluþiei
manageriale rãmân simple declaraþii de intenþie. De aici primordialitatea
eforturilor în acest domeniu.
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Ca bazã unicã a producþiei agricole vegetale ºi component esenþial
care asigurã funcþionarea ºi stabilitatea ecosistemelor terestre, solul nu
poate fi înlocuit. Distrugerea solului sau deteriorarea capacitãþii acestuia de
a asigura condiþiile necesare creºterii plantelor atrage dupã sine dereglãri
majore ale tuturor celorlalte componente ale ecosistemelor terestre, ale
climatului ºi regimului hidrologic, ale condiþiilor de habitat ale vieþuitoarelor
ºi, inclusiv, ale speciei umane.

În cursul istoriei omenirea a dat relativ puþinã atenþie problemei
conservãrii raþionale a resurselor de sol. Aºa dupã cum aratã E. Hyams (6)
deºi local s-au dezvoltat civilizaþii care au pus în centrul atenþiei
conservarea ºi buna gospodãrire a solului – cel mai strãlucit exemplu, în
acest sens, fiind incaºii – pe mari zone geografice cum sunt bazinul
mediteranean, Orientul Mijlociu ºi China, iar mai recent unele regiuni din
continentul Nord American, înveliºul de sol a fost total sau parþial distrus
datoritã exploatãrii neraþionale care a declanºat fenomene intense de
degradare prin eroziune, deflaþie, salinizare ºi mlãºtinire.

Conºtientizarea comunitãþii mondiale, vis-a-vis de resursele de soluri
a apãrut ca efect al creºterii cerinþelor de hranã a omenirii determinate de
creºterea populaþiei globului. Pierdeile enorme de soluri fertile ca urmare a
proceselor de eroziune deºertificare ºi salinizare au determinat o serie de
organisme internaþionale (FAO, UNESCO, PNUD etc.) sã ridice problema
elaborãrii unei politici globale, concertate, de protecþie, conservare ºi
ameliorare a resurselor de sol. În ciuda acestor semnale de alarmã – aºa
cum aratã Lester R. Brown (1) – omenirea a obþinut rezultate destul de
slabe în cadrul eforturilor de conservare a solului nu existã nici un model pe
care sã-l poatã imita ºi alte þãri. Cu rata actualã a pierdeilor de sol prin
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eroziune (cca. 24 miliarde t/an) se estimeazã cã în termen de 100-150 de
ani întinse regiuni ale planetei vor rãmâne în totalitate fãrã resurse de sol.

În România ultimilor 45 de ani politica utilizãrii de sol, deºi în vorbe s-
a declarat de protecþie, conservare ºi ameliorare în fapt a fost una de
epuizare jaf ºi distrugere.

Astfel, dupã datele existente (7,8), peste 7,5 milioane ha teren agricol
prezintã conþinuturi scãzute de humus; cca. 4,3 mil. ha sunt slab ºi foarte
slab asigurate cu fosfor ºi 3,6 mil. ha. slab asigurate cu azot; cca. 2,2
mil.ha. prezintã aciditate accentuatã, 3 mil. ha sunt afectate frecvent de
deficit de umiditate, iar 2,1 mil.ha. de exces periodic de umiditate; 0,6
mil.ha. sunt sãrãturate, 2,0 mil.ha prezintã compactare primarã
(pedogeneticã) ºi 6,6 mil. ha compactare secundarã. Suprafaþa totalã
afectatã sau în pericol de a fi afectatã de eroziune prin apã ºi alunecãri este
de 6,5 mil.ha. (2,7 mil.ha. de eroziune în diferite grade, 0,7 mil. ha. afectate
de alunecãri ºi 3,1 mil. ha cu pericol de eroziune). Câteva sute de mii de ha
sunt afectate, în diferite grade, de poluare chimicã.

În acelaºi timp, trebuie arãtat cã aproape jumãtate din suprafaþa
arabilã a þãrii este cuprinsã în diferite tipuri de amenajãri de îmbunãtãþiri
funciare: 3,3 mil. ha sunt amenajate pentru irigat, 3,1 mil. ha sunt echipate
cu lucrãri de drenaj, iar 2,2 mil. ha sunt amenajate antierozional. Efectul
acestor lucrãri nu a fost însã întodeauna pozitiv. Datoritã realizãrii lor
incomplete ºi în grabã, neexecutãrii lucrãrilor agropedoameliorative stabilite
sau exploatãrii necorespunzãtoare, lucrãrile de îmbunãtãþiri funciare au
contribuit frecvent la intensificarea degradãrii solului prin procese de
salinizare ºi mlãºtinire în perimetrele irigate sau desecate sau prin
accentuarea destabilizãrii versanþilor în cele cu amenajãri CES (cu testãri în
special).

Având în vedere cele de mai sus, în România problema prioritãþilor
privind conservarea ºi creºterea capacitãþii de producþie de sol trebuie
abordatã pornind de la urmãtoarele premise de bazã:

a) Suprafaþa terenurilor aflate în culturã este foarte apropiatã (cca.
90%) de cea a potenþialului cultivabil. Cu alte cuvinte, practic, nu
mai sunt rezerve de sporire a terenurilor cultivate. Cu alte cuvinte,
practic, nu mai sunt rezerve de sporire a terenurilor cultivate.
Totodatã, suprafaþa arabilã pe cap de locuitor este foarte aproape
de 0,4 ha – medie europeanã, dar cu mult sub standardele
americane care prevãd cca. 1,0 ha.

b) Situaþia mai mult decât alarmantã a calitãþii resurselor de sol.
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c) Existenþa unor mari suprafeþe cu lucrãri de îmbunãtãþiri funciare
(irigaþii, desecãri), lucrãri CESS.

d) Creºterea numãrului de deþinãtori ºi parcelarea avansatã a
suprafeþei agricole ºi arabile care va rezulta ca urmare a
reconstituirii ºi constituirii proprietãþii private asupra pãmântului.

Aceste premise, prin ele însele, nu sunt suficiente pentru stabilirea
prioritãþilor privind conservarea ºi creºterea capacitãþii productive a
resurselor de sol. Pentru aceasta este necesarã o regândire generalã a
distribuþiei teritoriale a tipului de utilizare a terenurilor agricole. Spre
exemplu, oricât ne-am strãdui nu vom putea asigura conservarea ºi
ameliorarea solurilor din regiunea colinarã pãstrând în acelaºi timp o
pondere ridicatã a culturilor prãºitoare sau menþinând irigaþia terenurilor
fragmentate din Dobrogea ºi Podiºul Covârluiului. Problema se complicã
prin faptul cã ea trebuie rezolvatã în condiþiile satisfacerii cerinþelor socio-
economice ale unui numãr mare de deþinãtori de terenuri cu interese nu
întotdeauna uºor de armonizat cu cerinþele generale de pãstrare a calitãþii
solului, a echilibrului ambiental, ecosistemic ºi geosistemic al terenurilor ºi
zonei respective.

O altã problemã este cea a regândirii conceptului privind rolul
lucrãrilor de îmbunãtãþiri funciare în sensul cuprinderii explicite a
obiectivelor ecologice ºi ambientale. Din acest punct de vedere orice lucrare
de îmbunãtãþiri funciare trebuie privitã ca o intervenþie ce poate determina
schimbãri majore în funcþionalitatea întregului geosistem din care face parte
teritoriul de amenajat. Ca efecte negative bine cunoscute, se pot cita
aridizarea microclimatului din lunca Dunãrii în urma îndiguirilor ºi desecãrilor
sau apariþia mlaºtinilor în Bãrãgan în urma introducerii irigaþiei. Apare,
aºadar, necesar ca latura ecologicã a proiectelor de îmbunãtãþiri funciare sã
fie serios îmbunãtãþitã iar, unde este cazul sã fie elaborate proiecte de
specialitate de construcþie ºi reconstrucþie.

Dat fiind multitudinea problemelor ridicate de starea actualã a
solurilor, a echipãrii ºi amenajãrii teritoriului, cerinþele de redresare a
producþiei agricole ºi trecerea la economia de piaþã, o listã de prioritãþi
privind conservarea ºi ameliorarea capacitãþii de producþie a resurselor de
sol apare, oarecum, hazardatã. Practic, ar trebui promovat un program care
sã vizeze rezolvarea simultanã a unui complex de probleme, îndeosebi a
celor care se intercondiþioneazã. Totuºi, dacã se pune problema alcãtuirii
unei liste de prioritãþi atunci trebuie datã întâietate aspectelor cu efect
economic imediat ºi lãsate în planul doi problemele pe termen lung, chiar



725

dacã acestea, din punct de vedere al ponderii lor, au o importanþã
considerabil mai mare. Lista rezultatã ar fi urmãtoarea:

1. solurile din sistemele de irigaþii;
2. solurile din incintele îndiguite – desecate;
3. solurile afectate de exces de umiditate;
4. solurile afectate sau cu pericol de eroziune prin apã ºi /sau

alunecãri;
5. solurile nisipoase;
6. solurile sãrãturate

1. Solurile din sistemele de irigaþii

Cele cca.3,3 mil. ha de terenuri cuprinse în sistemele de irigaþie
reprezintã partea cea mai valoroasã din fondul pedologic al þãrii. Terenurile
respective sunt situate predominant în zona caldã – secetoasã ºi sunt
ocupate, îndeosebi, de soluri cu texturã mijlocie (de tip cernoziom ºi
cernoziom cambic) formate pe loess, bine aprovizionate cu humus ºi
substanþe nutritive, cu capacitate de producþie ridicatã ºi foarte ridicatã.
Este binecunoscut faptul cã cel mai general efect al irigaþiei asupra solului
este intensificarea deplasãrii pe profil (sau chiar în afara acestuia) a
componenþilor levigabili începând cu sãrurile uºor solubile ºi sfârºind, în
unele cazuri, cu fracþiunea coloidalã. Când este necontrolat aplicatã, irigaþia
poate determina modificãri severe în bilanþul apelor subterane, având drept
rezultat ridicarea spre suprafaþã a apei freatice, cu mlãºtinirea solului ºi/sau
accentuarea pericolului de salinizare în regiunile cu climat cald-secetos. Pe
terenurile cu pante aplicarea irigaþiei fãrã mãsuri corespunzãtoare amplificã
sever procesele de eroziune ºi/sau de alunecãri. Unul din aspectele
controversate ale irigaþiei este scãderea conþinutului de humus ca urmare a
prelungirii în sezonul cald a perioadelor cu activitate microbiologicã de
mineralizare a materiei organice. La noi în þarã, se pare, cã acest fenomen
are efecte semnificative mai ales în zona caldã-secetoasã ºi este mai puþin
intens în zona semiumedã.

Problemele principale ale conservãrii capacitãþii de producþie a
solurilor din sistemele de irigaþie sunt: prevenirea salinizãrii ºi/sau mlãºtinirii,
prevenirea dehumificãrii ºi a degradãrii fizice (de structurare, crustficare,
compactare). Având în vedere pericolul mare de degradare prin eroziune a
terenurilor irigate în pantã, resursele limitate de apã ºi costurile ridicate ale
aducþiunii apei la tarla apare necesarã o analizã pertinentã a sistemelor de
irigaþie cu zone fragmentate în vederea limitãrii suprafeþelor efectiv irigate la
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terenurile cu cea mai mare eficienþã economicã ºi cu riscurile cele mai mici
de degradare a solurilor.

2. Solurile din incintele îndiguite – desecate

Peste 90% din incintele îndiguite (cca. 500 mii ha se gãsesc în lunca
ºi Delta Dunãrii. Valoarea agronomicã a acestor terenuri este datã nu atât
de fertilitatea propriu-zisã a solurilor, ci mai ales de resursa de cãldurã ºi
accesibilitatea sursei de apã. Întrucât sunt puþin evoluate, fãrã orizont de
humus bineformat ºi, de regulã, lipsite de structurã, solurile incintelor
îndiguite – desecate sunt fragile la cultivare ºi se epuizeazã relativ, rapid (în
10-15 ani), atât în regim irigat, cât ºi neirigat. Problema de conservare cea
mai generalã este prevenirea dehumificãrii ºi degadãrii fizice accentuate.
Datoritã efectuãrii incomlplete a lucrãrilor de desecare-drenaj ºi/sau a
exploatãrii hidroameliorative necorespunzãtoare, în numeroase incinte se
manifestã procese de salinizare ºi/sau mlãºtinire. Local, apar chiar ºi
fenomene de supradesecare ºi aridizare.

În cazul luncii ºi Deltei Dunãrii insuficienta considerare a aspectelor
ecologice ºi ambientale a atras, pe bunã dreptate, critici din partea
ecologilor care acuzã lipsa unei proporþionãri corecte între zonele
amenajate ºi cele neamenajate. Este necesarã, probabil, reconsiderarea din
punct de vedere ecologic-cu efecte benefice ºi asupra producþiei – a
întregului sistem de incinte îndiguite din lunca ºi Delta Dunãrii.

3. Solurile afectate de exces de umiditate

În prezent, aceste soluri sunt reprezentate predominant prin cele cu
exces de umiditate de suprafaþã (cca. 2,1 mil. ha) cauzat de apa din
precipitaþii care stagneazã datoritã permeabilitãþii mici a profilului de sol ºi
pantei reduse sau caracterului depresionar al terenului. Problemele de
conservare ale acestor soluri constau în ameliorarea regimului aerohidric
prin lucrãri agropedoameliorative (în zona semiumedã) sau lucrãri de
desecare – drenaj asociate cu lucrãri agropedoameliorative, îndeosebi
afânare adâncã (în zona rece ºi umedã) majoritatea acestor soluri sunt
acide ºi sãrace în humus încât necesitã amendare cu calciu ºi fertilizare
organicã.

Solurile cu exces de umiditate freaticã sunt în prezent, în cea mai
mare parte, desecate-drenate ºi pun doar probleme de prevenire a ridicãri
nivelurilor freatice în perioadele umede.
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4. Solurile afectate sau cu pericol de eroziune
prin apã ºi/sau alunecãri

Problema prevenirii ºi stãvilirii eroziunii solurilor din regiunile colinare
ºi de podiº fragmentat este atât prin proporþii (priveºte cca. 6,5 mil. ha), cât
ºi prin graviditate cea mai dificilã sarcinã nu numai a agriculturii, dar ºi a
întregii societãþii româneºti.

Creºterea suprafeþelor de soluri distruse prin eroziune ºi alunecãri ce
se constatã în ultimele decenii este urmarea directã a cooperativizãrii
agriculturii care prin distrugerea haturilor loturilor þãrãneºti ºi prin folosirea
de utilaje mai grele decât plugul tradiþional a destabilizat versanþii ºi a
accelerat scurgerea de suprafaþã. O altã cauzã, nu mai puþin importantã, a
fost desþelenirea islazurilor ºi pãºunilor comunale sub presiunea creºterii cu
orice preþ a suprafeþei arabile. Dupã datele existente (DIF – 1991) anual se
pierd 150 mil. t sol cu o ratã medie de pierdere de pânã la 50 tone/ha/an, în
timp ce rata de regenerare naturalã a solului este doar de 2 tone/ha/an.

Prevenirea ºi stãvilirea eroziunii poate fi rezolvatã numai în cadrul
unui program complex de reconstrucþie generalã – economicã,
sociodemograficã, ecologicã ºi agricolã – a regiunilor puternic afectate de
acest proces. O primã condiþie este excluderea de la arabil a suprafeþelor cu
soluri puternic erodate sau cu risc mare de eroziune ºi alunecãri ºi
prevederea utilizãrii lor ca pajiºti sau pãduri.

De o deosebitã importanþã este ca la aplicarea Legii fondului funciar
(nr. 18/1991) sã se evite cu orice preþ constituirea de parcele orientate deal-
vale al cãror rol în accelerarea eroziunii este cunoscut ca foarte negativ. O
atenþie similarã va trebui acordatã reconstituirii proprietãþii individuale în
perimetrele cu lucrãri CES, încât sã nu conducã la distrugerea acestora.

5. Solurile nisipoase

Ridicarea capacitãþii de producþie ºi conservarea solurilor nisipoase
(cca. 390 mii ha) nu pune probleme prea dificile. Principalele deficienþe ale
acestor soluri (capacitatea redusã de apã utilã ºi de reþinere a elementelor
nutritive, permeabilitatea ºi aeraþia excesive ºi conþinutul, în general, redus
de materie organicã pot fi relativ uºor corectate prin tehnologii specializate
de ameliorare ºi management. Problemele de conservare privesc,
îndeosebi, protecþia împotriva eroziunii eoliene (deflataþiei). Dezavantajul
principal constã în intervalul mic de revenire cu diferite mãsuri (de ex. cu
fertilizarea).
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6. Solurile sãrãturate

Deºi suprafaþa cu soluri sãrãturate este relativ mare (600 mii ha),
sãrãturile adevãrate reprezintã mai puþin de jumãtate. Din experienþa
proprie, cât ºi din cea internaþionalã a rezultat cã doar solurile afectate de
sãrãturare pot fi relativ uºor ºi eficient ameliorate, în timp ce sãrãturile
propriu-zise (solonceacurile ºi soloneþurile) sunt greu ºi costisitor
ameliorabile, iar efectul lucrãrilor ameliorative este dificil de menþinut. Cel
puþin în etapa actualã prioritarã apare prevenirea salinizãrii ºi eventual
ameliorarea solurilor slab-moderat sãrãturate. Solonceacurile ºi soloneþurile
pot fi lãsate ca rezerve pentru timpurile când cererea de terenuri arabile va
fi mai mare decât astãzi, iar societatea va fi dispusã sã plãteascã mai mult
decât în prezent.

Concluzii

Dupã opinia noastrã o strategie de duratã care sã asigure pe termen
lung folosirea, conservarea ºi refacerea fertilitãþii resurselor de sol ale
României în condiþiile satisfacerii cerinþelor de hranã ºi fibre ale societãþii
trebuie sã se bazeze pe urmãtoarele elemente:

a) dezvoltarea de cercetãri privind cunoaºterea aprofundatã a
mecanismelor ºi proceselor care conduc la degradarea fertilitãþii
solului în condiþiile agriculturii intensive ºi pentru elaborarea de
tehnologii culturale ºi pedoameliorative perfecþionate, cu accent pe
componenta biologicã;

b) stabilirea de plafoane maximale privind nivelul recoltelor ce
urmeazã a se obþine în acord cu capacitatea de regenerare
naturalã a solului ºi a posibilitãþilor oferite de tehnologiile existente
pentru refacerea fertilitãþii;

c) restrângerea suprafeþei irigate la zonele cu cea mai mare eficienþã
economicã, cu sursã de apã asiguratã ºi cu risc redus de
degradare a solului;

d) reorientarea agriculturii din zona colinarã afectatã sau cu risc mare
de eroziune, spre folosinþe cu pronunþat caracter conservaþionist
(inclus trecerea la conservare prin împãdurire a terenurilor puternic
degradate);

e) elaborarea unor programe speciale privind protecþia solurilor din
incintele îndiguite, inclusiv de reconstrucþie ecologicã a acestor
teritorii;
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f) intensificarea eforturilor privind introducerea în România a
sistemelor de agriculturã viabilã;

g) elaborarea unui cod al deþinãtorilor de terenuri agricole sau silvice
bazat pe conceptul de “gestiune a pãmântului” din care sã rezulte
clar obligaþiile fiecãrui deþinãtor privind conservarea ºi refacerea
fertilitãþii solului ca datorie moralã de prim rang faþã de societatea
ºi generaþiile viitoare;

h) finanþarea de la buget a întregii cercetãri privind cunoaºterea,
utilizarea, protecþia ºi ameliorarea solului, inclusiv a majoritãþii
lucrãrilor de îmbunãtãþiri funciare; practica mondialã aratã cã
fermierii sunt reticenþi sã cheltuiascã pentru lucrãri de îmbunãtãþiri
funciare (îndeosebi CES), dat fiind rata micã a beneficiului adus de
astfel de investiþii.
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1. Locul lucrãrilor de îmbunãtãþiri funciare în agricultura României

Potrivit studiilor de specialitate, condiþiile naturale din þara noastrã:
relief, climã, sol, reclamã lucrãri de îmbunãtãþiri funciare de anvergurã întru
cât o mare parte din fondul funciar agricol este afectat de factori limitativi ai
recoltelor însoþiþi adesea de fenomene de degradare. Astfel, cca. o treime
din terenul agricol este afectat de eroziune ºi alunecãri de teren; 12,5%
suferã de exces de umiditate ºi aproape o cincime este supus altor procese
de degradare seceta, respectiv deficitul anual de apã pentru recolte normale
se manifestã, de asemenea, pe 33% din suprafaþa agricolã. Þinând seama
de aceastã situaþie s-a considerat necesar a se realiza ample lucrãri de
îmbunãtãþiri funciare cuprinzând 5,3 mil. ha irigaþii, 4,3 mil. desecãri ºi
drenaje, peste 5 mil. ha lucrãri de combatere a eroziunii solului.

La începutul anului 1991 erau inventariate 3,2 mil. ha amenajate
pentru irigaþii, 3,3 mil. ha desecãri – drenaje ºi 2,3 mil. lucrãri de combatere
a eroziunii solului, reprezentând 77%, 2/3 ºi, respectiv, cca. 4/5 din
suprafeþele totale propuse. Toate aceste lucrãri însumau la sfârºitul anului
1989, o valoare totalã de 134,1 mil. lei materializatã într-un enorm efort de
muncã înglobând printre altele aproape 200 mil. mc terasamente, 23,8 mil.
mc impermeabilizãri canale; peste 38,2 mii km canale ºi conducte de
diferite tipuri.

Acestea sunt elementele care conferã un loc aparte lucrãrilor de
îmbunãtãþiri funciare, în economia agriculturii româneºti. În perspectivã nu
poate fi vorba de a se renunþa la ele, cãci ele nu constituie doar un factor de
sporire a producþiei ci mai ales de gestiune calitativã ºi conservare a
patrimoniului funciar. E drept, din analizele efectuate ºi datele statistice
existente, a rezultat o folosire necorespunzãtoare a acestora cu efecte
economice deosebit de grave aºadar va fi nevoie de o decizie de politicã
economicã pe termen lung în care efectul economic sã nu fie cãutat imediat
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ºi doar la capãtul parcelei. Dimensionarea corectã, retehnologizarea ºi
organizarea unei gestiuni ºi exploatãri raþionale vor trebui nu numai
enunþate dar ºi aplicate în practicã.

2. Caracteristicile principale ale lucrãrilor
de îmbunãtãþiri funciare din România

Luarea unor decizii corecte în legãturã cu soarta lucrãrilor de
îmbunãtãþiri funciare trebuie sã þinã seama în primul rând de situaþia
existentã, consecinþã a unei anumite concepþii privind proiectarea, execuþia,
exploatarea ºi chiar metodologia de evaluare a rezultatelor. Aceastã stare
de fapt poate fi caracterizatã astfel:

− Sunt construite aproape în totalitate din fondurile statului ºi
înglobeazã însemnate eforturi de investiþie ºi echipare tehnicã.

− Au fost gestionate, întreþinute ºi exploatate de cãtre unitãþi
specializate aparþinând statului.

− Au dimensiuni gigant: un numãr de 20 din cele mai mari deþin
peste ½ din suprafaþa amenajatã, cu o suprafaþã medie de peste
80.000 ha.

− Au fost executate într-un ritm alert: 150-200 mii ha anual cu
materiale ºi echipamente de slabã calitate, nefinalizate în pãrþi
esenþiale ca impermeabilizarea canalelor, reþeaua de drenaj etc.

− Ultimele ramificaþii ale reþelei actuale de distribuþie nu permit
livrarea apei în mod independent la ferme de mici dimensiuni sub
5-10 ha.

− Metoda de irigare este prin aspersiune pentru cca. 85% din
amenajãri, iar echipamentul de udare este cu mutare manualã în
proporþie de peste 90%.

− Costul apei de irigaþii livrate agriculturii a fost subvenþionat de stat
în proporþie de peste 70-75%.

Unitãþile agricole nu au participat la administrarea ºi gestiunea
sistemelor hidroameliorative.

Aplicarea udãrilor s-a fãcut în exclusivitate de unitãþile agricole cu
echipament, cheltuieli ºi manoperã proprii.

− Sporurile de producþie obþinute la principalele culturi au fost mici,
iar activitatea de irigaþii – în sistemul de preþuri practicat – a fost
nerentabilã la nivelul unitãþilor agricole.
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− Parametri tehnico-economici de ansamblu ai majoritãþii proiectelor
au fost realizaþi doar în proporþie de 30-50%.

3. Organizarea exploatãrii amenajãrilor pentru irigaþii.

Întreaga activitate de exploatare a sistemelor hidrotehnice din þara
noastrã – respectiv priza, aducþiunea ºi distribuþia apei diferitelor categorii
de unitãþi agricole sau altor beneficiari – este coordonatã de cãtre ministerul
agriculturii ºi alimentaþiei prin direcþia generalã economicã de îmbunãtãþiri
funciare ºi construcþii agricole (DGEIFCA) prin intermediul unor unitãþi
specializate ce pot fi asimilate celor prestatoare de servicii cãtre agriculturã
ºi anume întreprinderile de execuþie ºi exploatare a lucrãrilor de îmbunãtãþiri
funciare (IEELIF). Raportul între volumul activitãþii economice pe cele trei
compartimente reprezentând principalele trei tipuri de lucrãri: irigaþii,
desecãri-drenaje, combaterea eroziunii solului este diferit de la o unitate la
alta.

Întreþinerea reþelei interioare – ultimele ramificaþii ale reþelei de
distribuþie a apei – s-a fãcut fie de cãtre întreprinderea specializatã fie de
cãtre unitatea agricolã în funcþie de diferite acte normative ºi convenþii.
Echipamentul mobil de udare a aparþinut întotdeauna beneficiarilor iar
irigarea propriu-zisã a fost efectuatã de aceºtia din urmã cu cheltuieli
proprii. Întreprinderile de exploatare a lucrãrilor de îmbunãtãþiri funciare au
efectuat ºi lucrãri de reparaþii la echipamentul de udare – contra cost – în
special unitãþilor agricole cooperatiste.

Schema de organizare a exploatãrii sistemelor hidrotehnice la nivel
de judeþ ºi care a funcþionat pânã în anul 1991 este de tipul celor prezentate
în fig. 1 ºi 2 exemplificate IEELIF Constanþa.

Diferenþele foarte mari între suprafeþele sistemelor hidrotehnice (de la
câteva mii de ha la 100-200 de mii ha ) au impus fie fragmentarea acestuia
în mai multe sisteme administrative de exploatare, cazul sistemului
hidrotehnic Carasu sau Rasova-Vederoasa, fie gruparea mai multor sisteme
hidrotehnice pentru a forma un sistem administrativ dimensionat între 15-40
mii ha, cazul sistemului Basarabi.

Schema de organizare a exploatãrii irigaþilor în cadrul IEELIF
Constanþa (fig. 2) este prezentatã în 2 variante:

A. varianta în care a funcþionat pânã în anul curent (1991) ºi
B. varianta de organizare în societãþi comerciale aprobatã deja de

forurile de decizie.
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Figura nr. 1. Amplasarea sistemelor hidrotehnice
ºi administrative de irigaþii din jud. Constanþa

La prima variantã se observã coordonarea unitarã a activitãþii tuturor
compartimentelor începând cu cele 16 sisteme administrative, de fapt
subunitãþi de producþie asistate de subunitãþi de asistenþã tehnicã ºi
serviciile administrative respective (oficiul de calcul, atelier de proiectare,
staþie de utilaj tehnologic, servicii administrative). Doar brigãzile de
construcþii – de fapt fostele trusturi de construcþii – par ataºate oarecum
artificial de aceastã structurã organizatoricã în special în judeþele unde
ponderea lucrãrilor noi a scãzut foarte mult în raport cu activitatea de
exploatare.

În varianta B de organizare propusã ºi aprobatã de forurile
competente, sistemele administrative s-au transformat într-o societate
comercialã la rândul lor brigãzile de construcþii au devenit societãþi
economice independente ca ºi atelierul de proiectare ºi staþia de utilaj
tehnologic devenitã societate comercialã de mecanizare.
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Figura nr. 2. Organizarea exploatãrii irigaþiilor în judeþul Constanþa

Caracteristica principalã a noii forme de gestiune ºi organizare o
constituie descentralizarea. În ce mãsurã aceasta constituie un real avantaj
e dificil de apreciat în aceastã fazã, cãci independenþa nu e decât formalã
întrucât din punct de vedere economic întreprinderea rãmâne în continuare
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neviabilã fãrã subvenþii de la stat ori în aceastã situaþie cuantumul ºi
balansarea acestor subvenþii între sisteme hidrotehnice cu parametrii
constructivi ºi funcþionali foarte diferiþi se face mai bine în cadrul unei
singure întreprinderi la nivel de judeþ.

Trebuie menþionat, de asemenea, cã în ambele variante beneficiarii
adicã agricultorii, rãmân în afara structurii organizatorice a sistemelor
hidrotehnice ceea ce nu favorizeazã o bunã gestionare a apei.

În acest caz opinãm pentru un sistem mixt de organizare ºi gestiune a
sistemelor hidrotehnice în care sã participe, pe de o parte, întreprinderile
specializate ale statului iar pe de alta, reprezentanþi ai beneficiarilor
indiferent de forma ºi dimensiunea exploataþiei agricole – cu sarcini în
întreþinerea ºi exploatarea reþelei de distribuþie de grad inferior precum ºi în
aplicarea udãrilor.

Schematic, un astfel de tip de organizare a exploatãrii irigaþilor la nivel
de judeþ este prezentat în figura 3.

Faþã de actuala situaþie, preluarea reciprocã a unor responsabilitãþi în
gestiunea ºi utilizarea apei ar putea contribui într-o mãsurã mai mare la
folosirea raþionalã a acesteia. Principalele argumente în favoarea unei astfel
de organizãri ar fi urmãtoarele: - parþial corespunde unei stãri de fapt
existând deja o experienþã în gestiunea ºi exploatarea sistemelor de irigaþii.

− amenajãrile existente sunt proprietate de stat în proporþie de peste
90%, iar privatizarea acestora ar fi extrem de dificilã datã fiind
natura lucrãrilor.

− investiþiile de retehnologizare ºi noi amenajãri vor fi susþinute în
continuare preponderent din resurse centralizate care trebuie
echilibrate judicios în plan teritorial ºi asupra cãrora este necesar a
se exercita un control de stat.

− întrucât costul apei de irigat va fi în continuare subvenþionat parþial,
balansarea echitabilã a diferenþelor între tarife ºi costuri se poate
face doar într-un sistem de coordonare ºi gestiune centralizat.

− formula favorizeazã instituirea ºi funcþionarea efectivã a unui
sistem naþional de gestiune calitativã a tuturor resurelor de fond
funciar ale þãrii.

− introducerea reprezentanþilor agricultorilor în structurile
organizatorice ºi de gestiune ale perimetrelor irigate aduce un plus
de responsabilitate din partea acestora favorizând utilizarea
judicioasã a apei ºi a celorlalte resurse materiale ºi umane.
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Figura nr. 3. Schema model de organizare mixtã a gestiunii
ºi exploatãrii unui perimetru irigat
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4. Eficienþa economicã a irigaþilor

Eficienþa economicã a lucrãrilor de îmbunãtãþiri funciare în general, ºi
a irigaþiilor, în special, constituie în prezent una din cele mai controversate
ºi complexe probleme ale agriculturii româneºti. ªi aceasta pentru cã avem
în faþã, ca ºi în alte domenii ale economiei naþionale ºi chiar în alte sectoare
ale agriculturii, o situaþie moºtenitã caracterizatã prin investiþii mari uneori
amplasate ºi exploatate defectuos ºi care în final a condus la efecte
economice necorespunzãtoare. O evaluare corectã a rezultatelor impune
însã câteva corective printre care:

− în condiþiile þãrii noastre, practica irigaþiilor pe anumite suprafeþe
þine de asigurarea securitãþii alimentare, eliminarea efectelor unor
calamitãþi naturale, unele produse printre care în mare parte din
legume ºi plante tehnice nu pot fi cultivate decât în regim irigat.

− efectul economic negativ al irigaþiilor s-a resimþit cu deosebire la
nivelul unitãþilor agricole, efect în care raportul între preþul
produselor agricole ºi cel al diferitelor inputuri a fost total
defavorabil agriculturii.

− în condiþiile de exploatare normalã a perimetrelor amenajate la un
nivel al randamentelor de 60-70% faþã de cel preconizat prin
proiecte irigaþiile s-au dovedit a fi rentabile la majoritatea culturilor.

Pe de altã parte, la nivelul economiei naþionale nu se poate nega rolul
irigaþiilor în susþinerea unor ramuri industriale de amonte ºi aval eficiente din
punct de vedere economic în creºterea gradului de ocupare a forþei de
muncã ºi chiar în crearea unor disponibilitãþi de export de loc neglijabile în
contextul istoric cunoscut.

Metodologic, eficienþa economicã a irigaþiilor se calculeazã la nivel de
proiect în mod similar altor obiective de investiþii. În practicã intervin unele
deosebiri. La investiþie participã douã categorii de unitãþi: pe de o parte,
întreprinderile de exploatare a irigaþiilor al cãror produs final este apa livratã
la parcelã iar pe de altã parte, unitãþile agricole sau producãtorul agricol
care suportã atât o parte din investiþie cât ºi cheltuielile cu aplicarea udãrilor
– toate acestea reprezentând o parte din cheltuielile tehnologice în care
intrã ºi apa de irigat plãtitã pe baza unor tarife fixe.

Între costul real al apei ºi respectivele tarife au existat întotdeauna
diferenþe semnificative, acestea din urmã reprezentând doar 22-25% din
costul apei restul fiind suportat de stat. Pe de altã parte, la unitãþile agricole
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apa e consideratã doar unul din factorii de producþie care concurã într-o
mãsurã mai mare sau mai micã la rezultatele economice la nivel de culturã.

În cazul când unitãþile agricole – aºa cum s-a întâmplat pânã acum nu
asigurã prin tarife costul apei – irigaþiile pot fi eficiente la nivel de
producãtor, dar sunt nerentabile la nivel de proiect. Din cauze multiple însã,
în majoritatea cazurilor producþia agricolã obþinutã în regim irigat nu a fost
eficientã din punct de vedere economic sau nivelul de rentabilitate al
acesteia a fost inferior regimului tehnologic neirigat.

Pe parcursul ultimilor ani s-a cerut direcþiei specializate din ministerul
agriculturii ºi industriei alimentare sã facã propuneri de tarife “acoperitoare”
care sã corespundã cel puþin costului real al apei + un beneficiu minim de
5% pentru întreprinderile sale specializate. Propunerile au rãmas însã la
nivel de proiect de decret. În anul 1990, conform decretului 43/1990, apa a
fost livratã gratuit tuturor producãtorilor agricoli fãrã ca aceasta sã conducã
la o folosire mai raþionalã a acesteia; din potrivã, s-a fãcut o mare risipã.
Prin compensare, pentru anul 1991 statul a alocat sume minime pentru
menþinerea personalului de bazã, paza instalaþiilor ºi unele lucrãri de
întreþinere pe reþeaua de distribuþie a apei urmând ca cea mai mare parte a
cheltuielilor în preþuri actuale sã fie suportate de cãtre beneficiari. În aceste
condiþii costul apei de irigare devine de-a dreptul prohibitiv pentru
majoritatea producãtorilor ca ºi pentru cele mai multe dintre culturi.

Costul apei de irigat în unele sisteme hidrotehnice
din judeþul Constanþa în funcþie de treapta de pompare

la o normã medie de 2300-2500 mc/ha

Sistem Treapta de pompare
hidrotehnic I III V VII

a b a b a b a b
Nic. Bãlcescu 4279 7829 5702 9252 8327 11877 - -
Basarabi 3473 7023 6525 10075 - - - -
Carasu “Negru Vodã” - - 6027 9577 6617 10167 - -
Rasova-Vederoasa - - - - 11580 15130 14069 17619
Seimeni - - 8652 12202 10087 13637 - -
Sinoe 4360 7910 8917 12467 10470 14020 - -
Media sistemelor 4360 7910 7028 10578 10719 14269 14069 17619

a) Costul de livrare al apei.

b) Cheltuielile totale cu irigarea la producãtorul agricol.
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Se observã diferenþe foarte mari în ce priveºte costul apei atât între
sistemele hidrotehnice cât ºi în funcþie de treapta de pompare care creeazã
inegalitãþi sensibile între beneficiarii plasaþi într-un sistem hidrotehnic sau
altul, pe o treaptã de pompare sau alta. Au fost propuse deci tarife diferite
pentru apã în funcþie de costul real al acesteia – 1000 beneficiar – dar
aceasta nu poate fi normal din punct de vedere juridic atâta timp cât pentru
diferenþele respective de preþ ale apei, producãtorul nu primeºte nici o
compensaþie.

Este evident cã în acest caz producãtorul trebuie sã fie subvenþionat
în mod corespunzãtor. Dar aceastã subvenþionare nu se poate face prin
preþ, întrucât nu se pot practica preþuri diferite de la un sistem hidrotehnic la
altul sau de la o treaptã de pompare la alta. În cazul irigaþiilor apare mult
mai raþionalã compensarea cheltuielilor întreprinderilor care livreazã apa
pentru diferenþele de cost pânã la un tarif unic pe care statul îl stabileºte în
funcþie de cota cu care aceasta hotãrãºte sã subvenþioneze irigaþiile sau
alte lucrãri de îmbunãtãþiri funciare.

Acest nivel de subvenþie nu poate fi apreciat decât într-un context mai
larg al unor decizii guvernamentale þinând seama de unele criterii de
eficienþã economicã ºi socialã printre care amintim:

− Rol major în asigurarea securitãþii alimentare, pãstrarea ºeptelului,
anularea sau reducerea efectului calamitãþilor naturale.

− Impact favorabil asupra gradului de ocupare al forþei de muncã: de
la dublarea necesarului pentru culturi de câmp pânã la
multiplicarea cu 8-10 în cazul culturilor intensive, legumelor sau
plantaþiilor perene.

− Crearea de locuri de muncã în ramurile industriale din amonte
(materialele de construcþii, maºini ºi utilaje, inputuri agricole) ºi
aval: prelucrare, industrializare, comercializare.

− Creºterea ºi echilibrarea potenþialului economic al unor zone mai
puþin industrializate dar cu însemnate resurse funciare, cu efect
favorabil asupra stabilitãþii forþei de muncã ºi respectiv a populaþiei,
precum ºi asupra echilibrãrii veniturilor, în final a nivelurilor de trai.

− Crearea de bunuri comercializabile pe piaþa internaþionalã cu
impact favorabil asupra comerþului exterior ºi a balanþei de plãþi
externe.

− Emanciparea ruralã ºi creºterea nivelului calitãþii vieþii în mediul
sãtesc.



BIOTEHNOLOGIILE ÎN CREªTEREA ANIMALELOR

dr. Ioan CUREU, coordonator de program,
Institutul de Biologie ºi Nutriþie Animalã, Baloteºti

Pentru perioada deceniului 6, controlul ereditãþii pãrea o simplã
ipotezã determinatã de multe presupuneri ale unor cercetãtori cu adevãrat
vizionari în aceastã ºtiinþã, martori ai naºterii geneticii moderne. Omul a
bãnuit de mii de ani cã moºtenirea caracterelor trebuie sã fie guvernatã de
anumite reguli, deoarece asemãnarea familiarã nu putea fi doar accidentalã.
Aceastã observaþie primarã, repetatã de nenumãrate ori de-a lungul istoriei
umane, a dus la înþelegerea regulilor care guverneazã ereditarea de cãtre
Gregor Mendel, în sec XIX. El a descoperit cã plantele conþineau factori
care duceau la moºtenirea unor trãsãturi caracteristice. Aceºti factori care,
aºa dupã cum s-a dovedit mai târziu erau înglobaþi în cromozomii din
nucleul fiecãrei celule, gene. Pentru o vreme s-a crezut cã genele sunt
proteine, pentru ca în anul 1944 cercetãtorul american Oswaldt T. Avery sã
descopere cã genele sunt alcãtuite din acid dezoxiribonucleic (ADN) în
1953 la Universitatea din Cambridge doi oameni de ºtiinþã Dr. James D.
Waston ºi Dr. Francisc H. Crik au descoperit spirala dublã a ADN –ului
constituitã din lanþuri de patru baze chimice diferite A,C,G,T, respectiv
adeninã, citozinã, guaninã, ºi timinã-aranjate într-un ºir în orice ordine, dar
cu realizarea legãturilor dintre ºiruri obligatoriu între douã perechi specifice
A la T ºi G la C. Dupã un deceniu s-a postulat cã bazele ADN-ului ar fi
organizate în aºa fel încât sã reprezinte un cod care sã-i determine
ansamblul de aminoacizi în proteine. Teoria ar fi doveditã în anul 1970.
Codurile pentru toþi cei 20 de aminoacizi utilizaþi la alcãtuirea de proteine au
fost descoperite a fi: diferite grupãri formate din câte 3 baze ale ADN –ului
primind denumirea de codon. O înºiruire de codoni se constituie în
instrucþiunea pentru alcãtuirea ºi construirea proteinelor. (1,4).

Pe aceastã structurã de organizare a ADN-ului se bazeazã tehnologia
ADN-ului recombinat sau în alt termen – ingineria geneticã, înþelegându-se
cã, dacã instrucþiunile genetice pentru obþinerea unei proteine dorite ar
putea fi identificate ºi înserate în ADN-ul unei celule vii atunci acea celulã ar
putea nu numai sã producã proteina doritã, dar sã ºi transmitã aceastã
abilitate unor generaþii viitoare de celule.
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Cunoºtinþele ºi tehnicile ingineriei genetice au putut fi reunite ºi puse
la punct ca o tehnologie, numai în urma progreselor determinante realizate
în virusologie (cercetãri pe bacteriofagi) în bacteriologie (investigaþii extinse
asupra fiziologiei, geneticii ºi biologiei moleculare ale colibacililor precum ºi
asupra plasmidelor), în geneticã molecularã (cod genetic) ºi în enzimologie
(enzime de restricþie) (Albert Seassen, 1988). (2,3).

Ideia care s-a confirmat în ultimii ani este cã noile biotehnologii
reprezintã probabil una din tehnologiile revoluþionare cu dinamica cea mai
ridicatã a sec.XX având acelaºi rang cu tehnologiile din energia nuclearã ºi
tehnologiile din informaticã.

Dupã definiþia propusã de Federaþia Europeanã De Biotehnologie
(asociaþie creatã în 1978) se apreciazã cã, datoritã aplicãrii integrate a
cunoºtiinþelor ºi tehnicilor de biochimie, microbiologie geneticã ºi inginerie
chimicã, biotehnologiile permit, în plan tehnologic, sã se tragã foloase de pe
urma proprietãþilor ºi capacitãþilor unor specii de microorganisme sau a
culturilor celulare aplicate la scarã industialã constituie-bioindustria-ce
cuprinde pe de o parte, activitãþi industriale în cadrul cãrora biotehnologiile
pot înlocui tehnologiile folosite în mod curent ºi pe de altã parte, activitãþile
industriale în care biotehnologiile au un rol promotor esenþial (2,5).

Ajunsã în acest punct, industria a jucat rolul hotãrâtor în
transformarea noilor biotehnologii în adevãrate forþe economice de altfel, în
prezent, datoritã dezvoltãrii deosebite a acestui domeniu, se vorbeºte de o
– biotehnologie clasicã – despre care se spune cã are o vârstã secularã –
biotehnologia modernã – care s-a dezvoltat cu precãdere în ultima jumãtate
a secolului nostru pe baza unui proces de evoluþie tehnicã continuã ºi –
noile biotehnologii – care au descoperit în ultimele douã decenii utilitãþile
ingineriei genetice.

Aceste utilitãþi, cu importanþã practicã nemijlocitã, sunt supuse unor
analize de strategie economicã care insistã în principal în asigurarea unei
pieþe sigure de desfacere a produsului ºi realizarea unui beneficiu
determinat.

Raþiunile precise care determinã decizia de lansare în activitãþi de
biotehnologie ºi strategia prin care se poate asigura efectul dorit, depinde
de câteva criterii:

1. gama produselor ºi sectoarelor de activitate;
2. cunoaºterea conceptelor biotehnologice
3. direcþiile favorabile de investigare ºi inovaþie;
4. potenþialul disponibil de cercetare-dezvoltare
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Dispunând de gama de produse realizate prin biotehnologie
(antibioticile în sectorul farmaceutic, enzime ºi amino-acizi în sectorul
alimentar) ºi fiind familiarizate cu conceptele biotehnologice apare aproape
obligatoriu marele interes pentru noile biotehnologi. (5).

De altfel cercetãtorii americani David Godman, Bernardo Sorj ºi John
Wilikinson pornind de la convingerea cã dezvoltarea agriculturii a ajuns într-
un impas încearcã abordarea evoluþiei agriculturii pe baza a douã noþiuni
care definesc în opiniile lor relaþia agriculturã-industrie: “apropriaþionismul”ºi
“substituþionismul” semnificând douã procese paralele a cãror interacþiune
marcheazã înlocuirea progresivã a activitãþilor de tip rural cu cele industriale
(1).

Prima noþiune “apropriaþionismul” este prezentatã ca fiind tendinþa
capitalului industrial de a prelua ºi transforma diferite aspecte ale procesului
de producþie agricolã în sectoare specifice activitãþii industriale. Acest
fenomen de apropiere a procesului de producþie agricolã, deºi permanent,
este discontinuu, condiþionat de inovaþiile ºtiinþifice ºi realizãrile tehnice
printre altele ºi este asociat cu transformarea primarã a recoltelor spre
deosebire de “substituþionalism”, care intervine în stadiile ulterioare de
prelucrare a producþiei agricole.

“Substituþionalismul” semnificã tendinþa de înlocuire, de cãtre industrie
a procesului agricol cu componente neagricole, determinând apariþia ºi
dezvoltarea industriei alimentare.

Ambele procese au dus la industrializarea procesului de producþie
agricolã ºi producþiei agricole, determinând formarea complexului
agroindustrial pe care autorii îl considerã doar un stadiu de tranziþie, în
cadrul dezvoltãrii industriale a agriculturii ºi nu expresia sa ultimã.

Evoluþia tendinþei “apropriaþioniste” este analizatã din perspectivã
istoricã, argumentatã cu exemplificãri prin care se aratã modul în care acest
proces a fost impulsionat de inovaþiile industriale majore. Primul aspect
aspra cãruia aproprierea industrialã ºi-a exercitat acþiunea a fost procesul
de muncã agricolã. Se defineºte acest stadiu ca fazã “mecanicã” aproprierii
industriale marcatã de rãspândirea diferitelor inovaþii mecanice
(reprezentând tot atâtea aproprieri succesive ale procesului de muncã);
înlocuirea plugului de lemn cu cel de oþel; apariþia secerãtoarei mecanice, a
motorului cu ardere internã ºi a motoarelor electrice a tractorului cu
funcþionare pe bazã de benzinã º.a.

S-a realizat astfel trecerea de la forþa animalã la puterea mecanicã ºi
electricã, tranziþie definitivatã dupã cel de-al doilea rãzboi mondial – ceea ce
a stbilit o bazã energeticã comunã industriei ºi agriculturii.
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Mecanizarea ºi ulterior automatizarea, au constituit originea
transformãrilor majore ale structurilor sociale rurale din þãrile industriale
avansate.

Al II-lea aspect se referã la procesul natural de producþie agricolã
dupã o primã fazã – preindustrialã în care ferma funcþiona ca un circuit
închis, suficient sieºi, dupã 1815 caracterul integrat al ciclului de producþie
agricolã dispare treptat, odatã cu creºterea cererii de produse obþinute în
afara unitãþii agricole: furaje prelucrate pentru animale ºi îngrãºãminte.
Schimbarea a fost determinarea a fost de aºa numita “a doua revoluþie
agricolã” din Marea Britanie 1820-1870, când s-a lansat noþiunea de
“agriculturã eficientã” bazatã pe suplimentarea furajelor produse în cadrul
fermei ºi a îngrãºãmintelor naturale prin achiziþii de furaje prelucrate ºi
respectiv de îngrãºãminte (o sursã de superfosfaþi, importuri de guano ºi
roci fosfatice). Astfel, industria inserã produse prelucrate industrial pentru a
suplimenta sursele biologice naturale de elemente nutritive.

A treia fazã a fost inauguratã de inovaþiile în domeniul geneticii
plantelor în primul rând de elaborarea metodelor de hibridizare. Aceasta a
fost încorporatã rapid în ansamblul strategiilor de apropiere accelerând
convergenþa sectorului producãtor de echipament agricol ºi a celui
agrochimic marcând un nou stadiu al “apropiaþionismului” industrial. (1)

În domeniul creºterii animalelor autorii americani constatã cã procesul
a urmat o traiectorie diferitã întrucât limitele terenului agricol nu reprezintã
un impediment. De aceea, sectorul zootehnic a fost mai receptiv la
asimilarea tehnologiilor industriale avansate, înglobând rapid primele
motoare electrice ºi ulterior, sistemele computerizate.

Caracteristicile biologice ale diferitelor specii de animale au facilitat
crearea unor concentrãri foarte mari iar mecanizarea ºi automatizarea au
redus volumul de muncã necesarã. Sau dezvoltat ºi consolidat industrii
specializate care asigurã furaje ºi raþii prelucrate ºi formulate pe computer,
echipamente sofisticate, o varietate de antibiotice, vaccinuri ºi alte produse
farmaceutice. Ameliorarea animalelor, ale cãrei baze se pun încã din sec
XVIII, este impulsionatã de rãspândirea însãmânþãrilor artificiale (I A) dupã
anul 1950 iniþial la vacile de lapte. Creºterea producþiei medii anuale de
lapte a vacilor este atribuitã, în proporþie de 35% însãmânþãrii artificiale, în
timp ce numãrul lor este în continuã scãdere o altã ilustrare a aproprierii
producþiei animale de industrie o reprezintã industrializarea producþiei de pui
Broiller. Pentru economia Statelor Unite puii Broiler ocupã un rol similar cu
cel deþinut de porumb în cultura plantelor; ei fiind primii pe care s-au aplicat
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tehnologiile avansate de hibridizare cosanguinã ºi metode de ameliorare
selectivã pe baza – geneticii cantitative.

Se estimeazã cã viteza de creºtere a broilerilor va continua sã se
accelereze cu cca. 40% anual ceea ce devine extrem de important pentru
cele 15 mari firme specializate în ameliorare ºi care controleazã producþia
celor 3,7 miliarde de pui consumaþi anual în SUA (1).

Procese similare se întâlnesc în cazul producþiei de porcine în care
ameliorarea selectivã a efectivelor crescute, urmãreºte creºterea eficienþei
utilizãrii hranei (reducerea de la 3,5 la 2,5 livre, pe livra – de spor în
greutate); mãrimea numãrului de purcei obþinuþi de la scroafã; reducerea
proporþiei de grãsime din pãrþile comestibile ale carcasei de la 41 la 32%.
(1)

Pe lângã însãmânþarea artificialã, genetica aplicatã a elaborat mãsuri
noi în vederea controlãrii aproape complete a procesului de reproducþie a
animalelor de fermã: transferul de embrioni (a cãrui piaþã se ridicã
actualmente la peste 25% miliarde dolari SUA), superovulaþia, crearea de
animale transgenice, depistarea ºi sincronizarea cãldurilor ºi alte metode
aflate încã în stadiul de experiment.

Cealaltã noþiune “substituþionismul” are o acþiune paralelã cu
“apropriaþionismul” cu care se aflã în interacþiune dar care se distinge prin
faptul cã tinde spre eliminarea produsului agricol prin utilizarea unor materii
prime neagricole sau prin crearea unor substituenþi industriali ai hranei ºi
fibrelor.

“Substituþionismul” urmãreºte anularea distincþiei dintre agriculturã ºi
industrie. Se disociazã, din perspectiva istoricã, douã faze – una
premergãtoare anului 1914 ºi stadiul modern ºi contemporan. În prima fazã,
progresul esenþial a fost interpunerea procesului mecanizat de prelucrare
industrialã între producþia brutã ºi produsul final; produsul agricol este astfel
modificat ºi “deghizat”, fiind prezentat ca un produs industrial.
Exemplificãrile se referã la mãcinarea grâului cu valþuri de porþelan în loc de
pietre, deshidratarea laptelui prin tehnici de uscare care au creat noi
produse (lapte praf, lapte condensat), conservarea în cutii etanºe,
congelarea care cedeazã treptat teren în favoarea noilor metode de
liofilizare, iradiere ºi a biotehnologiilor.

În timp ce conservare ºi congelarea urmãresc menþinerea
caracteristicilor produsului agricol, la fel cu starea proaspãtã, obþinerea
margarinei marcheazã substituire calitativã, ea este precursoarea
alimentelor fabricate pe cale industrialã din ingrediente intermediare a cãror
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proliferare constituie o trãsãturã caracteristicã a substituþionismului în ultimii
zeci de ani. Constatarea cã dinamica substituþionismului este mai rapidã ºi
mai puþin complexã în cazul materiilor prime nealimentare decât în cazul
materiilor prime alimentare, este ilustratã de: vopselele chimice, alcalii ºi
fibrele sintetice – substituire care a pus bazele industriei chimice care a
amplificat dimensiunile tranziþiei de la sursele vegetale de materii prime la
sursele minerale cum sunt: cãrbunii, fosfaþii ºi sarea.

Verigile care alcãtuiesc schema sistemului alimentar modern (sectorul
de producþie agricolã – sectorul de prelucrare – sectorul de desfacere –
sectorul de distribuþie) sunt într-o concurenþã continuã pentru controlarea
întregului sistem. Producþia agricolã fiind treptat trecutã pe un plan
secundar, lupta rãmâne sã se poarte între prelucrare ºi distribuire. Balanþa
puterii este influenþatã ºi de schimbãrile care survin în gustul consumatorilor
de teamã ºi suspiciune privind identitatea produsului.

Industria alimentarã se adapteazã la cererea de produse “sãnãtoase”,
continiând însã sã producã ºi liniile tradiþionale de alimente prelucrate. A
devenit o problemã acutã dacã impactul noilor descoperiri din domeniul
biotehnologiilor asupra metodelor actuale ale “apropriaþionismului” ºi
“substituþionismului” va avea efectul de accelerare a convergenþei celor
douã laturi sau, dimpotrivã va declanºa acest nou potenþial de
industrializare a naturii. Industrii majore a cãror dezvoltare tehnologicã a
fost pânã în prezent virtual separatã au acum o bazã tehnologicã comunã.
Se poate exemplifica prin biotehnologii care au relevanþã atât pentru
specialistul în alimentaþie care foloseºte fermentaþia cât ºi pentru
geneticianul care lucreazã în domeniul plantelor ºi animalelor. Biologia
molecularã se extinde prin aplicaþiile ei industriale la toate industriile care
folosesc material biologic: industriile – energeticã, chimicã, farmaceuticã,
alimentarã ºi de bãuturi precum ºi agriculturã, zootehnie, medicina
veterinarã ºi tratarea reziduurilor. În contextul îngrijorãrii tot mai accentuate
legate de poluare excesivã ºi degradare ecologicã, aferente tehnologiilor
mari consumatoare de petrol folosite în industria ºi agricultura modernã,
apariþia biotehnologiilor moderne permit sã reîntãreascã anumite metode ºi
sã se amelioreze consecinþele negative ecologice ale agriculturii moderne
de tip intensiv.

Ritmul progresului ºtiinþific în domeniul descoperirii de tehnologii care
sã reducã sau sã elimine dependenþa de petrol, se accelereazã rapid cu
ajutorul financiar al marilor companii petroliere, chimice ºi farmaceutice
având loc în prezent o revoluþie tehnicã în domeniul cultivãrii plantelor,
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creºterii animalelor, chimicalelor folosite în agriculturã ºi al industriei
alimentare.

Prin inginerie geneticã este produsã o mare varietate de suplimente
de uz furajer incluzând concetrate vitaminice, aminoacizi ºi hormoni de
creºtere, toate fiind necesare pentru acoperirea deficienþelor nutriþionale ale
porumbului ºi a altor cereale. Existã proiecte care urmãresc îmbunãtãþirea
echilibrului în aminoacizi a proteinelor din cereale, reducerea costului
aditivilor furajeri prin mãrimea eficienþei fermentaþiei bacteriene folositã
pentru producerea de aminoacizi esenþialã, modificarea activitãþii microflorei
tractului intestinal al porcilor pentru digerarea într-o mai mare mãsurã a
celulozei. Sunt în curs de testare hormoni de creºtere pentru pãsãri, porci ºi
taurile care scurteazã esenþial perioada de creºtere, de aici rezultând
importante economii.

Aplicaþiile ingineriei genetice în domeniul industriei alimentare se pot
împãrþi în douã mari categorii. Una care implicã obþinerea de
microorganisme, folosite direct în industria alimentarã fie ca agenþi activi de
prelucrare, fie ca sursã de substanþã ºi aditivi (vitamine, aminoacizi,
conservanþi, arome). A doua categorie implicã manipularea geneticã a unor
microorganisme selectate pentru mãrirea eficienþei lor de transformare a
diferitelor alimente în hranã pentru oameni sau animale.

Biotehnologiile moderne penetreazã acum în mijlocul procesului de
producþie biologicã punând la încercare premisele originale pe care s-a
stabilit agro-industria ºi introducând o restructurare radicalã a acestor
industrii.

În acelaºi timp “talentele” biotehnologiilor creazã noi perspective
pentru substituirea industrialã care va induce ca efect nedorit o banalizare a
produsului agricol. Noile tehnici de prelucrare vor transforma acest produs
alimentar sau nealimentar în componente chimice de bazã sau intermediare
cu utilizãri multiple. Recoltele agricole vor fi “reduse” din ce în ce mai mult la
statutul de biomasã, diferenþiate prin compoziþia lor chimicã, devenind
efectiv interschimbabile în procesul de producþie.

Mecanizarea ºi ulterior automatizarea au constituit originea
transformãrilor majore ale structurilor sociale din þãrile industriale avansate.
Noile tehnologii din domeniul biotehnologiei vor accentua transformãrile ºi
vor crea baza obiectivã de accelerare a transformãrilor în statele care tind
sã scape din mrejele subdezvoltãrii economice. Existã statistici elocvente în
care sunt relevate fenomenele de scãdere masivã a populaþiei din mediul
rural, aproximativ pentru SUA la 24 mil. Între anii 1920-1980, precum ºi
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reducerea forþei de muncã angajatã în agriculturã de la 7,1 mil. la 3,3 mil.
Între 1950-1979. Concomitent sunt urmãrite statistic evoluþia realizãrilor
tehnologice înfiinþarea, consolidarea ºi proliferarea principalelor firme
producãtoare de echipament agricol. Strategiile industriale ale apropierii
parþiale ºi consolidarea marilor capitaluri, mai cu seamã în prelucrarea ºi
distribuirea hranei, au fost factorii de revoluþionare a agriculturii în ultimii 50
de ani. Aceastã revoluþie s-a intensificat odatã cu creºterea nivelului de
mecanizare, ºi cu rãspândirea rapidã a inovaþiilor din domeniile geneticã ºi
chimie în cultura plantelor ºi creºterea animalelor.

Toate acestea au dus la apariþia unor schimbãri în relaþiile sociale, în
principal în scãderea semnificaþiei producþiei fermelor în cadrul sistemului
alimentar. Se manifestã, aºa cum am mai amintit, o tendinþã pe termen lung
de scãdere a populaþiei ocupate în agriculturã.

Scãderea numãrului de ferme duce inevitabil la amalgamare ºi la
ferme mai mari.

Între 1950-1970 dimensiunea medie a fermelor din SUA a crescut de
peste douã ori.

Reiese, sper cu claritate, cã sistemul agro-alimentar poate fi înþeles în
relaþia caracteristicilor biologice care guverneazã raportul dintre procesul de
producþie ºi consumul agricol. Dacã biotehnologiile reprezintã un salt
calitativ, prin aceea cã natura poate fi acum reconstituitã industrial,
înseamnã aceasta cã sistemul alimentar îºi pierde specificitatea ºi este
deschis asimilãrii din cadrul transformãrilor mai largi ale sistemului
industrial?

Una din consecinþele importante ale biotehnologiilor este aceea de a
accelera încorporarea industriei alimentare în revoluþia micro-electronicii,
care va întãri din nou ascendentul industriilor specializate pe servicii ºi
bazate pe ºtiinþã.

Întrucât biotehnologiile sparg specificitatea sistemului alimentar,
aceasta poate fi acum integratã în tendinþa cãtre servicii, prefigurând o nouã
diviziune a muncii între consumator, munca de pregãtire acasã ºi industrie.

Ca un scenariu mai adecvat pentru viitor, putem sã ne gândim la o
industrie care furnizeazã o gamã largã de produse alimentare/intermediare
pentru transformarea prin gãtit programat pe computer, suplimentate la
domiciliu de producþia de vegetale proaspete.

În aceastã perspectivã biotehnologia ºi micro-electronica vor marca
sfârºitul preistoriei industriei alimentare ºi încorporarea acesteia în dinamica
mai largã a sistemului industrial al societãþii post-industriale.
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MODELAREA PROCESELOR DE FORMARE A
RECOLTELOR: OPTIM TEHNIC ªI OPTIM ECONOMIC

Gheorghe OLTEANU, cercetãtor principal,
Institutul de Cercetare ºi Producþie a Cartofului, Braºov,

al Academiei de ªtiinþe Agricole ºi Silvice

1. INTRODUCERE

Societatea contemporanã este martora unui fenomen fãrã precedent
în istoria umanitãþii, de dezvoltare explozivã a ºtiinþei ºi tehnologiei,
fenomen generat ca rãspuns la cele patru mari presiuni ce apasã pe umerii
societãþii: epuizarea resurselor de materii prime; poluarea mediului ambiant;
explozia demograficã ºi problema asigurãrii cu hranã a omenirii (3).

Agricultura fiind implicatã în toate acestea se situeazã în primele
rânduri în lupta pentru rezolvarea problemelor complexe ce stau în faþa
omenirii (23). Dezvoltarea agriculturii solicitã cercetarea ºtiinþificã agricolã în
vederea obþinerii unor producþii ridicate ºi constante cu consumuri
energetice ºi de resurse materiale mici, cu tehnologii nepoluante.

Stabilirea recoltelor din punct de vedere cantitativ ºi calitativ, în
diferite condiþii ecologice, depinde de interacþiunile care se stabilesc între
potenþialul biologic pe de o parte ºi condiþiile mediului înconjurãtor pe de
altã parte (31). Peste aceasta se suprapune funcþia de reglare a omului, prin
controlul diverselor procese biologice ºi tehnice în ambianþa fizico-climaticã
ºi socialã fluctuantã, cu scopul de a se obþine rezultatele economice
maxime (32).

Cunoaºterea acestora reclamã un efort intern ºi pluridisciplinar,
apelând din plin la abordarea sistemicã, ciberneticã, construirea de modele,
modelarea matematicã în general, care sã ducã la un înalt grad de
înþelegere ºi posibilitatea de conducere a agrosistemelor (18).

În ultimul timp, în multe centre din lume, sunt intense preocupãri
pentru modelare ºi stimularea creºterii plantelor ºi acumulãrii producþiei
agricole. Astfel, au fost elaborate modele mai rezumative sau mai detaliate,
multe dintre ele ajungând chiar la îndemâna fermierilor, constituind
instrumente deosebit de utile în procesul complex de management al
fermei.
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Din multitudinea sistemelor agricole, structurate ierarhic, ne vom referi
în aceastã comunicare la subsistemul de cultivare a plantelor (creºterea
plantelor ºi acumularea producþiei), abordarea sistematicã ºi ciberneticã ca
mijloc de dominare a complexitãþii agroecosistemului, descrierea cantitativã
a proceselor în vederea elaborãrii modelelor de simulare pe calculator
(fineware), punându-se accentul pe principalele concepþii în abordarea
sistemelor agricole ºi anume concepþia staticã, bazatã pe analiza statisticã
ºi a celei dinamice, explicative, bazate pe modelarea dinamicã a proceselor.
Faptul cã cele mai multe exemple se referã la cultura cartofului sperãm sã
nu fie un impediment în extrapolarea principiilor ºi la alte sisteme.

2. ABORDAREA SISTEMICÃ ªI CIBERNETICÃ
A SISTEMELOR AGRICOLE

2.1.Generalitãþi privind teoria sistemelor. Abordarea sistemicã, formã
specificã de aplicare a dialecticii materialiste, reprezintã metoda de
cercetare care studiazã relaþiile ca un tot unitar ºi integral, în care sistemul
ca întreg are rol dominant faþã de fiecare componentã luatã în parte. În
cazul sistemelor biologice (respectiv agricole) abordarea sistemicã
înseamnã aplicarea teoriei sistemelor în studiul fenomenelor biologice
(agronomice), înþelegând prin teoria sistemicã, teoria sistemelor formale
(matematice), a sistemelor reale (sau conceptuale) (19).

Sistemul este un complex de elemente aflate într-o permanentã
interacþiune (4). În principal trei sunt probleme fundamentale ale teoriei
sistemelor: analiza, sinteza ºi conducerea sistemelor (33). Analiza
sistemului face posibilã obþinerea de informaþii asupra intrãrilor, stãrilor ºi
ieºirilor sistemului. Sinteza sistemului rãspunde la problema construirii
(agregãrii) pe baza cunoºtinþelor obþinute în analiza sistemului, a modelului
asociat sistemului. Conducerea sistemului îºi propune urmãrirea realizãrii
unor performanþe cu ajutorul modelului asociat sistemului prin metode ca
simulare sau optimizare.

Dificultãþile cele mai mari înregistrate la încercarea de abordare
sistemicã a proceselor din agriculturã sunt legate de definirea obiectivelor ºi
a limitelor sistemului. Aceasta datoritã dimensiunilor, care fac imposibilã
cuprinderea în totalitatea lui (36).

2.2. Ierarhia sistemelor agricole. Sistemul agricol este un “sistem
mare”, dinamic multivariabil format din multe subsisteme interconectate (24)
ºi ierarhizate. Plecând de la sistemul agricol global pot fi recunoscute
subsistemele zonale la nivelul teritoriilor ecologice omogene,
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agroecosistemele culturilor, subsistemele elementare ale plantelor
individuale, cu componentele acestora, frunze, tulpini, rãdãcini, etc. ºi
microcomponente, stomate, þesuturi, celule, etc. (20). Urcând pe scara
ierarhicã de la agroecosistem în sus, abordarea este globalã cu sacrificarea
unor detalii. Este sfera de cercetare a economiei, organizãrii ºi conducerii.
Invers coborând pe scara ierarhicã se pierde aspectul global câºtigat în
posibilitãþile de detaliere a structurilor ºi funcþionalitãþii sistemelor. Aceasta
este sfera de cercetare a tehnologiei, ºtiinþei solului, fitoclimatului,
fitotehniei, fiziologiei culturii etc. ºi domeniul de mare interes al explicãrii
formãrii producþiei plantelor de culturã. Complexitatea acestui proces –
producþia – cere cunoaºterea, înþelegerea, cuantificarea ºi formalizarea
tuturor proceselor implicate atât sub aspect cantitativ – structural cât ºi
calitativ funcþional.

2.3. Cibernetica sistemelor agricole. Abordarea ciberneticã, caz
particular al abordãrii sistemice, scoate în evidenþã latura cantitativã,
funcþionalã ºi de reglare a sistemului (2.) cu ajutorul ei pot fi mai uºor
descoperite principiile de funcþionare a sistemelor complexe, prin studiul
fluxurilor materiale, energetice ºi informaþionale intrate, prelucrate ºi ieºite
în/din sistem. Considerând un agroecosistem, abordarea ciberneticã poate
fi detaliatã pe verticala nivelelor ierarhice a subsistemelor componente – de
la sistemul agricol global la sistemul genetic – (25) sau pe orizontala istoricã
– de la sistemele naturale la agroecosistemele moderne conduse cu ajutorul
tehnicilor de calcul (fig. 1).

Indiferent de modul sau nivelul de abordare a sistemelor pentru
cunoaºterea ºi conducerea acestora este necesarã cuantificarea ºi
formalizarea proceselor în modele matematice

3. MODELAREA MATEMATICÃ A PROCESELOR AGRICOLE

Evoluþia cunoaºterii se materializeazã cu un proces permanent ºi prin
completarea continuã a unor tendinþe statice – dinamice atât la nivelul
individual, de grup, cât ºi social (37). În cunoaºtere noi operãm cu imagini
care sunt relative, în raport cu natura obiectivului vizat. Ca imagine a unor
segmente din realitate, modelul poartã în sine o relativitate constructivã ºi
funcþionalã specificã fiecãrui domeniu de activitate.

În raport cu sistemul, modelul asociat acestuia are o viabilitate relativã
în timp, el este continuu perfectibil în ansamblul iterativ al cunoaºterii.
Metoda de a obþine prin intermediul modelelor cunoºtinþe sau informaþii
privind aspecte ale lumii reale este modelarea.
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Tipologia modelelor ºi a metodelor de modelare este extrem de
diversã ºi descrierea lor poate fi gãsitã în literatura de specialitate (8).

Referitor la modelele de creºtere a plantelor ºi acumularea producþiei
de agroecosisteme de Wit (38) propune o clasificare a acestora dupã nivelul
de producþie, astfel:

− nivelul 1: considerã creºterea plantelor în condiþii de satisfacere
integralã a cerinþelor pentru apã ºi substanþe nutritive;

− nivelul 2: creºterea este limitatã de asigurarea cu apã;
− nivelul 3: creºterea este limitatã de aprovizionarea defectuasã a

plantelor cu azot;
− nivelul 4: creºterea este limitatã de imposibilitatea aprovizionãrii

plantelor cu fosfor sau alte elemente.
Strategic, finalizarea unui model pargurge mai multe etape îmbrãcând

forma modelelor preliminare cu structurã ºi date care reflectã cunoºtinþele la
un moment dat despre sistemul respectiv, modele comprehensive în care
sunt încorporate majoritatea elementelor care descriu sisteme ºi modele
rezumative care pãstreazã numai aspectele esenþiale din modelele
comprehensive (30).

4. MODELAREA MATEMATICÃ A SISTEMULUI
CULTURII CARTOFULUI

Cultura cartofului are tradiþie în folosirea modelãrii matematice pentru
calculul datelor experimentale ºi prognozã. La Institutul de Cercetãri ºi
Producþie a Cartofului Braºov, s-au realizat o serie de astfel de modele,
remarcându-se cele din domeniul geneticii ºi ameliorãrii – prognoza tipului
de plantã (14), protecþia plantelor – prognoza apariþiei iniþiale a manei
cartofului (12) ºi tehnologie – optimzarea fertilizãrii COF – 1 (10).

Aceste modele sunt în esenþã statice ºi se bazeazã pe abordarea
staticã. În ultimul timp s-a început activitatea pentru crearea unor modele
explicative printr-o abordare cauzal-deterministã. S-a realizat modelul
dinamic SIMCAR (SIMulare CARtof) pentru simularea creºterii plantei ºi
acumularea producþiei la cartof (24). În continuare redãm pe scurt modelele.

4.1. Modelul COF pentru optimizarea fertilizãrii la cartof (10,11)

A fost elaborat în scopul determinãrii sistemului de fertilizare la nivel
de solã pentru orice producþie realizabilã în funcþie de scopul de culturã.
Este un model matematic, static de tip input-output (Blackbox) bazat pe
analizã de regresie multiplã a unei baze informaþionale considerabilã (circa
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1 milion date experimentale) care a permis elaborarea unui sistem de
prognozã a folosirii îngrãºãmintelor la nivel de solã pentru cultura cartofului.
Eficacitatea îngrãºãmintelor ºi nivelul producþiilor se stabilesc în funcþie de
indici agrochimic proprii solelor ºi de datele climatice din zona respectivã.

Modelul este astfel conceput ca în baza indicilor de sol ºi a datelor
climatice din zonã sã se obþinã pentru fiecare solã o funcþie de producþie
caracteristicã:

t/ha cartof = P0 + e1N + e2P +e 3 K +e 4 G –c 1N2 – c 2 P2 – c 3 K2 – c 4
lnG ± i 1 NP ± i 3 NG ± i 4 PK ± i5 PG ± i6 KG

Aceste funcþii de producþie a cãror coeficienþi de eficacitate “e”, de
corecþie “c”, de interacþiune “i” pentru NPK ºi gunoi fiind funcþii matematice a
indicilor de sol ºi climã, sunt la fel de valabile pentru o anumitã ambianþã
ecologicã ca ºi funcþiile de producþie obþinute pe baza unor experienþe cu
îngrãºãminte multianuale, executate pe solele respective. Cu alte cuvinte,
modelul odatã stabilit, face inutilã experimentarea în continuare cu
îngrãºãminte în alte condiþii, doarece funcþiile de producþie pentru
îngrãºãminte caracteristice solelor se pot aproxima pentru majoritatea
situaþiilor cu suficientã precizie din datele de sol proprii solelorºi indicii
climatici ai zonei.

Modelul COF asigurã calculul dozelor necesare de azot, fosfor ºi
potasiu pentru producþia maximã din punct de vedere tehnic (maxim tehnic)
ºi optim din punct de vedere economic (optim economic) pentru sola
respectivã ºi producþiile realizabile cu aceste doze. Modelul COF þine cont ºi
de eficacitatea dozelor de îngrãºãminte legatede gradul de perfecþionare al
tehnologiilor pe considerentul aceleiaºi doze de îngrãºãminte, au o
eficacitate diferitã, ce depinde de gradul de perfecþionare a tehnologiilor
realizate.

SIMCAR – un model de simulare a creºterii plantei ºi acumularea
producþiei de cartof (OLTEANU et al.,1985).

La elaborarea modelului SIMCAR s-au avut în vedere urmãtoarele
obiective (26)

1. Sã se bazeze pe cunoºtinþele ºi rezultatele privind fiziologia
creºterii ºi formãrii producþiei; 2. Sã prezinte dependenþa producþiei
(acumularea de substanþã uscatã) de starea fiziologicã a culturii ºi
dependenþã acesteia de condiþiile de mediu; 3. Sã fie simplu de înþeles, de
lucrat cu el (sã foloseascã date de intrare care sunt la dispoziþia fermierilor);
4. Sã poatã simula specific creºterea ºi acumularea producþiei de cartof în
condiþiile României; 5. Sã poatã perfecþiona continuu. Cum s-a arãtat încã
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de la început, au fost elaborate douã modele: SIMCAR – P, mai rezumativ,
folosit în producþie ºi SIMCAR – C, cu grad mare de detaliere, utilizat în
cercetare.

Modelul SIMCAR – P furnizeazã informaþii asupra producþiilor
potenþiale ºi reale zilnice, pentru fitomasa totalã ºi utilã pe unitatea de
suprafaþã ºi este pregãtit sã lucreze în timp real. Modelul SIMCAR – P, este
divizat în mai multe submodele (vezi fig.2), fiecare simulând acumularea de
fitomasã ºi de tuberculi la un anumit nivel de producþie, conform nivelurilor
de producþie propuse de WIT (30). Pentru SIMCAR – P acestea sunt
SIMCAR – P0, P1, P2.

Toate nivelurile sunt structurate în date de intrare, date de ieºire ºi
procesele modelate ºi simulate. Datele de intrare se referã la starea culturii;
date de microclimat, obþinute la staþia meteorologicã (1) sau direct din
culturã (17); date despre localitate, date despre sol.

Datele de ieºire sunt formate din rezultatele producþiilor potenþiale ºi
reale de fitomasã totalã ºi utilã. Procesele modelate ºi simulate sunt cele
legate de structura plantei (frunzã, tulpinã, tuberculi, etc.), datele proceselor
fiziologice (fotosinteza, respiraþia, translocare, creºtere, etc.) precum ºi cele
legate de utilizarea apei ºi a substanþelor nutritive.

Modelul SIMCAR – C este utilizat în calculul producþiilor potenþiale ºi
reale orare pentru fiecare element structural (rãdãcina, frunza, tuberculi,
etc.); fiecare proces fiziologic (fotosinteza, respiraþia, transpiraþia,
translocarea, creºterea, etc.); dinamica componentelor biochimice (glucide,
proteine, etc.) (24). Modelul SIMCAR – C este organizat în patru niveluri în
conformitate cu nivelurile de producþie arãtate la SIMCAR – P.

Acumularea de substanþã uscatã într-un organ într-o anumitã
perioadã este descrisã de:

Mn=Mv+(l-E) x t
unde: Mn = nivelul nou; Mv = nivelul vechi; I = suma ratelor de intrare; E =

suma ratelor de ieºire; t = diferenþa de timp dintre doi paºi de
integrare:
Ki + KMAX X Mi X P(Ki)

unde: Ki = rata relativã a organului i; KMAX = valoarea maximã a ratei; Mi =
greutatea organului I; P(Ki) = produsul tuturor factorilor care
influenþeazã rata relativã Ki (valorile factorilor cuprinse între 0 ºi 1).
Calculul tuturor acestor rate ºi ecuaþii de stare pentru un pas de o orã,
în funcþie de condiþiile climatice concrete ale timpului ºi locului
respectiv dã imaginea simulatã a creºterii ºi acumulãrii producþiei.
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Modelul SIMCAR a fost proiectat într-un system HIPO care permite
intervenþii la nivelul fiecãrui modul (16). Programul s-a efectuat în limbajul
FORTRAN pentru un microcalculator românesc de tip TPD (64 K) ºi a fost
configurat în conversaþional. Opþiunile posibile sunt de fapt calculul ratelor ºi
a totalurilor cumulate pentru toate nivelurile SIMCAR prezentate. Datele de
ieºire sunt organizate pentru a fi cât mai sintetice sub formã de tabele ºi
grafice.
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OPTIMIZAREA CONVERSIEI FURAJELOR
PE BAZA MODELÃRII MATEMATICE ªI A SIMULÃRII

PROCESELOR METABOLICE LA ANIMALE

dr. docent Gh. BURLACU ºi matematician Radu BURLACU,
Institutul de Biologie ºi Nutriþie Animalã, Baloteºti

Modelele matematice ale diferitelor procese biologice presupun un
lanþ cât mai complex de informaþii la un moment dat, identificând în acelaºi
timp verigile slabe sau pe cele ce lipsesc în cunoaºterea acestor procese.
Prin analiza componentelor acestui bilanþ se poate arãta, graþie modelului,
acurateþia cunoaºterii parametrilor constitutivi, considerându-se cã unii din
ei nu trebuie evaluaþi aproximativ, în timp ce alþii trebuie cunoscuþi cu
exactitate. În acest fel, modelele au un rol important în avertizarea
cercetãtorilor asupra acestor aspecte ale proceselor biologice de importanþã
majorã, care justificã cel mai bine experimentarea, contribuind astfel, în mod
decisiv la planificarea cercetãrilor ulterioare în domeniul respectiv.

Pe de altã parte, modelul are o mare importanþã practicã în
aprecierea dinamicã a producþiei de animale anticipate, pornind de la factori
interni, de nutriþie, de exploatare sau invers, în aprecierea cerinþelor pentru
realizarea producþiei planificate, reducând astfel la minimum cheltuielile
pentru obþinerea produsului finit.

La alcãtuirea modelului de stimulare a proceselor metabolice am
adoptat tipul de ecuaþii empirice, care sunt alcãtuite prin folosirea tehnicilor
statistice în scopul descrierii setului datelor experimentale obþinute. În
principiu, modelul alcãtuit de noi este inspirat de cel propus de Whitermore
(4) pentru producþia de carne ºi grãsime la porcii la îngrãºat, care porneºte
de la conþinutul hranei în energie digestibilã (ED) ºi proteinã brutã digestibilã
(PBD). Faþã de modelul propus de acest autor noi am alcãtuit un sistem de
modele care ia în consideraþie conþinutul hranei în substanþã uscatã (SU) ºi
în elemente nutritive, apreciate prin analiza WEENDE, inclusiv în amidon,
zahãr, lizinã ºi aminoacizi cu sulf (meteoninã + cistinã), pe de o parte ºi în
coeficienþii de digestibilitate ai substanþelor nutritive, care constituie raþia,
þinând cont ºi de degradabilitatea fermentativã a acestora la nivelul
rumenului, în cazul animalelor rumegãtoare ºi de raportul dintre nutreþurile
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de volum ºi cele concentrate care dau mãsurã capacitãþii de ingerare la
animale (1,2,3).

În modelele noastre alcãtuite pentru principalele specii ºi categorii de
animale (vaci de lapte, tãuraºi de îngrãºat, porci la îngrãºat, gãini oãtoare ºi
pui Broiler), am delimitat parametrul hranã administratã (H) de cel al hranei
integrate (H*), care poate cãpãta valori diferite faþã de primul, în funcþie de
natura furajelor, de echilibrarea raþei în substanþe nutritive, de temperatura
ambiantã ºi de capacitatea maximã a animalelor de integrare a hranei. În
acest fel s-a înlesnit utilizarea modelului în practicã de fiecare fermier,
pornindu-se de la elementele de bazã de care aceasta dispune: structura
raþiei; analiza chimicã ºi digestibilitatea furajelor indicate în tabele sau
calculatã pe baza compoziþiei chimice.

Am mai introdus în modelele noastre parametrul temperaturii critice
superioare (TCs) ca factor limitant al ingestiei, cât ºi ca sursã de
intensificare a energiei calorice ºi parametrul activitate fizicã, suplimentarã,
(AS) care genereazã de asemenea extracalorii mai ales când animalele
sunt hrãnite la pãºune.

Toate modelele au pornit de la definirea factorilor endogeni, a
factorilor de nutriþie ºi a celor de mediu propunându-se calculul retenþiei
proteinei (Pr), lipidelor (Lr), a sporului net (Gn) ºi brut (G) în greutate,
inclusiv a lactozei (La) ºi a sãrurilor minerale (Cen.), în cazul animalelor în
lactaþie, prin estimarea energiei metabolice corectate (Emc), a proteinei
dezaminate (PD), prin estimarea energiei metabolice corectate (Emc), a
proteinei dezaminate (PD), a celei accesibile întreþinerii ºi sintezelor (PA) a
consumului de energie necesarã întreþinerii (Em), retenþiei proteinei (Epr),
termoreglãrii (Q) ºi activitãþii (Q**), la monogastrice (porci ºi pãsãri) (fig.1) ºi
în plus, prin estimarea substanþelor fermentescibile bacteriene (SFB), a
energiei cheltuitã cu fermentaþiile (E. ferm.), inclusiv a metanului (E.met.) ºi
a proteinelor digestibile de origine microbianã (PDIMN) la rumegãtoare
(fig.2).

Modelul evidenþiazã câteva restricþii în limitele cãrora poate fi aplicat,
privind ingerarea hranei ºi compoziþia chimicã a sporului de greutate ºi a
producþiei de lapte ºi de ouã. Ca factori endogeni se au în vedere sexul
(mascul, femel, castrat) tipul (superelitã, elitã, comercial, gospodãresc),
greutatea brutã ºi netã la start, capacitatea maximã de depunere zilnicã a
proteinei (Pr) sau a proteinei laptelui (Pr) ºi ouãlelor (Po) ºi a lipidelor din
produsele respective (Lr, L1 Lo), precum ºi depunerea actualã de proteinã
corporalã totalã (Pt) ºi maximã (Pt).
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Modelele schiþate în fig. 1 ºi 2 au stat la baza alcãtuirii unor programe
pe calculator pentru:

1. estimarea valorii nutritive a nutreþurilor concretizatã ºi prin
evaluarea sporului de greutate corporalã ºi a producþiei de lapte
sau de ouã, cu conþinutul acestora în proteine, lipide, glucide,
(lactozã ºi sãruri minerale, corespunzãtoare unor raþii de hranã
administrate;

2. estimarea raþiilor ºi a structurii acestora pentru obþinerea unor
performanþe productive dorite, cu eficienþã maximã;

3. estimarea în dinamicã a raþiilor de hranã care trebuie ajustate
pentru obþinerea producþiilor maxime posibile cu eficienþã optimã;

4. stabilirea unor strategii de hrãnire optime pornind de la natura ºi
cantitatea de furaje existente în fermã ºi de la speciile ºi categoriile
de exploatare cu numãrul de animale adecvat. În fig.3 prezentãm o
schemã de optimizare a conversiei hranei în produse animaliere
prin stimularea pe calculator a strategiilor de hrãnire a animalelor
pe specii ºi categorii de producþie diferite cu performanþe maxime,
þinând cont de condiþiile agro-pedo-climatice de producere a
nutreþurilor, care sã asigure maximum de substanþe nutritive pentru
animalele exploatate a cãror pondere pe specii ºi efective sã aibe
în vedere ºi refacerea solului prin dejecþiile folosite ca
îngrãºãminte naturale în condiþiile unei suplimentãri limite cu
nutreþuri proteice ºi biostimulatori din import.

La rândul lor, produsele animale destinate alimentaþiei omului pot fi
apreciate tot prin stimulare pe calculator în energie digestibilã, aminoacizi,
macro-microelemente ºi vitamine, adicã dupã normele de primire din
alimentaþia umanã.

Astfel, folosind programele introduse pe calculator alcãtuite pe baza
modelelor de simulare a proceselor metabolice animale prezentate
schematic în fig. 1ºi 2, se pot formula raþii de hranã optime pentru speciile ºi
categoriile de producþie, într-o strânsã interdependenþã sol-plantã-animal-
om ºi în acelaºi timp se pot alcãtui strategii de hrãnire a animalelor în
dinamica procesului de producþie zootehnicã cu precizarea ponderii
speciilor vi, categoriilor de producþie în cadrul speciilor ºi a numãrului de
animale exploatate.

Pentru ca schema figuratã în planºa 3 sã fie completã se impune
aºadar ca pe lângã cele patru programe pe calculator prezentate mai sus sã
se alcãtuiascã de urgenþã în colaborare cu specialiºtii în ºtiinþa solului ºi în
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agrofitotehnie ca ºi cu cei din economia agrarã, programele de simulare a
exploatãrii solului cu posibilitãþile optime de obþinere a nutreþurilor în
condiþiile prevenirii potenþialului, pe zone distincte geografice cu condiþii
diferite agro-pedo-climatice ºi social-economice.

Alcãtuind aceste programe în interdependenþa mai sus menþionatã se
obþine posibilitatea simulãrii pe calculator a unor soluþii ieftine de exploatare
a solului þinând cont de toate elementele variabile care se pot ivi de-a lungul
verigilor care alcãtuiesc modelele utilizate. Totodatã, aºa cum s-a mai
amintit în introducerea acestei lucrãri, modelarea matematicã însãºi a
simulãrii producþiei solului, producþiei vegetale ºi producþiei animale va pune
în evidenþã verigile mai puþin cercetate care trebuie abordate cu prioritate în
cercetãrile agroeconomice, contribuind astfel substanþial la alcãtuirea
planurilor de cercetare în viitor.
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Fig. 1. Modelul matematic al simulãrii metabolismului energeti
 ºi proteic la animale monogastrice (porci)
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Fig. 2. Modelul matematic al simulãrii metabolismului energetic
ºi proteic la rumegãtoare



TENDINÞE PE TERMEN LUNG ÎN PRODUCÞIA
AGRICOLÃ A ROMÂNIEI ÎN CONTEXTUL

CICLURILOR MONDIALE

dr. Victor AXENCIUC, cercetãtor principal,
Institutul de Economie Naþionalã

Producþia agricolã a României în epoca modernã ºi contemporanã s-a
exprimat, în primul rând, în producþia de cereale. Prin structura naturalã a
solului, prin tradiþia culturilor, agricultura României a fost preponderent
cerealierã, caracter desigur uºor modificat în ultimele decenii.

În istoria modernã a producþiei materiale a þãrii, cerealele au format
principala bazã de trai ºi de venituri, principalul produs de export ºi cea mai
importantã sursã de venit naþional.

Pânã la mijlocul secolului 20 mãrimea recoltelor de cereale constituia
barometrul stãrii economico sociale a þãrii, o recoltã abundentã, în condiþii
normale mãrea veniturile agricultorilor mari ºi mici, reducea preþul
alimentelor pe piaþã, însufleþea comerþul, stimula exportul, mãrea cererea de
impozit, afacerile înfloreau, datorile la bãnci se plãteau, creºteau depunerile
de economii, sporeau veniturile bugetului de stat; întreaga conjuncturã
economicã era dominatã de optimism ºi încredere; din contrã, o recoltã
proastã aducea numai greutãþi tuturor claselor ºi categoriilor sociale.

De obicei, în media de 4-5 ani alternau o recoltã bunã, douã mediocre
ºi una proastã; viaþa economico-socialã a þãrii, timp de peste un secol, cu
toatã dezvoltarea industriei ºi a altor ramuri neagricole, s-a miºcat cu
sensibilitate, în acest cilcu scurt agrar; dupã ani buni aºteptându-se cei rãi
agricoli, iar în timpul celor rãi dãinuind speranþa în cei buni viitori.

Cercetarea producþiei cerealiere a României în cei 130 ani din
intervalul 1860-19901, pune în evidenþã cã procesele ºi tendinþele mari de
duratã, s-au manifestat diferit în cele douã perioade:

                                                          
1 Informaþia statisticã de bazã a lucrãrii provine din: V. Axenciuc ºi colaboratorii, Evoluþia

economicã a României în date ºi serii statistice 1859-1947, vol. I, Agricultura, Institutul
de Economie Naþionalã, manuscris, Bucureºti 1985; Anuarul statistic al României, CNS
Bucureºti, 1990.
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a) 1860-1950, a evoluþiei pe baza proprietãþii funciare private ºi a
tipului extensiv de producþie ºi

b) 1950-1990, a evoluþiei pe baza proprietãþii statale ºi colectiviste
centralizate ºi a tipului mai intensiv de producþie.

c) Între tendinþele seculare din agricultura României, menþionãm
câteva din cele articulate direct cu producþia cerealierã:
− predominarea culturilor cerealiere în suprafaþa ºi producþia

agricolã a þãrii, ceea ce a consacrat agriculturii caracter
cerealier modificat, astfel:
- cerealier-animalier, pânã pe la 1860, când ºeptelul era

înfloritor, iar producþia animalierã deþinea ca valoare 40, 50%
din producþia vegetalã ºi animalierã a þãrii;

- cerealier predominant, în perioada 1860-1950, prin
reducerea drasticã, prin desþeleniri, a pãºunilor ºi fâneþelor,
ponderea producþiei animaliere era de 20-30%;

- cerealier-animalier, în perioada 1960-1990, ca urmare a
intensificãrii zootehniei în marea exploataþie colectivã ºi în
cea particularã, când ponderea producþiei animaliere în
producþia vegetalã ºi animalierã ajunge, în medie, la 40%,
cifra apropriatã de cea dinnainte de 1860.

O tendinþã originalã probabil în Europa, proprie numai agriculturii
româneºti constã în menþinerea, în cadrul producþiei cerealiere, a unui
raport relativ constant, pe termeni seculari, între pãioase ºi prãºitoare, în
principal între grâu ºi porumb, ale cãror ponderi oscilau de la 40 la 60%.

Interesantã apare aceastã proporþie cu cât ea se observã atât în
vremea sistemului feudal, de la mijlocul secolului 19, cât ºi dupã reforma
agrarã din 1864, când þãrãnimea devine micã proprietarã; acelaºi raport
între grâu ºi porumb se constatã, în medie pe termen lung, atât pe marea
exploataþie moºiereascã cât ºi pe cea micã þãrãneascã; dupã reforma
agrarã din 1920, când agricultura devine dominatã de exploataþia
þãrãneascã, proporþia amintitã dintre grâu ºi porumb, cu mici deplasãri,
continua sã se menþinã.

Deºi de importanþã majorã, fenomenului nu i-au fost cercetate
cauzele. Considerãm cã perpetuarea acestei proporþii în producþia agricolã,
indiferent de regimul agrar al proprietãþii, îºi are explicaþia în primul rând în
specificul climatic al þãrii ºi în experienþa secularã dobânditã de producãtorul
nostru agricol.

În România, cu agricultura extensiv cerealierã, variaþia recoltelor
depindea de factorul ploaie; ceilalþi, solul, îngrãºãmintele, mijloacele de
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muncã, tehnologiile de producþie, pe termen scurt apãreau constante.
Pericolul pentru culturile vegetale, cereale în special, era în primul rând
seceta; ea se putea manifesta ca regulã, fie primãvara, fie vara; când fazele
de secetã erau însã succesive recolta întreagã de cereale era compromisã
sau pierdutã; experienþa istoricã agricolã a arãtat cã probabilitatea mai
frecventã erau secetele de primãvarã sau de varã; primele afectau
pãioasele care se recolteazã în iunie-iulie; celelalte, prãºitoarele (porumbul)
care vara au nevoie de ploaie, recoltându-se toamna.

Astfel, cã boierul ºi clãcaºul, moºierul ºi þãranul liber, întreprinzãtorul
arendaº, toþi au înþeles ºi au învãþat cã atât timp cât recoltele depindeau de
regimul pluviometric, pentru asigurarea cel puþin a jumãtate din culturi,
trebuiau semãnate în proporþii relativ egale, grâu ºi porumb, din care una
avea ºanse sã fie bunã.

Acest comportament a fost întãrit ºi de faptul cã pentru trebuinþele
hranei ºi gospodãriei, þãrãnimea semãna îndeosebi porumb, iar grâu mai
mult pentru comercializare, în timp ce marea exploataþie cultiva cu
precãdere grâne destinate pieþii.

O asemenea proporþie cvasiegalã în culturi mai avea pentru
agricultori ºi avantajul unui asolament simplu de grâu ºi porumb.

Astfel, experienþa istoricã, din acest sistem de culturã, a extras o serie
de avantaje la care exploataþia agricolã nu a renunþat decât în a doua
jumãtate a secolului XX.

Alte tendinþe de duratã, cu consecinþe marcante pentru economia
naþionalã ar fi reducerea constantã, într-un secol ºi jumãtate, a pãºunilor ºi
fâneþelor naturale de la 2/3 din suprafaþa agricolã la 10-15%; cum acestea
erau principala sursã de furajare a animalelor, prin consecinþã, a scãzut în
mod absolut ºi relativ ºeptelul; la 1860 reveneau 85 animale etalon la 100
locuitori; la 1948-1950 numai 22 animale, o diminuare de aproape patru ori
concomitent s-a redus ºi producþia animalierã.

Urmãritã pe termen lung, producþia de cereale sugereazã o evoluþie în
cicluri mici ºi mari.

Ciclurile mici, determinate de secetã în principal, au fost mai
pregnante ºi mai clare pânã prin deceniul 6 al secolului nostru dupã
aceasta, datoritã intervenþiei cu mãsuri agrotehnice, cu arãturi adânci, duble
ºi îngrãºãminte ºi apoi irigaþii, frecvenþa secetei, a apãrut mai rarã ºi mai
puþin dezastruasã.

De la mijlocul secolului 19 pânã la mijlocul secolului 20 însã arãturile
efectuate cu animale, la micã adâncime, de 12-16 cm., nu puteau asigura
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umezeala necesarã rezistenþei plantelor la câteva sãptãmâni din lipsã de
ploaie; astfel cã dupã 2-3 sãptãmâni fãrã ploaie apãrea spectrul secetei,
care se instala în sãptãmâna a 4 a, a 5 a. O datã însã la 4-8 ani seceta se
prelungea ºi ambele culturi erau periclitate mai mult sau mai puþin; uneori
recoltele sufereau diminuãri sensibile ºi din cauza timpului prea ploios, mai
ales în perioadele de recoltare.

Cercetarea randamentelor la ha aratã cã acestea variau în mod
normal între 8q ºi 12q la ha la cereale de bazã, coborând pânã la 4q ºi
urcând în anii excepþionali de buni pânã la 15-18 q. Sub 8q la ha recoltele
mediocre ameninþau situaþia gospodãriei. Un specific al recoltelor constã în
diferenþa de randament, de 2-4 q la ha, în mod regulat, între marea
exploataþie ºi mica exploataþie mai întotdeauna slab rentabilã.

Producþia medie la ha pe termen lung evidenþiazã o anumitã
regularitate a ciclului agricol de 4-5 ani datorat condiþiilor naturale.

Anii cu recoltele cele mai scãzute la ha, de foamete, au fost dupã
1864: în 1865 – 4q la grâu ºi 6q la porumb; 1866 – cu 4q la grâu ºi 3,9 q la
porumb; 1875 – 6,7q la grâu; 1876 – 5,5 q la grâu, 4,5 ºi 3,5 la orz ºi ovãz;
1899 – 4,3q la grâu ºi 3,7 q la porumb, 1,5q la orz ºi 3 la ovãz; 1904 - 2,5q
la porumb; 1907 – 6,8 q la grâu; 1918 – 2,5q la grâu ºi 3,4 q la porumb.

În perioada interbelicã: 1924 – cu 6,1q la grâu; 1932 – cu 5,1q la
grâu; 1928 – 6,2q porumb; iar dupã rãzboi, 1945 – 4,6 grâu ºi 4,1q porumb;
1946 – 6 q grâu, 3,6 q porumb.1

Dupã 1948 recoltele dezastruase, de foamete, dispar; mai mult decât
atât, anul 1956 este ultimul când producþiile medii mai sunt sub 10 q, la grâu
ºi porumb; în urmãtoarea perioadã – deceniile 7-9 – randamentele se
dubleazã ºi se tripleazã: între 20q-34q în medie la grâu ºi între 28q -38q în
medie la porumb (cifrele recalculate în 1990 de CNS).

Recolta de cereale, pentru comparaþie, se poate estima numai pe
locuitor întrucât suprafaþa culturilor, din cauza schimbãrilor teritoriale,
variazã mult.

În orice caz, ca reper, populaþia statului român în 1860 era de cca. 4
mil., în 1914 de 7,7 mil., în 1939 de 20 mil., în 1989 de 23 mil. Deci de avut
în vedere ºi multiplul populaþiei.

La media primelor douã decenii, 1862 – 1882, s-au produs 480 kg
cereale pe locuitor; în perioada de 3 decenii, 1886 – 1915, s-au obþinut o

                                                          
1 Revue Roumaine des sciences sociales – sciences economiques, tome 33, 1989, p.

97-108.
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producþie medie anualã totalã de aproape 800 kg. cereale, din care în 1911-
1915, de 824 kg/locuitor.

În anii interbelici producþia evolueazã între 540 kg., media anilor
1924-1928 ºi 584 kg. media anilor 1935-1939, aflându-se cu 240 kg. În
minus faþã de perioada antebelicã; dupã rãzboi, între anii 1945-1947, se
strânge cea mai scãzutã recoltã din istoria modernã, 257 kg./locuitor, sub
nivelul consumului; s-a creat astfel o situaþie de foamete în þarã.

Producþia se redreseazã greu; în 1950 - 316 kg./locuitor; peste 15 ani,
în 1965, se recoltau 662 kg.; peste alþi 10 ani în 1975 se ajungea la 719
kg./locuitor; se depãºea astfel, nivelul interbelic, dar neajungându-se la
producþia pe locuitor a anilor 1911 – 1915; abea dupã 1980 – producþia pe
locuitor oscileazã între 730 – 870 kg. faþã de 824 kg. În 1911-1915.

Numai cã producþia dinnaintea primului rãzboi mondial revenea foarte
ieftin; era obþinutã cu munca manualã þãrãneascã de cca. 40 zile la ha., cu
investiþii insignifiante, pe când în 1985, de pildã, aceeaºi cantitate de
cereale pe locuitor se scotea cu investiþii ºi costuri ridicate în agriculturã,
prin investiþii uriaºe în ramuri întregi, constructoare de maºini agricole,
producãtoare de îngrãºãminte chimice pesticide, cu masive mijloace de
transport, de depozitare ºi însilozare, cu mii ºi mii de cadre superioare ºi
medii angajate în acest sector, etc.

Este însã adevãrat cã în 1911 -1915 producþia de 824 kg. cereale pe
locuitor era furnizatã de munca agricolã a 80% din populaþia activã a þãrii,
iar în 1985 prin participarea a 30% din populaþia activã. Pânã în anul 1950,
8 locuitori agricoli asigurau pe lângã autoconsum, în plus ºi hrana a doi
locuitori neagricoli, iar în 1985 cei trei locuitori agricoli trebuiau sã asigure,
la un consum dublu de produse agricole, hrana a 7 locuitori neagricoli.

În evoluþia pe termen lung a producþiei agricole, îndeosebi cerealiere
a României, se poate sesiza ºi fenomenul unei ciclicitãþi de mai mare
amploare; un prim aspect l-ar forma punctul de plecare al reformelor agrare;
trecerea pãmântului arabil din marea exploataþie în mica exploataþie a fost
însoþitã de o reducere a producþiei cerealiere; astfel s-au petrecut lucrurile
dupã reforma agrarã dupã reforma agrarã din 1864, pe terenurile micilor
gospodãrii; dar mai frapantã a fost diminuarea randamentelor dupã marea
reformã agrarã din 1921: faþã de o medie de aproape 12q grâu ºi 12q
porumb la ha în perioada 1901 -1915, în perioada interbelicã s-au produs ca
medie generalã, 9,6q grâu ºi 10,8q porumb.

La proporþii mai reduse au evoluat recoltele ºi dupã reforma agrarã
din 1945.
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Dar agricultura României s-a înscris în contextul ciclurilor lungi nu atât
prin producþia cantitativã, cât mai expresiv prin ceilalþi indicatori calitativi, ca
valoarea ºi preþul producþiei.

Astfel, în ultimul sfert al secolului 19, care în literatura economicã este
marcat ca fazã de depresiune a ciclului lung Kondratiev, agricultura
europeanã suferã o prelungitã crizã agrarã produsã de avalanºa produselor
agricole de peste Ocean – SUA, Argentina, Brazilia, etc.

Criza agrarã europeanã a afectat substanþial agricultura româneascã
care, pentru a continua exportul în pieþele tradiþionale, a redus preþul
produselor cu pânã la 40%; consecinþe: scãderea drasticã a veniturilor marii
ºi micii proprietãþi, intensificarea miºcãrilor sociale – rãscoalele din deceniul
9, balanþa comercialã deficitarã etc.

De la începutul secolului 20 pânã la primul rãzboi mondial, în faza
ascendentã a ciclului lung, ºi agricultura româneascã culege roadele
avântului prin preþuri externe ºi interne în uºoarã dar continuã urcare (45%
între 1900-1914).

Perioada interbelicã cunoaºte o nouã crizã agrarã, aproape un
deceniu, aceasta plasându-se pe faza descendentã Kondratiev.

Agricultura româneascã a cumulat nu numai efectele crizei agrare
mondiale dar ºi ale crizei micii producþii, generate de înnapoierea
mijloacelor de muncã ºi reflectate în randamente mai scãzute, cum s-a
amintit.

Dupã rãzboiul al doilea mondial refacerea producþiei ridicã
randamentele de la 5,6 q la grâu ºi 6,4q la porumb, media anilor 1945-1947,
la 11,3q ºi 13,9q în perioada 1956-1960.

Deceniile 7-8, aduc dublarea randamentelor, dar deceniul 9 are
semnificaþia stagnãrii, iar în unii ani chiar a reculului producþiei medii la ha,
fapt ce se reflectã ºi în producþia medie pe locuitor în aceste perioade de
comparaþie.

În consecinþã, oricât de specificã ºi particularã ar fi fost producþia
agriculturii româneºti, ea s-a articulat pe termen lung cu macro-ciclurile
economice, determinate de mecanisme ale marii producþii industriale ºi
agricole, demersul afacerilor, de alte procese ale economiei mondiale.



LEGEA FONDULUI FUNCIAR ªI REZOLVAREA
PROBLEMEI AGRARE

prof. dr. Letiþia ZAHIU, Academia de Studii Economice

Aplicarea Legii fondului funciar constituie un moment de rãscruce
pentru crearea unei structuri de proprietate predominant privatã, încã din
prima etapã a tranziþiei la economia de piaþã, conferindu-i-se astfel
agriculturii un rol cheie în stimularea procesului general de restructurare ºi
privatizare, cât ºi pentru dezamorsarea celor mai critice tensiuni sociale
generate de dezechilibrul acut al pieþei agroalimentare.

În abordarea modalitãþilor de rezolvare a problemei agrare, în
dimensiunile – sociale economicã, tehnicã ºi tehnologicã – am în vedere
necesitatea înfãptuirii cadrului propice pentru ca agricultura sã devinã mai
productivã, eficientã ºi concurenþialã.

Rãspunsurile date de Legea fondului funciar complexitãþii problemei
agrare ºi implicaþiile pe termen scurt, mediu ºi lung ne pun în faþa unor mari
necunoscute, pe care avem obligaþia sã le descifrãm ºi sã le supunem
atenþiei factorilor decizionali.

În prima fazã a procesului de descentalizare a proprietãþii asupra
pãmântului, legea prevede reconstituirea ºi constituirea dreptului de
proprietate privatã individualã pe terenurile cooperativizate, reprezentând
cca. 7 mil. ha. arabil, respectiv 8,91 mil. ha agricol, o limitã maximã de 10
ha pe familie ºi nominalizarea terenurilor care aparþin domeniului public,
rãmas în administraþia statului sau a comunelor.

Dreptul de proprietate privatã revine membrilor cooperatori,
moºtenitorilor acestora, precum ºi altor persoane prevãzute de lege, cãrora
li se emit titluri de proprietate pentru punerea lor în posesia terenurilor, în
anumite condiþii. În legãturã cu aceste condiþii, apar o serie de motivaþii care
au anumite implicaþii asupra plasãrii agriculturii noastre în contextul
european ºi asupra considerentelor de ordin social care trebuie sã stea la
baza unui astfel de act istoric.

Unele urmãri, cu implicaþii negative, care privesc drepturile
moºtenitorilor, creazã pericolul alunecãrii cãtre o agriculturã de subzistenþã.
Dacã la totalul celor 1,9 mil. cooperatori care au lucrat în 1989 adãugãm
numeroºii moºtenitori stabiliþi în mediul urban este previzibilã formarea unor
structuri agrare în care dominante vor fi gospodãriile cu 1-3 ha. Dacã avem
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în vedere faptul cã cca. 600 mii cooperatori apþi de muncã nu au avut
pãmânt la colectivizare ºi cã în zonele de deal, în special, nu sunt rezerve
pentru a fi împroprietãriþi decât cu suprafeþe extrem de reduse, rezultã cã, în
cazul în care nu se organizeazã asociaþii agricole, aceºtia sunt nevoiþi sã
devinã muncitori agricoli zilieri, arendaºi defavorizaþi sociali sau ºomeri
parþiali, reprezentând un factor destabilizator latent. Dacã avem în vedere
degradarea unei pãrþi din patrimoniul unor cooperative sau în unele cazuri
subevaluarea, aceºti cooperatori devin noii dezmoºteniþi, a cãror integrare
economicã ºi socialã ridicã mari probleme. Stabilirea corectã a valorii de
piaþã a mijloacelor de producþie aparþinând cooperativelor agricole ce se
desfinþeazã are nu numai o raþiune economicã, ci constituie ºi o modalitate
de rezolvare în plan social a problemei agrare pentru cei care au muncit
pãmântul ºi nu pot deveni proprietari acestuia prin efectul Legii.

Legea frontului funciar nu este o lege a reformei agrare. Prin
prevederile ºi implicaþiile ce apar în prima etapã de aplicare a legii are loc o
redistribuire a pãmântului, ce urmãreºte prioritar, rezolvarea problemei
agrare în plan social. Din pãcate, prin efectele legii, se face dreptate socialã
unora ºi se nasc noi nedreptãþi pentru alþii. Scopul fundamental al unei
reforme agrare este împroprietãrirea celor care muncesc pãmântul. La noi
aceºtia ar fi, în primul rând, membrii cooperatori ºi alþi îndreptãþiþi domiciliaþi
în mediul rural, inclusiv specialiºtii agricoli. În înþelesul sãu clasic o reformã
agrarã limiteazã sau lichideazã relaþiile de producþie feudale ºi creazã o
structurã agrarã bazatã pe mica gospodãrie þãrãneascã de subzistenþã, în
condiþiile existenþei unei populaþii agricole numeroase. În cazul nostru este
vorba de lichidarea relaþiilor bazate pe proprietatea comunã impersonalã, ai
cãrei titulari au fost abuzivi deposedaþi cu 40 de ani în urmã de dreptul de
decizie, folosinþã ºi uzufruct de cãtre statul monopolist.

Noii proprietari sunt, în marea lor majoritate, de vârstã înaintatã sau
stabiliþi în oraºe, nu dispun de mijloace de producþie specifice gospodãriilor
de talie micã, nu posedã capital pentru achiziþionarea acestora ºi plata
muncitorilor agricoli la nivelul salariului minim pe economie. Dacã avem în
vedere faptul cã agrotehnica cerutã de soiurile ºi hibrizii generalizaþi azi la
noi ºi de exigenþele managementului producþiei agricole moderne, cât ºi de
lipsa posibilitãþilor de subvenþionare a agriculturii, rezultã cã în prima etapã
a aplicãrii legii fondului funciar nu se asigurã rezolvarea problemei agrare în
plan social ºi cu atât mai puþin se creazã cadrul necesar rezolvãrii ei în plan
tehnic ºi tehnologic.

Existã pericolul ca, pe termen scurt, sã se rupã legãtura dintre
aparatul tehnico-productiv ºi procesul de producþie agricol nesupraveghiat
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de specialiºti. Lipsa competitivitãþii micii gospodãri þãrãneºti care produce
prioritar pentru autoconsum, în cazul generalizãrii ei pe spaþii întinse,
reduce ºansele integrãrii agriculturii în economia de piaþã. Desigur,
problema trebuie abordatã diferenþiat pe zone de relief ºi în limitele
necesitãþii autoaprovizionãrii cu produse agricole a locuitorilor satelor, o
lungã perioadã de timp.

Costul ridicat al privatizãrii agriculturii, determinat de fãrãmiþarea
pãmânturilor, lipsa posibilitãþilor de protejare economicã socialã a
milioanelor de mici agricultori ºi de susþinere prin investiþii substanþiale a
structurilor moderne de prelucrare ºi marketing, reduc ºansele rezovãrii
problemei agrare în plan economic ºi au impact negativ asupra mediului. O
gospodãrie de pânã 10 ha nu poate asigura, în condiþiile accentuãrii
“foarfecelui preþurilor”, venituri satisfãcãtoare unei familii de agricultori. La
nivel naþional, un astfel de model de agriculturã ar determina adâncirea
decalajelor de productivitate faþã de þãrile dezvoltate ºi ne-ar îndepãrta de
standardele vest-europene, de care vrem sã ne apropiem.

Scopul descentralizãrii proprietãþii prin privatizare este, în toate þãrile
lumii, eficienþa economicã. Fãrã eficienþã procesul de privatizare nu creazã
cadrul necesar unei economi de piaþã dezvoltate, în cazul nostru putând
prelungi criza de subproducþie. Pe termen lung, în condiþiile lipsei unor
mãsuri de susþinerea a agriculturii în vederea ajustãrii structurilor sociale ºi
de producþie, sub acþiunea legilor pieþei, micile gospodãri þãrãneºti se
ruineazã în procesul dureros de formare a dimensiunilor viabile. Un
asemenea proces este nu numai de duratã ci ºi ineficient în cazul în care s-
ar desfinþa unitãþi agricole moderne sub raport tehnic ºi organizatoric,
urmând ca terenurile sã fie parcelate. Fãrâmiþarea terenurilor actualelor
cooperative agricole din zonele de ºes, a unitãþilor cooperatiste viticole,
pomicole ºi în unele cazuri zootehnice poate crea situaþii dramatice pentru
securitatea alimentarã a þãrii, o bunã perioadã de timp, sectorul public
neputând asigura necesarul de alimente al populaþiei urbane, pânã la
constituirea unei structuri agrare moderne, de tip familial.

România se aflã în faþa unor procese care diferã, prin modalitãþile de
creare a structurilor agrare private, de cele specifice þãrilor vest-europene
dupã reformele agrare care au lichidat rãmãºiþele feudale ºi au deschis
drumul integrãrii agriculturii în economia de piaþã. Menþionãm cã ºi azi, în
ciuda tendinþelor de liberalizare a pieþelor, agricultura acestor þãri este
subvenþionatã ºi sustrasã astfel tensiunilor pieþei.

Pe baza prevederilor legilor asocierii, arendei ºi a altor legi care
asigurã cadrul juridic ºi instituþional al noilor structuri agrare pot apare forme
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variate de exploatare a pãmântului ºi de organizare economicã a
agricultorilor. În acest sens este importantã folosirea avantajelor actualei
comasãri a terenurilor, care asigurã utilizarea bazei tehnico-materiale
existente ºi potenþialul managerial al specialiºtilor în acest scop
diversificarea teritorialã a formelor de exploatare a pãmântului constituie, în
aceastã fazã, o cale de creare a premiselor organizãrii economice prin
asociere ºi cooperare în producþie, aprovizionare ºi desfacere, pe baza
libertãþii de opþiune a þãrãnimii. Organizarea economicã modernã a
agricultorilor, mai ales din fermele de ºes, rãmâne nu numai singura
alternativã pentru modernizarea tehnicã ºi tehnologicã, dar ºi modalitatea
de apãrare a lor de tensiunile pieþei.

Cooperarea prin asociere liberã, în condiþiile proprietãþii private, nu
are acelaºi conþinut cu formele de organizare impuse agricultorilor în
economia de comandã. Diversificarea cooperãrii tuturor formelor ºi tipurilor
de exploataþii agricole private cu societãþile comerciale din amonte ºi aval
de agriculturã ºi cu societãþile agricole dezvoltã mediul concurenþial ºi
creazã ºansele aºezãrii structurilor agrare pe fundamentele economiei de
piaþã. Atât în cazul zonelor unde se organizeazã asociaþii ºi societãþi
agricole, cât ºi în zonele în care predominã gospodãriile þãrãneºti,
orientarea cãtre structuri moderne de producþie ºi marketing este o
necesitate economicã ºi socialã. Într-o altã fazã a aplicãrii Legii fondului
funciar urmeazã ca prin intermediul pieþei funciare, sã se realizeze
transferul proprietãþii între agenþii economici privaþi ºi între domeniul public
ºi privat. Selecþia gospodãriilor þãrãneºti viabile ºi transformarea lor în ferme
familiare moderne va avea loc prin intermediul deschiderii pieþei funciare.
Dar acest proces necesitã capital ºi promovarea concurenþei loiale, bazatã
pe preþuri normale. Vânzarea-cumpãrarea pãmântului ridicã cumpãrarea
pãmântului ridicã probleme complicate, legate de limitarea speculei cu
terenuri, de facilitatea accesului la pãmânt a celor care îl pot munci, de
limitare a monopolului statului. Prevederile legii fondului funciar privind limita
de 100 ha care le poate achiziþiona un proprietar particular, amenzile pentru
terenurile nelucrate ºi alte restricþii care privesc abandonarea sau
degradarea terenurilor sunt o bazã pentru stabilizarea structurilor agrare.
Dar întregul proces trebuie organizat ºi sprijinit, urmãrindu-se stimularea pe
cãi economice a creºterii ofertei agricole ºi realizarea unor costuri
individuale competitive în vederea asigurãrii unor venituri garantate ºi a
stabilizãrii preþurilor produselor agricole.

Implicaþiile negative ale aplicãrii fondului funciar necesitã corectarea
neajunsurilor care ar putea destabiliza producþia pe termen scurt ºi ar
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prelungi criza de subproducþie. Din pãcate nu mai este posibilã anularea
unor prevederi care, în mod nerealist, favorizeazã pe unii foºti proprietari ºi
mai ales pe moºtenitorii lor care, în majoritate, au surse de venituri stabile
din activitãþi neagricole. Soluþiile necesare pentru prima etapã a aplicãrii
Legii trebuie sã punã în valoare posibilitãþile de organizare pe baze private a
asociaþiilor ºi societãþilor agricole în zonele de ºes ºi acolo unde agricultorii
doresc ºi în zonele de deal pentru a stopa exodul noilor dezmoºteniþi care
formeazã o parte însemnatã a forþei de muncã active. Necunoaºterea de
cãtre þãrani a ansamblului legislaþiei privind economia agricolã, în special a
legilor impozitului agricol, contractelor, pensiilor etc. Îngreuneazã acest
proces ºi incitã la dezorganizarea unor unitãþi moderne, la degradarea sau
subevaluarea patrimoniului creat cu eforturi mari. Neajunsurile Legii
adoptate de Parlament ºi neimplicarea majorã a unor factori decizionali
locali sau a specialiºtilor a condus, în unele comune, la opþiuni care
determinã fãrâmiþarea exageratã a terenurilor ºi nedreptãþirea cooperatorilor
care au fost proprietari înainte de cooperativizare. Lipsa unui concept global
coerent cu privire la viitorul agriculturii prelungirea exageratã a termenului
de elaborare ºi aplicare a Legii fondului funciar ºi necorelarea ei cu
ansamblul legislaþiei legate de formele de organizare, insuficienta
consultare a þãrãnimii active ºi a specialiºtilor ºi slaba lor informare sunt
dãunãtoare rezolvãrii problemei agrare în favoarea þãrii ºi a agricultorilor.

În aceastã situaþie este imperios necesarã implicarea guvernului ºi a
organismelor agricole în formarea unei politici agricole care sã ne asigure
deschiderile necesare cãtre comunitatea internaþionalã, în condiþii de
competitivitate ºi nu de dependenþã alimentarã. Elaborarea unor programe
de dezvoltare a agriculturii pe domenii ºi produse ºi de adaptare la
exigenþele economiei de piaþã este cu atât mai necesarã cu cât procesul în
curs are efecte vãdit îngrijorãtoare în ceea ce priveºte funcþia principalã a
unitãþii agricole – producerea produselor vegetale ºi animale – cu efecte
negative pentru industriile alimentare. Agricultura în ansamblul ei, dar mai
ales noii proprietari, particulari sau asociaþi, necesitã sprijin ºi protecþie
specialã. Intervenþiile statului se impun cu necesitate în organizarea unui
sistem agroalimentar modern, în care sã se asigure integrarea producþiei
agricole cu preluarea ºi comercializarea produselor, în mod diferenþiat ºi
corelat în teritoriu cu noile structuri de proprietate. Creditele avantajoase
pentru investiþii în aceste activitãþi ºi orientarea prin pârghii economice a
organizãrii agricultorilor ºi a cooperãrii pe întregul lanþ agroalimentar sunt
vitale pentru rezolvarea de fond a problemei agrare în România, în consens
cu evoluþiile care au loc pe plan european.
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Semnarea Acordului de comerþ ºi cooperare comercialã ºi economicã
între România ºi CEE, care a intrat în vigoare de la 1 mai a.c., se
concretizeazã pentru agricultura ºi industria noastrã alimentarã în
posibilitatea orientãrii spre export a unor mari cantitãþi de produse, în
condiþii dintre cele mai avantajoase, întrucât sunt eliminate toate restricþiile
cantitative discriminatorii, pe care CEE le aplica la exporturile româneºti.

Acest cadru fiind fixat, sã vedem ce probleme se ridicã, în viitorul
apropiat ºi mai îndepãrtat, la exportul de produse agroalimentare în CEE ºi
ce mãsuri ar fi absolut necesare la nivelul producþiei, astfel încât
dezvoltarea comerþului sã constituie un prim pas în drumul spre asociere ºi
apoi aderare la CEE.

1. Producþia româneascã va fi capabilã sã furnizeze
mari cantitãþi pentru export în CEE?

Transformãrile fundamentale ce au loc în agricultura României în
perioada de tranziþie spre economia de piaþã creazã premisele unei creºteri
accelerate a producþiei agricole, care ar putea asigura disponibilitãþi
suficiente pentru acoperirea necesarului de consum al populaþiei ºi
excedente orientate spre export.

Existã deja unii factori cerþi ce pot contribui la creºterea productivitãþii
în agriculturã ºi implicit a producþiei agricole: stimularea muncii ca urmare a
privatizãrii (în baza Legii fondului funciar), liberalizarea pieþei agricole ºi
majorarea preþurilor de achiziþie ale statului, desfinþarea planificãrii
centralizate.

Totodatã existã dificultãþi de ordin financiar în implementarea efectivã
a altor factori de mare importanþã pentru sporirea productivitãþii: facilitãþi de
creditare pentru fermieri; subvenþionarea factorilor de producþie din
agriculturã care ar putea determina intensivizarea agriculturii; îmbunãtãþiri în
logistica infrastructurii ce ar contribui la reducerea pierderilor de recoltã.
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Pânã când aceºti factori vor deveni efectivi va mai trece ceva timp,
dar pânã atunci este necesar ca tot ceea ce vom face sã contribuie treptat
la realizarea scopului nostru, de integrare în agricultura europeanã, în
concordanþã cu orientãrile acesteia.

Specialiºtii de la Banca Mondialã, referindu-se în general la
schimbãrile ce au loc în agricultura þãrilor est-europene, aratã cã “dacã
climatul politic ºi economic permite nu existã un motiv fundamental pentru
ca agricultura acestor þãri sã nu se dezvolte, productivitatea putându-se
apropia de nivelurile actuale ridicate obþinute în þãrile vest-europene”.

2. Poate constitui Piaþa Comunã un debuºeu real pentru produsele
agroalimentare româneºti? În ce condiþii ºi pentru care produse?

Pentru a putea rãspunde la aceste întrebãri este necesarã o scurtã
trecere în revistã a situaþiei actuale ºi de perspectivã din agricultura
comunitarã.

a) În prezent, agricultura este încã una din componentele principale
ale societãþii rurale comunitare, dar ea nu mai joacã un rol economic
dominant. Populaþia ocupatã în agricultura celor 12 þãri membre a scãzut de
la 11% în 1975 la cca. 8% la sfârºitul anilor 1980. (Din cele 166 de regiuni
ale CEE existã numai 10 – în Grecia, Italia, Spania – în care forþa de muncã
din agriculturã reprezintã 30% din forþa de muncã activã). Contribuþia
agriculturii la formarea PIB este de 3,4%, neexistând nici o regiune în care
agricultura sã genereze mai mult de o treime din totalul valorii adãugate.
Rolul mai puþin proieminent al agriculturii, evidenþiat de datele menþionate,
reflectã schimbãrile majore din economia ruralã a CEE intervenite dupã anii
1950, ce au inclus restructurarea ridicatã a agriculturii ºi dezvoltarea altor
activitãþi economice în amonte ºi în aval de agriculturã, precum ºi în alte
ramuri.

Procesul de restructurare ºi de aplicare a noilor tehnici ºi tehnologii
au condus la un grad ridicat de modernizare a agriculturii ºi de intensificare
a producþiei, la creºterea productivitãþii muncii ºi îmbunãtãþirea notabilã a
veniturilor fermierilor.

Din aceste elemente, rezultã o primã direcþie de orientare pentru
România: creºterea productivitãþii muncii în agriculturã, pe baza adoptãrii pe
scarã largã a elementelor de progres tehnic, concomitent cu dezvoltarea
sferei serviciilor pentru agriculturã, ce ar putea absorbi o mai mare parte a
forþei de muncã active.
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Speranþa absorbþiei forþei de muncã în mediu rural este deci, din
punctul nostru de vedere, în sfera serviciilor pentru agriculturã ºi nu în
agriculturã propriu-zis.

O caracteristicã importantã a agriculturii comunitare o constituie
creºterea treptatã a sprijinului agricol. Dupã 1976, transferul total din toate
sursele (bugetul CEE, bugetele guvernamentale, FEOGA, transfer de la
consumator prin sistemul preþurilor interne) spre agricultura CEE a variat
între 57mii -73 mii mil. ECU/an, echivalentul a 60% din valoarea adãugatã a
sectorului.

De menþionat cã norma de sprijin prin preþurile produselor agricole a
fost stabilitã în funcþie de “ferma familialã eficientã” direct proporþional cu
nivelul producþiei. Efectele sprijinului agricol s-au concretizat pe de o parte
în creºterea continuã a producþiei agricole (într-un ritm mediu anual de 2%),
iar pe de altã parte în tendinþa de concentrate tot mai mare a fermelor (24%
din ferme furnizeazã 70% din producþia agricolã, în condiþiile în care
acestea, primele ca mãrime, primesc 70% din sprijinul bugetar, adicã 9700
ECU/an, în timp ce restul de fermieri primesc 1100 ECU/fermã/an ).

Rezultã o a doua direcþie de orientare pentru România: necesitatea
subvenþionãrii agriculturii româneºti (de la buget ºi prin sistemul de preþuri),
concomitent cu stimularea concentrãrii fermelor, indiferent de forma de
proprietate asupra pãmântului prin diferite tipuri de asociaþii), astfel încât
sprijinul acordat în funcþie de nivelul producþiei sã fie substanþial ºi sã
conducã în mod eficient la creºterea producþiei totale.

Creºterea producþiei agricole în CEE a devansat ritmul de creºtere a
cererii interne, astfel încât pentru multe produse nu s-a ajuns numai la
autoaprovizionare, ci ºi la excedente cu caracter structural care în ultimii ani
au devenit tot mai costisitoare ºi tot mai greu de suportat pentru þãrile
membre. Ca urmare s-au fãcut eforturi în direcþia limitãrii creºterii producþiei
agricole atât prin politica de diminuare a preþurilor la fermieri, cât ºi prin
ajustãri structurale ale agriculturii.

b) perspective ale cererii ºi producþiei agroalimentare în CEE
Documentele comisiei CEE aratã cã pentru produsele agricole

tradiþionale piaþa va fi saturatã, existând puþine sectoare promiþãtoare, în
expansiune, cum ar fi produsele naturale, obþinute în baza agriculturii
organice, produse dietetice, produse de calitate superioarã din zonele
delimitate, produse de muncã cu origini garantate. Ca urmare a saturãrii
cererii de consum ºi a necesitãþii de a se controla excedentele viitorul
producþiei agricole comunitare nu va mai fi privit în termeni cantitativi, ci
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calitativi. Aceastã tendinþã pare satisfãcãtoare atât pentru producãtori ce
obþin preþuri mai mari în schimbul concentrãrii asupra calitãþii, cât ºi pentru
consumatori, ce pot cumpãra produse de înaltã calitate realizate prin
metode de producþie ºi cu origini garantate.

Pe plan tehnologic se preliminã progresul biotehnologiei ºi
automatizarea proceselor tehnologice (robotica agricolã), atât în cultivarea
pãmântului ºi a tratamentelor acestora, cât ºi la creºterea animalelor.
Tehnologia disponibilã a roboticii tradiþionale (manipulator, braþe articulate)
ºi a roboticii avansate (sensori multiplii, componente electronice,
computere) vor constitui mijloace atât pentru creºterea randamentului cât ºi
pentru raþionalizarea producþiei în CEE.

Rezultã cã în România este necesarã orientarea treptatã ºi în cât mai
mare mãsurã, spre acelaºi elemente de creºtere a productivitãþii în
agriculturã ºi de structurare a producþiei destinate exportului, în primul rând
dupã criterii calitative solicitate în CEE: produse cu denumire de origine
controlatã, produse “de regiune”, produse de marcã, produse de înaltã
calitate produse realizate prin metode speciale – creºterea liberã a
materialelor ºi cultura organicã pentru care preþurile obtinabile sunt mult mai
mari decât în cazul produselor tradiþionale. O asemenea orientare a
producþiei româneºti destinate exportului în CEE este susþinutã ºi de
studierea balanþei produselor agroalimentare din CEE, din care rezultã o
complementaritate redusã cu agricultura româneascã, produsele deficitare
în CEE fiind în numãr scãzut (în special cele de origine animalã): porumb,
fructe proaspete ºi deshidratate, miere, uleiuri ºi grãsimi vegetale, animale,
carne de ovine). Într-o primã etapã, exportul românesc ar putea fi structurat
pe aceste produse.

3. Ce impact va avea crearea Pieþei Unice asupra þãrilor terþe
în general ºi a României în special? Cum pot fi produsele

româneºti competitive din punct de vedere calitativ?

Piatra de hotar pentru integrarea economicã completã a þãrilor
membre CEE o constituie în anul 1992 (sau anii urmãtori, urmãtori dupã
unele opinii mai pesimiste), când se va realiza Piaþa Unicã Europeanã. În
acest sens, Piaþa Comunã planificã perfecþionarea pieþei interne în vederea
unei liberalizãri complete, ce va crea condiþii de miºcare liberã a populaþiei,
a bunurilor, serviciilor ºi capitalului între þãrile membre.
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Specialiºtii occidentali de piaþã opineazã cã integrarea completã a
þãrilor membre CEE trebuie sã gãseascã pregãtite ºi þãrile terþe ce doresc
sã exporte, întrucât discuþiile actuale dintre þãrile comunitare se referã ºi la
solicitarea unor condiþii tehnice identice sau echivalente produselor
provenind din þãrile terþe, denumitã “cerinþã de reciprocitate”.

Standardele sanitar veterinare la produsele agroalimentare realizate
în piaþa comunã variazã deocamdatã, deºi existã o anumitã armonizare,
necesarã facilitãrii schimburilor intracomunitarã. Specialiºtii de la
Departamentul American al Agriculturii apreciazã cã Piaþa Unicã nu va
putea fi creatã într-un timp relativ scurt, datoritã disparitãþilor de ordin
ºtiinþific, tehnic ºi administrativ ce mai existã încã între þãrile membre.
Portugalia ºi Grecia, de exemplu, nu pot în prezent sã se alinieze perfect la
standardele ºi cerinþele pieþei vest germane. Se pare cã problema este
numai de timp, pentru cã miºcarea spre unificarea standardelor, element
cheie în integrarea economicã europeanã este certã. În plus, încercarea de
a unifica ºi întãri standardele de ambalare ºi marcare va crea ºi obstacole
suplimentare exportului þãrilor terþe.

În ceea ce priveºte standardele sanitar veterinare ºi de calitate ce se
armonizeazã între þãrile membre, fiind solicitate ºi þãrile terþe se poate
spune cã acestea sunt în general cunoscute producãtorilor români din
sectorul de stat, dar în foarte micã mãsurã sau de loc producãtorilor privaþi.
Se impune deci, o acþiune de difuzare a normelor tehnico-calitative
armonizate în piaþa unicã, care sã fie la îndemâna oricãrui producãtor
agricol ce vrea sã-ºi orienteze o parte a producþiei spre export.

Întrucât normele sanitare impuse la principalele produse agro-
alimentare – legume, fructe, carne, lactate, bãuturi – se referã la conþinutul
maxim de reziduuri de pesticide, se impune o orientare sporitã a producþiei
româneºti destinate exportului spre culturi biologice, pentru care cererea pe
Piaþa Unicã se va majora, iar preþurile optenabile vor continua sã fie
superioare prodeselor “normale” aceastã tendinþã ar trebui sã încurajeze pe
fermierul român care, practicând pe unele loturi agricultura organicã lipsitã
de îngrãºãminte chimice ºi pesticide, cu o productivitate mult mai scãzutã
decât în cazul agriculturii intensive (de chiar peste 30%) ºi, deci o producþie
mai micã, ar putea obþine venituri chiar mai mari pe unitatea de teren,
datoritã diferenþei sensibile de preþ în avantajul produselor biologice.
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4. Vor fi competitive produsele româneºti
din punct de vedere a preþurilor?

Dificultãþile actuale cu care se confruntã agricultura ºi industria
alimentarã în România, legate de echipamente insuficiente ºi depãºite,
tehnologii rãmase în urmã, infrastructurã învechitã, necorespunzãtoare,
capital insuficient, strategii de marketing nedezvoltate, calitatea produselor
mult sub standardele vestice conduc la concluzia cã produsele agro-
alimentare nu sunt competitive în prezent. De sigur, acest tablou nu pare
prea optimist, mai ales dacã îl corelãm cu aprecierile care au fost exprimate
la reuniunea miniºtrilor agriculturii din CEE (24-25martie 1991) referitoare la
costurile integrãrii în politica agricolã a CEE a unei alte þãri foste socialiste –
RDG; 1,3 miliarde ECU în 1991 ºi 1,45 mild. ECU în 1992.

Desigur, pentru noi termenul nu este atât de presant, aºa încât
cheltuielile necesare se vor distribui pe o perioadã mai lungã, dar
importante sunt de cunoscut direcþiile de orientare. Astfel, având în vedere
cã aplicarea pe scarã mai largã a biotehnologiei în Piaþa Unicã va contribui
la sporirea eficienþei produselor agroalimentare din zonã ºi la creºterea
competitivitãþii în continuare a acestora, atât în interior cât ºi pe piaþa
internaþionalã, este necesar ca România sã-ºi orienteze de pe acum
procesele de producþie spre acel element de creºtere a competitivitãþii –
biotehnologia, concomitent cu mecanizarea ºi automatizarea produselor
tehnologice.

Pentru agricultura României ºi îmbunãtãþirea competitivitãþii pe plan
internaþional deosebit de importante vor fi subvenþiile, în special la nivelul
factorilor de producþie. Subvenþiile trebuie stabilite cu multã grijã întrucât
ajustãrile din agriculturã ºi industria alimentarã sunt mai dificile, dar tot atât
de promiþãtoare ca ºi în alte sectoare economice. Mai mult, trebuie avut în
vedere în privinþa competitivitãþii preþurilor cã: deºi CEE va reduce treptat
subvenþiile alocate producþiei (în urma negocierilor din cadrul Rundei
Uruguay), va continua subvenþionarea exportului, prin aplicarea sistemului
de restituiri la export. Prin acest sistem, când preþul de pe piaþa
internaþionalã este mai mic decât în CEE, exportatorii primesc diferenþe de
preþ, astfel încât ei sunt stimulaþi sã opereze pe piaþa internaþionalã.

5. Ce paºi concreþi trebuie fãcuþi pentru a adera în final la CEE?

Integrarea în economia europeanã o dorim numai noi, dar o
sugereazã ca posibilã ºi Comisia CEE care considerã cã prima treaptã pe
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drumul lãrgirii CEE, care sã cuprindã ºi þãrile est-europene, o constituie
încheierea Acordurilor de asociere, (Europe Agreements) imediat ce se vor
înregistra progrese evidente în procesul de reformã politice ºi economice.
Din experienþa Greciei, Spaniei, Portugaliei, “ultimele venite în CEE” rezultã
cã, în catul unei aderãri a României la CEE este necesarã parcurgerea unor
etape obligatorii.

− afirmarea în scris a intenþiei de aderare, prin acord de asociere;
− negocierea condiþiilor de aderare, dupã acceptarea cererii de cãtre

Consiliu Ministerial al CEE ºi, de cãtre Parlamentul european
(aceastã perioadã poate dura 5-8 ani);

− momentul aderãrii, cu o perioadã de tranziþie (7-10 ani), în funcþie
de nivelul de dezvoltare generalã ºi sectorialã a þãrii.

6. Ce obligaþii ºi ce avantaje ar avea þara noastrã în cazul aderãrii?

România va trebui sã accepte politica agricolã comunitarã, care are
ca scop asigurarea într-o mãsurã cât mai mare a necesarului de produse
agricole ale þãrilor membre, în condiþii de preþ ºi calitate competitive,
ridicarea nivelului de viaþã în mediul rural. Deciziile majore în domeniul
agricol se iau de cãtre consiliul miniºtrilor agriculturii (þãrilor membre),
Comisia CEE rãspunzând de implementarea acestora.

România va trebui sã adopte sistemul comun de preþuri agricole, care
garanteazã producãtorilor preþuri minime, asigurându-se în acest fel venituri
sigure ºi stabile în termeni reali, la nivelul mediei lucrãtorilor din industrie.

România va beneficia de o asistenþã financiarã sporitã pentru
agriculturã (prin sprijin de la bugetul CEE; din Fondul European de
Orientare ºi Garantare; sprijin de la bugetul României pentru cercetarea
ºtiinþificã, servicii de asistenþã, pentru infrastructurã, concesii în privinþa
costurilor unor factori industriali necesari producþiei agricole; sprijin prin
transferul de la consumatori, în baza sistemului de preþuri interne ce sunt
menþinute peste nivelul preþurilor internaþionale). În prezent, aºa cum am
mai menþionat, gradul efectiv de protecþie a agriculturii comunitare (din toate
sursele) se situeazã la un nivel mediu echivalent cu 60% din valoarea
adãugatã a sectorului.

Ca rezultat al stimulentelor primite, România va avea posibilitatea
introducerii în mai mare mãsurã a elementelor de progres tehnic în
agriculturã (mecanizare, noi tehnici de reproducþie la animale, furaje
combinate, îngrãºãminte minerale, protecþia chimicã a culturilor) ºi de
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majorare a producþiei agricole destinate acoperirii consumului intern ºi
exportului.

Structura producþiei agricole din România va þine cont de necesitãþile
interne, stimulându-se în acelaºi timp producþia unor produse deficitare la
nivel CEE: porumb, orz, uleiuri vegetale, carne ovine – caprine, fructe
proaspete, congelate, deshidratate. Aceastã orientare nu va exclude
posibilitatea unei diversificãri a exportului României în þãrile membre CEE,
care este o zonã mare importatoare ce asigurã în acest fel nu numai
necesarul de consum al populaþiei, ci ºi o mare varietate de produse ºi
mãrci pentru consumatori. Ca urmare, nu se va mai pune problema
complementaritãþii agriculturii româneºti cu cea a CEE, ci a realizãrii de
produse de înalte calitate, aliniate la standardele CEE, precum: brânzeturi,
vinuri, produse din carne, legume, tutun brut de calitate, necesar la
amestecuri pentru þigarete, seminþe de înaltã calitate, material sãditor pomi-
viticol. În afara acestor obligaþii ºi avantaje dorim sã mai menþionãm unele
elemente ce ar putea constitui dezavantaje pentru þara noastrã, în
eventualitatea aderãrii la CEE ºi anume:

1. Cu excepþia Legii Fondului Funciar prin care se acordã titluri de
proprietate asupra terenurilor agricole, cea mai mare parte a
legislaþiilor agricole va fi aliniatã legislaþie comunitarã (provenind
chiar de la instituþiile comunitare), în baza principiului “primatului
dreptului comunitar asupra celui naþional”

2. Va spori gradul de dependenþã – faþã de PC, care poate defavoriza
anumite categorii de producãtori.

3. România va trebui sã accepte unele schimbãri în structura
culturilor (ca de exemplu restrângerea unor suprafeþe cultivate cu
viþã de vie ), în funcþie de supra/sub oferta pe piaþa comunitarã.

4. Pornind de la faptul cã media populaþiei ocupate în agricultura
CEE (cu excepþiile menþionate) este de 8% din totalul forþei de
muncã active, vor trebui gãsite soluþii pentru absorbirea populaþiei
din mediul rural, care nu va putea face faþã condiþiilor concurenþiale
din agriculturã.

5. ca urmare a investiþiilor pentru modernizarea bazei
tehnicomateriale ºi pentru dezvoltarea unei infrastructuri capabile
sã se alinieze condiþiilor din CEE vor creºte rapid costurile de
producþie.
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6. majorarea costurilor de producþie, a preþurilor de desfacere,
precum ºi majorarea vaniturilor agricole vor favoriza intensificarea
presiunilor inflaþioniste ºi creºterea costului vieþii.

Aceste dezavantaje le-am enumerat nu pentru a descuraja orientarea
noastrã spre o integrare europeanã, ci pentru a se asigura o transparenþã
totalã, o cunoaºtere a tuturor elementelor ºi consecinþelor, astfel încât
deciziile sã le luãm în deplinã cunoºtinþã de cauzã.
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ECONOMIA AGROALIMENTARÃ CONCEPTE,
STRUCTURI, PERSPECTIVE

Dinu GAVRILESCU, director adjunct, coordonator de program,
Institutul de Economie Agrarã

Transformãrile structurale ale societãþii româneºti în general, ale
economiei în special, impun o abordare sistemicã ºi o clarificare pe plan
teoretic ºi conceptual a unui domeniu nou ºi din cele mai dinamice ale
economiei naþionale “economia agroalimentarã”.

Aprofundarea pe planul cercetãrii economice a acestui domeniu se
profileazã astfel ca o prioritate pentru urmãtorii ani.

Este evident de la bun început faptul cã situaþia nou creatã de
abandonare a sistemului totalitar, etatizat ºi centralizat, conferã experienþã
internaþionale atât pe planul realitãþii economice cât ºi al gândirii teoretice
calitatea de sursã de referinþã.

Conturarea direcþiei de dezvoltare a economiei României a impus
abordarea subiectelor legate de fundamentarea deciziilor strategice de
cercetare economicã agrarã atestând necesitatea ca cercetarea economicã
sã aibã o poziþie autenticã de autoare a unor soluþii economice ºi nu de
justificare sau apologizare.

În cazul nostru, dezvoltarea cercetãrii impune o competenþã
profesionalã de rang înalt, care este condiþia sinequanon a calificãrii ºi care
decide intrarea-debarasatã de dogme- în cercul gândirii economice
avansate contemporane.

1. Definirea domeniului economiei agroalimentare este încã
controversatã, în þarã fiind acceptatã în forma de filierã agroalimentarã, lanþ
agroalimentar, sector agroalimentar sau alte forme de regulã de sorginte
tehnologicã sau administrativã.

Sfera de cuprindere a conceptului de economie agroalimentarã pe
care v-o sugerãm o reprezintã “totalitatea activitãþilor economice care
urmãresc producerea ºi desfacerea alimentelor consumatorului, modul lor
de organizare ºi instituþionalizare la nivelul unui perimetru economic
determinat”.

Aceastã economie (fig. 1) înglobeazã agricultura ºi prelucrarea
industrial-alimentarã, activitãþi cu un pronunþat caracter productiv, unitãþile
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care furnizeazã mijloace de producþie, activând în amontele acestora,
precum ºi evantaiul extrem de diversificat al serviciilor, care însoþesc aceste
activitãþi manifestându-se însã mai concentrat ºi distinct în sfera distribuþiei.

Activitãþile de tip agroalimentar desfãºurate în perimetre distincte în
unele cazuri sub incidenþa unui proces decizional concentrat ºi a unui
sistem contractual au un caracter accentuat director. Acestea urmãresc de
regulã întreg procesul de producþie ºi distribuþie a unui produs sau grupe de
produse, fiind cunoscute ca procese de “integrare agroalimentarã”.

2. Evoluþia istoricã a demarat prin cristalizarea domeniului ca
perimetru distinct ºi a avut loc în condiþiile conjuncturale ale dezvoltãrii fãrã
precedent a:

− tehnologilor de prelucrare alimentarã;
− tehnologiile de conservare din care deshidratarea, lanþul frigului ºi

conservarea sub vacuum sau gaze inerte, sunt principalele direcþii;
− generalizãrii, informatizãrii unor activitãþi complexe.
Evoluþia a avut ca principal catalizator o puternicã presiune a cererii

legatã direct de creºterea puterii de cumpãrare, care a împins preferinþele
consumatorilor spre sfera produselor alimentare de calitate, cu un grad
ridicat de prelucrare, pretabile la pãstrare mai îndelungatã ºi la o preparare
rapidã ºi comodã a mesei.

Aceastã evoluþiei care a înregistrat ritmuri rapide de creºtere, s-a
dezvoltat în contextul general al progresului economic ºi al creºterii
productivitãþii muncii.

Concentrãrile tehnologice ºi organizatorice urmãrind stabilirea
controlului asupra unui produs, s-au evidenþiat puternic la începutul
deceniului 6 în SUA unde au avut loc primele manifestãri de amploare în
acest sens, în condiþiile unei expansiuni industriale fãrã precedent favorizate
de lãrgirea pieþei interne ºi celei internaþionale.

Ulterior procese asemãnãtoare au avut loc în Europa occidentalã
unde lideri au fost Regatul Unit al Marii Britanii ºi Confederaþia Elveþiei.

Concentrãrile manifestate iniþial sub forma integrãrii în sfera
produselor lactate ºi a cãrnii de pasãre sau dezvoltat ulterior pentru o gamã
largã de produse alimentare. S-a ajuns în prezent ca producþia de alimente
sã traverseze filiere agroalimentare ºi în principal de industrializare în
sisteme organizate integrat pentru 90% din produse în SUA ºi peste 70% în
Franþa, procesul fiind încã în creºtere.

Procesul de capitalizare intensã a sferei agroalimentare s-a impus ca
trãsãturã majorã a economiilor dezvoltate. În aceste condiþii au apãrut
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fenomene noi în sfera consumurilor, favorizând apariþia marilor concerne
naþionale ºi multinaþionale care concentreazã capital ºi tehnologie ºi devin
centre de control ºi decizie în sfera agroalimentarã.

A avut loc un proces rapid de internaþionalizare a producþiei ºi
consumului, rata creºterii schimburilor internaþionale cu produse alimentare
depãºind în perioada post-belicã de cca. 2 ori rata creºterii producþiei.

Acest aspect este relevant în cazul multinaþionalelor care sunt
principalul vehicul. Astfel, Nestie realizeazã 95% din cifra de afaceri în alte
15 þãri decât cea de origine ºi Unilever 70% în alte 55 de þãri. Cifra de
afaceri a primelor 100 de multinaþionale din lume – 300 mild. dolari – este
comparabilã cu bugetul Canadei. Din aceste firme, 45 sunt din SUA, 22 din
Marea Britanie ºi 12 din Japonia, controlând 23% din producþia mondialã ºi
33% din comerþ dominând piaþa ºi impunând regula.

Concernul reprezintã uzual un conglomerat industrial compus dintr-un
nucleu solid de întreprinderi în proprietate deplinã având satelizate o reþea
de întreprinderi asociate sau cu capital mixt ºi risc partajat (Joint Venture).

Acest tip de reþea permite o elasticitate remarcabilã în condiþiile unei
largi dispersii a unitãþilor componente ºi unor dimensiuni de mari proporþii.
Domeniul de acþiune este larg, agenþii economici asociaþi fiind privaþi,
cooperatiºti sau de alte forme ºi având dimensiuni variabile.

Viabilitatea exploataþiei agricole familiale în faþa imaginii sufocante a
dirijismului ºi concentrãrii activitãþii agroalimentare este un element specific.
Deºi dimensiunile exploataþiei sunt în permanentã creºtere, în acest
domeniu având loc o continuã concentrare, exploataþia familialã în Europa
occidentalã este încã în medie de dimensiuni de 40 ori inferioarã fermelor
din fosta agriculturã socialistã a României.

În primul caz dimensiunea este condiþionatã tehnologic ºi de criterii de
eficienþã ºi funcþionând sub impulsul unei puternice motivaþii oneroase, iar în
cel de-al doilea a fost ridicatã la rang determinativ transformând astfel o
restricþie oarecare în obiectiv. Rezultatele din ambele cazuri sunt perfect
edificatoare asupra posibilei opþiuni.

3. Gândirea economicã. Influenþa gândirii economice asupra
dezvoltãrii agroalimentare s-a manifestat contradictoriu atât în plan
internaþional cât ºi naþional.

Pe plan internaþional, raportat la acest domeniu, masa publicaþiilor a
fost concentratã asupra aplicãrii teoriilor neoclasice, introducerii inovaþiei în
mediul rural ºi agriculturã în diferite analize socio-economice ºi în activitãþi
de extension. Spaniolii A. Cadenas ºi A. Fernandez au un studiu remarcabil
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în aceastã privinþã. Studii strãlucite au impus personalitãþi ca: A. Hicksean,
W. Ruttan ºi R. Hayami.

Figura nr. 1. Model martor agroalimentar

Sursa: (1,4).
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Existã în mod cert o întârziere în abordarea economiei agroalimentare
cu un accent deosebit în industriile agroalimentare. Deºi numãrul autorilor
este relativ redus, în acest domeniu s-au publicat adevãrate “tratate” de
cãtre L. Malassis ºi W. Smith Greig precum ºi de J. Tournier.

Se înregistreazã în prezent o tendinþã de reactivare a acestor
abordãri. Astfel, la Congresul Asociaþiei Economiºtilor Agrarieni de la Haga
din septembrie 1990, problema deºi a acoperit douã secþiuni ºi a
reprezentat circa 7% din comunicãri, s-a considerat insuficient tratatã.

Pe plan naþional lucrãrile de cercetare în acest domeniu, în special
cele realizate de E. Buciuman ºi S. Hartia au suportat – în cazul din urmã –
o fermã ºi “curajoasã” trecere în conservare la dispoziþia mai marilor
cercetãtori de economie agrarã de atunci, fãrã ca la nivelul unor astfel de
decizii sã se fi întâmplat vreo schimbare. În economie, dezvoltarea integrãrii
agroalimentare realizatã în anii 1968-1980 a fost ulterior frânatã ºi
dezamorsatã de o reacþie negativã, distructivã ºi voluntaristã a
conducãtorului unic.

Poziþia cea mai delicatã a cercetãrii economice ºi în speþã a celei
agroalimentare este cea în domeniul previzional.

Astfel, macromodelãrile de tipul celor realizate de Leontieff, rapoartele
Clubului de la Roma ºi alte demersuri nu au fost nici pe departe confirmate.

Este de menþionat faptul cã cercetarea previzionalã a beneficiat în
special dupã 1970 de aportul instrumental al matematicii, calculatorului. În
multe cazuri acestea au susþinut exactitatea ºi viteza de calcul extrapolând
imperfecþiunile de corelare –inerente macromodelãrii ºi în special
interacþiunii blocurilor mari ºi conducând la solidificarea erorii.

Pe acest plan realitatea economicã s-a dezvoltat în direcþii de multe
ori imprevizibile determinate de iniþiativa întreprinzãtorilor, tehnologiei ºi
capital.

Un argument greu de contestat îl reprezintã poziþia cercetãrii
economice, care practic nu avea pregãtite soluþii pentru tranziþia la
economia de piaþã.

4. Modele agroalimentare. Definirea unor astfel de modele în cazul
României ºi evaluarea procesului tranziþiei se impune pornind de la
realitatea economicã prezentã, perspectiva dezvoltãrii ºi configuraþia unor
modele agroalimentare dezvoltate considerate “modele martor”.

Un model martor agroalimentar dezvoltat se caracterizeazã prin
urmãtoarele:
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a) Valoarea adãugatã din industria alimentarã depãºeºte1 pe cea din
agriculturã, capital furnizat de industriile ºi serviciile din amontele
din amontele agriculturii devenind dominant.

b) Tendinþa accentuãrii consumului de masã, a creºterii gradului de
prelucrare al produselor ºi a condiþionãrii în masã a acestora
pentru o distribuþie modernã.

c) Tendinþa integrãrii complexului agroalimentar în economia
mondialã, dominanta componentelor industriale ºi de servicii prin
intermediul consumului intermediar.

d) Accentuarea integrãrii agriculturii în contextul celorlalte segmente
agroalimentare. Astfel în prezent 60-85% din producþia agricolã în
lume se industrializeazã.

e) Concentrarea capitalului prin procese de fuzionare ºi absorbþie a
micilor producãtori ºi distribuitori.2

f) Integrarea comerþului alimentar în reþeaua comerþului general.
g) Internaþionalizarea acceleratã a producþiei ºi consumului ºi

proliferarea marilor concerne naþionale ºi transnaþionale. Apariþia
supraconsumului relativ relativ ºi absolut.

Ca o particularitate a formãrii sferei agroalimentare se manifestã
opinia generalã care reclamã o infuzie de capital pentru deblocarea
mecanismelor de piaþã în modernizarea filierelor agroalimentare ºi cu
precãdere în sfera transformãrii ºi distribuþiei.

Problemele tranziþiei ridicã însã dificultãþi de mari proporþii.
5. Perspectiva economiei agroalimentare româneºti
Evaluãrile în condiþii de incertitudine aºa cum este de fapt tipicã o

atare întreprindere pentru scopul enunþat, se preteazã mai facil
comparaþiilor prin reprezentãri complexe legate de perioade îndelungate.

O astfel de comparaþie în cazul României conduce la definirea
calitativã a tranziþiei.

5.1. Caracterul tranziþiei.
Trendul dezvoltãrii multianuale a economiei agroalimentare prezentat

comparativ, evidenþiazã urmãtoarele: (figura nr. 2)

                                                          
1 De exemplu în SUA, fermele realizeazã numai o cincime din activitatea economicã

agroalimentarã. Peste 50% din aceastã activitate se realizeazã în reþeaua de
distribuþie, preparare ºi comercializare cu amãnuntul.

2 Concentrarea capitalului exprimat prin ponderea primelor 5 firme pe piaþa
agroalimentarã este de 71-74% în Marea Britanie, 55% în Canada, 63% în Germania,
50% în SUA (OCDE 1983).
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a) Potenþial de creºtere economicã pe toate palierele producþiei
agroalimentare.

b) Potenþialul mai accentuat, de creºtere pentru activitãþile din aval ºi
servicii.

c) Caracterul accentuat vertical al tranziþiei reprezintã circa 80% din
întregul potenþial de creºtere agroalimentarã.

Dificultãþile legate de destrãmarea sistemului totalitar sunt însã
majore. Astfel, în România ºi în alte þãri foste socialiste, în prezent tranziþiei,
la economia de piaþã, i se pregãteºte “conjunctural” un fundament
conceptual ºi o etapizare optimã. Lipseºte însã de regulã conturarea
precisã a obiectivului, la întrebarea: tranziþia cãtre ce?

Prezentãm în continuare unele ipoteze ale evoluþiei structurale în
economia agroalimentarã româneascã.

5. 2. Evoluþia structuralã.
Pe fondul previzibil al creºterii cererii ºi în special cãtre produse

superioare cu o prelucrare avansatã, economia agroalimentarã româneascã
va evolua cãtre urmãtoarele direcþii.

În producþia agricolã ºi anume la culturile de câmp ferma familialã de
mici dimensiuni (1-10 ha) cu un caracter parþial de autoconsum va pierde
din poziþie în cea mai mare parte, fãrã sã disparã, în favoarea fermei
comerciale care prin cumpãrãri ºi arendãri va exploata 10-150 ha având o
competitivitate relativã ºi o dimensiune tehnologicã convenabilã. Aceste
tipuri de exploataþii precum ºi cele cu alt profil vor coexista probabil cu
actualele societãþi comerciale, foste IAS.

În horticulturã, în general, ºi în legumiculturã, în special, exploataþia
familialã va deveni dominantã. În cazul viilor ºi livezilor vor coexista
exploataþiile familialã va deveni dominantã. În cazul viilor ºi livezilor vor
coexista exploataþiile familiale de 1-3 ha cu previzibilele ferme comerciale
de 330 ha, în paralel cu asociaþiile ºi fermele societãþilor comerciale.

În zootehnie, situaþia se va diferenþia accentuat pe specii.
În cazul taurinelor 30% din efective ºi în special la vaci de lapte vor

creºte în gospodãria personalã, având un caracter semicomercial, 50% în
ferme comerciale de dimensiuni mai mari de 3 capete ºi circa 20% în
societãþi comerciale sau asociaþii.

În cazul porcinelor, marile complexe care în prezent controleazã
jumãtate din producþia de carne vor evolua cãtre o dispersare teritorialã
dictatã de protecþia mediului în condiþiile menþinerii progresului economic.
La aceastã specie nivelul înalt de industrializare a producþiei va conduce la
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o altã structurã a exploataþiilor. Astfel, 30% din efective vor fi crescute în
gospodãria personalã pentru autoconsum, circa 15% în ferme comerciale ºi
55% în societãþi comerciale ºi alte forme asociative.

Figura nr.2. Participarea agriculturii în economia
agroalimentarã (ECU la 1 ha)

Sursa: (5, 1, 8, 10).
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În cazul ovinelor este de prevãzut în condiþiile unei scãderi masive a
interesului pentru aceastã specie, o creºtere în gospodãria individualã de
pânã la 40% din totalul efectivelor, o masivã dezvoltare a exploataþiilor
comerciale (100-700 capete) care vor acoperi circa 45% ºi o reducere
drasticã a efectivelor din societãþile comerciale (15%).

Industria alimentarã în condiþiile unei masive tehnologizãri se va
structura pe douã direcþii ºi anume: pe direcþia societãþilor comerciale ºi a
industriilor proprietate particularã asociate de regulã în cooperative.

În mod diferenþiat societãþile comerciale vor industrializa aproape în
totalitate sfecla de zahãr, oleaginoasele, bãuturile spirtoase ºi de vinificaþie,
în timp ce în cazul conservelor de legume, morãrit ºi panificaþie ºi parþial al
produselor lactate, se va manifesta un puternic ascendent al proprietãþii
individuale.

Importantele transformãri în sensul diversificãrii ºi privatizãrii vor fi
suportate de reþeaua de distribuþie, unde, pe mãsura majorãrii capitalului din
sfera comercialã, va penetra iniþiativa particularã organizând ºi controlând o
importantã parte.

Comerþul va fi probabil pentru sfera agroalimentarã privatizat în
proporþie de 90%. Întreg acest ansamblu, prezentat ca o ipotezã, va
funcþiona puternic condiþionat de gradul de acceptare a mecanismelor de
piaþã, politicilor economice practicate, infuzia de capital ºi tehnologie,
protecþionismul intern, mãsuri concrete de susþinere a producãtorilor ºi
protecþia consumatorilor ºi, în sfârºit, de dezvoltarea în ansamblu a
economiei ºi a creºterii puterii de cumpãrare a consumatorilor.
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