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1. CUVÂNT INTRODUCTIV
Revoluþia ºtiinþificã ºi tehnicã actualã caracterizatã prin implicaþii de
anvergurã asupra economiilor naþionale ºi relaþiilor economice
internaþionale, pe diferite orizonturi de timp, impune cu tot mai multã
acuitate detaºarea unei noi discipline ºtiinþifice în cadrul ºtiinþei economice
ºi anume aceea a economiei cercetãrii ºtiinþifice ºi a difuzãrii progresului
tehnic.
În prezentul modul vom încerca sã conturãm câteva aspecte
cardinale caracteristice pentru metodologia ºi practica proprii economiei
cercetãrii ºtiinþifice limitându-ne, în aceastã etapã a elaborãrii lucrãrii, la
problemele legate de forþa de muncã ºi finanþarea acestui domeniu de
activitate, punând accent deosebit pe experienþele þãrilor dezvoltate
coroborate prin prisma nevoilor economiei româneºti, în etapa actualã ºi în
perspectivã.
Situaþia moºtenitã în þara noastrã de la vechiul regim, în ceea ce
priveºte cercetarea ºtiinþificã ºi progresul tehnic, poartã pecetea unor tare
mai cuprinzãtoare ale economiei de tip totalitar printre care menþionãm:
centralismul excesiv impus unei reþele de unitãþi cu potenþial uman ridicat,
dar nestimulat în creaþia ºtiinþificã originalã; eficienþa scãzutã sau ineficienþa
cercetãrii ºtiinþifice româneºti, cauzatã în special de transformarea unor
unitãþi de cercetare în unitãþi preponderent miniproductive; slaba dotare
tehnicã, lipsa documentaþiei ºi a contactelor cu unitãþile de profil ºi
personalul de cercetare din alte þãri; absenþa unui regim de stimulare
materialã adecvat; neglijarea cercetãrii fundamentale; inexistenþa unei
metodologii de cuantificare a input-urilor ºi output-urilor cercetãrii ºtiinþifice
ºi a unei strategii specifice acesteia etc.
Deºi în vorbe se pleda pentru integrarea “cercetãrii cu producþia” –
idee în sine valoroasã, promovatã prin cãi adecvate în þãrile dezvoltate – în
realitate, între producþie ºi cercetare existau o serie de verigi birocratice ºi
factori despãrþitori care inhibau ºi contribuiau la prelungirea nepermis de
mare a duratei ciclului cercetare-producþie.
Inexistenþa unei abordãri selective între cercetarea fundamentalã ºi
cea aplicativã, impunerea fãrã discernãmânt a cerinþelor unei quasi-eficienþe
economice imediate pentru orice fel de cercetare au condus la o rupturã ºi o
divergenþã de interese între producãtorii ºi beneficiarii rezultatelor activitãþii
de cercetare, coroborate în final, au determinat o slabã diversificare
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sortimentalã a producþiei, realizarea unor produse cu performanþe tehnice ºi
calitative inferioare nivelurilor ºi standardelor existente pe plan mondial.
Practicarea formalã a sistemului autogestiunii ºi contractelor în
cercetarea ºtiinþificã cu elemente punitive pentru cercetãtori, în situaþia în
care nu se obþineau efecte economice imediate din aplicarea rezultatelor
cercetãrii au condus la realizarea unor contracte ºi teme de cercetare cu
grad de dificultate scãzut ale cãror rezultate practice erau modeste dar
abimitiu sigure.
Ignorarea specificului muncii de cercetare, a riscului pe care aceasta
îl implicã precum ºi a necesitãþii construirii unui mecanism de pârghii ºi
instrumente economico-financiare stimulative ºi, fãrã îndoialã, specifice au
stat la baza planificãrii imperative a ºtiinþei ºi a efectelor economico-sociale
ale acesteia prin elaborarea a numeroase programe-directivã speciale,
rupte de realitate, formale ºi birocratice care, cel mai adesea, nu erau
urmãrite, ci înlocuite cu alte programe ºi mai fanteziste.
Deºi se preconiza racordarea cuantumului veniturilor la volumul
rezultatelor obþinute pe seama aplicãrii invenþilor ºi inovaþiilor, practic
veniturile suplimentare ale unor cercetãtori care aduceau efecte de milioane
de lei nu puteau depãºi mãrimea de trei salarii lunare într-un an, ceea ce a
constituit o adevãratã frânã pentru activitatea de invenþii ºi inovaþii atât la
întreprinderi cât ºi la instituitele de cercetare.
Dupã pãrerea noastrã, analiza problemelor teoretico-metodologice ºi
practice ale cercetãrii ºtiinþifice în România presupune o cunoaºtere
aprofundatã a experienþei altor þãri ºi organizaþiilor internaþionale în acest
domeniu astfel încât, pe baza unor analize comparative, sã putem oferi
elemente de referinþã ºi fundamentare în ceea ce priveºte reorganizarea ºi
funcþionarea pe principii economice a reþelei naþionale de cercetare
ºtiinþificã.
Date fiind profundele transformãri prin care trece economia þãrii
noastre în prezent, considerãm absolut necesar ca, prin lucrarea ce
urmeazã a fi încheiatã în anul 1991, sã aducem elemente necesare pentru
restabilirea rolului deosebit de important pe care îl are cercetarea ºtiinþificã
în demararea ºi susþinerea procesului creºterii economice în condiþiile
funcþionãrii normale a pieþei bunurilor ºi serviciilor, a pieþei forþei de muncã
ºi a capitalului. Subliniem cã neglijarea sau subestimarea acestui rol pe
motive conjuncturale, de viziuni pragmatice înguste, de austeritate
economico-financiare sau restricþionare generalã a resurselor nu fac decât
sã defavorizeze în profunzime ºi pe termen lung ieºirea economiei naþionale
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din crizã. Stimularea cercetãrii ºtiinþifice capãtã noi dimensiuni, în prezent,
ºi datoritã masivei scurgeri de inteligenþã (brain drain) din România în þãrile
dezvoltate care oferã condiþii superioare cercetãtorilor. În acest fel, þãrile
dezvoltate beneficiazã de serviciile cele mai eficiente ale inteligenþei umane
ale cãrei efecte economico-sociale depãºesc cu certitudine cuantumul
remunerãrii acesteia oricum mai mare decât în România.
ªtiinþa economicã a demonstrat cã cheltuielile cu cercetarea ºtiinþificã
reprezintã domeniul investiþional cu cea mai ridicatã eficienþã economicosocialã pe diferite orizonturi de timp, chiar dacã în unele cazuri este dificil
de cuantificat multitudinea de efecte directe ºi propagate ale aplicãrii
rezultatelor cercetãrii ºtiinþifice.
În þãrile dezvoltate cu economie de piaþã, cercetarea ºtiinþificã a
devenit o ramurã de activitate sui-generis care deserveºte practic toate
celelalte ramuri ºi domenii de activitate, intercondiþionarea dezvoltãrii
reciproce a acestora fiind o particularitate a creºterii economice
contemporane. Pornind tocmai de la locul ºi funcþiile CD, subliniem cã un rol
deosebit de mare îl deþine statul în efortul de coordonare a tuturor agenþiilor
economiei de piaþã pentru stimularea cercetãrii ºtiinþifice 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 celor privind interese
economice ºi sociale naþionale ºi internaþionale. În acest sens vom analiza
câteva probleme ale politicii în domeniul cercetãrii ºi dezvoltãrii în þãrile
OECD.
În aceastã primã parte a lucrãrii, vom analiza câteva aspecte
teoretico-metodologice privind categoriile ºi imput-urile activitãþii de CD
(forþa de muncã ºi cheltuielile totale pe surse de finanþare) ca ºi aspectele
legate de evaluarea corectã a indicatorilor valorici ºi CD în condiþiile în care
procesele inflaþioniste capãtã intensitãþi deosebite odatã cu tranziþia la
economia de piaþã a þãrii noastre.
Chiar dacã accentul principal va fi pus pe problemele analizei
cheltuielilor cu CD, vom anunþa pe scurt ºi principalele aspecte ale
mãsurãrii producþiei ramurii CD a economiei naþionale pe care urmeazã sã
le aprofundãm în anul 1991.
Un alt obiectiv al lucrãrii este acela de a oferi metologiei statistice de
înregistrare ºi mãsurare a imput-urilor din þara noastrã o serie de elemente
noi, existente pe plan naþional ºi internaþional, care au fost parþial sau total
neglijate în perioada vechiului regim. Aceste elemente privesc atât
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cantitatea ºi calitatea forþei de muncã din cercetare cât ºi sensul de
finanþare, diversitatea ºi complementaritatea acestora, posibilitãþile de
integrare în standarde statistice internaþionale.
Analiza situaþiei sectorului CD în România, pe baza datelor ºi
informaþiilor statistice concrete, urmeazã sã o efectuãm în anul 1991,
deoarece în acest an schimbãrile sunt deosebit de mari iar înregistrãrile
statistice din anii anteriori necesitã o serie de reevaluãri în ceea ce priveºte
indicatorii de bazã ai CD.
Fiind conºtienþi de faza incipientã în care se aflã elaborarea lucrãrii,
de lacunele inerente pe care le are, suntem pe deplin recunoscãtori pentru
orice sugestie ºi propuneri referitoare la îmbunãtãþirea conþinutului ºi
orientãrii sale.

2. DELIMITÃRI NOÞIONALE ªI PROBLEME
METODOLOGICE

2.1. Delimitãri noþionale de bazã
În literatura de specialitate, activitatea de cercetare ºtiinþificã a devenit
un domeniu tot mai profund analizat în care conturarea ºi delimitarea
noþiunilor ºi categoriilor cu care se opereazã constituie o premisã pentru
demersuri analitice riguroase.
Prezentarea succintã a unor categorii fundamentale utilizate în lucrare
este de naturã sã faciliteze o mai bunã înþelgere a acesteia ºi totodatã sã
familiarizeze literatura noastrã de specialitate cu conþinutul nou al unor
noþiuni cu care opereazã teoria ºi metodologia CD în condiþiile economiei de
piaþã.
Noþiunea de cercetare ºtiinþificã ºi dezvoltare exprimentalã (CD)
cuprinde activitãþi cu caracter creativ, desfãºurate în mod sistematic în
scopul creºterii stocului de cunoºtinþe privind omul cultura, societatea ºi
natura ºi a utilizãrii acestuia în activitatea practicã.
Precizãm aºadar, de la bun început, cã activitatea de CD se referã
strict la cunoºtinþe noi, originale ºi exclude orice fel de preocupare cu
caracter de rutinã, respctiv, chiar dacã aceasta este desfãºuratã nemijlocit
în domeniul ºtiinþei.
Pânã în prezent, în þara noastrã, activitatea de CD avea o sferã de
cuprindere mult mai largã, incluzând în mod premeditat activitãþi ce nu-i
aparþineau (de exemplu, proiectarea pentru producþie), numai cu scopul de
a obþine indicatori statistici artificiali supraevaluaþi care sã “reziste sau sã fie
competitivi” în eventualele comparaþii internaþionale. Delimitarea cercetãrii
ºtiinþifice ºi dezvoltãrii experimentale de alte domenii de activitate, în afarã
de criteriul fundamental anterior expus, presupune o analizã metodologicã
minuþioasã prin care sã se stabileascã cu claritate ce domenii ºi activitãþi
aparþin CD ºi care sunt excluse.
În mod obiºnuit CD cuprinde trei categori de activitãþi: cercetarea
fundamentalã, cercetarea aplicativã ºi dezvoltarea experimentalã.
Cercetarea fundamentalã se referã la lucrãri teoretice ºi
experimentale efectuate, în primul rând, în scopul de a obþine cunoºtinþe noi
privind fenomenele ºi procesele din naturã ºi societate, fãrã a include
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aplicarea sau folosirea lor practicã. Cercetarea fundamentalã analizeazã
proprietãþile, structurile ºi relaþiile fenomenelor ºi proceselor, în vederea
formulãrii ºi verificãrii ipotezelor, teoriilor ºi legilor. În general, rezultatele
cercetãrilor fundamentale nu sunt vândute ele sunt publicate, de regulã, în
literatura de specialitate sau comunicate cu prilejul diferitelor manifestãri
ºtiinþifice. Existã cazuri în care rezultatele cercetãrii fundamentale sunt
secretizate, din diferite motive economice, politice, sociale, ceea ce
împieteazã asupra difuzãrii cunoºtinþelor ºi evident contravine vocaþiei
universale a ºtiinþei. Potrivit experienþelor acumulate, cercetãrile
fundamentale se realizeazã de cãtre persoane individuale ºi alte ori de cãtre
echipe de cercetare care îºi stabilesc atât obiectivele cât ºi modul de
organizare a muncii lor. În ultima vreme, se observã o coordonare a
eforturilor pentru direcþionarea cercetãrii fundamentale, motiv pentru care în
literatura de specialitate este utilizat termenul de “cercetare fundamentalã
orientatã”.
Cercetarea aplicativã constituie, de asemenea, o activitate de studiu
originalã în scopul obþinerii de noi cunoºtinþe care, spre deosebire de
cercetarea fundamentalã, urmeazã a fi aplicate sau folosite în practicã,
având obiective pragmatice clar determinate. În cadrul cercetãrii aplicative
se stabilesc utilizãri posibile ale rezultatelor cerectãrii fundamentale sau se
determinã cãi ºi metode noi de realizare a unor obiective predeterminate,
implicându-se într-o mãsurã însemnatã cunoºtinþele existente, aprofundarea
ºi extinderea lor pentru soluþionarea unor probleme. Demarcaþia dintre
caracterul fundamental ºi aplicativ în cadrul unei unitãþi economice se poate
stabili între rezultatele unui program de cercetãri fundamentale ºi crearea
proiectului de utilizare a acestora. Cercetãrile aplicative dezvoltã idei în
forme operaþionale ºi se referã iniþial la un produs, proces, metodã sau
sistem sau la un numãr limitat al acestora. De regulã rezultatele cercetãrii
aplicative pot fi patentate existând ºi cazuri în care sunt secrete.
Dezvoltarea experimentalã reprezintã activitatea sistematicã, bazatã
pe cunoºtinþele existente realizate de cercetãrile fundamentale ºi aplicative
sau din alte experienþe practice, al cãrei scop este producerea de noi
materiale ºi produse, instalarea de noi procese, sisteme ºi servicii sau
îmbunãtãþirea celor existente. Pentru domeniul ºtiinþelor sociale, dezvoltãrile
experimentale pot fi definite ca procese de transformare a cunoºtinþelor
obþinute din cercetare în programe operaþionale, incluzând proiecte de
demonstraþie întreprinse în scopul testãrii ºi evaluãrii anumitor scopuri.
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În legãturã cu cele trei arhietipuri ale cercetãrii ºi dezvoltãrii existã
multe probleme de naturã conceptualã ºi operaþionalã care meritã
aprofundãri ºi clarificãri în continuare. De fapt, în realitate nu se pot stabili
secvenþele ºi demarcãrile între cele trei tipuri de cercetare pe care din
motive analitice ºi de ordin statistic teoria le-a introdus, evident având o
bazã obiectivã. Cele trei tipuri de CD pot fi simultan realizate de una ºi
aceeaºi persoanã sau echipã de cercetare, în aceeaºi instituþie sau
întreprindere.
Dupã cum atestã studiile de specialitate, cele trei tipuri ale activitãþii
de cercetare se pot intercondiþiona, stimula ºi potenþa reciproc implicând
cheltuieli adiþionale în ambele sensuri. Totodatã, se impune sublinierea cã
demarcaþia între cele trei tipuri de cercetare poartã puternic amprenta
specificului domeniului în care acestea se realizeazã (ºtiinþe naturale,
ingineriie, ºtiinþe medicale, sociale etc.).
Astfel, în ºtiinþele naturale studiul radiaþiei electromagnetice de cãtre
un cristal în scopul obþinerii de informaþii privind structura fluxului sãu de
electroni este cercetare fundamentalã. Studiul absorbþiei radiaþiei
electromagnetice de cãtre acest cristal în condiþii diferite de temperaturã,
concentraþie, impuritãþi pentru a obþine anumite proprietãþi ale detecþiei
radiaþiei (sensibilitate, rapiditate etc.) reprezintã cercetare aplicativã.
Realizarea unui procedeu de utilizare a cristalului pentru a obþine detectori
mai buni ai radiaþiei decât cei existenþi reprezintã dezvoltare experimentalã.
În domeniul ºtiinþelor sociale1 de exemplu, investigarea teoreticã a
factorilor care determinã variaþii regionale în creºterea economicã reprezintã
o cercetare fundamentalã. Utilizarea rezultatelor unei astfel de cercetãri de
cãtre organele guvernamentale ºi stabilirea unor programe de politicã
regionalã constituie cercetare aplicativã. Elaborarea unor modele
operaþionale, bazate pe legitãþi cu diferit grad de concreteþe, relevate de
cercetãrile fundamentale ºi aplicative, în scopul eliminãrii disparitãþilor
interregionale în procesul creºterii economice reprezintã dezvoltare
experimentalã.

1

Potrivit metodologiei UNESCO, ºtiinþele sociale sunt formate din urmãtoarele:
antropologie (socialã ºi culturalã) ºi etnografie, demografie, ºtiinþe economice, educaþie
ºi formare, geografie (umanã, economicã ºi socialã), ºtiinþe juridice, ºtiinþe lingvistice,
management, ºtiinþe politice, psihologie, sociologie, ºtiinþa organizãrii, activitãþii
interdisciplinare metodologice ºi istorice ale ºtinþei ºi tehnologiei legate de probleme
aparþinând acestui grup de ºtiinþe.
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O serie însã de cercetãri în domeniul ºtiinþelor sociale sunt mai puþin
reprezentative pentru dezvoltãrile experimentale, deºi, în ultima vreme, ºi
acest tip de cercetãri a cãpãtat o rãspândire largã ºi o operaþionalitate
deosebitã.
În ceea ce priveºte aºa numitele ºtiinþe umaniste (humanities)1 se
poate vorbi numai de cercetãri fundamentale ºi aplicative dar niciun caz de
dezvoltãri experimentale.
Am recurs la aceastã delimitare naþionalã a tipurilor de cercetare în
interdependenþã cu domeniul de desfãºurare al acestora, tocmai pentru a
ilustra faptul cã atât cheltuielile cu cercetarea dezvoltarea cât ºi efectele
acestora trebuie evaluate cu discernãmânt. În cazul în care factorii
decizionali se vor situa pe poziþia pretinderii unor rezultate practice concrete
ºi imediale ale cercetãrii fundamentale sau ale celor desfãºurate în
domeniul ºtiinþelor sociale ºi umaniste, înseamnã, pe de o parte, lipsã totalã
de realism ºi pe de alta, în cazul unor mãsuri restrictive, o împietare a
progresului ºtiinþei în domeniile respective. În vechiul regim astfel de
orientãri îngust pragmatice, lipsite de orizont au marcat cercetãrile în
domeniul ºtiinþelor sociale, inclusiv cel referitor la economia cercetãrii
ºtiinþifice ºi dezvoltãrii tehnologice.
Delimitarea activitãþii de CD de o serie de alte activitãþi care sunt în
strânsã legãturã cu aceasta constituie o necesitate pentru efectuarea unor
studii riguroase care sã ajungã la concluzii ºi propuneri pertinente, realiste
ºi operaþionale.
Deºi utile cercetãrii ºtiinþifice, o serie de activitãþi conexe ale sale nu îi
aparþin, potrivit cerinþelor ºi criteriilor de delimitare adoptare. Aceste
activitãþi se referã la serviciile de informare ºtiinþificã ºi tehnicã (culegerea,
codificarea, înregistrarea, clasificarea, dezagregarea, evaluarea de date ºi
informaþii), testare ºi standardizare, studii de fezabilitate, îngrijire medicalã
specialã, activitatea administrativã ºi legalã vizând patentele ºi licenþele
activitãþii de marketing ºi dezvoltare a produselor ºi utilizarea comercialã a
proceselor ºi tehnologiilor etc.

1

În cadrul ºtiinþelor umaniste, potrivit clasificãrii UNESCO, se includ: artele (istoria
artelor ºi critica de artã, exclusiv cercetãrile artistice de orice fel, limbile (limbi vechi ºi
moderne ºi literaturã), filozofia (inclusiv istoria ºtiinþei ºi tehnologiei), preistoria ºi istoria
împreunã cu discipline istorice auxiliare ca arheologia, numismatica, paleologia etc.,
religia, alte domenii ºi discipline conexe vizând aspecte interdisciplinare, metodologice
ºi istorice.
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Partea educaþionalã de formare ºi instruire a învãþãmântului
universitar de asemenea nu este inclusã în CD.
Greutãþile de separare a CD de alte activitãþi ºtiinþifice ºi tehnologice
pot fi generate de faptul cã mai multe tipuri de activitãþi se efectueazã în
aceeaºi instituþie, ceea ce evident implicã determinarea cantitativã ºi
calitativã a CD pe baza unor criterii cât mai riguroase.
Astfel, unitãþile de cercetare a cãror activitate o constituie CD pot
desfãºura ºi alte activitãþi secundare (informare ºtiinþificã ºi tehnicã, testare,
controlul calitãþii, microproducþie etc.). În cazul în care aceste activitãþi
secundare nu deservesc direct nevoile cercetãrii atunci excluderea lor din
volumul activitãþii de CD pare fireascã. Existã ºi situaþii în care unitãþi
productive prin compartimente specializate desfãºoarã activitãþi de CD, fãrã
ca aceasta sã constituie scopul lor principal. În asemenea situaþii este
necesar, evident, luarea lor în evidenþa activitãþii CD menþionãm însã cã
activitatea centrelor de documentare ºi informare ale firmelor destinate
personalului firmei ca ºi cele ale bibliotecilor universitare nu pot fi incluse în
CD.
Probleme cu totul specifice implicã identificarea activitãþii de CD în
cadrul explorãrii spaþiului cosmic, al industriei extractive ºi prospectãrii
geologice, unde numai specialiºtii, pe baza unor criterii stabilite, pot delimita
CD de nonactivitate CD.
ªi în cazul prototipurilor, staþiile pilot, al standurilor de probã se pune
problema disjungeri CD de alte activitãþi.
Astfel, pentru prototipuri care reprezintã modele de bazã care posedã
caracteristicile esenþiale ale produselor ce urmeazã a fi realizate construcþia
ºi testarea acestora intrã în activitatea de CD. Aceasta numai în cazul
realizãrii unui prototip sau a mai multora simultan sau consecutiv. Odatã
terminatã testarea ºi modificarea prototipului, poate fi consideratã încheiatã
ºi cercetarea. Realizarea mai multor exemplare din prototipul iniþial în
scopuri comerciale, militare sau medicale nu mai aparþine activitãþii de CD.
Cercetarea greveazã activitatea unei staþii (uzine) pilot numai în faza
de construcþie ºi funcþionarea acesteia în scopul obþinerii de experienþã ºi a
altor date tehnice folosite pentru evaluarea ipotezelor, proiectarea de noi
produse ºi tehnologii pregãtirea de instrucþiuni sau manuale. De îndatã ce
faza experimentalã a încetat în cadrul funcþionãrii unei staþii pilot, se poate
considera încheiatã ºi activitatea de cercetare-dezvoltare, cãreia îi urmeazã
producþia de serie în scopuri comerciale. Atât timp cât scopul iniþial al unei
staþii pilot este necomercial, nu are nicio importanþã faptul cã integral sau o
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parte a producþiei realizate se va vinde; aceasta înseamnã cã încasãrile pe
seama vânzãrilor respective nu vor fi scãzute din costul activitãþii CD.
În cazul unor prototipuri sau staþii (uzine) pilot foarte scumpe (ca de
exemplu, o centralã nuclearã etc.), cheltuielile de construcþie ºi funcþionare
nu vor fi trecute integral pe seama celor aparþinând CD întrucât o bunã
parte a producþiei realizate este destinatã comercializãrii.
Activitatea de probare ºi încercare a producþiei în mod obiºnuit nu
este inclusã în CD, întrucât scopul acesteia este de a realiza multiplicarea
în condiþii fiabile a prototipului.
În activitatea de CD se includ lucrãrile, analizele ºi investigaþiile
privind îmbunãtãþirea produselor ºi proceselor provocate ulterior ca urmare
a testãrii, probãrii ºi utilizãrii acestora, fiind considerate ca un “FEEDBACK”.
Analiza eficienþei activitãþii CD indiferent de tipul sau domeniul în care
acesta se desfãºoarã, pe lângã analiza eforturilor materiale, umane ºi
bãneºti presupune un studiu atent al efectelor economico-sociale ale
acesteia. Deºi în prezenta lucrare nu ne propunem un studiu al efectelor CD
considerãm necesarã tratarea câtorva probleme principale implicate de
mãsurarea acestora.
O vastã literaturã de specialitate este consacratã indicatorilor ºi
metodelor de mãsurare a producþiei ºtiinþei atât la nivelul diferitelor þãri
dezvoltate cât ºi al unor organizaþii economice internaþionale printre care
menþionãm, în primul rând, OECD ºi UNESCO. Aria de cuprindere a
indicatorilor vizeazã: activitatea inovaþionalã inclusiv mãsurarea inovaþiilor
propriu-zise ºi statistica patentelor; influenþa ºtiinþei ºi tehnologiei asupra
economiei (comerþul ºi tehnologia, balanþa tehnologicã de plãþi, tehnologia
ºi productivitatea); indicatorii ºtinþei inclusiv analizele bibliometrice.
Pentru o bunã perioadã de timp, ca urmare a lipsei unei statistici
coerente ºi sistematice a indicatorilor de efect ai CD, datele privind
cheltuielile de CD ºi personal au constituit un substitut al efectelor,
considerându-se cã existã o proporþionalitate directã între eforturi ºi efecte.
Cu alte cuvinte, se pornea de la premisa cã pe mãsurã ce eforturile vor
creºte în aceeaºi mãsurã dacã nu chiar ºi mai mult se vor mãri ºi efectele
CD. Aceastã premisã era desigur impusã de o slabã cunoaºtere a
posibilitãþilor de a investiga cu metode adecvate efectele ºi constituia
dovada unui empirism simplificator.
În mod ideal, mãsurarea efectelor ºtiinþei ar presupune, în primul
rând, determinarea rezultatelor directe ale activitãþilor ºtiinþifice ºi
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tehnologice sub forma noilor cunoºtinþe ºtiinþifice ºi tehnologice, precum ºi
prin influenþe cuantificabile de naturã economicã ºi socialã. Recuzita de
care dispune în prezent ºtiinþa mãsurãrii rezultatelor (producþiei) CD nu este
în mãsurã sã rãspundã cerinþelor soluþiei ideale ºi, din acest motiv, se
recurge la diferite metode indirecte.
O primã posibilitate de mãsurare a producþiei ºtiinþei ºi tehnologiei se
referã la inovaþie. Definitã ca transformare a unei idei într-un produs sau
proces nou, inovaþia reprezintã totalitatea demersurilor ºtiinþifice, tehnice,
comerciale ºi financiare necesare pentru dezvoltarea ºi comercializarea
eficientã a unor produse noi sau perfecþionate, utilizarea comercialã a
proceselor ºi echipamentelor noi ºi îmbunãtãþirea sau introducerea unor noi
abordãri într-un sector al serviciilor sociale. În ceea ce priveºte inovaþia cu
caracter de serviciu social cercetãrile în acest domeniu sunt într-un stadiu
incipient, cea mai mare atenþie acordându-se, poate justificat în bunã
mãsurã, inovaþiei tehnologice.
Determinarea numãrului de inovaþii – unul din indicatorii de mãsurare
a producþiei ºtiinþei – este o operaþiune destul de complicatã mai ales atunci
când trebuie fãcutã demarcaþia dintre produse ºi procese noi ºi
perfecþionate (modernizate).
Înterdependenþa dintre multe inovaþii face de asemenea dificilã
identificarea ºi determinarea lor numericã o inovaþie fiind la baza apariþiei
ulterioare a mai multor inovaþii, procesul inclizând o activitate iterativã de
cercetare, deschideri de noi probleme ºi cercetãri în continuare.
Menþionãm totodatã cã numãrul inovaþiilor, ca mãsurã a rezultatelor
CD, nu reprezintã un indicator, cu semnificaþie deosebitã, întrucât inovaþiile
se deosebesc între ele prin efecte economice ºi sociale sensibil diferite de
la o inovaþie la alta care, în cadrul numeric determinat, intrã cu aceeaºi
greutate specificã. Tocmai din acest motiv se ºi face o clasificare
suplimentarã a inovaþiilor “mari” “ºi mici”.
Costul inovaþiei poate fi mãsurat atât sub forma unei cheltuieli valorice
cât ºi în persoane. Ca urmare a evidenþelor þinute de cãtre inovatori, costul
financiar ar fi probabil o mãsurã mai bunã cu care s-ar putea s-ar putea
opera, deºi culegerea de date încã este insuficientã ºi deficitarã.
O altã mãsurã pentru efectele CD este reprezentatã de statisticile
referitoare la patente dupã cum se ºtie, patentul este un drept acordat de
cãtre guvernul þãri unui inventator în schimbul publicãrii unei invenþii. Acest
drept protejeazã inventatorul în sensul interzicerii indiferent de formã, de
cãtre un terþ. Procedura de cerere de patente ºi de protejare a acestora, în
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ultima vreme a cãpãtat un numãr tot mai mare de trãsãturi comune între
þãrile dezvoltate.
Statistica patentelor se realizeazã mai degrabã din motive
administrative ºi nu pentru a mãsura efectele CD. Oricum aceastã statisticã
poate constitui un mijloc indirect de mãsurare a producþiei ºtiinþei ºi a
progresului tehnologic pe diferite orizonturi de timp. Dupã pãrearea
experþilor aproximativ 80% din informaþiile referitoare la stocul tehnologic
încorporat în patente nu poate fi gãsit în altã parte decât în cadrul instituþiilor
specializate în recepþionarea, investigarea, conservarea ºi protejarea
patentelor (ca de exemplu, Institut Nationale de la Propriété Industrielle sau
Patent Office).
Utilizarea patentelor ca mãsurã a producþiei ºtiinþei ridicã o serie de
probleme. Astfel nu se ºtie cât de multe intervenþii nu au fost patentate.
Astfel nu se ºtie cât de multe invenþii nu au fost patentate. Statistica
patentelor nu asigurã integral invenþiile fie pentru cã o parte dintre acestea
nu sunt patentabile, fie pentru cã inventatorii preferã sã þinã secrete
invenþiile lor pentru cã un patent oferã protecþie numai din punct de vedere
juridic, dar publicarea unei invenþii sporeºte riscul imitãrii sale.
S-a observat cã numãrul de patente provenind de la firmele mici este
mai mare decât cel al firmelor mari. Cu alte cuvinte cu cât o firmã este mai
mare cu atât volumul cheltuielilor cu CD este mai ridicat, numãrul patentelor
fiind mai scãzut.
Înclinaþia firmelor de a patenta este diferitã de la o industrie la alta.
Aceasta este mai înaltã în industriile în care inovaþiile pot fi imitate cu
uºurinþã, (de exemplu în ingineria mecanicã) ºi mai scãzutã în industriile
legate într-un anumit grad de apãrare (aerospaþiale, de exemplu).
Calitatea patentelor diferã foarte mult. Este dificil sã-þi faci o opinie în
legãturã cu valoarea unui patent dacã acesta nu a fost analizat ºi acest
lucru nu se poate realiza decât dupã publicarea patentelor care uneori se
face cu o întârziere foarte mare (mai multe luni dacã nu ani).
În afara inovaþiilor, invenþiilor ºi patentelor, mãsurarea efectelor ºtiinþei
se realizeazã ºi prin aºa-zisul “indicator de impact” asupra economiei, dintre
care cei mai importanþi sunt: balanþa tehnologicã de plãþi (care poate fi
consideratã ºi ca o mãsurã de input – cumpãrarea de tehnologie strãinã ca
alternativã la efectuarea propriilor cercetãri – sau ca o mãsurã de output
reprezentativã a invenþiilor vandabile); comerþul cu produse ale tehnologiilor
de vârf; indici de productivitate ºi eficienþã economicã în sens larg.
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Balanþa tehnologicã de plãþi reprezintã transferul invizibil dintr-o
balanþã de plãþi a unei þãri în care se cuprind vânzãrile ºi cumpãrãrile de
cunoºtinþe ºi informaþii despre tehnologii. Cu alte cuvinte, aceastã balanþã
se referã la sumele plãtite ºi încasate pentru cumpãrarea ºi/sau vânzarea
de patente, licenþe ºi know-how, aici incluzându-se ºi toate transformãrile în
ceea ce priveºte proprietatea intelectualã cum ar fi drepturi de autor, de
publicare, mãrci comerciale, inclusiv arenda pentru extracþia de petrol sau
industria extractivã.
Câteva precizãri în legãturã cu balanþa tehnologicã de plãþi sunt
necesare:
− din diferite motive de naturã fiscalã sau administrativã, datele sale
pot fi subevaluate;
− este foarte dificilã o separare a sumelor pe industrii sau proiecte;
− mai multe surse statistice pot oferi date contradictorii (de exemplu,
bãncile centrale ºi oficiile de patente) pentru aceeaºi þarã;
− balanþa de plãþi se referã numai la fluxurile bãneºti antrenate prin
vânzarea sau cumpãrarea de tehnologii dar nu cuprinde ºi aºazisele schimburi legate, gen troc, între firme privind importurile ºi
exporturile tehnologice condiþionate fãrã a se mai recurge la
estimãri valorice (uneori asemenea tranzacþii pot avea o pondere
importantã).
Implicaþiile cercetãrii ºi dezvoltãrii asupra comerþului internaþional,
potrivit literaturii de specialitate, sunt dintre cele mai intense ºi totodatã
variate. În acest cadru problematic, se detaºeazã însã rolul crescând al
schimburilor de produse cu conþinut ºtiinþific ºi tehnologic ridicat (mãrfuri
scientointensive). Acest schimb de regulã, se desfãºoarã în partea sa
covârºitoare între diferite þãri. Problemele de ordin metodologic legate de
raportul dintre tehnologiile de vârf ºi comerþul internaþional vizeazã, în primul
rând, calcularea gradului scientointensivitãþii produselor la import ºi export,
pe diferite categorii ºi la nivelul ramurilor. Statistica comerþului exterior
urmãreºte cu interes deosebit schimbul de produse scientointensive, chiar
dacã metodologia de calcul ºi rezultatele sunt în anumite cazuri
contradictorii. Principala problemã este aceea de a identifica industriile ºi
produsele tehnologiilor de vârf.
În ceea ce priveºte indicatorul productivitatea muncii ca mãsurã a
producþiei ºtiinþei, desigur cã în fapt aceasta reprezintã o simplificare a
realitãþii deoarece asupra acestui indicator acþioneazã o multitudine de alþi
factori direct sau indirect legaþi de cercetarea ºtiinþificã. Din acest motiv
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eficienþa economicã a cercetãrii ºtiinþifice, de regulã, se analizeazã printr-un
sistem complex de indicatori la nivel microeconomic, care, mai degrabã,
ajutã la evaluãri de naturã calitativã în care se comparã efectele cu
eforturile, mai mult sau mai puþin omogenizate sau identificate.
O serie de precizãri noþionale în ceea ce priveºte forþa de munca din
CD ºi cheltuielile efectuate în acest sector se vor prezenta în cadrul unor
capitole speciale consacrate analizei celor doi indicatori de bazã ai inputurilor din CD.

2.2. Precizãri noþionale ºi teoretice-metodologice
ale inputurilor în activitatea de cercetare-dezvoltare
Pentru “economia cercetãrii ºtiinþifice”, mãsurarea cheltuielilor ºi
rezultatelor printr-un sistem adecvat de indicatori are o deosebitã
semnificaþie. Reconsiderarea în conþinut a indicatorilor referitori la
cercetare-dezvoltare, este pentru þara noastrã de o deosebitã stringenþã din
mai multe raþiuni.
În primul rând, pentru cã în România, activitatea de mãsurare ºi
evaluare statisticã a activitãþii de cercetare-dezvoltare ca ºi a altor domenii,
a fost dominatã de manevrarea arbitrarã a unor concepte nefundamentate
ºtiinþific ca: produs nou ºi tehnologie nouã, produs modernizat ºi tehnologie
modernizatã care au condus la vehicularea unor date lipsite de orice bazã
realã, aberante, ca de pildã “95% produse de nivel mondial ºi 5% peste
nivelul mondial”. Deci redefinirea unor concepte ºi indicatori privind
activitatea de cercetare va permite în viitor conturarea unei imagini reale a
nivelului la care se gãseºte acest domeniu în România faþã de þãrile cu
economie modernã.
În al doilea rând, perfecþionarea indicatorilor statistici ai activitãþii de
cercetare-dezvoltare este impusã de necesitatea abordãrii într-o viziune
sistemicã a relaþiilor de interdependenþã ºi intercondiþionare dintre politicile
de dezvoltare economico-socialã ºi cercetare-dezvoltare pe de o parte ºi
strategiile de realizare a acestora. Este momentul unei mutaþii profunde de
la realizare a acestora. 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.
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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 sintetic
numeroasele interdependenþe, condiþionãri ºi corelãri existente între
domeniul ºtiinþifico-tehnic ºi cel 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 pânã la materializarea rezultatelor ei
urmãrindu-se atât evaluãri cantitative cât ºi calitative.
În al treilea rând, în elaborarea politicii ºi strategiei de dezvoltare a
activitãþii de creaþie ºtiinþificã trebuie sã þinem seama de valoroasele tradiþii
ºi experienþa cercetãrii naþionale din diverse domenii ale ºtiinþei cât ºi de
avansul, deloc neglijabil pe care þãrile dezvoltate, îl au faþã de România în
alte domenii. Aceasta impune concentrarea eforturilor naþionale în acele
direcþii în care ºansele de “strãpungere tehnologicã” sunt mai mari ºi
promovarea unei colaborãri internaþionale multinaþionale menite sã asigure
potenþarea efortului naþional ºi lichidarea mai rapidã a decalajelor
tehnologice. În aceastã perspectivã este necesarã ºi o anumitã similitudine
între reflectarea statisticã din þara noastrã ºi cea din þãrile dezvoltate.
În reconsiderarea indicatorilor statistici ai activitãþii de cercetare din
þara noastrã trebuie sã se þinã seama de sistemul conceptual ºi metodologic
occidental, pentru a putea avea un limbaj comun de comunicare pe plan
ºtiinþific ºi tehnologic. Desigur, elaborarea unui alt sistem de evidenþã
statisticã, colectarea unor alte serii de date primare noi nu este uºoarã
presupunând antrenarea unor colective interdisciplinare de specialitate; dar
este posibilã ºi necesarã.
Aceste consideraþii generale ne-au condus spre opþiunea prezentãrii
unor concepte ºi indicatori din statistica UNESCO ºi a þãrilor OECD, care
are la bazã lucrãri de referinþã recomandãrile privind standardizarea
internaþionalã a statisticii ºtiinþei ºi tehnologiei.1 “Efortul economic” din
activitatea de cercetare este descompus, în cadrul acestei metodologii
standard, în douã componente principale, cu indicatori specifici de
comensurare: - forþa de muncã – ºi cheltuielile de cercetare-dezvoltare.
Desigur existã o strânsã relaþie între cele douã elemente de input, întrucât,
1

Vezi “The measurement of Scientific and Technical Activites”, Frascati Manual, OECD,
Paris, 1980; Manualul pentru Statisticã ºi Activitate ªtiinþificã ºi Tehnologicã, UNESCO.
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numãrul ºi dinamica forþei de muncã influenþeazã direct mãrimea
cheltuielilor de cercetare, prin volumul salariilor.
În ciuda unor avantaje aparente de comensurare a indicatorului –
personal ocupat în cercetare-dezvoltare1, oferite de exprimarea sa în mãrimi
fizice, nesupuse deformãrilor induse de fluctuaþia valutelor internaþionale;
obþinerea de informaþii ºi date pentru statisticile naþionale ºi internaþionale
este dupã pãrerea ºi opinia celor cele întocmesc2, plinã de dificultãþi ºi
obstacole incomparabil mai mari decît în cazul cheltuielilor de cercetaredezvoltare.
În aceste condiþii nu trebuie sã ne surprindã seriile incomplete, (uneori
nu existã date disponibile decât pentru 2-3 þãri) care acoperã care acoperã
o perioadã de timp, de regulã, mai scurtã ºi cu un grad de detaliere mult mai
redus, comparativ cu datele privind cheltuielile de cercetare.
O analizã comparativã internaþionalã “la zi” a evoluþiei personalului de
cercetare-dezvoltare este imposibilã, în condiþiile în care, în publicaþiile cele
mai recente ale OECD sau UNESCO, (1989) sunt prezentate date cu un
avansat grad de “uzurã moralã”, pentru unele þãri, ultimile date se referã la
anul 1983, pentru altele la 1984 iar pentru unii indicatori nu existã date mai
recente de anul 1985. Acest fapt, a impus numeroase rezerve ºi precauþii
atât în selectarea surselor, cât ºi în prezentarea ºi interpretarea informaþiei
statistice.
Cauzele3 acestor dificultãþi sunt atât de naturã obiectivã cât ºi
subiectivã. Cele de naturã obiectivã, decurg din particularitãþile acestui
domeniu de activitate. Este vorba, în primul rând, de faptul cã, materia
primã de bazã fiind cea “cenuºie”, nu existã niciun fel de restricþii în
utilizarea ei; capacitatea creatoare ºi dorinþa de manifestare a ei, existã în
toate domeniile de activitate, în toate ramurile, fiind necesarã depistarea ºi
înregistrarea ei statisticã corespunzãtoare, prin indicatori specifici
personalului ocupat.
În al doilea rând, activitatea de cercetare nu se desfãºoarã numai în
instituþii de specialitate, guvernamentale sau private, ci ºi în învãþãmântul
universitar ºi în cadrul unor firme cu specific productiv, fiind necesarã
includerea în personalul de cercetare a unor categorii profesionale ºi
1

În accepþiunea UNESCO, personalul din cercetare-dezvoltare este definit ca parte a
forþei de muncã totale care efectueazã direct o activitate ºtiinþificã sau deserveºte
direct, aceastã activitate, prin prestarea anumitor servicii.
2
Vezi “Science and Technology Indicators”, Report, nr. 3, OECD, Paris 1986, p. 19.
3
Vezi ºi Science and Technology Indicators, OECD, Paris, 1989, p. 22.
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ocupaþionale diverse ca: cercetãtori, profesori, studenþi, personal tehnicingineresc etc.
În al treilea rând, activitatea de creaþie ºtiinþificã nu mai este în
prezent apanajul unor personalitãþi singulare sau a unor grupãri elitiste, ea
dobândind tot mai mult un caracter colectiv “Marea ªtiinþã” modernã – cum
o numeºte Derek de Solla Price – se efectueazã în cadrul unor colective de
“pionieri” necunoscuþi, fiind o rarã excepþie ca descoperirile epocale sã fie
anunþate la naºterea lor ca o operã importantã efectuate de oameni
importanþi.1 Nu punem în discuþie problema rolului personalitãþilor, a elitelor,
ºi a efortului individual în cercetare, care au, incontestabil semnificaþia lor.
Menþionãm doar, cã practica a demonstrat cã în prezent marile sau micile
programe de cercetare sunt rodul efortului comun, al conlucrãrii eficiente, al
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 (inclusiv personalul asimilat) ºi personalul auxiliar.
Componenta cea mai importantã, atât sub raportul numeric cât ºi al
gradului de complexitate al activitãþii sunt cercetãtorii. În aceastã categorie
se includ atât cei care desfãºoarã o activitate de creaþie ºi concepþie
ºtiinþificã, corespunzãtor unei pregãtiri adecvate acestui domeniu (de regulã
cu studii superioare), cât ºi managerii ºi alte categorii de personal cu nivel
de pregãtire înalt, care organizeazã ºi conduc activitatea de cercetaredezvoltare. De la o þarã la alta, de la o ramurã la alta sau de la o instituþie la
alta, existã diferenþe sensibile în privinþa categoriilor profesionale ºi de
calificare, care compun personalul ºtiinþific.
Cea de-a doua grupã statisticã a personalului o reprezintã tehnicienii
ºi personalul echivalent acestuia, format din cei care participã din realizarea
proiectelor de cercetare-dezvoltare, îndeplinind o serie de sarcini ºtiinþifice
ºi tehnice sub conducerea unui cercetãtor, ca de pildã: întocmirea de
bibliografi, pregãtirea unor programe pentru calculator, efectuarea unor
experienþe, teste ºi analize ºi pregãtirea materialelor ºi echipamentelor
necesare în acest scop, realizarea unor hãrþi, grafice, calcule, asigurarea
întreþinerii în stare de funcþionare a aparaturii tehnice specifice activitãþii de
cercetare, efectuarea unor sondaje, chestionare ºi anchete statistice.
În categoria “personal auxiliar” se includ, de regulã, persoanele ale
cãror funcþii sunt direct legate de buna desfãºurare a activitãþii de cercetare1

Vezi Derek de Solla Price, ªtiinþã micã, ºtiinþã mare, Ed. ªtiinþificã, 1971, p. 24.
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dezvoltare, adicã: funcþionãrii, personalul secretariatelor ºi administraþiei,
muncitorii calificaþi, semicalificaþi sau necalificaþi.
Analiza structurii personalului de cercetare pe aceste 3 categorii ne
permit 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.
În al patrulea rând, cele mai serioase dificultãþi de reflectare statisticã
a personalului de cercetare-dezvoltare provin din “caracterul nenormat” al
acestei activitãþi, din posibilitatea ce se oferã cercetãtorilor pasionaþi de a-ºi
materializa ideile prin lucrãrile elaborate ºi în afara programului oficial de
lucru al instituþiilor specializate, profesorilor universitari de a-ºi folosi în
acest scop vacanþele weekend-urile sau orice moment al zilei neocupat cu
activitatea didacticã, studenþilor de a-ºi dovedi capacitatea profesionalã ºi
înclinaþia pentru cercetare în perioadele postuniversitare, (aºa numita
aspiraturã) etc. Se contureatã astfel, douã categori principale ale
personalului de cercetare în funcþie de timpul afectat acestei activitãþi ºi
anume, - cel cu timp integral ºi cel cu timp parþial. Comensurarea timpului
total destinat cercetãrii prin însumarea celor douã categorii de efort,
exprimate în unitãþile de timp, impune aducerea lor la acelaºi numitor,
utilizând o metodã de transformare. În practica statisticã, s-a adoptat o
metodã relativ simplã, dar cu un grad destul de mare de aproximaþie ºi
subiectivism, prin care, timpul parþial este exprimat, cu ajutorul unor indici
de echivalenþã, în timp integral. Indicatorul rezultat, mult mai frecvent întâlnit
în statisticile internaþionale comparativ cu indicatorii numãrului de personal,
este denumit în literatura de specialitate “echivalent de timp integral” (fulltime equivalent) – FTE. El exprimã deci, timpul consumat pentru cercetare
de cãtre totalitatea persoanelor implicate cu timp total sau parþial în aceastã
activitate.
Ca regulã generalã, se considerã cã pentru o persoanã care dedicã
cercetãrii 30% din timpul sãu de lucru, (se au în vedere profesorii
universitari, studenþii, managerii ºtiinþifici) FTE este de 0,3; pentru un
cercetãtor angajat numai 6 luni pe an, FTE este de 0,5. Exprimarea acestui
indicator se face în om-ani; comensurarea în om-ore nefiind posibilã datoritã
diversitãþii duratelor normate ale zilei de lucru atât de la un sector de
cercetare la altul, cât ºi de la o instituþie la alta.
Se recurge adesea la evaluãri globale ale FTE pentru întregul
personal, considerându-se cu FTE de 100% întregul personal care
consumã peste 90% din timpul de lucru pentru cercetare ºi în mod analog,
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nu se iau în calcul cei care alocã cercetãrii mai puþin de 10% din timp.
Gradul de eroare ºi aproximare poate fi uneori destul de mare (de regulã în
sensul supraevaluãrii) întrucât informaþiile necesare determinãrii
echivalentului de timp integral se obþin pe bazã de chestionare ºi anchete
privind bugetul de timp, fiind deci, la latitudinea persoanelor sau instituþiilor
în cauzã se declarã în funcþie de interesele pe care le au, o anumitã duratã
a timpului alocat cercetãrii. Este de menþionat de pildã, cazul Japoniei, care
raporteazã Secretariatului pentru ªtiinþã ºi Tehnologie al OECD, date care
necesitã serioase ajustãri, întrucât în calculul FTE se includ cu o pondere
de 100%, toþi cei care depun o activitate minimã de cercetare. Aceasta nu
diminueazã semnificaþia metodei cercetãrii selective pentru înregistrarea ºi
evidenþierea fenomenelor statistice în general ºi a timpului de cercetare în
special, întrucât, ea impune, de regulã, respectarea unor proceduri
riguroase de raportare, specifice fiecãrei categorii profesionale.
Pentru determinarea timpului de lucru al cadrelor didactice se au în
vedere factorii care influenþeazã mãrimea acestuia, ca de pildã: numãrul
orelor de predare pe sãptãmânã, timpul necesitat de îndrumarea ºi
examinarea studenþilor, obligaþiile cu caracter administrativ, care pot diferi în
funcþie de fiecare perioadã a anului universitar, natura activitãþii de
cercetare-dezvoltare, timpul cerutde publicarea sau prezentarea
rezultatelor, perioada vacanþelor studenþeºti etc. Datele se obþin, de regulã,
fie direct, pe baza unor observaþii privind bugetul de timp al personalului
didactic cu muncã de cercetare, fie pe seama unor aprecieri ale unor experþi
sau a observaþiilor selective.
Interpretând ºi prelucrând rezultatele bugetelor de timp, FTE se
calculeazã în douã modalitãþi:
a) pe baza cuantumului lucrãrilor de cercetare într-un an;
b) prin ponderea veniturilor bãneºti suplimentare obþinute pe seama
cercetãrii-dezvoltãrii în volumul total al veniturilor încasate.
Mai intens dezbãtutã teoretic ºi mai dificil realizatã practic este
problema înregistrãrii statistice a timpului de cercetare a studenþilor,
îndeosebi a celor aspiranþi (post-graduate students). Aceastã categorie de
personal de cercetare este formatã din absolvenþi ai institutelor de
învãþãmânt superior reþinuþi în institutele respective sau în alte unitãþi cu
profil de cercetare, în vederea efectuãrii unor lucrãri ºtiinþifice de atestare a
nivelului de pregãtire pentru munca de cercetare (în unele cazuri aceºti
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aspiranþi îºi pot pregãti chiar disertaþiile). Trebuie menþionat, cã angajarea
lor nu este definitivã ºi nu sunt salarizaþi, putând beneficia numai de unele
burse.
În lucrãrile de specialitate este pusã în discuþie oportunitatea includerii
în personalul de cercetare a tuturor aspiranþilor sau numai a acelora care-ºi
aduc o contribuþie majorã la desfãºurarea acestei activitãþi prin cercetãri
originale, independente, finalizat prin noi lucrãri de înalt nivel ºtiinþific.
Deºi nu existã un consens, majoritatea opiniilor teoretice converg
spre ideia de a nu fi considerat personal de cercetare acei aspiranþi care
frecventeazã cursuri sau seminarii speciale de ridicare a nivelului pregãtirii
profesionale fãrã sã participe direct la activitatea de cercetare (de pildã
medicii secundari).
Datã fiind varietatea modalitãþilor în care sunt organizate ºi finanþate
studiile post-universitare în þãrile dezvoltate, organismele specializate
OECD sau UNESCO nu pot face recomandãri metodologice precise,
sugerându-se respectarea unor anumite corelaþii între mãrimea personalului
de cercetare în expresie fizicã ºi mãrimea cheltuielilor determinate de
finanþarea lui. De pildã, este indicat, ca orice creºtere a volumului
cheltuielilor prin includerea burselor, subvenþilor, alocaþiilor de cercetare,
indiferent de sursele (publice sau private) din care provin, ºi sã-ºi gãseascã
echivalentul în creºterea numãrului de personal ºi invers.
În cazul contractelor de cercetare încheiate de cadrele didactice cu
diferite unitãþi economice, determinarea timpului de cercetare efectiv lucrat
poate fi coroborat cu mãrimea medie a veniturilor pe persoanã.
Un aspect important al evidenþierii statistice a personalului de
cercetare este clasificarea acestuia, prin utilizarea, în general, a douã criterii
principale ºi anume: al ocupaþiei ºi cel al calificãrii.
Gruparea personalului de cercetare, dupã criteriul ocupaþiei, în cele 3
categorii: cercetãtori, tehnicieni ºi personal auxiliar, se poate realiza
utilizând clasificãrile internaþionale standard (Internaþional Standard
Classification of Occupation – ISCO), prin regruparea categoriilor
profesionale, adaptându-le nevoilor impuse de evidenþierea personalului din
cercetare-dezvoltare. Este metoda utilizatã de statisticile OECD, potrivit
tabelului alãturat.
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Legãtura dintre clasificarea OECD ºi ISCO
pentru personalul din cercetare-dezvoltare
Cercetãtori

Tehnicieni ºi
personal echivalent

Alt personal
ajutãtor

Clasificarea ISCO
- chimiºti, fizicieni, oameni de ºtiinþã din
domeniul fizicii;
- biologi, medici, oameni de ºtiinþã din
domeniul medical sau înrudiþi, bacteriologi
sau înrudiþi, agronomi sau înrudiþi;
- statisticieni, matematicieni, analiºti de
sistem
- economiºti
- judecãtori, juriºti
- sociologi, psihologi, antropologi, geografi,
istorici ºi politologi;
- bibliotecari, arhivari, ºi îngrijitori
- ingineri din domeniile electric, mecanic,
chimic, metalurgic, extractiv etc.
- profesori din învãþãmântul universitar ºi
superior
- administratori ºi lucrãtori manageriali
- tehnicieni din domeniul ºtiinþelor naturale
ºi umaniste
- topografi, desenatori-proiectanþi,
tehnicieni din toate domeniile industriale
- tehnicieni din domeniul statisticii ºi
matematicii, inclusiv programatori de
calculatoare
- lucrãtori din serviciile ºi producþia agricolã
ºi cei asimilaþi lor
- funcþionari ºi asimilaþi lor
- administratori ºi lucrãtori manageriali

Numerotare ISCO
011, 012, 013
051, 052, 053

081, 082, 083
092
121, 129
192
191
022-029
131
Majoritatea grupei 2
014, 054
031-039
084

Majoritarea grupelor
6, 7, 8, 9
Majoritatea grupei 3
Majoritatea grupei 2

Sursa: “The Measurement of Scientific and Technical Activities”, OECD, Frascati
Manual, 1980, p. 67

Clasificarea personalului din cercetare dupã nivelul de calificare
“Clasificare formalã” se face utilizînd Clasificare formalã” se face utilizînd
Clasificarea Internaþionalã Standard – ISCED (International Standard
Clasification of Education) în care, personalul este grupat în 4 clase
exclusiv dupã criteriul nivelului de instruire. Astfel, distingem:
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a) absolvenþii universitãþilor sau a altor institute de specialitate cu
statut universitar; (absolvenþi de învãþãmânt superior) – ISCED
(grupele 6 ºi 7);
b) absolvenþii unor ºcoli postliceale tehnice sau de alt profil,
specializaþi pe domenii ºi orientaþi cãtre activitãþi cu caracter
practic (ISCED – grupa 5);
c) absolvenþi cu diplome de învãþãmânt – liceal ºi profesional (ISCED
– GRUPA 3);
d) alte categorii, sub nivelul celui liceal.
Datele privind personalul din cercetare sunt prezentate în statistica
internaþionalã utilizându-se tabele cu grupãri care combinã atât cele douã
criterii, al nivelului de calificare ºi al ocupaþiei care au fiecare virtuþile ºi
neajunsurile lor (vezi anexa 1) cât ºi pe acestea cu alte criterii, ºi anume cel
al locului de desfãºurare al cercetãrii (firme private, societãþi nelucrative,
instituþii guvernamentale, învãþãmântul superior) sau al naturii cercetãrii
efectuate etc. (anexele 2 ºi 3).

2.3. Aspecte ale estimãrii valorice a cheltuielilor
cu cercetarea-dezvoltarea
A. Metode de deflatare
Una din problemele teoretice-metodologice importante pentru
utilizarea unor indicatori ai cercetãrii-dezvoltãrii în expresie valoricã,
adecvaþi analizei corecte, este construirea unor serii cronologice
comparabile ale cheltuielilor de cercetare-dezvoltare, pe baza folosirii unor
deflatori ºi respectiv a unor indici de preþuri corespunzãtori. Problema se
pune cu ºi mai multã acuitate în condiþiile în care procesele inflaþioniste îºi
exercitã influenþa într-o mãsurã tot mai mare ºi în mod diferenþiat asupra
mãrimii componentelor indicatorilor respectivi. Pentru a face comparabile
datele privind cheltuielile cu CD pe o perioadã mai lungã de timp, cea mai
simplã metodãeste cea a utilizãrii indicelui general al preþurilor în mod
similar cu indicele preþurilor folosit în cazul Produsului Intern Brut. Desigur
aceastã metodã este acceptatã numai în acele situaþii în care rata inflaþiei în
diferite þãri este scãzutã.
Dupã pãrerea specialiºtilor, soluþia idealã ar consta în calcularea unor
deflatori speciali pentru costurile de CD, construiþi cu ajutorul ponderilor ºi
preþurilor specifice activitãþii de CD.
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Abordarea uzitatã însã în mod obiºnuit are la bazã utilizarea
ponderilor derivate din anchetele asupra activitãþii de CD, combinatã cu
preþuri reprezentative pentru acest domeniu.
Pentru folosirea deflatorilor în activitatea de CD, se recomandã
îndeplinirea anumitor cerinþe printre care menþionãm: caracterul omogen al
sectoarelor de CD, forma Laspeyres, acordarea unei atenþii speciale forþei
de muncã, element cu ponderea cea mai mare în totalul costurilor de
cercetare: utilizarea cât mai bunã a surselor de informaþii existente.
Problema utilizãrii deflatorilor în evaluarea în timp a activitãþii de CD
are, în mod preponderent, însemnãtate teoretico-metodologicã deºi nu
lipsesc nici justificãrile de naturã practicã.
În continuare vom prezenta ºi analiza câteva metode de determinare
a deflatorilor pentru CD, utilizând ponderile derivate din anchetele privind
CD ºi preþurile rezultate din surse naþionale ºi internaþionale. Aceste metode
au caracter ilustrativ presupunând cã existã numai douã ramuri economice
A ºi B iar cheltuielile de cercetare includ patru categorii ºi anume: costuri cu
munca; alte costuri curente; pãmânt ºi clãdiri; instrumente, aparaturã ºi
echipamente. În calculele noastre ipotetice ne referim la o perioadã de 10 ani.
Datele de bazã ale cheltuielilor cu CD în cele douã sectoare (A ºi B)
ale economiei sunt redate în continuare.
Tabelul nr. 1
Sectorul A
Tipul de costuri Costuri de Alte cos- Pãmânt ºi Aparaturã ºi Total
cu CD muncã turi curente clãdiri echipamente
Anii
1980
265
150
18
47
480
1981
300
150
20
55
525
1982
325
158
11
44
538
1983
348
151
14
42
555
1984
403
160
28
47
638
1985
448
213
50
57
768
1986
510
261
67
55
893
1987
554
282
20
55
911
1988
610
268
48
59
985
1989
679
305
28
60
1072
1990
760
319
29
68
1176
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Tabelul nr. 2
Sectorul B
Tipul de costuri Costuri de Alte cos- Pãmânt ºi Aparaturã ºi
cu CD muncã turi curente clãdiri echipamente
Anii
1980
342
193
15
34
1981
391
226
25
60
1982
478
288
27
71
1983
552
324
18
49
1984
633
380
29
52
1985
729
412
24
52
1986
785
434
27
53
1987
758
446
13
65
1988
823
446
12
65
1989
869
436
14
67
1990
932
436
13
61

Total

584
602
864
943
1094
1217
1299
1282
1346
1386
1442

Tabelul nr. 3
Total sectorul A+B
Tipul de costuri Costuri de Alte cos- Pãmânt ºi Aparaturã ºi
cu CD muncã turi curente clãdiri echipamente
Anii
1980
607
343
33
81
1981
691
376
46
115
1982
804
446
38
115
1983
898
475
32
91
1984
1036
570
57
99
1985
1177
625
74
109
1986
1295
695
94
108
1987
1312
728
33
220
1988
1432
713
60
223
1989
1548
740
42
127
1990
1692
755
41
129

Total

1064
1228
1403
1496
1762
1985
2192
2193
2328
2457
2617
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Pe baza datelor din tabelele anterioare se pot utiliza mai multe
metode de calcul al deflatorului CD.
2.3.1. Calculul unui indice de preþuri compus folosind ponderi
fixe (metoda I)
Consideratã a fi cea mai simplã, aceastã metodã foloseºte ca an de
bazã anul 1980 atât pentru ponderi cât ºi pentru preþuri. Sistemul de
ponderare din anul 1980 se bazeazã pe structura cheltuielilor totale de
cercetare din totalul sectoarelor A ºi B (costuri de muncã 57%; alte costuri
curente 32%; pãmânt ºi clãdiri 3%; aparaturã ºi echipamente 8%).
Pentru fiecare categorie de cheltuieli se determinã un indice al
preþurilor reprezentative, folosind informaþiile din statistici speciale sau cele
ale conturilor naþionale. În construirea deflatorului, cea mai importantã etapã
o constituie alegerea indicelui de preþurilor reprezentative care trebuie
efectuatã cu acurateþe, þinând seama tocmai de faptul cã existã diferenþe
între deflatori adecvaþi pentru producþia industrialã, în general, dar
necorespunzãtori pentru cheltuielile de cercetare ºi dezvoltare din
universitãþi sau alte unitãþi de profil. Aceastã neconcordanþã poate proveni
tocmai din politica de preþuri ºi preferinþele de altã naturã pe care guvernele
le pot oferi sectorului CD.
Sã presupunem cã indicii preþurilor reprezentative au avut urmãtoarea
evoluþie în perioada 1980-1990.
Tabelul nr. 4
Indicii preþurilor reprezentative
Anul
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

Costuri de
muncã
100
112
126
140
157
178
198
216

Alte costuri
curente
100
100
99
110
150
149
155
153

Pãmânt ºi
clãdiri
100
110
121
129
147
160
175
190

1980 = 100
Instrumente ºi
echipamente
100
108
112
111
124
139
147
151
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Anul
1988
1989
1990

Costuri de
muncã
236
257
282

Alte costuri
curente
163
165
168

Pãmânt ºi
clãdiri
207
226
246

Instrumente ºi
echipamente
156
163
171

- Preþurile reprezentative pentru costurile de muncã se pot determina
pe baza a douã abordãri care folosesc: a) costul de muncã mediu cu CD
per total persoanã-an ocupatã în CD; b) serii de indici reprezentativi bazate
pe datele referitoare la salarii ºi retribuþii. Primul tip de serii este specific
activitãþii de CD dar nu poate fi foarte exact în cazul în care se produc
schimbãri semnificative în structura ocupãrii ºi pe profesii, în sectorul
respectiv, în cadrul intervalului de timp luat în calcul. Pornind tocmai de la
schimbãri de anvergurã care pot avea loc în structura ocupãrii în cercetaredezvoltare, mulþi specialiºti preferã folosirea independentã a datelor
referitoare la salarii ºi retribuþii în domeniul respectiv (ca în tabelul nr. 4). Se
poate conchide cã datele referitoare la câºtigurile pe persoanã în CD sunt
preferabile celor referitoare la dinamici sau rate de creºtere, iar câºtigurile
sãptãmânale sau lunare sunt preferabile celor orare. O serie de probleme în
construirea indicelui salariilor în CD nu sunt încã soluþionate în mod
satisfãcãtor; acestea se referã în special la: schimbãri, avansãri, plãþi pentru
asigurãrile sociale ºi alte beneficii suplimentare, reducerea cantitãþii
inputurilor de muncã, datoritã reducerii orelor lucrate ºi mãririi perioadei de
concedii.
- În ceea ce priveºte indicele pentru alte costuri curente (tabelul nr.4)
se pot utiliza dinamicile preþurilor medii cu ridicata la materii prime,
materiale ºi alte furnituri consumate în industriile respective, inclusiv indicii
de preþuri la combustibil, energie în sectorul cercetare. Alte opþiuni posibile
vizeazã indicele preþului produsului intern din industrie sau indicele preþurilor
consumatorului (exceptând alimentele ºi bãuturile).
- Cheltuielile cu pãmântul ºi clãdirile reprezintã, de regulã, o pondere
redusã în volumul total al cheltuielilor cu CD ºi un indice adecvat se poate
lua din categoriile diferite ale formãrii brute de capital fix din statistica
conturilor naþionale. În mod similar se poate soluþiona problema indicelui de
preþuri pentru aparaturã ºi instrumente, deºi s-ar putea ca cheltuielile de CD
la aceastã categorie de mijloace de producþie sã sufere ºi alte influenþe,
provenind fie din preþuri foarte ridicate, ca urmare a nivelului tehnic avansat
fie din anumite înlesniri de ordin financiar.
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- Folosind constante ponderile din anul 1980, pentru întreaga
perioadã 1980-1990, modul concret de calcul al indicelui pentru anul 1981
va fi urmãtorul:
(0,57x112) + (0,32x100)+(0,03x110)+(0,08x108) = 64+32+3+9 =108
Datele de pornire au fost luate din tabelele nr.3 ºi 4 ºi, pe baza
calcului anterior prezentat, rezultatele metodei I de calcul a deflatorului sunt
redate în tabelul nr.5, în care unicul deflator este obþinut în cadrul coloanei
“costuri totale” ºi se aplicã pentru cele douã componente A ºi B ale
industriei, pe care le vom reda în tabelul nr. 5a.
Tabelul nr. 5
Calculul indicelui cu ponderi fixe pentru sectoarele A ºi B
Anii
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

Costuri de Alte costuri Pãmânt ºi Aparaturã ºi Total costuri
muncã
curente
clãdiri
echipamente
CD
57
32
3
8
100
64
32
3
9
108
72
32
4
9
116
80
35
4
8
127
90
48
5
9
152
102
48
5
11
165
113
50
5
11
179
123
49
6
12
190
135
52
6
12
206
147
53
7
12
220
161
54
8
13
236

Tabelul nr. 5a
Cheltuieli absolute cu CD, deflatate dupã metoda I
Anii
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

Ramura A
960
980
920
870
880
930
1.000

Ramura B
1170
1300
1490
1480
1440
1480
1450

Ramurile A+B
2130
2280
2410
2350
2320
2410
2450
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Anii
1987
1988
1989
1990

Ramura A
960
960
980
1.000

Ramura B
1350
1310
1260
1220

Ramurile A+B
2310
2270
2240
2220

Formalizarea matematicã a metodei I de calcul a deflatorului pentru
cheltuielile de CD o vom reda în continuare.
Date de bazã
Fie xtij – cheltuielile în preþuri curente ale industriei i(j =1,) pentru tipul
de cost j (j = 1,4) ºi pentru anul t (t = 1,k);
Pentru indicii de preþ aleºi pentru anul t avem:
λt – costuri de muncã;
µt – indicele preþului consumatorului pentru bunuri nealimentare;
ρt – indicii pentru construcþii nerezidenþiale, în formarea de capital fix
brut;
st – indicii pentru maºini ºi echipamente, în formarea de capital fix
brut.
Pentru indicii de preþ cu ponderi fixe (to: anul de bazã) fie
φt j – indicele de preþ pentru tipul de cost (j = 1,4) ºi, pentru anul t;
pentru: j =1; φ1 – costuri de muncã;
j = 2; φ2 – alte costuri curente;
j = 3; φ3 – pãmânt ºi clãdirii;
j = 4; φ4 – aparaturã ºi echipamente;
în care:
k

∑ ϕ j = 100
j =1

Mãrimea deflatorului pentru cei k ani se poate determina, pe baza
indicelui compus, luând o medie ponderatã a dinamicii preþurilor cu folosirea
ponderilor fixe:
Anul t = 1 λ1φ1 + µ1φ2 + ρ1φ3 + s1 φ4 = y1
Anul t = 2 λ2φ1 + µ2φ2 + ρ2φ3 + s2 φ4 = y2
Anul t = t λt0 φ1 + µt0 φ2 + ρt0 φ3 + st0 φ4 = yt0 = 100
...
...
...
Anul t = k λkφ1 + µkφ2 + ρkφ3 + sk φ4 = yk
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Prin urmare, cheltuielile deflatate pentru cele n ramuri industriale
pentru diferite perioade de timp, vor fi:

⎞
⎛ n n
Anul t = 1 sectorul deflatat = 1/y1 ⎜⎜ ∑∑ xij1 ⎟⎟
⎝ j =1 i =1 ⎠
⎞
⎛ n n
Anul t = 2 sectorul deflatat = 1/y2 ⎜⎜ ∑∑ xij2 ⎟⎟
⎝ j =1 i =1 ⎠
.
.
.
⎞
⎛ n n
Anul t = k sectorul deflatat = 1/yk ⎜⎜ ∑∑ xijk ⎟⎟
⎝ j =1 i =1 ⎠
2.3.2. Calculul indicelui compus al preþurilor cu ponderi variabile
(metoda 2)
Din tabelul nr. 3, pentru fiecare an, se determinã structura procentualã a costurilor totale de CD, pe cele 4 elemente componente, rezultând
ponderile ce se vor folosi în cadrul metodei 2 de determinare a deflatorului.
Tabelul nr. 6
Anii

Total %

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Din care:
Costuri de Alte costuri Pãmânt ºi Aparaturã ºi
muncã
curente
clãdiri
echipamente
57
32
3
8
56
31
4
9
57
32
3
8
60
32
2
6
59
32
3
6
59
32
4
6
59
32
4
5
60
33
2
6
62
31
3
5
63
30
2
5
65
29
2
5
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Indicii preþurilor reprezentative vor fi aceiaºi ca ºi în tabelul nr. 4.
La fiecare categorie de cheltuieli cu CD, indicele de preþuri se obþine
prin înmulþirea indicelui preþului cu ponderea categoriei respective în fiecare
an al seriei. Astfel, pentru anul 1981, indicele deflatat al cheltuielilor totale
va fi de 108 adicã: 108 = (0,56 x 112) + (0,31 x 100) + (0,04 x 110) + (0,09 x
108).
În mod similar, pot fi calculaþi indicii deflataþi ai costurilor totale CD
pentru toþi ceilalþi ani, obþinându-se seria deflatatorului pe întreaga perioadã
(tabelul nr. 7). Ca ºi în cazul metodei 1, prin aplicarea metodei 2, se obþine
un singur deflator.
Tabelul nr. 7
Calculul deflatorului pe baza metodei 2
Anii
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

Costuri de
muncã
57
63
72
84
93
106
117
129
145
162
182

Alte costuri Pãmânt ºi Aparaturã ºi
Total
curente
clãdiri
echipamente cheltuieli CD
32
3
8
100
31
4
10
108
32
3
9
117
35
3
7
128
49
5
7
153
47
6
8
166
49
8
7
181
51
3
8
191
50
5
8
209
50
4
9
224
48
4
8
243

Datele absolute privind cheltuielile cu CD în ramurile A ºi B separat ºi
împreunã, redate în tabelul nr. 7a., relevã faptul cã utilizarea deflatorului, pe
baza ponderilor variabile ale fiecãrui element de cheltuialã (metoda 2),
conduce la obþinerea unor mãrimi absolute ale cheltuielilor de CD mai
reduse ceea ce se explicã prin influenþa mai puternicã pe care a exercitat-o
evoluþia distinctã a preþurilor pe fiecare element de cheltuialã, coroborat cu
schimbãrile ponderii acestuia în perioada respectivã.
Dupã pãrerea noastrã, metoda 2 ia în consideraþie, în cadrul
deflatorului, mai mulþi factori de influenþã.
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Tabelul nr. 7a
Cheltuieli cu CD deflatate dupã metoda 2
Anii
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

Ramura A
960
970
920
860
870
930
990
950
940
960
970

Ramura B
1170
1300
1490
1470
1430
1470
1440
1340
1290
1240
1190

Ramura A+B
2130
2270
2410
2330
2310
2390
2430
2290
2230
2300
2160

Formalizarea matematicã a metodei 2, pentru calculul deflatorului cu
ponderi variabile, o vom prezenta în continuare, folosind acelaºi procedeu,
ca ºi în cazul medotei 1, cu deosebirea cã ponderile vor fi schimbate pe
tipuri de costuri (în procente).
Fie:
Πt 1 - costuri cu munca
Πt 2 - alte costuri curente
Πt 3 – pãmânt ºi construcþii
Πt 4 - aparaturã ºi echipament
Pentru anul t cu

n

∑∏ j = 100
t

Vt = 1,k

j =1

Pentru fiecare perioadã t indicele compus va fi:
t=1 ë1 Ð1 1 + ì1 Ð1 2 +æ1 Ð1 3 + s1 Ð1 4= z1
t=2 ë2 Ð2 1 + ì2 Ð2 2 +æ2 Ð2 3 + s2 Ð2 4= z2
…
t=k λk Πk 1 + µk Πk 2 +ζk Πk 3 + sk Πk 4= zk
Totalul deflatat al celor n industrii va fi pentru

⎞
⎛ n n
t=1 1/z1 ⎜⎜ ∑∑ xij1 ⎟⎟
⎝ j =1 i =1 ⎠
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⎞
⎛ n n
t =2 1/z2 ⎜⎜ ∑∑ xij2 ⎟⎟
⎝ j =1 i =1 ⎠
…
⎞
⎛ n n
t=k 1/zk ⎜⎜ ∑∑ xijk ⎟⎟
⎝ j =1 i =1 ⎠
2.3.3. Calculul deflatorului cheltuielilor de CD dezagregat
pe fiecare ramurã (metoda 3)
În cadrul metodei de deflatare separatã a fiecãreia din cele douã
ramuri (A ºi B) separat pe componente ale cheltuielilor de CD, se utilizeazã
indicii preþurilor reprezentative.
Pentru costurile de muncã se folosesc indicii salariilor lunare medii ºi
pentru alte costuri curente – preþurile cu ridicata la materiale ºi furnituri
(tabelul nr.8). Având în vedere cã cheltuielile de capital (fonduri fixe) deþin o
pondere relativ scãzutã, indicii de preþuri pentru pãmânt, construcþii,
aparaturã ºi echipamente au fost luaþi din tabelele anterioare, adicã pe baza
datelor din statisticile conturilor naþionale, formarea brutã de capital fix.
Tabelul nr. 8
Dinamica preþurilor reprezentative pentru costul muncii
ºi alte costuri curente pe fiecare ramurã
Anii
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

Costuri de muncã
Sector A
Sector B
100
100
114
114
127
126
145
142
163
161
184
181
200
197
219
215
238
235
259
256
283
279

Alte costuri curente
Sector A
Sector B
100
100
102
99
100
99
107
111
175
137
181
132
185
140
181
140
185
140
189
141
195
141
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Indicii de preþuri din tabelul nr. 8, aplicaþi la cheltuielile de cercetare în
cele douã ramuri din tabelele 1 ºi 2, ne dau posibilitatea obþinerii cheltuielilor
deflatate având ca bazã anul 1980. În mod concret, costurile cu munca în
anul 1981 în sectorul B, exprimate în preþurile anului 1980, vor fi: 600: 114 =
528 unitãþi monetare. În mod similar se procedeazã ºi cu celelalte
componente ale cheltuielilor cu CD:
Tabelul nr. 9
Rezultate dezagregate ale deflatãrii (metoda 3) cheltuielilor
cu CD în sectoarele A ºi B ºi pe total
Anii

Sector A
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
Sector B
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

Costuri
Alte cos- Pãmânt ºi Aparaturã ºi Total Deflator
de muncã turi curente construc. echipamente
implicit
total
530
528
510
470
490
490
510
500
510
520
540

300
294
320
280
220
240
280
310
210
320
320

40
40
20
20
40
60
80
20
50
30
20

90
100
80
80
80
80
80
70
70
80
70

960
960
925
860
830
870
940
910
920
950
970

100
110
116
129
162
177
189
200
213
227
243

680
690
760
780
790
790
800
705
700
680

380
460
580
590
550
620
620
640
640
620

30
50
50
30
40
30
30
10
10
10

70
110
130
90
80
80
72
90
80
80

1160
1300
1510
1480
1460
1520
1520
1440
1430
1400

100
108
115
128
150
160
170
178
190
200
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Anii

1990
Total A+B
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

Costuri
Alte cos- Pãmânt ºi Aparaturã ºi Total Deflator
de muncã turi curente construc. echipamente
implicit
total
670
620
10
70
1370
210
1200
1220
1270
1250
1280
1280
1310
1210
1210
1200
1210

690
750
890
870
770
860
900
950
230
942
950

70
82
60
50
80
90
110
40
60
40
30

160
210
210
160
160
160
160
160
160
160
150

2130
2260
2430
2330
2290
2390
2460
2360
2350
2340
2330

100
109
115
128
150
170
180
186
198
210
224

Deflatorul implicit total, obþinut prin cea de a treia metodã, poate fi
comparat cu mãrimile deflatorilor calculaþi prin metodele 1 ºi 2. De regulã,
se observã deosebiri, dar acestea nu sunt sensibile. Oricum prin metoda a
3-a se obþin valori ale deflatorului ceva mai scãzute, datã fiind influenþa unui
numãr mai mare de factori.
În continuare vom prezenta scrierea matematicã a celei de a treia
metode de deflatare pe fiecare sector separat, folosind aceleaºi date de
bazã, prin indicatorii reprezentativi pentru fiecare tip de costuri ºi industrie.
Fie:
at1 – salariul mediu sãptãmânal pentru industria i ºi anul t;
bt1- preþurile cu ridicata pentru industria i ºi anul t;
ct- indicele construcþiilor în formarea de capital fix brut (acelaºi pentru
toate industriile);
t
d - indicele maºinilor ºi echipamentelor în formarea de capital fix brut
(acelaºi pentru toate industriile).
Sectorul deflatat din cele n ramuri va fi:
Anul t=1

∑ (x
n

i =1

1
i1

)

n

(

)

n

(

)

n

(

)

/ ai1 + ∑ xi12 / bi1 + ∑ xi13 / c1 + ∑ xi14 / d 1 = y (i, j ,1)

Anul t =2

i =1

i =1

i =1
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∑ (xi21 / ai2 ) + ∑ (xi22 / bi2 ) + ∑ (xi23 / c 2 ) + ∑ (xi24 / d 2 ) = y (i, j,2)
n

n

n

n

i =1

i =1

i =1

i =1

………
Anul t=k

∑ (xik1 / aik ) + ∑ (xik2 / bik ) + ∑ (xik3 / c k ) + ∑ (xik4 / d k ) = y (i, j, k )
n

n

n

n

i =1

i =1

i =1

i =1

În cazul în care t=t0 (anul de bazã) deflatorul implicit al sectorului va fi
în felul urmãtor:
100 y(i,j,1)/ y(i, j,t0), 100y(i, j,2)/y(i, j,t0),……100y(i, j,k)/y(i, j,t0)
Rafinamentele calculatorice, izvorâte din necesitatea unei ºi mai mari
rigori ºtiinþifice, impuse de complexitatea fenomenelor reale, implicã, în
calculul cheltuielilor de CD, o dezagregare pe diferite categorii ºi a costurilor
cu forþa de muncã, pânã acum considerate în bloc. Aceste costuri pot fi
ponderate cu greutatea specificã a diferitelor categorii salariale din CD
(cercetãtori, tehnicieni, alt personal auxiliar), exprimate în echivalent de timp
integral lucrat (FTE).
Sã presupunem cã personalul CD este repartizat astfel, pe categorii
profesionale ca numãr ºi salarii, dupã cum urmeazã:

Cercetãtori
Tehnicieni
Alt personal auxil.
TOTAL

FTE

%

9600
9620
4800
24000

40
40
20
100

Nivelul salariilor
absolut
relativ
61670
1,0
46250
0,75
37000
0,60

Ponderea diferitelor categorii de salariaþi în costurile totale cu munca
va fi modificatã, în funcþie de numãrul ºi nivelul salariului relativ al acestora,
în felul urmãtor:

Cercetãtori
Tehnicieni
Alt personal auxiliar
Total

40 x 1,0 = 40
40 x 0,75 = 30
20 x 0,60 = 12
52

Structura procentualã a
costurilor cu munca, %
48,8
36,6
14,6
100
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Dacã noile, ponderi (48,8%, 36,6% ºi 14,6%) ale costurilor salariale în
CD, pe categorii profesionale, se aplicã la indicii de creºtere a salariilor pe
cele trei categorii, în perioada 1980-1990 (tabel 10 A), se va obþine indicele
costului muncii compus pe categorii profesionale ºi total (tabel 10 B). De
exemplu, indicele în anul 1980 de 107,2 s-a obþinut din urmãtoarele sume:
(1,09 x 48,8) + (1,06 x 36,6) + (1,05 x 14,6) = 53,2 + 38,7 + 15,3 = 107,2.
Tabel nr. 10
Anii
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

A. Dinamica salariilor
B. Indicele compus al cost. muncii
Cerce- Tehni- Personal Cerce- Tehni- Personal Total
tãtori
cieni
auxiliar
tãtori
cieni
auxiliar
100
100
100
48,8
36,6
14,6
100,0
109
106
105
53,2
38,7
15,3
107,2
118
113
109
57,6
41,3
15,9
114,8
130
120
120
63,4
43,9
17,5
124,8
141
131
130
68,8
47,9
18,9
135,6
160
146
141
78,1
53,4
20,6
152,1
182
169
170
88,8
61,9
24,8
175,5
201
179
182
98,1
65,5
26,6
190,2
219
200
201
106,9
73,2
29,3
209,4
241
220
215
117,6
80,5
31,3
229,4
260
241
236
126,9
88,2
34,4
249,5

Cunoaºterea indicelui de creºtere a salariilor lunare a diferitelor
categorii profesionale în cercetare completeazã analiza activitãþii în acest
domeniu, în special în ceea ce priveºte stimularea materialã a forþei de
muncã, diferenþiat pe categorii, în funcþie de contribuþia respectivã. De
menþionat cã prin metoda propusã se determinã un singur indice al costului
muncii pentru întregul sector de activitate. Calcule similare pot fi realizate ºi
pentru fiecare din componentele sectorului respectiv, cu condiþia sã se
dispunã de datele necesare.
B. Cursuri de transformare într-o valutã unicã
Analiza comparativã internaþionalã în domeniul cercetãrii ºtiinþifice ºi
al dezvoltãrii necesitã atât omogenizarea structurilor indicatorilor în expresie
naturalã, dupã metodologii mai mult sau mai puþin convenite, cât ºi o
evaluare a indicatorilor valorici, exprimaþi în unitãþi monetare naþionale,într-o
valutã unicã cu scopul asigurãrii comparabilitãþii acestora între þãri. În mod
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obiºnuit statisticile internaþionale folosesc pentru indicatorii valorici ai CD ca
unitate monetarã comunã dolarul SUA pentru care se stabilesc diferite
cursuri de transformare (de schimb) din monedele naþionale. Aceste cursuri,
de regulã, sunt unice pentru întreaga economie naþionalã ºi nu reflectã în
mod necesar paritãþile puterilor de cumpãrare pentru resursele activitãþii de
CD, iar pe de altã parte, pot fluctua în limite foarte mari, pe perioade de timp
relativ scurte.
Problema transformãrii cheltuielilor de cercetare-dezvoltare din valute
naþionale într-o valutã comunã întâmpinã o serie de dificultãþi legate în
special de stabilirea paritãþilor puterii de cumpãrare în domeniul respectiv.
Într-o oarecare mãsurã, modalitatea de abordare a problemei
paritãþilor puterilor de cumpãrare este similarã cu cea a deflatãrii
indicatorilor valorici ai CD, prezentatã în capitolul anterior, în sensul cã ºi în
acest caz se pune problema alegerii sistemului de ponderare cât ºi cea a
selecþionãrii paritãþilor puterilor de cumpãrare reprezentative.
În perioada anilor ’50-’60 cursurile de transformare a valutelor
naþionale în dolari SUA, utilizate pentru sectorul CD erau aceleaºi cu cele
care stãteau la baza efectuãrii comparaþiilor internaþionale între þãrile OECD
în ceea ce priveºte macroagregatele economice ale unor indicatori cum ar fi
produsul intern brut. Costul unor produse incluse într-o “coºniþã tipicã” de
mãrfuri dintr-o þarã X era calculat în preþurile þãrii Y ºi rezultatul obþinut se
compara cu costul iniþial din þara X, rezultând astfel un anumit curs de
transformare. În mod asemãnãtor, “coºniþa” de produse reprezentative din
þara Y se compara la preþurile sale în þara X ºi în propria þarã. În acest fel,
rezultau douã cursuri de schimb care erau ponderate, iar prin aplicarea
raportului dintre acestea la cursul oficial se obþinea echivalentul puterii de
cumpãrare pentru domeniul respectiv. Aceastã metodã avea însã douã
dezavantaje care decurgeau unul din celãlalt. Primul dezavantaj se referã la
faptul cã se obþineau douã rezultate ºi ca atare era nevoie sã se gãseascã o
anumitã metodã de ponderare, ceea ce, desigur, punea în discuþie
argumentarea preferinþei ce s-ar fi putut acorda mediei aritmetice,
geometrice sau a unei combinaþii dintre acestea. Cel de-al doilea
dezavantaj constã în faptul cã procesul nu se bucura de tranzitivitate, adicã
putea fi folosit numai în comparaþii bilaterale, pentru perechi de þãri. Dacã se
calcula echivalentul puterii de cumpãrare între þãrile X ºi Y ºi între þãrile Y ºi
Z nu se putea spune cã acest echivalent era valabil pentru comparaþii între
þãrile X ºi Z. Pentru a obþine cursuri de transformare între þãrile X ºi Z
trebuia repetate toate calculele.
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Ulterior, specialiºtii au propus utilizarea unei “coºniþe medii” a
sectorului CD, bazate pe media aritmeticã a cantitãþilor consumate de cãtre
þãrile analizate la diferite produse cuprinse în coºniþa respectivã. În mod
concret, erau calculate cursuri de subschimb pentru cele trei componente
importante ale cheltuielilor CD (costurile cu munca, alte costuri curente ºi
cheltuielile de capital) ºi ulterior se lua media ponderatã a acestora pentru a
obþine cursuri generale de schimb ale CD. Una din dificultãþile majore de
calcul ale acestui procedeu constã în aceea cã era nevoie de o informaþie
statisticã detaliatã ºi riguroasã în ceea ce priveºte input-urile cantitative
reale, din diferitele þãri, pentru calcularea coºniþei medii a bunurilor cercetãrii
ºtiinþifice ºi dezvoltãrii.
Metoda respectivã, pe de altã parte, putea fi utilizatã cu ajutorul unui
sistem de ponderare bazat pe cheltuielile medii pe tipuri de cost, fãrã însã
sã utilizeze preþuri reale ci numai rapoarte de preþuri.
Tabelul nr. 11
Sistemul de pondere pentru cursul de schimb în CD
Tipul de Costuri cu Alte costuri Pãmânt ºi Aparaturã ºi
cost
munca
curente
construcþii echipament
Þara
X
70
20
4
6
Y
69
18
5
8
Z
67
23
3
7
T
66
19
4
11
U
73
15
5
7
Media
69
19
4
8

Total
100
100
100
100
100
100

Din exemplul prezentat în tabelul nr. 11, pe baza structurii
procentuale a costurilor CD în 5 þãri, s-a construit o structurã medie de
ponderare ulterioarã a rapoartelor dintre paritãþile cursurilor de schimb ºi
cursurile de schimb curente, calculate pentru þãri, în vederea obþinerii unui
curs mediu de transformare pentru sectorul CD.
Problema paritãþilor puterii de cumpãrare în domeniul cercetãrii ºi
dezvoltãrii rãmâne încã sub incidenþa unor abordãri multiple, dar cu soluþii
care nu satisfac pe deplin.Dupã pãrerea noastrã, considerãm oportun ca,
pentru început, sectorul CD din România în privinþa cursului de
transformare, sã fie comparat cu o singurã þarã urmânt ca ulterior,
comparaþia sã capete caracter multilateral pe baza asigurãrii tranzitivitãþii
cursurilor de schimb specifice CD.

3. ASPECTE ªI TENDINÞE ALE INPUTURILOR
CERCETÃRII ªI DEZVOLTÃRII
Într-un discurs þinut la Adunarea generalã anualã din 7 iunie 1961 a
“Societãþii de sprijinire a prietenilor ºtiinþei”, Louis de Broglie, marele savant,
laureat al Premiului Nobel pentru fizicã din 1929, spunea: “ºtiinþele ºi
aplicaþiile lor au cãpãtat de câþiva ani un rol din ce în ce mai important în
evoluþia civilizaþiilor umane. Aceastã afirmaþie este un adevãr atât de
evident încât este inutil sã i se aducã probe amãnunþite”.1
Este într-adevãr inutil orice argument în demonstrarea uriaºului rol pe
care ºtiinþa l-a avut ºi îl are în progresul societãþii omeneºti. Cercetarea
ºtiinþificã, descoperirile ei acumulate într-un ritm tot mai accelerat în ultimele
douã secole, au stat la baza performanþelor tehnice ale timpului prezent, ºi
prin acestea la ameliorarea permanentã a condiþiilor materiale ºi spirituale
ale vieþii oamenilor.
Deºi apariþia ºtiinþei moderne este plasatã în secolul al XVI-lea, se
poate considera cã cercetarea ºtiinþificã a existat, în formã primitivã, încã de
la începuturile omenirii, când locuitorii planetei au fost constrânºi sã observe
ºi sã înþeleagã natura pentru a putea supravieþui, sã-i descopere ºi sã-i
aplice legile.
Acumulându-se ºi consolidându-se pe parcursul secolelor,
cunoºtiinþele ºtiinþifice s-au constituit în ramuri ale ºtiinþei, cu structuri
organizatorice specifice, înfiinþându-se Academii ºi Societãþi ºtiinþifice, în
cadrul cãrora oamenii de ºtiinþã îºi comunicau descoperirile ºi discutau pe
marginea lor.
Dar pânã în secolul al XIX-lea organizarea cercetãrii ºi
învãþãmântului-prin care generaþii succesive au asimilat ºi transmis
cunoºtiinþele ºtiinþifice – era încã în forma incipientã.
Deºi oamenii de ºtiinþã lucrau, în acele epoci, în general disparat, cu
mijloace materiale reduse, progresul ºtiinþei a fost evident ºi el s-a bazat pe
iniþiativele individuale ale unor spirite viguroase ºi îndrãzneþe.
Începând cu deceniile 3-4 ale secolului nostru, cercetarea ºtiinþificã, a
intrat într-o nouã epocã, caracterizatã, în primul rând prin amploarea
eforturilor de a se organiza în puternice centre de cercetare, dotatã cu
1

Louis de Broglie, Cértitudes et incértitudes de la Science, Edition Albin-Michel, Paris,
1966, p. 260.
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aparaturã modernã ºi cu forþã de muncã de cea mai înaltã calificare, care
au situat acest domeniu atât sub aspectul volumului, dar mai ales al
evoluþiei input-urilor, printre cele mai dinamice activitãþi ale þãrilor dezvoltate.
În unele lucrãri de istoria ºtiinþei, se subliniazã, “rapiditatea
surprinzãtoare a creºterii ºtiinþei, independent de modul în care aceastã
creºtere este mãsuratã”.1 Se apreciazã cã, volumul brut al activitãþii
ºtiinþifice, exprimat în forþa de muncã sau în volumul publicaþiilor, tinde sã se
dubleze în 10 pânã la 15-20 de ani (în funcþie de calitatea cercetãtorilor ºi a
elaboratelor ºtiinþifice) ritm mult mai rapid comparativ cu indicatorii similari
din alte domenii de activitate.
Dacã pe la jumãtatea secolului al ºaptesprezecelea existau numai
câþiva oameni de ºtiinþã care se puteau numãra ºi cunoaºte pe nume, în
1986, numai în SUA erau angajaþi în cercetare aproape 4,6 milioane de
cercetãtori. Þinând seama cã în 1800 erau în aceastã þarã 1.000 de oameni
de ºtiinþã, în 1850-10.000 iar în 1900-100.000, este evidentã tendinþa
milenarã de creºtere exponenþialã a forþei de muncã ºtiinþifice, cu dublare la
aproximativ 15-20 de ani, ceea ce a determinat pe unii autori sã
denumeascã acest fenomen “explozie ºtiinþificã”. Potrivit unor estimãri,
fiecare dublare a populaþiei, a produs cel puþin trei dublãri ale oamenilor de
ºtiinþã, astfel cã numãrul acestora la un milion de locuitori a crescut de patru
ori, semnificând efortul deosebit depus de omenire pentru dezvoltarea
ºtiinþei.
Dacã în prezent, ponderea oamenilor de ºtiinþã a ajuns sã reprezinte
în þãrile dezvoltate cca 2% din forþa de muncã iar cheltuielile anuale pentru
cercetare ºi dezvoltare între 2,5% - 3%, este greu de presupus cã ºi în
viitor, creºterile acestor indicatori vor fi la fel de spectaculoase, ceea ce a
permis formularea ipotezei unui “Prag de saturaþie” atins la anumite
intervale de timp dupã acumulãri cantitative substanþiale, evoluþie descrisã
de o curbã logisticã, în formã de S, durata de timp pânã la punctul de
inflexiune fiind apreciat la “o generaþie”.
Faþã de aceste tendinþe de creºtere exponenþialã rapidã, pe perioade
lungi, a totalului forþei de muncã din ramura ºtiinþei, numãrul celor de înaltã
valoare nu pare sã se modifice în acelaºi ritm. De pildã, dacã luãm în
considerare laureaþii premiului Nobel pentru chimie, fizicã ºi medicinã,
observãm cã dublarea numãrului lor total a avut loc abia în cca 50-55 ani,
aceastã tendinþã nefiind valabilã pentru orice þarã (vezi tabelul urmãtor).
1

Derek J. De Solla Price, ªtiinþã micã, ºtiinþã mare, Editura ªtiinþificã, Bucureºti, 1971,
p. 27.
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Laureaþii premiului Nobel pentru chimie, fizicã ºi medicinã
în unele þãri în perioada 1916-1987
Þara
SUA
Regatul Unit
Germania
Franþa
URSS
Japonia
Alte þãri
Total

Perioada:
1916-1930 1931-1945 1940-1960 1961-1975 1976-1987
3
14
38
41
46
8
11
14
20
8
12
11
4
8
1
3
2
5
2
4
3
1
1
2
1
15
11
13
13
15
41
49
74
92
76

Sursa: Abstract Statistics of United States, 1989, p. 582.

În diferite lucrãri de istoria ºtiinþei se enunþã anumite legitãþi statisticomatematice de distribuþie a oamenilor de ºtiinþã (totali, productivi sau
remarcabili) în raport cu populaþia totalã, care, sunt în general distribuþii
logaritmice normale sau conforme legii pãtratelor inverse (de tip: Pareto,
Galton, Lotka).
Elementul fundamental care influenþeazã diferenþele dintre þãri, din
acest punct de vedere, este efortul naþional îndreptat spre crearea tuturor
condiþiilor necesare dezvoltãrii activitãþii ºtiinþifice, transformãrii ei într-o
ramurã a economiei eficiente perfecþionãri ale aparatului productiv.
În þãrile în care efectele cercetãrii ºtiinþifice reflectate, printre alþi
indicatori, ºi de numãrul laureaþilor Nobel sunt remarcabile, cheltuielile
necesitate de obþinerea lor au fost deosebit de mari. Evoluþia seriilor
cronologice lungi, probeazã cã pentru intervale mari de timp, sporul
oamenilor de ºtiinþã valoroºi este susþinut prin creºterea logicã
exponenþialã, descrisã de funcþia putere de ordinul 4, a cheltuielilor.
În SUA de pildã, s-a constatat cã timpul necesar dublãrii cheltuielilor
este de 2-3 ori mai redus (5 ani) decât al personalului total din cercetare ºi
de 4 ori mai redus dacã se au în vedere cercetãtorii foarte valoroºi.
Experienþa istoricã a demonstrat cã, explozia ºtiinþificã este cu atât
mai puternicã în þãrile în care, baza de pornire în cursa hotãrâtã a ºtiinþei
moderne, este modestã. Timpul necesar pentru a ajunge la nivelul þãrilor
dezvoltate poate fi mult comprimat, þinând seama atât de perioadele de
maturitate ºtiinþificã, prin care trec þãrile cu tradiþie în domeniu, cât ºi de
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posibilitãþile oferite de cooperarea ºtiinþifico-tehnicã internaþionalã.
Bineînþeles, cã ºi în þãrile care au de recuperat decalaje importante, evoluþia
fenomenelor ºtiinþifico-tehnice vor fi supuse aceloraºi legitãþi generale,
printre care ºi cele privind creºterea în ritmuri superioare a cheltuielilor în
raport cu numãrul cercetãtorilor ºi existenþa unor efective ºi stimulente
suficient de mari pentru a face posibilã apariþia ºi înmulþirea elitelor
ºtiinþifice.
Existã teza, potrivit cãreia, chiar în þãrile cu declin logistic, dupã
secole de creºtere exponenþialã, efortul continuu de susþinere a ºtiinþei este
justificat de asigurarea continuitãþii unor lucrãri ºi cercetãri de talie
internaþionalã. În condiþiile organizãrii cercetãrii moderne în echipe, de
dimensiuni variabile în funcþie de domeniu, creºterea productivitãþii elitei
ºtiinþifice (tot mai redusã ca numãr) este însoþitã legic de creºtere numãrului
celor cu prolificitate minimã.
Oferta relativ redusã, la nivelul mondial de oameni de ºtiinþã talentaþi,
ºi productivi, în raport cu cererea permanent ºi rapid crescãtoare, poate
constitui una din explicaþiile concentrãrii masive a unor asemenea capacitãþi
în þãrile în care volumul cheltuielilor este suficient de mare pentru a permite
obþinerea unor câºtiguri atrãgãtoare. Datoritã internaþionalizãrii ºtiinþei,
competiþia între oamenii de ºtiinþã valoroºi trece de la nivel naþional la cel
mondial, promovând un aflux de cadre valoroase spre þãri care asigurã
condiþii prielnice de afirmare, care oferã, pe lângã recompense materiale
corespunzãtoare valorii lor recunoscute, ºi un prestigiu deosebit.
În þãrile dezvoltate, societatea suportã printr-un efort considerabil ºi
crescãtor, acest sector de activitate pentru cã s-a convins, printr-o
îndelungatã experienþã, cã armata care conferã cea mai mare putere unui
stat este cea a oamenilor de ºtiinþã, care prin rezultatele muncii lor dau
putere, securitate ºi bunãstare tuturor. “Faþã de tot ce se afirmã cã depinde
de el – scria Derek de Solla Price – de la apãrarea împotriva unui act militar
pânã la apãrarea împotriva bolilor, omul de ºtiinþã este acela care þine
acum, baierele pungii, întregului stat”.
Este dificil de surprins în timp ºi comensurat riguros raportul celor doi
factori majori de –input – din activitatea de cercetare – numãrul oamenilor
de ºtiinþã ºi volumul (fizic sau valoric) al cheltuielilor presupuse de
funcþionarea lor eficientã (salarii ºi condiþii materiale); dar cu atât mai greu
este sã determinãm mãrimea optimã a acestui raport, prin prisma
maximizãrii efectelor, mult prea numeroase, directe ºi indirecte,
cuantificabile ºi necuantificabile, cantitative ºi calitative.
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Desigur cã, cel ce încearcã asemenea evaluãri se expune ºi riscului
de a greºi, pentru cã “qui numerarae incipit erarae incipit”. Noi trebuie sã ne
asumãm un asemenea risc conºtienþi fiind de dificultãþile, uneori de
neânvins, ale evaluãrilor statistice, ale gãsirii celor mai reprezentativi
indicatori în acest scop ºi a celei mai semnificative interpretãri a evoluþiei
lor; avem speranþa cã vom putea contribui, cu modestele noastre posibilitãþi,
la conturarea unei imagini cât mai veridice a ºtiinþei româneºti în context
internaþional, la reconsiderarea locului ºi rolului ei în realizarea profundelor
transformãri din economia româneascã, în condiþiile aºezãrii pe principiile
economiei de piaþã; am dori sã oferim elemente solide, desprinse dintr-o
analizã pertinentã, responsabilã ºi realistã, pentru fundamentarea unei
politici lucide în acest domeniu, care sã se bazeze atât pe valorificarea ºi
continuarea experienþei naþionale pozitive (care existã în orice domeniu al
ºtiinþei) cât ºi a realizãrilor deosebite cunoscute pe plan internaþional. “A
pune bazele unei politici raþionale în domeniul ºtiinþei ºi tehnologiei este
prima ºi cea mai importantã sarcinã a oricãrui guvern care doreºte sã
fãureascã o industrie modernã” – subliniau în Raportul pe 1986,
reprezentanþii Comitetului pentru Politicã ªtiinþificã ºi Tehnologicã al OECD.
Este un adevãr valabil ºi pentru þara noastrã þinând seama de faptul cã
stocul de ºtiinþã ºi tehnologie ºi cel al forþei de muncã instruite, calificate,
sunt singurele resurse pe care ne putem baza în dezvoltarea noastrã
viitoare, având în vedere dificultãþile, tot mai mari, pe care le întâmpinãm în
privinþa accesului la resursele de materii prime. Calea integrãrii economiei
româneºti, în condiþii de eficienþã ºi competitivitate, în economia þãrilor
europene dezvoltate va fi cu atât mai netedã ºi mai uºor de parcurs cu cât
vom reuºi sã reducem din decalajele care ne despart de aceste þãri din
punct de vedere al nivelului de dezvoltare a ºtiinþei. Ori pentru aceasta,
studiile de comparaþii internaþionale constituie un demers util pentru a
mãsura decalajele ºi pentru a desprinde concluzii care sã stea la baza unor
strategii viitoare. Nu trebuie sã pierdem din vedere cã în þãrile dezvoltate,
una din trãsãturile caracteristice ale organizãrii ºi conducerii activitãþii de
cercetare ºtiinþificã este instituþionalizarea, la nivel guvernamental, a unor
organisme cu rol bine definit, în stimularea, orientarea ºi coordonarea
desfãºurãrii ei, ca expresie a conºtientizãrii ideii cã ºtiinþa ºi progresul
tehnic trebuie sã fie componente majore, inseparabile, ale strategiilor
naþionale de dezvoltare economico-socialã. În majoritatea þãrilor dezvoltate,
funcþioneazã la scarã naþionalã asemenea mecanisme în care sunt
angrenate organisme de direcþionare, finanþare, studii ºi analize, care alãturi

50
de instituþiile de cercetare ºtiinþificã ºi dezvoltare tehnologicã de toate
genurile ºi profilurile, realizeazã ºi promoveazã politica ºtiinþificã a statelor
respective. Pe lângã coordonarea activitãþii ºtiinþifice la nivel naþional (de
cãtre fundaþii, ministere, departamente, societãþi, servicii, birouri, oficii etc.),
marile firme îºi stabilesc ºi ele propriile politici în acest domeniu ºi
desfãºoarã activitãþi menite sã le transpunã în practicã.
Aceste eforturi deosebite pentru promovarea unei activitãþi de
cercetare ºtiinþificã ancoratã în nevoile practicii imediate sau de perspectivã,
situeazã þãrile dezvoltate în avangarda cercetãrii ºtiinþifice internaþionale,
prin abordarea unor domenii de vârf, interdisciplinare (biofizicã, biologie
molecularã ºi celularã, bioinginerie etc.) cu efecte deosebit de favorabile
asupra dezvoltãrii producþiei. Nu întâmplãtor, pe baza acumulãrilor
ºtiinþifico-tehnice care au avut loc, au început sã se dezvolte în ritmuri
înalte, la începutul deceniului al optulea, aºa-numitele ramuri
“scientointensive” sau de mare densitate tehnologicã, caracterizate, prin
ponderea ridicatã a cheltuielilor pentru cercetare ºi dezvoltare (între 18-20%
din valoarea adãugatã) ºi prin nivelul înalt al dotãrii întreprinderilor. Este
vorba despre industriile: farmaceuticã, de material electric ºi electronic, de
construcþii aeronautice, instrumente de precizie, industria calculatoarelor de
birou ºi prelucrarea informaþiei etc.1
Pe fondul acestor trãsãturi comune existã mari decalaje între þãri atât
în privinþa eforturilor financiare ºi umane antrenate de desfãºurarea
activitãþii de C-D, dar mai ales al rezultatelor. Este unanim recunoscut cã
simpla creºtere a cheltuielilor de cercetare dezvoltare nu accelereazã ritmul
schimbãrilor tehnologice ºi nici pe cel al creºterii economice.
Relaþia dintre elemente de input (capital ºi forþã de muncã) ºi cele de
output, este influenþatã de o serie de factori favorizanþi sau nu, cu sau fãrã
efect multiplicator, dintre care, putem enumera: capacitatea de proiectare ºi
asimilare tehnologicã; spiritul întreprinzãtor, flexibilitatea ºi experienþa
firmelor care transpun în practicã programele de cercetare; raportul dintre
deciziile administrative ºi cele bazate pe cerinþele pieþei în finanþarea ºi
1

Vezi B. Durand ºi P. Passeron “Les investissements plus ou mois bénéfique”, în
Economie et statistique, nr. 159/1983; Ph. Cuneo, “L’impact de la recherche et
developpement sur la productivité industrielle”, în Economie et statistique, nr.
164/1984; D. Deberdt ºi E. Messec, “L’incidence de la recherche sur les entreprises
industrielle”, în Economie et statistique, nr. 95/1977; Z. Griliches, “Issues in assessing
the contribution of Research and Development to Productivity Growth”, în The Bell
Journal of Economics, nr. 1/1979.
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organizarea managementului 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.1
O sugestivã imagine a decalajelor dintre þãri, privite prin prisma
efectelor economice ale cercetãrii ºi dezvoltãrii tehnologice o oferã datele
din tabelul de mai jos.
Liderii prezenþi ºi viitori în tehnologii considerate
vitale pentru activitatea firmelor
SUA Japonia Germania Franþa Italia Anglia

Prelucrarea
datelor
Electronicã
Telecomunicaþii
Roboticã
Biotehnologie
Chimie
Maºini unelte
Inginerie
Metale/aliaje

92
93
91
90
100
100
85
100
69

66
93
64
95
50
50
85
80
88

34
37
32
44
33
44
62
50
50

16
3
9
15
5
6
10
13

1
6
8
5
9
6

13
3
9
10
17
11
18
20
13

Þãri
scandinave
16
13
14
21
25
17
9
40
25

x) Datele reprezintã% (ponderea) situaþiilor de lider ale þãrii în domeniul dat.
Sursa: Booz Allen ºi Hamilton Inc., “Management and Technology; A Sourvey of
European Chief Executive”, în The Wall Street Journal, Europa, ian. 1984.

Deºi în toate aceste þãri ponderea cheltuielilor pentru cercetare –
dezvoltare se situeazã între 2 ºi 3% din PNB, interacþiunea diferitã a
factorilor menþionaþi a favorizat þãri ca SUA, Japonia, Germania, în care
eforturile de cercetare s-au materializat în creºterea sensibilã a creativitãþii,
a capacitãþii de inovare comparativ cu Franþa, de pildã, dezavantajatã pânã
1

Vezi “Evaluation of Research and Development”, Proceedings of the Seminar held în
Brussels, Belgium, october 17-18, 1983, CEE, Directorate – General for Science,
Research and Development.
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nu demult de rigiditatea ºi distorsiunile sistemului centralizat de mobilizare a
resurselor financiare, instituþionale ºi de forþã de muncã destinate cercetãrii,
sistem insuficient de flexibil la cerinþele pieþei naþionale ºi internaþionale.1
Atât în unele studii OECD cât ºi în lucrãrile diferitelor Conferinþe ale
ONU asupra ºtiinþei ºi tehnologiei, s-a subliniat importanþa atingerii unui
anumit prag de competitivitate tehnologicã, care este necesar fiecãrei þãri
pentru a putea asimila ºi difuza relativ uºor, rezultatele cercetãrii ºi
dezvoltãrii tehnologice mondiale.2
Responsabilitatea creerii acestei capacitãþi minime de asimilare a
progresului tehnic, revine atât guvernului cât ºi sistemului de învãþãmânt ºi
firmelor care trebuie sã conlucreze atât în elaborarea de programe de
cercetare cât ºi în finanþarea ºi managementul acestei activitãþi.
Unele dintre problemele enunþate în acest capitol introductiv vor fi
detaliate în diferitele pãrþi ale acestui studiu iar altele în modulele anului
viitor, în care ne vom axa îndeosebi, pe studierea experienþei româneºti.
Am dori sã mai înserãm în acest inventar de probleme, câteva
aspecte privind particularitãþile “formãrii ºi consumului” de factori din
“producþia ºtiinþificã”.
În privinþa forþei de muncã, trebuie subliniat în primul rând, cã
cercetarea ºtiinþificã este unul din puþinele domenii de activitate în care
dimensiunea calitativã a principalei componente a forþei de muncã, cercetãtorul -, este esenþialã.
Fãrã însuºiri fundamentale, spirituale ºi fizice ca: inteligenþã,
imaginaþie, curiozitate, entuziasm, perseverenþã, putere de observare sau
de abstractizare, iniþiativã, îndemânare tehnicã, calitãþile etice etc. oricât de
bine intenþionat ar fi un individ el nu poate deveni un bun cercetãtor.
În numeroase scrieri autobiografice, oameni de ºtiinþã celebrii,
privindu-ºi retrospectiv activitatea fac mãrturii interesante asupra însuºirilor
care le-au permis practicarea acestei nobile îndeletniciri. “Succesul meu ca
om de ºtiinþã – spunea Darwin – a fost determinat de calitãþi spirituale ºi
condiþii complexe ºi variate. Dintre acestea, cele mai importante au fost
dragostea pentru ºtiinþã, nemãsurata rãbdare de a reflecta vreme
îndelungatã asupra unui subiect, siguranþa în observarea ºi adunarea
faptelor ºi o bunã parte de inventivitate ºi de bun simþ”.3
1

Vezi Innovation Policy, France, OECD, Paris, 1986.
Microelectronics and Society for Better or for Worse, Pergamon Press, Oxford,
England, 1982.
3
Vezi Hans Selye, ªtiinþã ºi viaþã, Idei contemporane, Bucureºti, 1984, p. 61.
2
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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
pe baza aptitudinilor creative: un sistem de învãþãmânt capabil 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 societate.1 “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, fãrã 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”.2
În privinþa cheltuielilor pentru cercetare-dezvoltare, dorim sã
menþionãm numai cã, în cadrul economiei de piaþã, sistemul financiar este
ºi în domeniul creaþiei ºtiinþifice cheia creerii unui mediu favorabil cercetãrii
ºi inovãrii datoritã puternicei sale influenþe asupra afirmãrii iniþiativelor sau
asupra inhibãrii ei.
Din experienþa þãrilor dezvoltate a rezultat cã un sistem financiar ºi de
credit favorabil promovãrii activitãþii ºtiinþifice trebuie sã se caracterizeze, în
primul rând, prin flexibilitatea ºi asumarea riscului, prin trecerea de la
sistemul general bazat pe credite la cel dirijat de mecanismele pieþei
capitalului, care creazã uneori condiþii privilegiate anumitor grupuri
favorizate de cercetãtori ºi ridicã costul cercetãrii prin suprastructuri inutile.

3.1. Dinamica ºi modificãri structurale ale cheltuielilor
cu cercetarea-dezvoltarea
Cercetãrii ºtiinþifice ºi dezvoltãrii tehnologice îi revine un rol
determinant în soluþionarea problemelor economice ºi sociale. În þãrile
avansate din punct de vedere industrial, dezvoltarea acestui sector continuã
sã fie o preocupare constantã, paralel cu intensificarea eforturilor în direcþia
1

Vezi P.L. Kapiþa, Experiment, teorie, practicã, Idei contemporane, Bucureºti, 1981, p.
111.
2
Hans Selye, op. cit., p. 38.
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îmbunãtãþirii modalitãþilor de extindere ºi aplicare a noilor tehnologii. Nivelul
ºi dinamica resurselor alocate cercetãrii, repartizarea lor pe sectoare ºi
relaþiile ce se stabilesc între acestea din urmã, determinã capacitatea de a
produce noi cunoºtinþe tehnico-ºtiinþifice. Cheltuielile efectuate în scopul
dezvoltãrii capacitãþii de cunoaºtere ºi inovaþionale1 au înregistrat în
ultimele decenii o tendinþã de creºtere, cu diferenþieri pe þãri ºi perioade în
ceea ce priveºte ritmurile medii anuale (vezi tabelul ºi anexa nr. 1).
Datele prezentate ne permit relevarea urmãtoarelor caracteristici ºi
tendinþe:
− cheltuielile sunt concentrate în cele mai dezvoltate þãri, care
deþineau în anul 1985 o pondere de 91,2 la sutã din total; primele
trei puteri economice ale lumii cheltuiau în acelaºi an aproape trei
pãtrimi (73,1%) din totalul cheltuielilor de cercetare în þãrile
membre OECD;
− succedând o perioadã de relativã stagnare, resursele financiare au
început sã creascã dupã anul 1975, atingându-se un ritm mediu
anual de 7% în perioada 1983-1985; aceastã medie este puternic
influenþatã de tendinþele înregistrate în þãrile cu ponderi majore în
totalul cheltuielilor;
− începând cu anul 1985 ritmurile de creºtere s-au diminuat sensibil,
îndeosebi în Japonia ºi Canada; una dintre explicaþiile acestei
încetiniri o poate constitui atingerea nivelurilor relative necesare
asigurãrii desfãºurãrii normale a activitãþilor de cercetare în þãrile
respective, care permite obþinerea rezultatelor dorite prin ridicarea
nivelului calitativ al cercetãrii;
− în contextul OECD, Statele Unite deþin ponderea covârºitoare în
totalul fondurilor destinate cercetãrii, la un nivel de 46-48% - faþã
de 55% în anul 1969.
Analiza volumului cheltuielilor de cercetare prezintã un interes limitat,
date fiind diferenþele de potenþial economic (uman, financiar, tehnologic
etc.) dintre þãri. O semnificaþie deosebitã pentru relevarea unor corelaþii între
mãrimea indicatorilor specifici domeniului considerat ºi indicatorii sintetici ai
economiei naþionale o oferã indicatorii de intensitate. Între aceºtia, este
utilizatã frecvent ponderea cheltuielilor brute pentru cercetare ºtiinþificã ºi
dezvoltare tehnologicã (CS-DT) în produsul intern brut (vezi tabelul nr.2 a).
1

Denumite ºi “investiþii non-fizice”, pentru a le deosebi de cele “tradiþionale”, vezi The
Measurement of Scientific and Technical Activities, OECD, Paris, 1989.
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Aceasta a cunoscut o dinamicã ascendentã în toate þãrile, atingând niveluri
foarte înalte în SUA, Suedia (aproape 3%), Japonia ºi RFG
Tabelul nr. 1
Dinamica cheltuielilor pentru cercetare-dezvoltare
-%Þara

Statele Unite
Japonia
RFG
Franþa
Regatul Unit
Italia
Canada
Total OECD

19691975
- 2,2
8,0
8,4
- 0,2
2,4
4,6
- 0,2
0,5

Ritmuri medii anuale, pe perioadele:
19751979198119831979
1981
1983
1985
3,8
1,9
3,6
7,3
5,9
6,5
2,1
9,8
...
1,6
1,0
5,4
3,9
7,1
7,5
5,0
3,1
3,0
0,5
4,1
1,4
15,5
10,4
12,1
3,9
2,1
6,4
6,3
4,0
5,5
4,0
7,0

19851987
4,0
1,6
...
3,9
...
8,3
0,2
...

Sursa: OECD Science and Technology Indicators, RD, Production and Diffusion of
Technology, Paris, 1989.

Conform ultimelor date disponibile, greutatea specificã a acestor
cheltuieli tinde cãtre nivelul de 3 unitãþi procentuale din PIB în cazul celor
mai dezvoltate state, în timp ce majoritatea celorlalte state membre ale
OECD vor aloca maximum 1,5%; aceastã diferenþã relativã va conduce la
adâncirea discrepanþei dintre potenþialele ºtiinþifice ale statelor puternic
industrializate faþã de restul þãrilor dezvoltate.1
ªi în þãrile membre ale CAER cheltuielile de cercetare au înregistrat
creºteri relative (vezi tabelul nr. 2b). Cu excepþia Poloniei, ponderea
fondurilor de CD-DT în venitul naþional a crescut, cele mai “intensive”
economii – din acest punct de vedere – fiind cele de ale URSS (6% în anul
1988), (fosta) RDG ºi R.F. Ceho-Slovacia (fiecare cu câte 4,3%). Din
pãcate, necorelãrile dintre indicatorii utilizaþi ca bazã de raportare (respectiv
1

Pentru comparaþie, amintim cã indicatorul menþionat are, în cazul þãrilor în curs de
dezvoltare, valoarea medie de 0,3% (vezi: Science and Technology for the Future,
UNESCO, 1989, p. 72).
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produsul intern brut ºi venitul naþional, ca ºi deformãrile provocate de
sistemele de preþuri ºi neconvertibilitatea monedelor economiilor planificate)
nu permit compararea satisfãcãtoare a eforturilor relative din þãrile CAER cu
cele din OECD. Comparaþiile pot privi numai mecanismele de finanþare,
sursele implicate, statutul legal al unitãþilor executante etc.
Tabelul nr. 2a
Ponderea cheltuielilor generale de cercetare-dezvoltare în produsul
intern brut, în unele þãri membre ale OECD

Statele Unite
Japonia
RFG
Franþa
Regatul Unit
Italia
Canada
Spania
Suedia
Elveþia
Finlanda

1982
2,60
2,42
...
2,06
...
0,95
1,37
0,46
...
...
...

1983
2,65
2,56
2,51
2,11
2,27
0,95
1,35
0,45
2,46
2,28
1,32

1984
2,68
2,65
...
2,21
...
1,02
1,38
0,47
...
...
1,42

1985
2,77
2,81
2,70
2,26
2,31
1,13
1,37
0,53
2,79
...
1,50

1986
2,80
2,78
...
2,27
2,42
1,25
1,34
...
...
2,83
1,60

1987
2,83
...
2,71
2,33
...
1,26
1,29
...
2,93
...
1,63

-% 1988
2,82
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1,68

Sursa: OECD Science and Technology Indicators, RD, Production and Diffusion of
Technology, Paris, 1989.

Deosebirile dintre þãrile mari ºi cele mici sunt ºi mai clar reliefate dacã
avem în vedere raportul dintre cheltuielile pentru CS-DT ºi investiþiile
“tradiþionale”.1 Þãrile cu un nivel de dezvoltare mai ridicat alocã relativ mai
mult investiþiilor nonfizice, în comparaþie cu cele alte (vezi anexa nr. 2).
Astfel, în timp ce media raportului amintit este, în cazul primelor cinci þãri
dezvoltate ale lumii, de 10 la sutã, ultimelor cinci (din ierarhia OECD) le
corespunde o medie de aproximativ 3 la sutã. În perioadele de recesiune se
1

Acest raport comparã, de fapt, investiþiile non-fizice, destinate creºterii capacitãþii de
acumulare a unor noi cunoºtinþe, cu investiþiile fizice (echipamente, maºini, utilaje,
instalaþii, clãdiri etc.).
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observã o tendinþa de creºtere a indicatorului, datoritã în principal scãderii
volumului ºi ponderii acumulãrii brute de capital în totalul PIB. Atrage atenþia
cazul Japoniei, cu un raport comparabil cu cel al þãrilor medii dezvoltate (58%), determinat de volumul deosebit de mare al investiþiilor convenþionale,
care reprezentau în anul 1983, 28% din produsul naþional brut al þãrii, în
comparaþie cu o medie de numai 20% în celelalte þãri dezvoltate ºi cu 25%
în CEE. Alocarea de sume substanþiale în ambele categorii de investiþii a
dat Japoniei posibilitatea de a absorbi foarte rapid inovaþiile tehnologice,
paralel cu reînnoirea acceleratã a bazei materiale.
Tabelul nr. 2b
Ponderea cheltuielilor pentru cercetare ºtiinþificã ºi dezvoltare
tehnologicã în venitul naþional, în þãrile CAER
Þara
Bulgaria
Ungaria
RDG
Polonia
R.F. Cehoslovacã
URSS

1970
2,1
2,8
...
2,0
3,7
4,0

1975
2,1
3,5
3,3
1,9
3,8
...

1980
2,3
3,8
3,9
2,0
3,9
4,8

1981
2,3
3,7
4,1
1,8
3,9
...

1982
2,7
3,6
4,2
1,0
4,1
...

1983
2,8
3,2
4,0
1,0
4,2
...

1984
2,8
3,2
4,1
1,0
4,1
...

1985 1986 1987 1988
2,8
...
...
...
3,3
...
...
...
4,3
...
...
...
1,2
...
...
...
4,3
...
...
...
...
5,0 5,5 6,0

Sursa: Narodnoe hoziastvo strancilenov soveta ekonomiceskoi vzaimopomoºci, 1985,
p.676.

Un alt indicator de intensitate a cheltuielilor de cercetare ºtiinþificã ºi
dezvoltare tehnologicã este reprezentat de nivelul cheltuielilor pe o
persoanã ocupatã în activitatea de cercetare. În efectuarea comparaþiilor
internaþionale pe baza acestui indicator de naturã cantitativã (a cãrui
tendinþã sugereazã în ultima instanþã sensul modificãrii condiþiilor de
muncã), se impune luarea în considerare a altor facturi, preponderent
calitativi (sistemul de conducere ºi organizare, nivelul de înzestrare cu
tehnicã avansatã etc.). În tabelul nr. 3 sunt prezentate cîteva date
referitoare la indicatorul menþionat, pentru SUA, Japonia ºi pe total OECD.
Datele prezentate permit evidenþierea urmãtoarelor tendinþe:
− cheltuielile pe cercetãtor deºi au avut o variaþie sinuoasã,
înregistreazã o tendinþã generalã de creºtere, Japonia cunoscând
un ritm mult mai accelerat decât media;
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− cheltuielile pe o persoanã ocupatã în activitatea de cercetare sunt
mai ridicate în sectorul public în comparaþie cu cercetarea în
instituþiile universitare. Acest decalaj decurge în primul rând din
faptul cã în cercetarea guvernamentalã sunt incluse lucrãrile cu
caracter militar ºi de importanþã deosebitã, care presupun cheltuieli
de capital fix substanþiale ºi care sunt mai bine remunerate;
− în sectorul cercetãrii ºtiinþifice în cadrul instituþiilor de învãþãmânt
superior, cãruia îi revin cele mai scãzute niveluri relative ale
cheltuielilor, situaþia s-a înrãutãþit; astfel, în anul 1983, pe
ansamblul OECD, cheltuielile pe o persoanã s-au situat la un nivel
mai scãzut decât în 1975 (76 faþã de 78 mii dolari).
Tabelul nr. 3
Nivelul ºi dinamica resurselor pe cercetãtor1), pe sectoare de cercetare
Nivelul cheltuielilor pe
cercetãtor (mii dolari SUA)
1971
1975
1981
1983
Statele Unite
- sectorul privat
- învãþãmântul superior
- sectorul public
TOTAL
Japonia
- sectorul privat
- învãþãmântul superior
- sectorul public
TOTAL
OECD2)
- sectorul privat
- învãþãmântul superior
- sectorul public
TOTAL

Dinamicã cheltuielilor
(%) 1971=100
1975
1981
1983

104
110
143
113

113
116
154
119

104
108
130
108

121
119
179
125

109
105
108
105

100
98
91
96

116
108
125
111

66
33
65
52

68
45
79
63

80
38
106
65

88
54
104
82

103
136
122
121

121
115
163
125

133
164
160
158

109
68
98
87

110
78
128
106

113
63
107
89

120
76
142
112

101
115
131
122

104
93
109
102

110
112
145
129

1) Exclusiv personalul de deservire.
2) Numai þãrile pentru care s-au gãsit date disponibile.
Sursa: “Main Science and Technology Indicators: 1982-1988, OECD, Paris.

O analizã mai amãnunþitã a indicatorilor “cheltuieli per cercetãtor”
relevã ºi alte aspecte ºi anume: aceste cheltuieli par sã fie influenþate într-o
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mãsurã redusã de dimensiunile economice ale þãrilor (în 1981, media pe
ansamblu OECD era de aproximativ o sutã de mii de dolari, faþã de 110 mii
– media celor mai dezvoltate þãri: SUA, Japonia, RFG, Marea Britania;
sporul mai lent al fondurilor din unele sectoare (în special din cercetarea
universitarã) are efecte negative în primul rând asupra înzestrãrii tehnice ºi
apoi asupra cheltuielilor curente, în cadrul cãrora partea cea mai importantã
o constituie salariile.
Dinamica resurselor pe o perioadã ocupatã pe sectoare de cercetare
capãtã o relevanþã sporitã dacã este analizatã în corelaþie cu structura
surselor de finanþare a cercetãrii.
Sursele de finanþare a cercetãrii ºtiinþifice ºi dezvoltãrii
tehnologice
Principala tendinþã reliefatã în prezent este deplasarea de la
finanþarea bugetarã cãtre cea privatã. În 1985, firmele particulare finanþau
aproximativ 52 la sutã din cheltuielile de CS-DT efectuate în þãrile OECD
(vezi anexa nr.3). Preponderenþa finanþãrii din surse private a fost
confirmatã dupã anul 1980 într-un numãr crescând de þãri. Conform datelor
prezentate în anexa nr.3, guvernele au furnizat de la buget în medie,
aproximativ 43 la sutã din fondurile necesare. Chiar dacã în unele cazuri
ritmurile medii anuale de creºtere a sumelor alocate de guvern sunt egale
sau chiar mai mari decât cele înregistrate la sfârºitul deceniului 8, aceste
ritmuri au fost - cu excepþia Italiei ºi SUA – întotdeauna mai mici decât
creºterea aportului sectorului privat la finanþarea cercetãrii. Ca tendinþã,
rolul bugetului s-a diminuat în þãrile mai puþin dezvoltate, unde acesta era
principala sursã de finanþare, iar contribuþia întreprinderilor particulare a
crescut în þãrile în care acestea furnizaserã ºi în perioadele precedente cea
mai mare parte a fondurilor necesare dezvoltãrii ºtiinþifice.
În scopul evidenþierii unor tendinþe de modificare a structurii surselor
de finanþare în perioada 1981-1985, prezentãm în tabelul nr.4 contribuþia
fiecãrãeia la creºterea procentualã a fondurilor destinate cercetãrii ºtiinþifice
ºi dezvoltãrii tehnologice.
Din datele prezentate se poate constata cã rolul sectorului privat în
sporirea fondurilor destinate cercetãrii este din ce în ce mai important, cu
precãdere în þãrile mici ºi mijlocii ale OECD; cazul Japoniei atrage atenþia
prin ponderea covârºitoare a firmelor industriale ca finanþatoare ale creºterii
fondurilor de CS-DT (37,7 din cele 42,5 procente, faþã de numai 2,3 la sutã
cât revine guvernului). În acest context este de notat totuºi cã, în
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conformitate cu ultimele estimãri, dupã 1985 s-a înregistrat o tendinþã de
scãdere bruscã a ritmului de creºtere a fondurilor fixe alocate de firmele
particulare, cu aproximativ 10% din ritmurile perioadei 1983-1985.
Tabelul nr. 4
Contribuþia surselor de finanþare la creºterea cheltuielilor
de CS-DT, în perioada 1981-1985

Statele Unite
Japonia
RFG
Franþa
Italia
Regatul Unit
Canada
Spania
Olanda
Suedia
Austria
Danemarca
TOTAL OECD

-%Contribuþii
Creºterea totalã a
Sectorul Sectorul public Alte cheltuielilor de CS-DT
privat
(guvern)
surse
12,0
14,4
0,4
26,8
37,7
2,3
2,5
42,5
12,8
3,0
0,4
16,2
9,3
10,6
1,2
21,1
11,5
24,2
2,3
38,0
7,7
-2,8
1,5
6,3
9,6
10,5
3,5
23,6
24,7
11,4
6,2
42,4
11,9
0,2
-0,7
11,5
29,7
6,8
1,0
37,5
6,9
10,6
0,2
17,8
21,0
6,1
2,3
21,4
15,8
9,3
0,8
25,9

Sursa: Calcule pe baza datelor din “Science and Technology Indicators”, Raport, nr. 3,
OECD, Paris, 1989.

Finanþarea de la bugetul statului
În cazul finanþãrii bugetare, problema esenþialã este stabilirea
principiilor care guverneazã alocarea între diferitele ramuri ºtiinþifice.1 În
literatura de specialitate se evidenþiazã corelaþia dintre gradul de dezvoltare
a ºtiinþei ºi volumul resurselor financiare necesare, al cãror cuantum este
1

Vezi ºi Hendrik Bode, Allocation of Federal Support among Scientific Field,
Washington, Brookings Institution, 1968; Alvin Weiberg, Criteria for Scientific Choice,
Minerva, Winter, 1963, p. 159-171.
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limitat de nivelul de dezvoltare atins de economia naþionalã. În acest context
apare o altã problemã, ºi anume aceea a alegerii variantei optime de
alocare a resurselor, privitã atât prin prisma domeniilor ºtiinþifice
(incomensurabile sau mai exact incomparabile – ca de exemplu fizica,
energiile înalte ºi biologia), cât ºi a instituþiilor finanþate de guvern în care se
desfãºoarã activitatea de cercetare (universitãþi, laboratoare, institute etc.).
De obicei, prima modalitate de alegere este denumitã “ºtiinþificã”, iar a doua,
“instituþionalã”. Diferitele constrângeri ºi limitãri care provin din dificultãþile
legate de asigurarea surselor de finanþare trebuie analizate cu atenþie,
pentru a se putea rezolva problema alegerii ºtiinþifice, proces care impune
urmãtoarele clasificãri conceptuale:
1. Necesitatea delimitãrii importanþei diferitelor domenii individuale. În
unele cazuri, rezultatele practice ale cercetãrii dintr-un anumit domeniu pot
fi importante, materializabile rapid (chimie, biologie etc.). În altele, cum este
fizica energeticã, ele sunt deocamdatã nesemnificative; aceasta nu
înseamnã însã eliminarea domeniilor respective de pe lista proiectelor ce
trebuie continuate. De aceea se impune stabilirea unor puternice judecãþi de
valoare, pentru a se putea lua deciziile optime în legãturã cu finanþarea
uneia sau a alteia dintre ramurile ºtiinþifice, în strânsã corelaþie cu
obiectivele ºi resursele societãþii.
2. Necesitatea existenþei ºtiinþelor “mici” ºi “mari”. Analiºtii
modalitãþilor de alocare a resurselor cãtre cercetarea ºtiinþificã subliniazã
distincþia care trebuie fãcutã între ceea ce se numeºte ºtiinþã (cercetare)
“micã” ºi ºtiinþã “mare”.1
Prima categorie este definitã ca fiind activitatea unui singur
cercetãtor, eventual împreunã cu câþiva colaboratori, care poate fi finanþatã
cu o sumã cuprinsã între 10.000 ºi 50000 de dolari pe an. Cercetarea
“mare” se referã la acþiuni de mai mare anvergurã, care cer cheltuieli mult
mai substanþiale ºi care implicã participarea unui mare numãr de
cercetãtori. În general, se considerã cã guvernul trebuie sã acorde prioritate
cercetãrii ºtiinþifice “mici”, pentru cã ea este abecedarul procesului
educaþional ºi de cercetare, dar ºi pentru cã – nu de puþine ori – a condus la
descoperiri epocale.2 “Marea” cercetarea sprijinitã de bugetul statului este
justificatã de interese majore, cum ar fi de exemplu apãrarea naþionalã, dar,
1

Vezi ºi Derek J., De Solla Price, ªtiinþã micã, ºtiinþã mare, Editura ªtiinþificã, Bucureºti,
1971.
2
În aceste condiþii au fost puse bazele cercetãrii radioactivitãþii, teoriei relativitãþii etc.
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oricum, nu trebuie lãsatã sã intre în competiþie cu cercetarea micã, ci
trebuie finanþatã dintr-un cont bugetar separat.
3. Un element de maximã relevanþã pentru stabilirea unor criterii de
alocare a resurselor financiare este compararea diverselor domenii de
cercetare. În acest scop, în literatura de specialitate se propun drept
elemente de comparaþie: contribuþia la progresul societãþii, creºterea
economicã, sporirea capacitãþii de apãrare etc. Pentru determinarea unor
criterii de eficienþã se iau în considerare elemente de costuri ºi beneficii,
amendate cu considerente de interes naþional ºi probleme legate de
maximizarea avantajelor comparative ale fiecãrei þãri în parte.
Din datele disponibile, se desprinde concluzia existenþei unei mari
diversitãþi de politici de alocare, decurgând nu numai din potenþialul
economic al þãrilor, dar ºi din problemele ºi interesele specifice, ca ºi din
ponderea sectorului privat în unele ramuri strâns legate de cercetarea
ºtiinþificã (industrie, energie etc.).
Tabelul nr. 5
Repartizarea cheltuielilor de CS-DT finanþate de guvern, pe obiective
majore, în anul 1985, în unele þãri membre ale OECD
-%Þara

Obiective economice
Agri- In- Ener- Infracul- dus- gie structurã trie
turã
Japonia
22,5 11,7 32,4 5,0
Italia
7,5 5,5 43,7 0,6
Spania (1984) 24,9 0,5 0,3
0,3
Olanda (1984) 16,8 10,4 10,4 9,5
Suedia
16,2 11,3 6,2 20,9
Elveþia
17,9 2,2 24,6 13,9
Austria
19,5 5,1 1,0
1,9
Danemarca
22,9 3,1 6,4
5,2

Alte obiective civile
Sã- Protec- Cerceta- Proiecnã- þia me- re funda- te spatate diului mentalã þiale
6,6
4,9
3,4
13,5
15,3
4,7
22,4
0,4
3,9
0,7
0,0
0,0
16,6 10,5
25,2
0,1
29,2 10,9
5,3
0,0
8,7
7,7
0,0
0,9
42,0
8,1
22,4
0,0
39,1
8,4
13,0
1,1

Necla- Total
sificate
0
0
69,4
1,0
0,0
24,1
0,0
0,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Sursa: Calcule pe baza datelor din “Science and Technology Indicators”, Report, nr. 3,
OECD, Paris, 1989.

Se evidenþiazã utilizarea bugetului de stat ca sursã de finanþare
îndeosebi în sectoarele de interes naþional, dar care nu permit obþinerea de
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profituri imediate ca urmare a materializãrii rezultatelor cercetãrii, ori în care
sectorul privat nu dispune de posibilitatea organizatoricã de a desfãºura
activitãþi ºtiinþifice; astfel, se constatã ponderea mare a sumelor.alocate
cercetãrii agricole, surselor de energie, ocrotirii sãnãtãþii, protecþiei mediului
ºi în unele cazuri – cercetãrii fundamentale, activitãþi subvenþionate de
regulã de cãtre stat. Fondurile sunt relativ mai mici în cazul industriei ºi
infrastructurii, sectoare în care firmele particulare sunt adânc implicate,
inclusiv în privinþa cercetãrii.
Cea de a doua modalitate de alocare a resurselor bugetare, (metoda
“instituþionalã”), este frecvent utilizatã în þãrile dezvoltate. În majoritatea
acestora se efectueazã un raport anual ºi se organizeazã dezbateri
parlamentare sau guvernamentale asupra activitãþilor activitãþilor ºtiinþifice ºi
tehnologice. Pe lângã repartizarea sumelor pe ministere ºi agenþii naþionale,
multe conduceri executive ale þãrilor industrializate stabilesc o ordine de
prioritãþi, care reflectã preocupãrile naþionale ºi tendinþele acestora. Cu alte
cuvinte se poate vorbi despre o încercare de îmbinare a alegerii “ºtiinþifice”
cu cea “instituþionalã”. Spre exemplu, în Statele Unite este urmãritã
sistematic distincþia între cercetarea fundamentalã, cercetarea aplicatã ºi
dezvoltarea experimentalã; o distincþie asemãnãtoare, dar adaptatã
scopului evidenþierii clare a cercetãrii strategice, este utilizatã ºi în Australia,
Canada ºi Marea Britanie.
Aºa cum s-a arãtat, fondurile bugetare destinate cercetãrii nu sunt
îndreptate numai cãtre proiectele elaborate în unitãþile de stat. Pe lângã
finanþarea cvasi-totalitãþii activitãþilor ºtiinþifice desfãºurate în laboratoarele
proprii, statul plãteºte de asemenea – prin diverse subsidii, premii, burse ºi
contracte – lucrãrile de cercetare din universitãþi, instituþii private
nelucrative, firme industriale ºi institute ale societãþilor comerciale. Date
datele prezentate în tabelul nr.6 se poate desprinde tendinþa de creºterea
ponderii fondurilor guvernamentale utilizate în laboratoare private, paralel cu
scãderea relativã a sumelor de care beneficiazã institutele de stat sau cele
universitare.
ªi în acest caz se observã diferenþa dintre modelul japonez ºi cele
occidentale. În timp ce Japonia dedicã jumãtate din fondurile bugetare de
cercetare a proiectelor din instituþii de stat, faþã de numai 6% celor private,
în Statele Unite cerecetarea ºi laboratoarele publice beneficiazã de numai
un sfert de la buget, iar cele particulare de o jumãtate. În majoritatea
cazurilor, cercetarea ocupã locul al doilea din punct de vedere al ponderii
fondurilor alocate de stat, dar se constatã o tendinþã generalã de scãdere a
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acestei ponderi. Modelul repartizãrii pe sectoare de desfãºurare este dictat
în parte de politica naþionalã, deci a formaþiunii politice conducãtoare. Astfel,
ponderea micã a cercetãrii desfãºurate în SUA în unitãþile publice reflectã
presiunile exercitate de administraþie în sensul minimizãrii sectorului public,
tendinþã care nu s-a simþit, de pildã, în Franþa. Tendinþe similare au
determinat factorii de decizie din multe þãri membre OECD sã înfiinþeze sau
sã desemneze institute care sunt finanþate ºi controlate de cãtre guvern, dar
care oficial nu fac parte din acesta.1
Tabelul nr. 6
Ponderea fondurilor bugetare pe destinaþii, în anii 1980 ºi 1985
-%Þara sau Anul
Sector de destinaþie
grupa de
Întreprinderi Institute Univer- Instituþii private Total
þãri
private
de stat sitãþi
nelucrative
Statele Unite 1981
45
25
26
4
100
1985
48
25
23
4
100
1987
49
25
23
4
100
Japonia
1981
5
48
43
4
100
1985
6
49
41
4
100
1

De exemplu, în Statele Unite au fost înfiinþate Centrele de cercetare ºi dezvoltare
finanþate la nivel federal (FFRDC), care sunt conduse de cãtre instituþii
neguvernamentale, dar care sunt finanþate în primul rând de cãtre guvern. Centrele se
caracterizeazã prin aceea cã se aflã nu numai în subordinea universitãþilor sau
organizaþiilor private nelucrative, dar chiar ºi a firmelor industriale. În multe þãri OECD
au fost înfiinþate agenþii speciale destinate intensificãrii relaþiilor dintre guvern ºi
universitãþi; pot fi menþionate în acest context Fundaþia ªtiinþificã Naþionalã (NSF) din
SUA, CNRS din Franþa, Consiliile de Cercetare (Research Councils) din Marea Britanie
sau Organizaþia pentru dezvoltarea cercetãrii ºtiinþifice fundamentale “NWO” din
Olanda. Includerea unitãþilor respective în cadrul sectorului guvernamental sau al celui
universitar este o problemã de practicã administrativã naþionalã. În alte cazuri au fost
înfiinþate organisme speciale destinate conducerii sau chiar desfãºurãrii anumitor
lucrãri de cercetare ºtiinþificã orientate pe aplicaþii. Exemple tipice ar putea fi Societatea
pentru promovarea cercetãrii aplicate (Fraunhofer-Gesellschaft) în Germania,
organizaþiile pentru cercetare aplicatã (TNO) în Olanda sau Consiliul Naþional pentru
Dezvoltarea Tehnologicã (STUI) din Suedia. Aceste modalitãþi de organizare oferã o
mare flexibilitate pentru reorientarea rapidã a suportului guvernamental cãtre domeniul
de cercetare dorit.
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Þara sau
grupa de
þãri
CEE
Total OECD

Anul

1981
1985
1981
1985

Sector de destinaþie
Întreprinderi Institute Univer- Instituþii private Total
private
de stat sitãþi
nelucrative
27
38
33
2
100
28
39
32
1
100
34
32
31
3
100
39
31
27
3
100

Sursa: Calcule pe baza datelor din “Science and Technology Indicators”, Raport, nr. 3,
OECD, Paris, 1989.

De regulã, efortul guvernamental este concentrat în jurul unui numãr
restrâns de ministere sau agenþii specializate (vezi tabelul nr. 7). În
majoritatea þãrilor analizate, cel puþin 80 la sutã din fonduri sunt destinate
unui grup de numai cinci ministere.
Tabelul nr. 7
Concentrarea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare pe ministere
ºi instituþii centrale, în unele þãri membre ale OECD
Þara, anul
Ministerul, agenþia etc.
SUA, 1987
Departamentul Apãrãrii
Departamentul Energiei
Departamentul Sãnãtãþii ºi
Serviciilor Umane
NASA
NSF
TOTAL
Germania, 1987
Cercetare ºi Tehnologie
Apãrare
Economie
ªtiinþã ºi Educaþie
Alimente ºi Agriculturã
TOTAL

Þara, anul
%
Ministerul, agenþia etc.
67,4 Japonia, 1987
Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã
9,1 Agenþie pentru ªtiinþã ºi Tehnologie
8,7 MITI

25,3
13,0

7,0
2,7
94,8
55,1

Agenþia pentru Apãrare
Agriculturã, Pescuit ºi Pãduri
TOTAL
Cercetare ºi Invãþãmânt Superior

4,8
4,1
94,6
38,0

20,6
9,1
7,4
1,8
94,0

Apãrare
Poºtã ºi Telecomunicaþii
Industrie
Echipament ºi Locuinþe
TOTAL

36,2
14,5
6,0
3,8
98,5

%
47,6

Sursa: OECD Science and Technology Indicators, RD, Production and Diffusion of
Technology, Paris, 1989.
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Dupã cum se poate observa din datele prezentate în tabel,
Departamentul Apãrãrii este beneficiarul a douã treimi din totalul fondurilor
federale alocate C-D în Statele Unite, suma absolutã (aproximativ 45
miliarde dolari) fiind mai mare decât toate cheltuielile publice de cercetare
ale tuturor celorlalte þãri vest-europene luate la un loc. În câteva dintre þãrile
membre OECD fiinanþeazã ministere ale ºtiinþei ºi tehnologiei (de exemplu,
în Germania, Japonia, Austria, Noua Zeelandã). Dintre acestea, cel mai
bine înzestrat din punct de vedere financiar este Ministerul Cercetãrii ºi
Tehnologiei din Germania, care deþine mai multe fonduri decât totalul
sumelor cheltuite de guvernele Italiei sau Canadei, ori mai mult decât toate
þãrile nordice luate împreunã.
În prezent, se înregistreazã tendinþa de creºtere a fondurilor destinate
ministerelor economice. În contrast, reducerea ponderii sau chiar absenþa
ministerelor energiei, care reflectã declinul prioritãþii acestui domeniu – în
comparaþie cu deceniile precedente – datoritã faptului cã, începând cu anii
1970-1975, furnizarea energiei a fost privatizatã total sau parþial într-un
numãr important de þãri dezvoltate.
În domeniile obiectivelor finanþãrii de la buget a activitãþilor de
cercetare ºtiinþificã ºi dezvoltare tehnologicã, statisticile OECD opereazã
distincþia dintre cercetarea destinatã apãrãrii ºi cercetarea civilã.
a. Cercetarea ºtiinþificã destinatã apãrãrii
Aºa dupã cum se poate observa în anexa nr. 4, cheltuielile destinate
cercetãrilor militare joacã un rol însemnat în câteva þãri membre OECD, dar
sunt neglijabile în rest. Totuºi, 40 la sutã din totalul fondurilor publice
alocate de þãrile organizaþiei sunt îndreptate cãtre programe de apãrare;
numai Statele Unite deþin 80 de procente din total, iar primele trei puteri în
acest domeniu (SUA, Anglia, Franþa) cheltuiesc 95 la sutã din fondurile de
cercetare destinate proiectelor militare (vezi tabelul nr. 8).
Principala tendinþã a indicatorilor fondurilor de cercetare aferente
apãrãrii a constituit-o creºterea rapidã a cheltuielilor în SUA, de la 50-60%
în totalul cheltuielilor guvernamentale de cercetare în cadrul OECD (în
perioada 1981-1985) la 70% în 1987. Aceastã creºtere masivã a debutat în
perioada 1981-1983, odatã cu lansarea Iniþiativei de Apãrare Strategicã
(SDI). Pe lângã finanþarea ponderii covârºitoare a cercetãrii aplicate ºi
dezvoltãrii tehnologice, Departamentul Apãrãrii contribuie, de asemenea, cu
10 la sutã din totalul suportului guvernamental destinat cercetãrii
fundamentale, ceea ce în 1985 însemna mai mult de 850 milioane dolari.
Cercetarea fundamentalã promovatã de Pentagon este concentratã în
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special pe domeniile matematicii, calculatoarelor ºi ingineriei materialelor
noi. S-a estimat cã Departamentul a furnizat de-a lungul anilor jumãtate din
fondurile federale destinate cercetãrii în domeniul computerelor ºi ingineriei.
Dintr-un anumit punct de vedere, aceasta poate fi interpretatã ca un
important sprijin suplimentar pentru SUA în domenii-cheie ale bazei
tehnologice. Din alt punct de vedere, aceste eforturi pot sugera faptul cã
resursele, în special cele umane cu un înalt nivel de calificare, au fost
analizate înspre domenii militare, în loc sã fie utilizate în scopuri civile.
Tabelul nr. 8
Cheltuielile bugetare destinate cercetãrii militare, în anul 1985
Þara

Mil. $

Statele Unite
Anglia
Franþa
Germania
Italia
Japonia
Suedia

32340
3020
2670
900
360
270
240

% din totalul
cheltuielilor
militare OECD
80
7,5
6,5
2
1
0,5
0,5

% din chelt.
guvernam
pt. cercetare
59
49
35
12
10
4
24

% din totalul
cheltuielilor
guvernamentale
4,0
1,9
2,0
0,5
0,3
0,1
0,6

Sursa: OECD Science and Technology Indicators, RD, Production and Diffusion of
Technology, Paris, 1989.

Cheltuielile pentru apãrare se regãsesc în toate cele patru sectoare
ale economiei, dar în proporþii diferite: 60% în industrie, peste 30% în
laboratoarele guvernamentale ºi restul în învãþãmântul superior ºi,
respectiv, în organizaþii private nelucrative. În ceea ce priveºte sectorul
industrial, un sfert din cheltuielile pentru cercetare ºi dezvoltare tehnologicã
a fost furnizat de cãtre Departamentul Apãrãrii (DOD).1
1

Deºi Statele Unite deþin de departe locul întâi în ceea ce priveºte cheltuielile pentru
cercetãri destinate scopurilor militare, care s-au ridicat la 23 miliarde dolari în 1983, ºi
alte þãri membre ale OECD cheltuiesc sume importante în acest domeniu. Astfel pe
locurile urmãtoare se situeazã, în acelaºi an, Marea Britanie cu 3,1 miliarde, Franþa
(2,6 miliarde dolari), Germania (0,9 miliarde) ºi Italia (0,1 miliarde). Dat fiind faptul cã
pentru aceste din urmã þãri efortul depus în scopuri militare este mai greu de suportat

68
În Germania ºi Norvegia au profitat de fondurile suplimentare, în
special firmele industriale private, în timp ce în Canada ºi Franþa
beneficiarele principale au fost unitãþile guvernamentale. Japonia a
cunoscut ºi ea creºteri vertiginoase ale cheltuielilor pentru cercetarea
militarã, dar valorile absolute se menþin la cote foarte scãzute (217 milioane
dolari în 1985, dintr-un total de 40,3 miliarde pe ansamblul OECD).
b. Cheltuielile pentru cercetare ºtiinþificã ºi dezvoltare destinate
scopurilor civile
Excluderea din calcul a cheltuielilor militare în domeniul cercetãrii
duce la schimbarea “clasamentului” þãrilor mari ºi mijlocii, atât din punct de
vedere al mãrimilor absolute, cât ºi ca mãrimi relative, respectiv ca procent
din cheltuielile guvernamentale alocate cercetãrii în anul 1985 (vezi anexa
nr.5). Dupã cum se poate constata din anexa 5, pe primele locuri în ceea ce
priveºte “intensivitatea” cheltuielilor de cercetare civile se situeazã Olanda,
cu 4,5 la sutã din totalul cheltuielilor publice, Franþa ºi Germania, cu 3,8
decât pentru SUA, unele dintre ele au cãutat sã creascã în ritmuri lente, sau sã limiteze
cheltuielile respective. Spre exemplu, în Marea Britanie s-a înregistrat un declin
permanent între anii 1981 ºi 1987 (minus 2 la sutã), acordându-se o atenþie deosebitã
raþionalizãrii cheltuielilor unitãþilor de cercetãri militare, paralel cu deplasarea centrului
de greutate al activitãþilor costisitoare (proiectare, dezvoltare, prototipuri) cãtre unitãþile
industriale private ºi, de asemenea, cu îmbunãtãþirea legãturilor dintre cercetarea civilã
ºi cea militarã în Franþa, cheltuielile pentru cercetãri militare au crescut cu numai 3 %
în perioada 1981-1985, fiind canalizate în special pentru proiecte pe termen lung,
desfãºurate în unitãþi guvernamentale. Se acþioneazã, ca ºi în Marea Britanie pentru
încurajarea legãturilor dintre Ministerul Apãrãrii ºi comunitatea ecoacademicã. Creºteri
mai rapide s-au înregistrat în perioada 1981-1985 în Germania (12%), Canada (11%)
ºi Norvegia (17%), iar între 1985 ºi 1987 ritmul a scãzut. Fluxul de fonduri de cercetare
în domeniul militar spre sectorul privat nelucrativ (private NON-PROFIT) meritã o
remarcã suplimentarã. ªapte din nouã centre de cercetare ºi dezvoltare finanþate la
nivel federal (FFRDC) sponsorizate de DOD sunt administrate de instituþii private
nelucrative, iar celelalte douã de universitãþi ºi colegi sau firme industriale. De
asemenea, Pentagonul a introdus o schemã specialã menitã sã încurajeze cercetarea
universitarã, cunoscutã sub numele de Iniþiativa de Cercetare Universitarã cu un buget
de 35 milioane dolari în anul 1987. O altã caracteristicã a finanþãrii cercetãrii în SUA o
constituie aºa numita schemã a Cercetãrii ºi Dezvoltãrii Independente (Independent
Research and Development), prin care guvernul federal permite firmelor industriale sãºi recupereze o anumitã parte a costurilor proiectelor de cercetare proprii, dacã se
aratã cã acestea au o relevanþã militarã directã în sensul cã pot concura la creºterea
securitãþii ºi capacitãþii de apãrare a þãrii. Pe aceastã bazã, Departamentul Apãrãrii a
plãtit firmelor 1,0 miliarde dolari în 1983, adicã aproximativ aceeaºi sumã alocatã în
Suedia sau Olanda pentru întreaga cercetare industrialã.
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Elveþia (3,5) etc. Din considerente legate mai mult de sursele
informaþionale, am divizat fondurile guvernamentale destinate cercetãrii
civile în suport propriu-zis pentru cercetãri civile (sau direct) ºi alocaþii
destinate universitãþilor (sau fonduri universitare generale). A doua
categorie din clasificare permite efectuarea distincþiei dintre partea care este
în mod efectiv controlatã ºi orientatã de guvern de ceea ce este legat de
tendinþele generale ale sectorului învãþãmântului superior.
b.1. Finanþarea civilã “directã”
Datoritã preocupãrii pentru problemele apãrãrii ºi dezvoltãrii sectorului
universitar, în þãrile OECD numai jumãtate din fondurile bugetare sunt
alocate proiectelor de cercetare civilã (vezi tabelul nr. 9). Singurele þãri în
care ponderea cheltuielilor civile directe este mai micã decât 50% sunt SUA
(cu 36% în anul 1985), Anglia (cu 33%), Suedia (cu 31%) ºi Elveþia (43%, în
anul 1986).
Tabelul nr. 9
Finanþarea directã de la buget a cercetãrii civile
în unele þãri membre OECD, în anul 1985
Þara

Total
Ponderea în:
cheltuieli
(mil. $) Totalul cheltuTotalul
ielilor bugeta- cheltuielilor
re de cercetare bugetare
Statele Unite
20030
36
2,5
Japonia
4963
70
2,2
Germania
4290
58
2,4
Franþa
3960
51
2,9
Italia
2482
68
1,8
Regatul Unit
2032
33
1,3
Canada
2064
79
2,1
Olanda
809
52
2,4
Suedia
310
31
0,8
Elveþia
234
43
1,6
TOTAL OECD
43385
45
2,2
CEE
14485
52
1,9

% Ritmurile de
PNB creºtere, %
1981- 19851985 1987
0,51
0,35
0,58
0,61
0,4
0,33
0,53
0,49
0,29
0,24
0,46
0,44

0
2
1
7
9
9
6
2
1
...
2
4

2
2
0
...
1
1
-3
8
-3
...
1
0

a) Calculat fãrã Austria, Belgia, Elveþia, Turcia ºi Iugoslavia.
b) Calculat fãrã Belgia.
c) Estimãri.
Sursa: OECD Science And Technology Indicators, RD, Production and Diffusion of
Technology, Paris, 1989.
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Analiza datelor prezentate în tabel permite relevarea urmãtoarelor
considerente:
− þãrile Comunitãþii Europene alocau în anul 1985 jumãtate din
fonduri cercetãrilor civile, ceva mai mult decât media pe OECD; la
începutul deceniului nouã, în CEE s-a înregistrat un ritm susþinut
de creºtere a indicatorului analizat, eforturi relativ mai mari fãcând
Germania, Franþa ºi Olanda (vezi ºi ponderile în totalul cheltuielilor
bugetare ºi în produsul naþional brut);
− în Japonia cheltuielile civile directe au crescut foarte puþin la
începutul anilor 1980, iar în Suedia acestea au avut chiar o
tendinþã de scãdere; aceste evoluþii se datoreazã în principal
preocupãrii crescânde din þãrile respective faþã de sectorul
universitar, care este favorizat în comparaþie cu laboratoarele
guvernamentale sau alte unitãþi de cercetare ale statului;
− procentajul scãzut înregistrat în cazul SUA faþã de totalul
cheltuielilor guvernamentale de cercetare trebuie privit cu rezerve,
din mai multe motive; pe de o parte, nu trebuie trecut cu vederea
volumul absolut al cheltuielilor civile directe care este foarte mare;
pe de altã parte se remarcã procentele ridicate înregistrate faþã de
totalul cheltuielilor bugetare ºi faþã de PNB, care situeazã SUA pe
primele locuri între þãrile analizate.
În ceea ce priveºte obiectivele concrete ale proiectelor de cercetare
civilã, acestea pot fi clasificate, în primul rând, în obiective economice ºi de
altã naturã (vezi tabelul nr. 10 ºi 10 a). Proiectele economice se elaboreazã
pe teme ce cuprind industria1, agricultura, energia, infrastructura etc., iar
celelalte studiazã probleme legate de sãnãtate, servicii sociale, mediu,
spaþiul cosmic, dezvoltarea generalã a cercetãrii.
Din datele prezentate se pot desprinde concluzii referitoare la sumele
alocate în mod expres prin lege, de la bugetul statului, pentru activitãþi de
cercetare civilã, ºi la modificãrile survenite în perioada 1983-1987:

1

Sumele destinate cercetãrii în industrie acoperã plãþile cãtre firme în scopul sprijinirii
subramurilor de vârf (sumele fiind îndreptate în special spre întreprinderi mici ºi
mijlocii), stimulãrii anumitor tehnologii sau acoperirii costurilor cercetãrilor desfãºurate
în comun de institute industriale private ºi unitãþi guvernamentale. Comparaþiile
internaþionale în acest domeniu sunt foarte dificile, deoarece în ultimii ani au apãrut
multe forme noi de sprijinire financiarã a cercetãrii ºi procesului inovaþional, îndeosebi
stimulentele fiscale.
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− Statele Unite prezintã caracteristici care le particularizeazã faþã de
celelalte þãri nu numai ca nivel, dar ºi ca tendinþã; astfel,
cheltuielile bugetare pentru cercetãri civile în ramuri industriale
sunt din punct de vedere relativ mult mai mici în SUA în
comparaþie cu oricare din celelalte state analizate (0,8 la sutã faþã
de o medie CEE 21,9% în 1983); mai mult, în timp ce pe
ansamblul CEE aceastã pondere a crescut în 1987 la 26,2%, în
Statele Unite ea s-a redus la 0,6 procente. ªi aceastã diferenþã
(relativã) îºi are cauza în politica dusã de ultimele administraþii
americane în sensul reducerii influenþei guvernului asupra
activitãþilor industriale, dominate de firmele private. O altã trãsãturã
este greutate specificã mult mai mare a cheltuielilor cu cercetarea
medicalã civilã, care se ridica în 1983 la 35,4%, iar în 1987 la 41,0
procente, faþã de numai 10,2 – 11% în medie pe CEE. Tot în
expresie relativã, este de remarcat menþinerea cheltuielilor legate
de cercetãrile spaþiale la un nivel de douã ori mai mare în SUA faþã
de CEE, în cei doi ani analizaþi (15,4 ºi 19,0 faþã de 7,0 ºi respectiv
10,2 procente);
− dacã exceptãm datele referitoare la SUA, putem constata cã – deºi
existã diferenþe relative, unele substanþiale-, proporþiile repartizãrii
fondurilor bugetare pe obiective sunt în linii mari asemãnãtoare în
þãrile analizate, putând fi consideratã ca reprezentativã media
CEE. Din punct de vedere al nivelului, se pot evidenþia ca destinaþii
preponderente ale suportului guvernamental proiectele de
cercetare din domeniile industriei, energiei ºi dezvoltãrii generale a
potenþialului de cercetare. Ca tendinþe, se remarcã în special
creºterea ponderii fondurilor destinate industriei, reducerea
importantã a celor alocate cercetãtorilor din domeniul energiei
(13,1% în anul 1987 faþã de 20,0% în 1983), ºi sporirea uºoarã a
pãrþii aferente cercetãrii spaþiului cosmic;
− se constatã o deplasare a ponderii cheltuielilor civile dinspre
obiectivele economice (care au deþinut 50,5 în anul 1987 faþã de
54,6% în anul 1983), înspre cealaltã categorie de obiective ale
cercetãrii.
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Tabelul nr. 10
Repartiþia cheltuielilor bugetare civile directe pentru cercetare, pe
obiective, în anii 1983 ºi 1987
-%Þara

Statele Unite
Germania
Franþa
Italia
Marea Britanie
Canada
Olanda
Suedia
CEE

Agriculturã
1983 1987
7,3
6,1
4,2
3,5
6,4
6,6
7,2
5,8
14,8 12,4
23,0 19,9
12,1
7,2
3,9
5,1
8,2
7,2

Obiective economice
Industrie
Energie
1983 1987 1983 1987
0,8
0,6
18,6 11,5
21,1 27,4 26,4 15,5
21,0 19,8 14,0 12,4
31,3 31,7 30,9 18,4
18,5 25,5 15,8 10,4
12,0 17,3
7,4
6,3
15,2 32,6 10,7
6,3
8,9
8,1
17,2 11,5
21,9 26,2 20,0 13,1

Informaticã
1983 1987
6,7
5,6
3,9
3,4
5,7
5,9
1,5
1,3
4,1
4,4
6,0
3,8
11,8
7,9
10,3
11,9
4,5
4,0

Sursa: OECD Science And Technology Indicators, RD, Production and Diffusion of
Technology, Paris, 1989.

b.2. Finanþarea bugetarã a cheltuielilor universitare
Pe lângã cheltuielile civile “directe”, statul alocã sume importante în
scopul acoperirii necesarului asigurãrii funcþiunilor educaþionale ºi de
cercetare ale instituþiilor universitare.1
În ceea ce priveºte ponderea fondurilor generale universitare în totalul
cheltuielilor publice de cercetare, se poate constata cã ea este de regulã
mai ridicatã în þãrile mici2 decât (în statele mari) întemeindu-se pe sprijinul
universitãþilor în furnizarea unor cercetãri temeinice pe termen lung, ca ºi a
unui potenþial uman de înaltã calificare.

1

Aºa numitele “fonduri universitare generale” (GUF). Deºi puterea executivã estimeazã
per total aceste sume atunci când planificã fondurile de cercetare-dezvoltare, ea nu
exercitã un control formal asupra utilizãrii efective. Aceasta este o sarcinã a
universitãþilor, care decid domeniile care beneficiazã de sprijinul financiar
guvernamental.
2
Vezi tabelul nr. 11.
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Tabelul nr. 10a
Repartizarea cheltuielilor bugetare civile directe pentru cercetare,
pe obiective, în anii 1983 ºi 1987
-%Sãnãtate

Statele Unite
Germania
Franþa
Italia
Marea Britanie
Canada
Olanda
Suedia
CEE

1983
35,4
9,8
9,7
7,8
13,3
13,7
14,8
15,6
10,2

1987
41,0
9,8
11,8
9,5
16,9
15,0
8,4
15,1
11,0

Alte obiective:
Mediu
Dezvoltare
Spaþiu
a cercetãrii
1983 1987 1983 1987 1983 1987
5,0 4,8 10,9 11,4 15,4 19,0
8,1 9,3 19,3 22,0 7,0 8,8
3,7 3,4 28,4 27,2 8,5 11,0
5,3 3,9 8,2 10,9 6,2 15,5
8,1 8,0 19,2 13,5 5,3 8,0
10,1 12,6 27,7 25,2 ...
...
2,1 6,8 19,9 17,6 9,1 5,8
4,2 5,3 22,4 37,3 17,4 5,6
6,0 6,7 20,8 19,5 7,0 10,2

TOTAL
Altele
1983
0
0,1
2,4
1,7
0,8
0
4,3
0
1,4

1987 1983 1987
0 100 100
0,2 100 100
1,9 100 100
3,1 100 100
0,9 100 100
... 100 100
7,4 100 100
0 100 100
2,1 100 100

Sursa: OECD Science and Technology Indicators, RD, Production and Diffusion of
Techology, Paris, 1989.

Tabelul nr. 11
Fondurile generale universitare (GUF) furnizate de buget în anul 1985
Þara

Statele Unite
Japonia
Germania
Franþa
Olanda
Suedia
Elveþia (1986)

Volum
(mil. $)

2777
1940
2240
1083
703
450
260

Ponderea în:
Fondurile Cheltuielile
bugetare de bugetare
cercetare
totale
5
0,3
27
0,9
30
1,3
14
0,8
45
2,1
45
1,2
48
1,8

Ritmuri medii de
creºtere
PNB 1981-1985 1985(%)
1987
0,07
0,14
0,30
0,17
0,43
0,43
0,26

6
3
0
1
-2
3
...

...
5
0
...
-1
1
...
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Þara

Danemarca
Total OECD
CEE

Volum
(mil. $)

154
12715
6437

Ponderea în:
Fondurile Cheltuielile
bugetare de bugetare
cercetare
totale
42
0,8
13
0,6
23
0,8

Ritmuri medii de
creºtere
PNB 1981-1985 1985(%)
1987
0,25
0,13
0,2

3
2
1

12
...
6

Sursa: OECD Science and Technology Indicators, RD, Production and Diffusion of
Technology, Paris, 1989.

În þãri ca Suedia, Olanda sau Elveþia, aproape jumãtate din
cheltuielile bugetare de cercetare îmbracã forma “fondurilor generale
universitare”, care se apropie de un punct procentual din cheltuielile total de
cercetare ºi aproape 0,5% din PIB. R.F. Germania poate fi ºi ea asimilatã
acestui grup, dat fiind faptul cã ponderea GUF în cheltuielile
guvernamentale de cercetare este de 1,3%. Tendinþele finanþãrii prin
intermediul fondurilor universitare sunt diferite: în timp ce în Suedia se
continuã politica de creºtere a sprijinului bugetar destinat cercetãrii, în
Olanda se urmãreºte reducerea fondurilor ºi reorientarea lor spre echipele
de cercetare cu calitãþi dovedite.
b.3. Cercetarea ºtiinþificã desfãºuratã în unitãþi guvernamentale
de stat
Din punct de vedere al activitãþii de cercetare, în þãrile OECD, statul –
reprezentat de guvern – este privit în primul rând ca o sursã de fonduri; în
realitate, existã o serie de unitãþi de cercetare subordonate guvernului, care
dispun – per total – de fonduri doar cu puþin mai mici decât fondurile
destinate învãþãmântului superior. Rezultã, deci, cã statul nu joacã numai
rolul de finanþator, ci ºi de “practicant” al activitãþii de cercetare ºtiinþificã.
Date privind volumul, dinamica ºi structura pe þãri a fondurilor destinate
cercetãrii desfãºurate în unitãþi de stat, sunt prezentate în tabelul nr.12.
Câteva din concluziile ce se pot releva sunt:
− în medie, în þãrile CEE luate împreunã se cheltuiesc sume relativ
mai mari pentru cercetarea în laboratoare de stat în comparaþie cu
Statele Unite sau cu media OECD;
− în þãrile mai puþin dezvoltate (cum sunt Portugalia, Irlanda, Islanda
etc.), unitãþile de cercetare guvernamentale joacã un rol deosebit
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de important, în timp ce firmele particulare dedicã o parte relativ
micã a resurselor acestora cercetãrii ºtiinþifice; aceasta se
datoreazã atât dependenþei þãrilor respective de tehnologiile
strãine, cât ºi faptului cã industriile lor se bazeazã în principal pe
resursele naturale; în general, existã tendinþa de a se reduce
aceastã dependenþã faþã de instituþiile de stat, aºa cum se poate
deduce din ritmurile medii anuale de creºtere negative
corespunzãtoare þãrilor enunþate;
− la cealaltã extremã se situeazã þãrile în care producþia industrialã
este mai puþin bazatã pe resursele naturale ºi mai mult pe
prelucrarea avansatã prin intermediul tehnologiilor de vârf (Suedia,
Elveþia, Germania etc.);
− în þãri ca Japonia, Italia ºi Franþa efortul de cercetare depus în
unitãþi guvernamentale a înregistrat în ultimii 15 ani tendinþe de
creºtere sensibilã, cele mai înalte ritmuri fiind semnalate în Italia,
în anii 1985-1987 (14,5%);
− Olanda ºi Marea Britanie depun eforturi considerabile de
reorganizare a cercetãrii de stat, prin încurajarea lucrãrilor comune
între institute private ºi de stat, crearea de facilitãþi utilizatorilor
strãini dispuºi sã încheie contracte cu instituþiile de stat ºi chiar (în
cazul Marii Britanii) vânzãrea de institute guvernamentale
sectorului privat.
Tabelul nr. 12
Volumul, dinamica ºi structura fondurilor destinate activitãþii
de cercetare ºtiinþificã desfãºuratã în unitãþi guvernamentale

Statele Unite
Japonia
Germania
Franþa
Italia

Volumul Ponderea Ponderea în
Ritmurile medii
fondurilor în totalul totalul chel- anuale de creºtere
alocate în OECD
tuielilor de
(%)
anul 1985
(%)
cercetare din 1975- 1981- 1985(milioane
þara respec- 1979 1985 1987
dolari)
tivã (%)
13576,0
41,5
24,6
1,4
6,8
1,3
3653,7
11,2
43,4
6,1
3,8
...
2453,6
7,5
33,0
2,3
1,6
...
3682,1
11,3
47,8
4,5
6,7
...
1675,1
5,1
46,2
3,3
6,4 14,3

Volumul
fondurilor
alocate în
anul 1987
(milioane
dolari)
15900,9
...
...
...
1968,3
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Volumul Ponderea Ponderea în
fondurilor în totalul totalul chelalocate în OECD
tuielilor de
anul 1985
(%)
cercetare din
(milioane
þara respecdolari)
tivã (%)
Marea Britanie
2864,7
8,8
45,9
Canada
1300,8
4,0
49,7
Olanda
631,4
1,9
40,7
Suedia
135,0
0,4
13,5
Elveþia (1983)
96,4
0,5
22,5
Danemarca
153,4
0,5
42,0
Irlanda
57,3
0,2
64,5
Islanda
12,2
0,0
67,4
Norvegia
135,3
0,4
31,4
Portugalia
83,1
0,3
66,4
Total OECD
32716,0
100,0
33,0
CEE
12143,0
37,0
42,9

Ritmurile medii
anuale de creºtere
(%)
1975- 1981- 19851979 1985 1987
-1,0
0,0
1,6
5,2
0,0
- 0,2
-4,3
-5,8
3,0
6,9
1,5
2,0

-1,0
4,8
1,0
-0,3
...
2,9
-3,2
0,3
3,8
2,6
4,5
3,0

...
-0,6
...
2,7
...
...
...
...
8,8
...
...
...

Volumul
fondurilor
alocate în
anul 1987
(milioane
dolari)
...
1283,2
...
150,6
140,3
...
...
...
154,3
...
...
...

Sursa: Calcule pe baza datelor din OECD Science and Technology Indicators, RD,
Production and Diffusion of Techology, Paris, 1989.

Referitor la cheltuielile bugetare pentru cercetare în cele mai
dezvoltate þãri, putem trage urmãtoarele concluzii:
1. În Statele Unite, cea mai importantã contribuþie la creºterea
suportului guvernamental în primii ani ai deceniului 9 au avut-o cercetãrile
militare, în special proiectul SDI, aducând fonduri suplimentare în special în
industrie ºi, într-o oarecare mãsurã, în celelalte sectoare. În concordanþã cu
politica federalã, au fost operate reduceri ale fondurilor destinate
obiectivelor economice. În ultimii ani, NASA a rãmas cea mai favorizatã
instituþie, cu o creºtere de 20% a fondurilor de cercetare în 1988 ºi ceva mai
mult decât atât în 1989, prin lansarea proiectului “Pathfinder”. Pentru anul
1989, Administraþia a propus un spor de 16 procente în sprijinul stimulãrii
rapide a cercetãrii (inclusiv prin includerea mai multor Centre de ªtiinþã ºi
Tehnologie) în domenii-cheie. Pentru prima datã cercetãrile legate de SIDA
au devenit în 1989 capitol separat în bugetul federal, beneficiind de fonduri
cifrate la 900 de milioane dolari.
2. În Japonia, sprijinul guvernamental a crescut mai lent în primii ani
ai deceniului 1981-1990, dar s-a accelerat dupã 1985. Cel mai mult a
beneficiat de sporul de fonduri bugetare sectorul cercetãrii de stat, iar cel
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mai puþin – învãþãmântul superior. Cheltuielile destinate ºtiinþei ºi
tehnologiei au crescut într-un ritm de aproximativ 3,5 la sutã pe an între
1985 ºi 1987 ºi numai 2% în 1988. Bugetul apãrãrii a crescut cu peste 10%
anual, în timp ce fondurile civile directe au fost virtual staþionare în anul
1988. Din punct de vedere al obiectivelor, se înregistreazã reduceri ale
bugetului cercetãrii energetice, în timp ce cresc fondurile destinate
supraconductibilitãþii, cercetãrii fundamentale ºi spaþiale.
3. În Franþa – care, alãturi de Italia, a cunoscut cel mai dinamic spor
al suportului guvernamental pentru CS-DT în anii 1980-1985 -, creºterea
finanþãrii a rezultat din politica de întãrire a rolului statului, atât în general cât
ºi ca promotor al efortului naþional de cercetare. Înainte de anul 1985,
principala creºtere s-a înregistrat în domeniul obiectivelor civile (industrie,
sãnãtate, servicii sociale ºi cercetãri spaþiale), iar dupã 1986 a devenit
preponderentã dinamicã fondurilor militare. Alegerile prezidenþiale din 1988
au fost urmate de continuarea procesului clar de extindere a sectorului
public ºi de îmbunãtãþire a raporturilor dintre cercetarea guvernamentalã
(atât civilã cât ºi militarã) ºi cea privatã.
4. În Italia, sporul a rezultat în principal din creºterea fondurilor directe
destinate scopurilor civile. Principalele obiective au fost în acest sens
promovarea dezvoltãrii industriale, a cercetãrii în general ºi spaþiului cosmic.
5. În Marea Britanie, declinul general al fondurilor bugetare de
cercetare se datoreazã în primul rând reducerii sumelor alocate proiectelor
civile (energie, agriculturã, mediu). Toate sectoarele au avut de suferit din
cauza reducerilor, cel mai puþin afectat fiind sectorul universitar. Ultimele
estimãri aratã un declin de 5,5% în volumul total al cheltuielilor
guvernamentale în perioada 1985-1989, medie care cuprinde o reducere de
10% a cheltuielilor pentru apãrare, o “creºtere zero” pentru fondurile
universitare, un spor de 5 la sutã pentru sumele destinate Consiliilor de
Cercetare ºi o scãdere de 5% în fondurile de cercetare civilã orientatã pe
obiective (economice, sociale etc.).
c. Cercetarea ºtiinþificã desfãºuratã în cadrul instituþiilor
de învãþãmânt superior
Sectorul învãþãmântului superior cuprinde nu numai universitãþile ºi
instituþiile similare, ci ºi multe alte tipuri de organisme ºi instituþii înrudite.1
1

Neclaritãþile sistemului de clasificare fac ca instituþii cum este CNRS (Centre naþional
de la recherche scientifique) din Franþa, sã fie asimilat sectorului universitar, în timp ce,
în Italia, CNR (Consiglio Nazionale della Ricerche) este inclus în sectorul de stat.
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Acestea sunt situate de regulã la frontiera dintre sectorul guvernamental ºi
instituþiile private nelucrative sau, mai recent, chiar pe lângã sectorul privat
comercial – prin apariþia unor mici unitãþi de cercetare orientate pe profit,
ataºate universitãþilor.
O altã distincþie necesarã este aceea dintre cercetare ºi celelalte
activitãþi ºtiinþifice. ªi în acest caz pot apãrea probleme, legate în special de
identificarea ºi mãsurarea a ceea ce constituie cercetare ºtiinþificã ºi
dezvoltare tehnologicã din totalul activitãþilor desfãºurate de personalul
universitar ºi asimilat.
Conform datelor disponibile (vezi tabelul nr.13), cheltuielile de
cercetare în sectorul universitar pe total OECD în anul 1985 erau de
aproximativ 37 miliarde dolari, adicã 16% din totalul cheltuielilor alocate
pentru CS-DT.
Ritmul mediu anual de creºtere înregistrat de SUA în perioada 19831985 (7,2%) ºi-a pus amprenta asupra valorii medii la nivelul OECD (4,8%);
dupã anul 1985 se constatã existenþa unei tendinþe de încetinire a sporului
indicatorului analizat, în special ca urmare a deplasãrii eforturilor de
cercetare cãtre sectorul privat. Dupã cum se poate observa, în majoritatea
þãrilor dezvoltate, ponderea cheltuielilor destinate cercetãrii în unitãþile de
învãþãmânt superior în produsul intern brut ia valori cuprinse între 0,3 ºi 0,6
procente. Mãrimi deosebite se înregistreazã în Suedia (unde învãþãmântul
superior este gratuit), cu 0,68%, Japonia (0,57%) ºi Olanda (0,49%). Acest
din urmã indicator, care ilustreazã destul de bine greutatea specificã realã a
cercetãrii ºtiinþifice din universitãþi, a rãmas relativ stabil în anii 1981-1985,
în aproape toate þãrile mari ºi mici din grupul studiat; dupã aceastã perioadã
s-a constatat pe de o parte o creºtere uºoarã în câteva þãri de mãrimi
diferite (SUA, Italia, þãrile nordice), iar pe de altã parte o reducere în
majoritatea celorlalte state, cu deosebire Olanda, Canada ºi Marea Britanie.
Resursele financiare alocate universitãþilor au crescut în anii 60-70,
când numãrul studenþilor a atins cote înalte (pe de o parte din motive
demografice, iar pe de alta datoritã accesului mai democratic la
învãþãmântul superior). În ultimii zece ani, tendinþa s-a inversat, atât ca
urmare a declinului demografic cât ºi, în cazul anumitor categorii de
absolvenþi, din cauza perspectivelor neatrãgãtoare. Drept rezultat, s-au
operat reduceri ale fondurilor, uneori chiar mai importante decât scãderea
numãrului de studenþi. În cazul în care resursele alocate de cãtre guvern
sunt stabilite pe criterii care nu iau în consideraþie în mod direct activitatea
de cercetare (a cãrei “utilitate” e demonstrabilã), cu asigurarea continuitãþii
procesului de învãþãmânt, existã posibilitatea afectãrii proiectelor de CS-DT.
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Tabelul nr. 13
Volumul, dinamica ºi structura cheltuielilor de cercetare în sectorul
universitar, în unele þãri membre ale OECD
Volumul cheltuielilor Ponderea în Ponderea Ritmuri medii anu(milioane dolari)
totalul chel- în GDP în ale de creºtere (%)
1983
1985
1987 tuielilor de anul 1985 1981- 1983- 1985cercetare în
(%)
1985 1985 1987
anul (%)
Statele Unite
11950 14700 16870
13,4
0,37
4,1
7,2
4,2
Japonia
7141 8065,7 8329,6
20,1
0,57
4,1
2,7
0,6
Germania
4718 5289,8
...
14,9
0,40
1,3
3,1
...
Franþa
1959,6 2191,6
...
15,0
0,34
2,6
2,3
...
Marea Britanie 1728,1 1949,4
...
13,6
0,32
2,1
2,7
...
Spania
210,3
258,8
...
16,7
0,09
8,0
7,2
...
Olanda
740,1
798,4
...
23,2
0,49
-1,5
0,4
...
Suedia
61,8
719
764,5
24,4
0,68
5,8
4,3
0,3
Elveþia
330,7
...
353,5
...
...
...
...
...
Norvegia
178,7
209,0 226,3
22,2
0,36
5,7
...
...
Irlanda
26,4
33,2
...
17,4
0,14
...
...
...
Total OECD
31488,2 37046,4
...
16,0
...
3,7
4,8
...
CEE
8817,7 10204,4
...
...
...
3,0
4,0
...
Sursa: Calcule pe baza datelor din OECD Science and Technology Indicators, RD,
Production and Diffusion of Techology, Paris, 1989.

Din acest motiv, autoritãþile universitare s-au orientat rapid cãtre alte
surse de finanþare, decât cea clasicã (GUF, analizatã anterior), chiar dacã
aceastã opþiune poate duce la unele concesii de la principiul tradiþional
conform cãruia cercetarea academicã trebuie sã fie liberã ºi nu trebuie sã
urmãreascã aplicaþii practice determinate apriori. În acelaºi timp, se
constatã propagarea opiniei potrivit cãreia cercetarea universitarã trebuie
încorporatã în programe cu orientare economicã, socialã sau regionalã, sau
cã trebuie cel puþin canalizatã spre acele programe finanþate din ce în ce
mai masiv de cãtre ministere sau organisme guvernamentale, altele decât
Ministerul Învãþãmântului. În plus, au loc ºi modificãri ale relaþiilor dintre
universitãþi ºi firmele industriale private, în sensul cã primele sunt din ce în
ce mai preocupate (în unele þãri chiar forþate) sã obþinã fonduri din surse
particulare, în scopul compensãrii reducerii subvenþiilor bugetare. La rândul
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sãu, sectorul industrial este din ce în ce mai interesat în utilizarea
experienþei cercetãtorilor academici, cu deosebire în domeniile “noi”, ca
tehnologia informaticã, biotehnologiile etc. Colaborarea dintre companiile
comerciale ºi universitãþi nu se limiteazã numai la activitatea de cercetare,
ci include – precum în þãrile nordice ºi Marea Britanie – ºi pregãtirea
superioarã a personalului firmelor respective. În anumite domenii ale
ºtiinþelor ºi tehnologiilor aflate în expansiune, în care numãrul absolvenþilor
este insuficient faþã de cerinþele pieþei, asemenea înþelegeri de cooperare
oferã industriei posibilitatea de a-ºi asigura recrutarea personalului
supercalificat; benefic pentru firme, acest transfer de inteligenþã este privit
cu oarecare preocupare în cercurile academice, care se vãd în situaþia de a
renunþa la cei mai buni absolvenþi, tentaþi sã plece chiar înainte de a-ºi
susþine tezele de doctorat.
Legãturile din ce în ce mai strânse dintre cele douã sectoare nu
implicã o reorientare generalã a cercetãrii din învãþãmântul superior, dar
proiectele care dau rezultate pe termen scurt sau mediu tind sã fie preferate
celor cu perspective mai îndepãrtate. Cu alte cuvinte, aceste noi relaþii ºi
surse combinate de finanþare se pot dovedi defavorabile cercetãrii
fundamentale, prin acordarea de prioritate cercetãrii aplicate ori dezvoltãrii
experimentale. Este interesant de subliniat ºi comportamentul diferit al celor
douã pãrþi implicate în relaþiile amintite, în legãturã cu “proprietatea” asupra
rezultatelor cercetãrilor ºi utilizarea acestora. În timp ce regula cercetãtorilor
universitari a fost dintotdeauna de a publica imediat pentru a se asigura de
paternitatea ideilor, tendinþa firmelor industriale private este de a pãstra cât
mai mult posibil confidenþialitatea rezultatelor, cel puþin pânã la emiterea
patentelor.
Sursele de finanþare a cercetãrii ºtiinþifice desfãºurate în instituþiile de
învãþãmânt superior ºi asimilate sunt: bugetul statului (care furnizeazã aºa
numitele fonduri universitare generale – care au fost analizate în capitolul
de faþã – ºi fonduri “directe”); surse “proprii” ale universitãþilor; firmele
private; fundaþiile ºi alte organizaþii nelucrative; sursele externe (vezi tabelul
nr. 14 ºi 14 a).
Datele disponibile prezentate în tabel ºi cele cuprinse în anexa nr. 6,
permit desprinderea câtorva concluzii:
1. În þãrile OECD finanþarea bugetarã a cercetãrii academice este
preponderentã. În cadrul acesteia partea cea mai importantã revine
fondurilor universitare generale (GUF), care sunt furnizate de regulã de
cãtre Ministerul Educaþiei. Fondurile “directe” constau, la rândul lor, din
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sume avansate de ministere ºi agenþii guvernamentale specializate (mediu,
energie, industrie etc.), ele fiind alocate îndeosebi dupã metoda ºtiinþificã –
adicã pentru anumite programe – ºi nu dupã cea instituþionalã.
Între anii 1981 ºi 1985, finanþarea cercetãrii universitare pe total
OECD a crescut cu 12 procente, ceea ce echivaleazã cu un ritm mediu
anual de 3 la sutã, adicã mult mai puþin decât dinamica fondurilor destinate
cercetãrii din firmele private.1
2. Deºi în ultimul timp se discutã tot mai mult despre implicarea
firmelor particulare în finanþarea cercetãrii universitare ºi statisticile au
conformat o tendinþã generalã de creºtere, proporþiile acesteia nu s-au
ridicat la cotele aºteptate. Astfel, fondurile respective au reprezentat pentru
o lungã perioadã între 2 ºi 3 procente din total, cu unica excepþie a Elveþiei,
unde s-a atins valoarea de 15,7% la mijlocul anilor 1970. Recent au apãrut
ºi aºa-numitele “întreprinderi universitare”, care sunt deseori angajate în
programe de cercetare avansatã. Ele sunt organizate de cãtre instituþiile de
învãþãmânt superior în cadrul “parcurilor ºtiinþifice”. Statisticile oficiale
referitoare la finanþarea cercetãrii academice de cãtre firme nu au înregistrat
creºteri importante. Întreprinderile amintite au rãmas în afara raporturilor
organismelor responsabile, fie deoarece ele sunt prea mici, fie cã nu
îndeplinesc condiþiile de mãrime prevãzute în metodologia de întocmire a
chestionarelor. Se apreciazã cã, în ultimul timp, fondurile private sunt
canalizate tocmai cãtre acest tip de beneficiari. O altã explicaþie a ponderii
reduse a acestui capitol al finanþãrii poate fi ºi aceea cã multe din
echipamentele ºtiinþifice, calculatoare etc. puse la dispoziþia cercetãtorilor
rãmân în patrimoniul laboratoarelor industriale, ele neputând deci figura ca
transferuri efective cãtre universitãþi, chiar dacã este evidentã contribuþia la
dezvoltarea procesului de cercetare ºtiinþificã.
3. Fundaþiile ºi celelalte organizaþii private nelucrative (institute,
asociaþii, comitete etc.) au întreþinut întotdeauna relaþii speciale cu
universitãþile în special în þãrile unde aceste grupãri nu desfãºoarã ele
însele activitãþi de cercetare. Participarea la finanþare este cu puþin mai
mare decât cea a sectorului industrial privat, adicã aproximativ 4 la sutã din
total, dar repartizarea pe þãri este mult mai inegalã.
Astfel, dacã în þãri ca Statele Unite, Marea Britanie sau Elveþia,
cercetarea academicã poate conta pe un sprijin ferm din partea
1

Ministerele apãrãrii au contribuit în perioada 1981-1985 cu aproape un sfert din sporul
total al finanþãrii de la buget, iar în Statele Unite chiar cu 40%.
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organizaþiilor nelucrative (5-6%), în Franþa, RFG sau Japonia contribuþia
acestora este neînsemnatã (numai 0,1%).
4. O altã sursã de finanþare, destul de redusã în mãrimi relative, o
constituie fondurile primite din strãinãtate. În anii 1970 ºi 1980 aceasta era
întâlnitã numai în þãrile mici, dar ultimele rapoarte semnaleazã apariþia unui
aport financiar substanþial acordat universitãþilor americane de cãtre grupuri
industriale japoneze, în special pentru programe de cercetare
fundamentalã.
Tabelul nr. 14
Structura surselor de finanþare a cercetãrii universitate,
în unele þãri membre ale OECD
-%-

Statele Unite
Japonia
Germania
Franþa
Italia
Marea Britanie
Olanda
Suedia
Elveþia
Norvegia
Irlanda

Finanþarea de la buget:
Fonduri directe
Fonduri universitare generale
1975
1980
1985
1975
1980
1985
66,3
72,1
68,0
22,6
17,5
18,9
13,2
18,0
12,3
49,0
39,9
40,1
...
...
...
...
...
...
63,3
...
47,0
34,4
...
49,4
...
...
...
...
...
...
...
...
23,4
...
...
60,6
2,9
6,8
...
95,5
90,6
88,1
35,3
...
25,5
53,2
...
62,6
12,1
...
...
48,9
...
...
...
...
16,9
...
...
73,6
21,8
...
...
41,8
...
70,8

Sursa: Calcule pe baza datelor din Main Science and Technology Indicators, OECD,
Paris, 1982-1985.

Pe lângã sursele de finanþare enunþate (ºi cuprinse în tabel),
universitãþile mai dispun ºi de aºa-numitele “fonduri proprii”. Acestea provin
din valorificarea bunurilor imobiliare sau din veniturile aferente unor activitãþi
comerciale (vânzãri de publicaþii, prestãri de servicii diverse etc.). De
asemenea, în aceastã categorie intrã ºi taxele de înscriere ºi de frecventare
a cursurilor, plãtite de studenþi.
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Structura surselor de finanþare a cercetãrii depinde în mare mãsurã
de statutul legal al fiecãrei universitãþi ºi în special de caracterul “public”
(care implicã o pondere mai mare a finanþãrii bugetare) sau “independent” al
acesteia. A doua categorie de instituþii este întâlnitã cu precãdere în
Japonia ºi Statele Unite ºi funcþioneazã pe baza fondurilor primite în cea
mai mare parte din alte surse decât bugetul statului.
Tabelul nr. 14a
Structura surselor de finanþare a cercetãrii universitate,
în unele þãri membre ale OECD
-%Finanþarea de cãtre
Finanþarea de cãtre Finanþarea din surse
firme private
organizaþii nelucrative
externe
1975 1980 1985 1975
1980
1985 1975 1980 1985
Statele Unite
2,0
2,5
3,7
4,7
4,4
5,1
0,0
0,0
0,0
Japonia
0,7
1,0
1,5
...
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
Germania
1,9
...
...
0,0
...
...
0,0
0,0
0,0
Franþa
2,1
...
1,9
0,1
...
0,1
0,1
...
0,1
Italia
0,0
1,3
1,5
...
...
...
0,0
0,8
0,6
Marea Britanie
...
...
3,9
...
...
5,4
...
...
2,5
Olanda
0,0
0,3
...
1,5
2,0
...
0,1
0,3
...
Suedia
1,9
...
5,5
8,8
...
2,5
0,7
...
0,9
Elveþia
15,9
...
...
6,3
...
...
0,0
...
...
Norvegia
1,1
1,6
5,0
2,7
2,2
2,5
0,5
0,4
1,0
Irlanda
2,9
...
...
2,1
...
...
5,3
...
...
Sursa: Calcule pe baza datelor din Main Science and Technology Indicators, OECD,
Paris, 1982-1985.

d. Cercetarea ºtiinþificã în cadrul firmelor industriale private
Una din sursele principale ale progresului tehnico-ºtiinþific care a atins
ritmuri deosebit de înalte în þãrile dezvoltate din punct de vedere industrial,
este cercetarea desfãºuratã în unitãþile proprii ale firmelor industriale,
Preocuparea pentru asigurarea competitivitãþii pe piaþa mondialã a avut ca
urmare creºterea concurenþei în domeniul proiectãrii ºi dezvoltãrii de noi
produse ºi tehnologii. Fonduri uriaºe sunt alocate de marile grupe
industriale în direcþia activitãþii inovaþionale, care presupune eforturi umane
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ºi materiale concentrate de regulã în domenii foarte strict delimitate. În
general, proiectele de cercetare lansate în acest sector se referã la
obiective pe termen scurt sau mediu ºi sunt rezultate ale unor prospectãri
ale pieþei bine fundamentate, care au menirea de a reduce la minim riscul
investiþional.
Cheltuielile din sectorul analizat au crescut cu regularitate, ajungând
la nivelul OECD, de la 103 miliarde dolari în anul 1981 la 155 miliarde în
1985 (vezi tabelul nr. 15 ºi 15a).
Deºi ritmurile medii anuale de creºtere au diferit mult de la o þarã la
alta, ele sunt pozitive în majoritatea covârºitoare a cazurilor ºi a perioadelor,
evidenþiindu-se în acest sens Japonia (12,6% în perioada 1983-1985), Italia,
Suedia, Finlanda.
Compararea ritmurilor de creºtere devine irelevantã atunci când
mãrimile absolute ale fondurilor alocate sunt disproporþionate. Spre
exemplu, în cazul Statelor Unite, care alocau în 1985 mai mult de jumãtate
din totalul fondurilor OECD în domeniul analizat, un procent de creºtere
însemna aproape 800 milioane dolari, adicã de trei ori mai mult decât 12
procente ale sporului cheltuielilor olandeze.
Referitor la greutatea specificã deþinuþã de þãrile membre, aceasta a
rãmas aproximativ neschimbatã în prima jumãtate a deceniului al nouãlea;
singura modificare notabilã este creºterea ponderii Japoniei, de la 15% în
anul 1981 la 17,2% în 1985, care a condus la reducerea contribuþiei
Comunitãþii Economice Europene pânã la un sfert din totalul OECD.
Alocarea de sume similare sau egale cercetãrii industriale, nu indicã
automat ºi o coincidenþã a eforturilor depuse de cãtre un sector sau o þarã,
deoarece investiþiile respective pot reprezenta pãrþi diferite din valoarea
adãugatã ºi deci efecte diferite din valoarea adãugatã ºi deci efecte diferite
asupra industriei ca întreg. De asemenea, structura cheltuielilor pe ramuri
de destinaþie prezintã particularitãþi de la o þarã la alta. Este cazul Canadei
în comparaþie cu Suedia sau al Marii Britanii ºi Franþei, în care sumele
totale sunt apropiate ca mãrime dar repartizarea pe subramuri este diferitã
(vezi anexa nr. 7 ºi 7a).
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Tabelul nr. 15
Volumul, structura ºi dinamica cheltuielilor destinate cercetãrii
ºtiinþifice desfãºuratã în cadrul sectorului privat

Statele Unite
Japonia
Germania
Franþa
Italia
Marea Britanie
Canada
Spania
Olanda
Suedia
Elveþia
Finlanda
Total OECD
CEE

1981
51810,0
15517,3
10686,3
6304,4
2563,1
7029,7
1902,9
442,7
1336,0
1442,1
1324,8
272,9
103120
29230

Volumul cheltuielilor (milioane dolari)
1982
1983
1984
1985
57995,0 64403,0 71470,0 78208,0
17123,3 19834,1 22859,4 26768,6
...
11869,9
...
14285,7
6753,7 7059,6 7779,3 8556,2
2692,0 2976,4 3355,7 3994,5
...
7606,3
...
9065,9
2075,9 2121,9 2459,4 2729,5
600,7
619,0
725,0
899,9
1414,7 1576,0 1641,2 1930,8
...
1554,5
...
2087,3
...
1416,1
...
1409,3
...
377,2
451,9
516,3
155206
40604

1987
89200,0
27817,7
...
9051,8
5193,2
9914,7
2921,8
...
2238,0
2513,6
2229,1
637,1
...
...

Sursa: OECD Science and Technology Indicators, RD, Production and Diffusion of
Techology, Paris, 1989.

Tabelul nr. 15a
Volumul, structura ºi dinamica cheltuielilor destinate cercetãrii
ºtiinþifice, în cadrul sectorului privat

Statele Unite
Japonia
Germania
Franþa

Ponderea în
Ritmul mediu anual de creºtere (%)
totalul OECD (%)
1981
1985
1969- 1975- 1981- 1983- 19851975
1981
1983
1985
1987
50,2
50,4
-1,6
5,4
4,4
7,4
3,9
15,0
17,2
7,6
9,2
10,7
12,6
1,2
10,4
9,2
5,6
6,2
2,9
6,5
...
6,1
5,5
3,9
4,4
2,9
6,7
3,0
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Ponderea în
Ritmul mediu anual de creºtere (%)
totalul OECD (%)
1981
1985
1969- 1975- 1981- 1983- 19851975
1981
1983
1985
1987
Italia
2,5
2,6
6,3
4,8
5,5
12,0
11,7
Marea Britanie
6,8
5,8
-0,1
4,1
-1,3
5,8
6,5
Canada
1,8
1,8
1,9
10,1
1,3
9,9
0,6
Spania
0,4
0,6
21,9
0,9
...
16,9
...
Olanda
1,3
1,2
2,7
0,8
3,9
7,5
12,5
Suedia
1,4
1,3
8,5
5,1
7,9
12,3
6,7
Elveþia
1,3
1,1
0,7
0,3
-0,4
...
...
Finlanda
0,3
0,3
9,9
8,6
10,6
14,3
9,5
Total OECD
100,0
100,0
1
5,5
...
8,5
...
CEE
28,5
26,0
3,5
5,0
...
7,0
...
Sursa: OECD Science and Technology Indicators, RD, Production and Diffusion of
Technology, Paris, 1989.

Analiza finanþãrii cercetãrii ºtiinþifice, în special în economiile cu
rezultate marcante în acest domeniu, este importantã prin prisma
posibilitãþilor de aplicare la cazul þãrii noastre a experienþelor pozitive.
Având în vedere acest scop, putem formula o serie de concluzii.
1. Succesul cercetãrii ºtiinþifice depinde de asigurarea unor fonduri
substanþiale, care nu pot fi furnizate exclusiv de cãtre bugetul statului.
Diversificarea surselor de finanþare se impune ca o necesitate în cursul
procesului de tranziþie, avându-se în vedere:
− încurajarea legãturilor directe, de naturã contractualã, între
unitãþile de cercetare – îndeosebi aplicatã – ºi întreprinderi
(indiferent de forma de proprietate), paralel cu stimularea materialã
corespunzãtoare a cercetãrilor, ceea ce presupune autonomia
instituþiilor de cercetare, îndeosebi în privinþa politicii de salarizare;
− acordarea de facilitãþi fiscale întreprinderilor care vor aloca fonduri
pentru proiecte de cercetare ºtiinþificã ºi dezvoltare tehnologicã
proprii sau alte scopuri ºtiinþifice;
− atragerea de sume externe pentru proiectele de cercetare ce se
desfãºoarã în þarã;
− asigurarea cu fonduri bugetare corespunzãtoare a domeniilor de
cercetare vitale dar care nu oferã posibilitatea obþinerii de profituri
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imediate (cercetarea fundamentalã, medicalã, noi surse de
energie, apãrare etc.).
2. Cercetarea ºtiinþificã este o activitate esenþialã pentru prezentul ºi
viitorul oricãrei þãri, motiv pentru care i se acordã o atenþie deosebitã în
toate statele dezvoltate din punct de vedere economic. Structurile
organizatorice sunt flexibile; procesul de luare a deciziilor nu este exclusiv
de competenþa guvernului sau a altor organisme statale, ci sunt implicate
toate categoriile de agenþi economici.
3. Evitarea risipei de resurse, prin renunþarea la proiectele ineficiente
finanþate din surse publice. Aceasta presupune specializarea în funcþie de
posibilitãþile economiei naþionale ºi urmãrirea obþinerii de avantaje
comparative maxime.
În condiþiile tranziþiei la economia de piaþã, se va pune problema
competitivitãþii cercetãrii naþionale pe piaþa mondialã a tehnologiilor. S-a
dovedit în literatura de specialitate1 cã, spre deosebire de autarhie, absenþa
barierelor protecþioniste stimuleazã cercetarea ºtiinþificã ºi dezvoltarea
tehnologicã; prin adâncirea competiþiei ºi lãrgirea dimensiunilor pieþei, ambii
factori concurã la sporirea veniturilor obþinute de sectorul cercetãrii. Cu
toate acestea, dacã decalajul tehnologic este prea mare, cercetarea poate fi
descurajatã în þãrile inferioare din punct de vedere tehnologic. În acest caz,
protecþia completã poate fi mai bunã decât comerþul liber, dar inferioarã
altor politici, ca de exemplu subvenþionarea directã a cercetãrii naþionale.
De aceea, plecând de la considerentul cã piaþa ºi comerþul liber nu duc în
mod necesar la un nivel optim din punct de vedere social al cercetãrii,
considerãm cã, înainte de a fi supusã competiþiei internaþionale, cercetarea
internã are nevoie de un protecþionism temporar, în scopul reducerii
decalajului faþã de þãrile avansate.

3.2. Dinamica ºi modificãri structurale ale ocupãrii forþei
de muncã
Ritmul ºi proporþiile ocupãrii forþei de muncã în cercetarea ºtiinþificã
este influenþat atât de factori care determinã mãrimea ofertei cât ºi cea a
cererii.
Oferta de forþã de muncã este dimensionatã ºi restricþionatã puternic
de numãrul forþei de muncã, de o anumitã calificare, de regulã înaltã ºi prin
1

Vezi ºi Gerhard Clemenz, “International R D Competition and Trade Policy”, în Journal
of International Economics, nr. 1-2, februarie, 1990, p. 93.
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urmare, caeteris paribus, de capacitatea sistemului de învãþãmânt de a
pune pe piaþa muncii o ofertã specificã acestui domeniu de activitate.
Exprimat prin indicatorul “potenþialul ºtiinþificºi tehnic uman”, volumul
personalului calificat, apt pentru activitatea de cercetare, a crescut în
perioada 1980-1985 cu cca 140% la nivel mondial, dar cu diferenþe
sensibile între regiuni ale globului ºi grupe de þãri. Deºi în zonele cu
economie slab dezvoltatã creºterea a fost mai rapidã comparativ cu þãrile
dezvoltate, ele rãmân puternic defavorizate de decalajele puternice,
exprimate atât prin structura mondialã a personalului de cercetare potenþial,
cât ºi prin intensitatea acestui indicator în raport cu populaþia ocupatã la
nivelul fiecãrei þãri.
Tabelul nr. 1
Dinamica potenþialului tehnico-ºtiinþific uman în perioada 1980-1985
Total mondial
Africa
America
Europa + URSS
Asia
Þãri dezvoltare
Þãri în curs de dezvoltare
America de Nord

în %
140
154
137
138
142
140
146
138

Sursa: Calcule pe baza datelor din Statistical Yearbook, UNESCO, 1989.

În 1985, cca 73% din forþa de muncã de calificare corespunzãtoare
pentru a fi încadratã în cercetare era concentratã în þãrile dezvoltate ºi
aproape 40% din acestea, numai în America de Nord.
În acelaºi an, potenþialul ºtiinþific ºi tehnic era în America de 23 de ori
mai mare decât în Africa; în þãrile dezvoltate de 2,7 ori mai mare decât în
þãrile în curs de dezvoltare.
Decalajele sunt mai evidente dacã se analizeazã prin prisma
indicatorilor de intensitate. Astfel, faþã de media mondialã, mãrimea
potenþialului ºtiinþific calculat la un milion de locuitori, reprezintã în þãrile în
curs de dezvoltare doar 35% (din care în Africa doar 14,7%), în timp ce în
þãrile dezvoltate el este de 3 ori mai mare (în America de 5,4 ori, iar în
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Europa (inclusiv URSS) de 2 ori. Este relevantã poziþia privilegiatã a þãrilor
din America de Nord, în care “intensitatea” celor apþi de a lucra în cercetare
este aproape dublã faþã de media þãrilor dezvoltate.
Tabelul nr. 2
Structura potenþialului tehnico-ºtiinþific uman la nivel mondial
în %
Africa
America, din care:
America de Nord
Asia
Europa + URSS
Þãri dezvoltate
Þãri în curs de dezvoltare
Nivel mondial

1980
1,3
34,9
30,5
28,9
33,7
74,4
25,6
100,0

1985
1,4
34,2
29,9
29,4
33,7
73,2
26,8
100,0

Sursa: Calcule pe baza datelor din Statistical Yearbook, UNESCO, 1989.

Tabelul nr. 3
Structura potenþialului tehnico-ºtiinþific uman la nivel mondial
în %
Africa
America, din care:
America de Nord
Asia
Europa + URSS

1980
1,3
34,9
30,5
28,9
33,7

1985
1,4
34,2
29,9
29,4
33,7

Sursa: Calcule pe baza datelor din Statistical Yearbook, UNESCO, 1989.

Potenþialul uman de cercetare ºtiinþificã precum ºi forþa de muncã
activã din aceastã ramurã este concentratã în câteva þãri dezvoltate, care
se remarcã ºi prin intensitatea afluxurilor de “brain-drain”: SUA, Japonia,
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Franþa, Germania, Canada, Italia. De pildã, în anul 1985, numai douã state,
SUA ªI Japonia deþineau 63,5% din totalul personalului cu studii superioare
din activitatea de cercetare din þãrile membre ale OECD (circa 60% din
personalul antrenat în activitatea de cercetare din învãþãmântul universitar
ºi 35% din cel angajat în instituþiile guvernamentale).
Alte 27% din personalul de cercetare cu studii superioare din þãrile
membre ale OECD se afla, în acelaºi an, în numai 5 þãri (Germania, Franþa,
Italia, Anglia, Canada) care deþineau ºi 36% din personalul cu studii
superioare ce presta activitatea de cercetare în instituþii guvernamentale.
Faptul cã aceastã puternicã forþã umanã este utilizatã în domenii
decisive ale cercetãrii ºtiinþifice ºi dezvoltãrii tehnologice pe plan mondial,
impune o atenþie specialã în elaborarea strategiei cercetãrii ºtiinþifice,
asupra raportului dintre posibilitãþile naþionale ºi cele oferite de cooperare
internaþionalã în realizarea diferitelor obiective de cercetare.
Întrucât resursele naþionale nu permit întotdeauna înfãptuirea
programelor de cercetare ºtiinþificã ºi dezvoltare tehnologicã la nivelul
standardelor internaþionale, trebuie fãcutã distincþia dintre obiectivele de
cercetare care pot fi abordate ºi gestionate eficient la nivel naþional ºi cele
care implicã cooperarea internaþionalã cu acele þãri care au o vastã
experienþã în cercetare în domenii de vârf antrenate în acerbe competiþii pe
pieþele internaþionale. Ancorarea activitãþii de cercetare-dezvoltarea în
problemele pieþei, presupune acþionarea ºi în þara noastrã a unor asemenea
mecanisme instituþionale, legislative, financiare, fiscale, care sã permitã atât
confruntarea dintre reprezentanþii cererii de producþie ºtiinþificã ºi cei ai
ofertei, cât ºi securitatea investitorilor care vor încerca sã reacþioneze
prompt la semnalele pieþei. Experienþa unor þãri ca: SUA, Japonia, a
demonstrat cã prin acþiunea unor pârghii financiar-bancare ca de pildã:
creditarea în condiþii avantajoase a lucrãrilor de cercetare, acordarea de
subsidii guvernamentale, aplicarea unui sistem de impozite care sã
stimuleze introducerea progresului tehnic etc., piaþa poate deveni factorul
motor, care impulsioneazã atât activitatea de creaþie ºtiinþificã, cât ºi de
inovare tehnologicã.
Totodatã, trebuie sã se þinã seama de faptul cã rezultatele cercetãrii
depind de gradul de interdependenþã ºi responsabilitate al institutelor de
cercetare ºi învãþãmânt, în care, în condiþiile unui sistem excesiv centralizat
se inhibã creativitatea ºi performanþele dinamice ale personalului de
cercetare.
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Desigur cã structura pe niveluri de pregãtire profesionalã a ofertei de
forþã de muncã pentru activitatea de cercetare diferã de la o þarã la alta, pe
fondul unui model structural al preponderenþei personalului cu calificare
tehnicã ºi licealã, din care pot fi recrutaþi aºa numiþii “tehnicieni”, precum ºi
“personalul auxiliar” din cercetare. Se remarcã procentul însemnat al forþei
de muncã feminine în acest segment al ofertei, variind între 28,2% ºi 64,2%
(în þãrile cuprinse în tabelul nr. 4).
Semnificativã este mãrimea indicatorilor de intensitate privind
personalul cu calificare corespunzãtoare celor douã categorii profesionale
din cercetare: cercetãtori ºi tehnicieni.
Astfel, dupã cum rezultã din tabelul nr.5, oferta de forþã de muncã de
înaltã calificare, specificã cercetãtorilor, variazã între 20 787 ºi 67 129
(1:3,2) la un milion locuitori, în timp ce, numãrul celor cu pregãtire medietehnicã, mult mai numeros la milionul de locuitori, variazã între 62 390 ºi
253 841 (1:4,1).
Oferta de forþã de muncã din cercetare este influenþatã, de
asemenea, de mãrimea stimulentelor materiale oferite de acest domeniu de
activitate. Deºi nu am dispus de date suficiente pentru a prezenta, prin
comparaþie cu alte ramuri, nivelul salariilor din cercetare, dorim sã anticipãm
câteva concluzii care s-au desprins din lucrãrile studiate, din unele date din
surse disparate.
Tabelul nr. 4
Structura potenþialului tehnico-ºtiinþific uman
pe categorii profesionale ºi pe sexe în unele þãri
Þara
Canada
Japonia
Italia
Austria
Grecia
Olanda
Danemarca
Spania

Anul
1981
1982
1981
1981
1981
1985
1980
1984

Cercetãtori Tehnicieni
21,0
19,0
25,0
8,0
20,5
31,3
25,8
23,6

79,0
81,0
75,0
92,0
79,5
68,7
74,2
76,4

-%Ponderea femeilor
Cercetãtori Tehnicieni
35
44
12
44
36
41
33
35
30
51
34
34
22
65
40
36
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Þara

Anul

Finlanda
Germania
Ungaria
Polonia
URSS

1986
1985
1984
1984
1987

Cercetãtori Tehnicieni
10,6
30,5
18,1
22,7
43,5

89,4
69,5
81,9
79,3
56,5

Ponderea femeilor
Cercetãtori Tehnicieni
47
50
28
28
41
41
44,2
55,1
54,5
65,2

Sursa: Calcule pe baza datelor din Anuarul statistic UNESCO, 1989.

Tabelul nr. 5
Indicatori de intensitate ai potenþialului uman
de cercetare ºtiinþificã ºi tehnicã
Þara

Olanda
Canada
Japonia
Elveþia
URSS
Ungaria
Germania
Suedia
Polonia
Bulgaria
Cehoslovacia
Spania
Franþa
Austria
Iugoslavia
Italia

Anul

1986
1986
1987
1986
1987
1987
1986
1985
1987
1987
1987
1985
1986
1984
1987
1986

Numãr de
Numãr de
Tehnicieni pocercetãtori la 1 tehnicieni la 1 tenþiali la un cermil. populaþie mil. populaþie cetãtor potenþial
67129
146921
2,2
53343
201498
3,8
59611
253841
4,2
55029
55393
71910
1,3
45786
206074
4,5
42557
96864
2,3
40597
222686
5,5
38658
131513
3,4
36101
77039
2,1
35443
30820
99940
3,2
23750
21421
248828
11,5
21421
171261
8,0
20787
62390
3,0

Sursa: Anuar UNESCO, 1989.
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În primul rând, trebuie menþionatã preponderenþa salariilor în totalul
cheltuielilor de cercetare-dezvoltare în medie 50-60% în învãþãmântul
universitar, de pildã, ele ajungând sã reprezinte, în unele þãri, 70% ºi peste
(RFG, Franþa, Spania, Portugalia, Irlanda) (vezi tabelul nr.6).
Tabelul nr. 6
Ponderea salariilor în totalul cheltuielilor de cercetare-dezvoltare
în învãþãmântul universitar

Japonia
Germania
Franþa
Italia
Anglia
Spania
Olanda
Belgia
Suedia
Finlanda
Portugalia
Irlanda

1971
...
50,6
...
...
...

1975
...
62,9
...
76,5
...

54,0
...
...
...
...
...

67,5
82,0
61,3
67,8
...
...

1980
63,6
...
...
66,2
...
81,6
65,5
...
...
...
59,6
...

1981
62,9
69,0
...
58,8
41,6
78,2
65,7
...
55,2
73,1
...
73,5

1982
63,0
...
72,2
63,4
...
67,7
67,3
...
...
...
76,3
73,5

1983
62,8
70,0
74,8
65,7
42,2
69,1
66,2
...
53,8
60,4
...
73,8

1984
64,2
...
...
66,5
...
70,5
65,1
...
...
...
77,7
73,6

-%1985
64,3
...
...
65,6
...
67,3
...
...
...
...
...
...

x) 1977.
Sursa: OECD, “Science and Technology Indicators”, Report, no. 3, Paris, 1989, p. 124.

În al doilea rând, se manifestã o tendinþã generalã de creºtere atât a
costurilor totale cât ºi a celor salariale pe cercetãtor (vezi tabelul nr. 7). În
SUA, în perioada 1970-1986, cheltuielile totale pe cercetãtor au crescut de
2,9 ori, în timp ce în ramuri strategice sau de nivel tehnic ridicat ca industria
energeticã, chimicã ºi industria constructoare de maºini, aceastã dinamicã
a fost superioarã (de 3,3; 3,1 ºi respectiv 3,3 ori).
În privinþa volumului absolut al cheltuielilor ce reveneau pe un
cercetãtor în 1986, se remarcã prin nivelul lor înalt, industria de automobile
ºi industria aviaticã, în care, cercetarea experimentalã deþine o pondere
însemnatã ºi presupune costuri înalte pentru prototipuri de încercare etc.
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Tabelul nr. 7
Evoluþia costurilor pe cercetãtor, în activitatea de cercetare
din industria SUA

Total
- ind. chimicã
- ind. constr. de maºini
- ind. energ.
- ind. de automobile
- ind. aviaticã

1970
48,1
42,8
40,7
43,9
...
61,3

1975
66,5
60,9
58,9
62,7
91,1
85,1

1980
94,9
87,4
89,9
91,1
135,2
101,6

1986
138,1
132,5
133,9
144,9
211,6x)
162,0

- în mii dolari % 1986/1970
287,1
309,6
329,0
330,0
232,3
264,3

x) 1984.
Sursa: Calcule pe baza Anuarului statistic al SUA, 1989, p. 581.

În Portugalia ponderea cheltuielilor salariate în totalul costurilor din
cercetare, a crescut de la 60,9% în 1972 la 62,7% în 1982, diminuându-se
corespunzãtor alte tipuri de cheltuieli curente. Desigur cã, existã diferenþe
sensibile în privinþa condiþiilor materiale ºi bãneºti oferite cercetãtorilor, în
funcþie de locul în care se desfãºoarã activitatea: la nivel guvernamental,
universitar, de firmã sau asociaþii lucrative. Potrivit unor date privind
Portugalia, cheltuielile pe o unitate de cercetare sunt aproape duble în
cercetarea efectuatã în cadrul firmelor comparativ cu cercetarea
guvernamentalã, unde, nivelul acestor cheltuieli unitare este superior celor
din cercetarea universitarã sau din asociaþile lucrative.
Oricum, în þãrile dezvoltate se constatã în prezent preocuparea pentru
o riguroasã selecþie a forþei de muncã din cercetare, în condiþiile asigurãrii
unui nivel relativ înalt al salariului, instituþiile de profil orientându-se
îndeosebi asupra celor mai “eficiente” ºi capabile persoane pentru funcþiile
de cercetare, urmãrind asigurarea unui raport optim între aºa-numitul
“personal de susþinere” (tehnicieni ºi personal ajutãtor).
Începând cu deceniul al optulea, în þãrile dezvoltate a început sã se
manifeste procesul “dezvoltãrii intensive” a ºtiinþei, caracterizat, printre
altele, ºi prin atenuarea ritmurilor creºterii personalului angajat concomitent
cu concentrarea atenþiei asupra rezultatelor obþinute de acesta precum ºi
asupra obstacolelor ºi factorilor favorizanþi ai atragerii în cercetare a unei
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forþe de muncã de cel mai înalt nivel calitativ, cu capacitate creativã
deosebitã capabilã sã ofere “elaborate ºtiinþifice” care produc efecte
economice semnificative.
De altfel, existã ºi un proces de autoselecþie ºi autoexigenþã al celor
care-ºi oferã forþa de muncã pentru a fi angajaþi în cercetare, reflectat ºi de
raportul foarte înalt, între 95 ºi 100%, între cei angajaþi ºi cei care-ºi
manifestã expres dorinþa în acest sens (vezi anexa nr. 1).
Exigenþele deosebite care se pun în faþa celor care intrã în activitatea
de cercetare, au determinat ca în ultimii ani numai o parte, relativ redusã,
din personalul “potenþial” (potrivit calificãrii) sã se transforme în “efectiv
angajat” (vezi tabelul nr. 8).
Tabelul nr. 8
Gradul de ocupare în cercetare a forþei de muncã
cu calificare adecvatã
Þãrile
SUA
Bulgaria
Cehoslovacia
URSS
Japonia
Franþa
Iugoslavia
Suedia
Italia
RFG
Austria
Ungaria
Elveþia
Canada
Olanda
Polonia
Spania

Anul
1986
1987
1987
1987
1987
1986
1987
1985
1986
1985
1984
1987
1986
1986
1986
1987
1985

Cercetãtori
22
15,6
11,7
9,7
8,0
8,0
6,7
6,2
5,7
5,5
4,8
4,6
4,1
4,0
3,6
2,9
1,3

Sursa: Calcule pe baza datelor din Anuarul UNESCO, 1989.

- în % Tehnicieni
...
1,7
...
...
0,3
...
0,5
1,6
0,9
1,2
0,4
0,8
...
0,5
1,3
1,3
0,2
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Deºi personalul din cercetare-dezvoltare a ajuns sã deþinã în 1985,
într-o serie de þãri dezvoltate peste 10% din populaþia ocupatã în F.T.E.
(vezi anexele nr.2 ºi 3): SUA – 12,7%, Japonia – 12,8%, Franþa – peste
11%; Olanda – 10,6%, Germania – 14,3%, acest sector de activitate
rãmâne în continuare, un “absorbant” de forþã de muncã, îndeosebi a celei
de calificare ºi competenþã deosebitã. Dacã extrapolãm tendinþele din
perioada 1980-1986, pentru unele þãri, ca de pildã SUA, cercetarea
ºtiinþificã ºi dezvoltarea tehnologicã este un domeniu de activitate în care se
poate valorifica într-o proporþie sporitã în viitor forþa de muncã femininã (vezi
tabelul nr. 9).
Tabelul nr. 9
Ponderea personalului feminin ocupatã
în cercetarea ºtiinþificã din SUA

Total
Ingineri (femei), din care:
- aeronauticã-astronauticã
- chimie
- construcþii
- electric – electronic
- mecanic
- alþi ingineri
Alþi cercetãtori femei:
- biologi
- informaticieni
- fizicieni
- ºtiinþe sociale
- economiºti
- psihologi
- mediu înconjurãtor
- matematicieni
Sursa: Anuarul statistic al SUA, 1989, p.582.

1980
11,5
3,0
2,1
4,8
2,5
2,0
2,0
4,1
23,4
19,2
28,7
10,3
29,5
15,9
39,4
14,2
29,6

- în % 1986
15,4
4,1
3,8
7,6
3,7
3,4
2,8
5,1
28,1
26,1
29,7
13,9
31,7
19,2
45,5
12,3
26,9
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Din puþinele date de care am dispus, a rezultat o disponibilitate mai
mare, pentru absorbþia forþei de muncã feminine, în urmãtoarele domenii de
cercetare: ºtiinþe medicale (în 1986-1987, acest sector deþinea forþã de
muncã femininã în proporþie de 12,2% în Japonia; 20% în Spania; 38,2% în
Ungaria, 46,5% în Bulgaria); ºtiinþe sociale ºi umane (10% Japonia, 32,7%
Spania, 44,4% Ungaria, 49% Bulgaria); ºtiinþe sociale ºi umane (10%
Japonia, 32,7% Spania, 44,4% Ungaria, 49% Bulgaria); ºtiinþe naturale
exacte (22% Spania; 30,3% Ungaria, 42,3% Bulgaria). O trãsãturã specificã
cercetãrii ºtiinþifice în privinþa ocupãrii forþei de muncã, rezidã în avantajul
pe care-l oferã celor care vor sã dedice, numai o parte din timpul lor
disponibil acestei activitãþi (în special studenþi ºi cadre didactice) care pot fi
sau nu, integraþi acestui domeniu. Datele atestã, pe exemplul SUA un
interes sporit al tinerilor absolvenþi pentru activitatea de cercetare, cãreia i
se dedicã fie cu timp integral fie cu timp parþial, fie definitiv, fie numai pentru
a-ºi perfecþiona nivelul de pregãtire sau pentru a-ºi elabora tezele de
doctorat.
Factorii care influenþeazã dinamica ºi structura cererii de forþã de
muncã pentru activitatea de cercetare sunt mult mai numeroºi, de
complexitate ºi diversitate mult mai mare comparativ cu cei ai ofertei ºi cu
trãsãturi specifice pregnante de la o þarã la alta, determinând diferenþe
sensibile între þãri sub aspectul configuraþiei structurale: pe ramuri, pe
domenii de cercetare, pe tipuri de cercetare, pe categorii de calificare a
personalului etc.
Datele de care am dispus, au relevat în unele cazuri prevalenþa
factorilor subiectivi care þin mai mult de politicã în domeniul ºtiinþei, de
tradiþie, de interesele stringente din anumite perioade fãrã a se manifesta o
legãturã evidentã între tendinþele miºcãrii forþei de muncã ºi nivelul
dezvoltãrii economice, de pildã.
Pe termen mai lung (1970-1987) dinamica personalului ocupat în
cercetare ºtiinþificã ºi dezvoltare tehnologicã, confirmã tendinþa secularã a
dezvoltãrii exponenþiale, cu o quasi dublare la circa 15 ani (tabelul nr. 10).
Este evidentã tendinþa de creºtere mai rapidã a personalului cu studii
superioare, comparativ cu cel tehnic ºi auxiliar (care în unele cazuri a
scãzut), în 11 din cele 21 de þãri cuprinse în tabel, forþa de muncã cu
calificare înaltã s-a dublat.
Ritmul înalt de creºtere a personalului cu studii superioare din
cercetare, a determinat modificarea configuraþiei structurale pe niveluri de
calificare a personalului, în favoarea acestuia, astfel, dacã în 1970, numai în
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Japonia predomina în cercetare personalul cu studii superioare, în 1987, el
reprezenta peste 50% din totalul forþei de muncã din cercetare în Olanda,
Italia, Canada iar în Japonia a ajuns deja la douã treimi din total (vezi
tabelul nr. 11 ºi anexele nr. 4-12).
Tabelul nr. 10
Dinamica personalului angajat în cercetare ºi dezvoltare
în perioada 1970-1987 în diferite þãri (în FTE)
Þara

Perioada

Total

Canada
SUA
Japonia
Austria
Bulgaria
Cehoslovacia
Polonia
Portugalia
Spania
Suedia
Elveþia
Regatul Unit
Iugoslavia
Cehoslovacia
Danemarca
Franþa
R.F.Germanã
Ungaria
Italia
Olanda
Norvegia

1970-1986
1970-1986
1970-1987
1970-1984
1970-1987
1970-1987
1970-1987
1970-1986
1970-1985
1970-1985
1972-1986
1972-1978
1970-1987
1970-1987
1970-1985
1970-1986
1971-1985
1970-1987
1970-1986
1970-1986
1970-1987

197,7
...
169,5
187,8
206,8
134,6
88,7
147,5
216,0
168,2
190,0
101,0
209,1
134,6
170,6
135,2
134,0
93,0
162,3
114,7
207,9

- %, 1970-100 Personal Tehnicieni
Personal
cu studii
auxiliar
superioare
275,0
161,4
134,3
144,7
...
...
198,0
113,8
121,3
195,4
203,0
164,7
225,0
101,8
269,0
175,0
77,6
179,3
72,9
...
116,1
205,0
68,7
98,5 (1976-1986)
276,0
...
133,6
234,0
139,6
169,4
201,9
112,2
95,5
96,9
223,0
193,2
204,0
177,6
77,6
179,3
188,2
159,4
178,0
117,7
159,2
74,7
136,8
70,3
77,0
245,6
114,2
155,2
86,1
243,0
180,4

Sursa: Calcule pe baza datelor din Statistical Yearbook, UNESCO, 1989.
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Tabelul nr. 11
Modificarea ponderii personalului cu studii superioare
(cercetãtori ºtiinþifici) în totalul personalului din cercetare-dezvoltare
în unele þãri, în perioada 1970-1987 (în F.T.E.)
Japonia
Olanda
Italia
Canada
Ungaria
Spania
Iugoslavia
Danemarca
Portugalia
Suedia
Franþa
Austria
RFG
Cehoslovacia

1970
65,0
41,5
36,6
39,0
32,1
36,0
41,4
39,0
26,0
30,4
29,1
36,3
34,2
26,8

1987
75,8
56,1
55,4
54,3
47,2
46,4
44,2
43,0
42,4
42,2
38,3
37,7
36,0
35,4

1987/1970
+10,8
+14,6
+18,8
+15,3
+15,1
+10,4
+2,8
+4,0
+16,4
+11,8
+9,2
+1,4
+1,8
+8,6

Sursa: Calcule dupã Anuarul statistic al UNESCO, 1989.

Cele mai profunde modificãri structurale, în sensul creºterii ponderii
personalului de înaltã calificare s-au produs tocmai în acele þãri: Canada,
Japonia, Italia, Olanda în care nivelul luat ca bazã de comparaþie (în 1970)
era deja ridicat ceea ce a determinat accentuarea diferenþelor dintre þãri sub
acest aspect în anul 1987.
Pe fondul tendinþei generale de reducere a ponderii personalului cu
studii medii ºi tehnice, se constatã diferenþe de la o þarã la alta (vezi anexa
nr.14). Astfel, într-o serie de þãri, ca Japonia, Olanda, Italia, Canada,
Ungaria, aceste reduceri sunt semnificative ºi privesc ambele categorii
profesionale. În þãri ca Austria ºi Spania, personalul tehnic cunoaºte o
oarecare creºtere relativã în timp ce personalul auxiliar scade. În þãri ca
RFG, Cehoslovacia, se constatã fenomenul invers. Aceste mutaþii care se
petrec în cadrul celor douã categorii principale de personal ocupat în
cercetare ºi anume cercetãtorii propriu-ziºi ºi personalul tehnic ºi auxiliar,
converg spre o dimensiune raþionalã ºi eficientã a fiecãreia ºi a ansamblului,
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în condiþiile descreºterii numãrului personalului auxiliar ce revine la o
persoanã cu studii superioare. (tabelul nr. 12 ºi anexa nr. 15).
Tabelul nr. 12
Numãrul tehnicienilor ºi personalului auxiliar
ce revine la 1 cercetãtor cu studii superioare
1971
0,76
0,92
0,86

Japonia
Franþa
Italia
Australia
Austria
Danemarca
Norvegia
Finlanda
Islanda

0,55
0,68
0,67
0,39
1,48

1980
0,64
0,61
0,32
0,34
0,57
0,55
0,69
0,30
0,81

1985
0,56
0,66
0,32
0,34
0,54
0,53
0,66
...
0,34

Sursa: OECD, “Science and Technology Indicators”, Report, nr. 3, Paris 1989, p. 126.

Personalul cu studii superioare este preponderent îndeosebi în
cercetarea universitarã datoritã specificului acestei activitãþi în care
cercetarea are, de regulã, caracter de cercetare fundamentalã (vezi tabelul
nr. 13 ºi anexa nr. 17).
Tabelul nr. 13
Structura personalului cu studii superioare în totalul
personalului de cercetare (în FTE)
Þara
Canada
Japonia
Cehoslovacia
Franþa
RFG
Olanda

Anul

Firme private

1986
1987
1987
1986
1985
1986

51,9
74,2
33,9
32,2
34,0
58,3

Învãþãmânt
superior
65,4
83,7
32,0
61,0
42,6
46,6

Sursa: Calcule pe baza Anuarului statistic UNESCO, 1989.

- în % Cercertare
guvernamentalã
41,8
61,3
44,6
31,3
38,0
61,8
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În privinþa structurii personalului cu studii superioare din cercetare pe
domenii ale ºtiinþei, se constatã o concentrare mai mare a acestuia în
ºtiinþele naturale ºi exacte, precum ºi în ºtiinþe tehnico-inginereºti; cca
58,7% în Japonia; 48,7% în Austria; 68,5% în Finlanda; 64,5% în Norvegia;
45,9% în Portugalia; 47,7% în Spania; 57,9% în Ungaria; 62,8% în Polonia
etc. (vezi anexa nr.18).
O oarecare similitudine existã ºi în privinþa repartiþiei personalului cu
înaltã calificare din cercetarea experimentalã pe ramuri ale sectorului
productiv. Majoritatea covârºitoare a acestuia (vezi anexa nr.19) – între 6095% - se aflã în industria prelucrãtoare; precum ºi în transporturi ºi
telecomunicaþii (între 0,6 ºi 11,9%).

4. FORÞELE PIEÞEI, STRATEGII ªI POLITICI
ÎN DOMENIUL CERCETÃRII ªI DEZVOLTÃRII
Cunoºtinþele ºtiinþifice, rezultat al activitãþilor de cercetare ºi
dezvoltare din diferite domenii, cunosc o tendinþã evidentã de sporire a
valorii lor în economiile de piaþã, motiv pentru care, pe de o parte ramurile
economice, mai ales industria, sunt tot mai intens implicate în cercetare ºi,
pe de altã parte, instituþiile universitare ºi de cercetare propriu-zisã se
orienteazã tot mai mult spre satisfacerea cererii de piaþã a diferiþilor
beneficiari industriali.
Analiza experienþei þãrilor OECD aratã cã industria cheltuieºte sume
tot mai importante pentru CD, în anumite cazuri de importanþã majorã
creând chiar instituþii academice, complementar la eforturile firmelor ºi ale
corporaþiilor de a desfãºura o activitate de C ºi D proprie, inclusiv prin
formarea unor consorþii de cercetare care reunesc resursele din mai multe
unitãþi producãtoare, în vederea desfãºurãrii unor programe comune.
Pe de altã parte, instituþiile academice se orienteazã tot mai intens
spre legãturi strânse cu industria în vederea satisfacerii cerinþelor de
cercetare ale acesteia, modificîndu-se chiar ºi programele de învãþãmânt, în
funcþie de nevoile industriei.
Aceste aspecte nu reprezintã o noutate pentru procesul de integrare
dintre cercetare, producþie ºi învãþãmânt.
Problema nouã asupra cãreia specialiºtii încearcã sã se pronunþe se
referã la mãsura în care instituþiile academice vor dezvolta acþiuni de
cooperare cu industria ºi societãþile comerciale, astfel încât sã evite
concentrarea excesivã asupra activitãþilor cu efecte pe termen scurt care ar
putea împieta serios menirea lor educaþionalã ºi de cercetare tot mai
susþinut. Din acest motiv firmele îºi sporesc cheltuielile de cercetare pe
douã cãi ºi anume: cheltuieli pentru cercetãrile proprii ºi cheltuieli pentru
sprijinirea cercetãrii academice.
În felul acesta, cheltuielile de CD ale firmelor constituie partea cea
mai importantã ºi în continuã creºtere din volumul total al cheltuielilor CD
efectuate la nivel naþional. În cadrul acestor cheltuieli, o pondere importantã,
fãrã a marca o tendinþã de creºtere, este deþinutã de cercetarea
fundamentalã1, desfãºuratã în mod precumpãnitor în instituþii academice.
1

xxx Science and Technology Indicators, No. 3, Production and Diffusion of Technology,
OECD, 1988.
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În ultimul deceniu corporaþiile au început sã contribuie ºi la finanþarea
cercetãrilor din învãþãmântul superior. Tendinþele mai sus menþionate sunt
explicate prin faptul cã activitãþile economico-industriale capãtã un caracter
tot mai pronunþat sciento-intensiv, impus îndeosebi de competiþia ºi
concurenþa pieþei mondiale. În plus, o serie de firme coordoneazã sau
iniþiazã proiecte de cercetare al cãror nivel ºtiinþific ºi dificultate nu sunt cu
nimic inferioare celor desfãºurate în instituþii specializate de prestare
ºtiinþificã.
Concomitent cu eforturile individuale ale firmelor, în þãrile dezvoltate
se utilizeazã forma consorþiilor sau a asociaþiilor care îºi unesc resursele
pentru realizarea anumitor proiecte de cercetare la care, dupã caz, pot fi
atrase ºi instituþii academice.
O altã tendinþã a desfãºurãrii activitãþii de cercetare o constituie
crearea unor compartimente puternice educaþionale ºi de formare
profesionale în interiorul firmelor, concomitent cu investiþiile în cercetare ºi
cu atragerea unui numãr important de firme de consultanþã, servicii de
informare, organizaþii de informare ºi documentare în procesul educaþional.
În þãrile dezvoltate se considerã în mod justificat cã informarea
ºtiinþificã reprezintã un element determinant în desfãºurarea eficientã a
activitãþii oricãrei firme. Din acest motiv, obþinerea ºi diseminarea
cunoºtinþelor au cãpãtat dimensiunile unui amplu proces de intelectualizare
a producþiei, descientizare a acesteia, ceea ce implicã pentru activitãþile
economico-sociale o apropiere de managementul cercetãrii ºi instruirii.
În SUA, firmele cheltuiesc cca 80 mld. $ anual pentru instruirea
personalului lor cifrã apropiatã de volumul cheltuielilor universitãþilor publice
ºi private ºi ale colegiilor cu durata de studiu de patru ani.1 IBM, unul din cei
mai mari investitori în cercetare ºi formarea cadrelor alocã aproximativ 8%
din costurile salariale pentru ridicarea nivelului profesional al personalului.
Din acest motiv, economia cercetãrii ºtiinþifice la nivelul firmelor ºi
corporaþiilor ºi-a creat o metodologie specialã ºi în sistem corespunzãtor de
indicatori în ceea ce priveºte ponderea sectorului cercetare-dezvoltare, în
activitãþile estimate valoric ºi fizic ale acestora. Unele firme cu renume au
primit în SUA chiar dreptul din partea statului de a crea universitãþi ºi de a
acorda, potrivit procedurii în vigoare, titluri ºtiinþifice. O parte din acestea pot
fi considerate drept “caricaturi” ale universitãþilor ºi instituþiilor de cercetare
propriu-zisã deºi unele dintre unitãþile de cercetare ºtiinþificã, sponsorizate
1

Vezi Science and Technology Policy Outlook, 1988, OECD, Paris, 1988, p. 14.
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de mariile corporaþii sau finþând în interiorul acestora se bucurã de prestigiu
ºtiinþific deosebit atât în domeniul social cât ºi tehnic.
Universitatea Tehnologicã Naþionalã (UTN) în SUA, ca instituþie
nelucrativã independentã care serveºte principalele corporaþii ºi agenþii
federale ale SUA, constituie o îmbinare de concerne ºi universitãþi în cadrul
cãreia firme ca Westinghouse, Hewlett-Packard ºi Control Data Corporation
contribuie substanþial cu resurse pentru organizarea cercetãrii, iar
universitãþile pregãtesc cursuri la un nivel ºtiinþific avansat.
În Europa Occidentalã este prevãzutã, ca replicã la UTN realizarea
Programului European pentru Educaþie Avansatã Continuã (European
Programme of Advanced Continuing Education – PACE) ale cãrei scopuri
sunt “de a permite întreprinderilor ºi universitãþilor din Europa sã aibã acces
direct ºi rapid, utilizând transmiterea prin satelit ºi alt suport tehnologic de
vârf, la un nivel avansat de formare ºi pregãtire, oferit de cãtre instituþiile de
învãþãmânt superior din Europa ºi alte surse de cunoºtinþe”.1
În mod similar cu UTN, programul PACE reprezintã o iniþiativã a
firmelor British Telecom., Hewlett-Packard, IBM, Philips ºi Thompson care
promoveazã programul în colaborare cu Societatea Europeanã pentru
Educaþie Inginereascã, vizând mai ales domenii ale tehnologiei de vârf ca
microelectronicã, programe pentru calculatoare, tehnologiide prelucrare ºi
management.
O serie de firme oferã servicii informaþionale, cunoºtinþe ºtiinþifice ºi
rezultate ale muncii de cercetare. În felul acesta, sectorul antreprenorial
devine tot mai influent ºi implicat în activitãþile instituþiilor angajate în
pregãtirea profesionalã ºi cercetare, participarea reprezentanþilor marilor
corporaþii fiind tot mai intensã în cadrul organelor directoare ºi al conducerii
instituþiilor academice, organizaþiilor de cercetare ºi organismelor
consultative în domeniul politicii ºtiinþei ºi cercetãrii. În Suedia, de exemplu,
industriaºii sunt membrii ai Consiliului Naþional al Universitãþilor ºi Colegiilor
ca ºi ai altor universitãþi ºi facultãþi tehnice. În alte þãri, sistemul
învãþãmântului superior ºi al cercetãrii include planuri pentru implicarea
industriei în stabilirea conþinutului programelor cursurilor ºi al planurilor de
cercetare, ca ºi în dezvoltarea colaborãrii reciproce.
În Anglia, Consiliul Consultativ al ªtiinþei ºi Tehnologiei (cel mai înalt
for consultativ în acest domeniu) are ca preºedinte un industriaº, iar 10 din
1

PACE. The Next Steps. The 2nd Joint Europe/SUA Forum on Continuing Education;
Education FOR Innovation 14th June 1987.
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cei 19 membri provin din domeniul industriei ºi al afacerilor, ceea ce a avut
ca rezultat o scãdere sensibilã a monopolului universitãþilor asupra
învãþãmântului superior precum ºi o sporire a rolului instituþiilor ºi
laboratoarelor specializate de cercetare ale firmelor de mari dimensiuni.1
În þãrile membre ale OECD, guvernele joacã un rol deosebit de
important în orientarea cercetãrii ºi a educaþiei spre satisfacerea nevoilor
industriei. Prin intermediul unei mari varietãþi de programe ºi politici,
guvernele încurajeazã ºi chiar determinã instituþiile universitare ºi de
cercetare sã-ºi sporeascã relaþiile de conlucrare cu diferitele domenii ale
industriei, sã-ºi orienteze activitatea în direcþia satisfacerii nevoilor ºtiinþifice
ale acestuia. În plus, unele guverne leagã nivelul suportului lor financiar de
abilitatea pe care o au instituþiile de cercetare respective de a gãsi ºi alte
surse de venituri. Aceste acþiuni au la bazã pãrerea potrivit cãreia
cunoºtinþele ºtiinþifice rezultate din activitatea de cercetare ºi difuzate prin
învãþãmântul superior ºi alte forme organizatorice sunt esenþiale pentru
dezvoltarea ºi aplicarea noilor tehnologii, factor decisiv al creºterii
economice ºi al competitivitãþii. Prioritãþile ºi politicile guvernamentale
acordã o atenþie deosebitã promovãrii cercetãrilor care sunt legate în cea
mai mare parte de noile tehnologii ca ºi integrãrii cât mai strânse ºi
relevante a cercetãrii ºi a sistemului instituþiilor de învãþãmânt superior cu
sectorul industrial.
Guvernele elaboreazã programe speciale pentru a consolida
cooperarea universitãþi-industrie ºi a realiza cercetãri utile pentru industrie.
Totodatã, ele urmãresc dezvoltarea unor noi tipuri de organizare ºi
aranjamente pentru efectuarea cercetãrilor ºi transferul rezultatelor acesteia
cãtre industrie, precum ºi o schimbare corespunzãtoare în orientarea ºi
finanþarea institutelor naþionale de cercetãri.
Ca exemplu de organisme menite sã contribuie la integrarea
cercetãrii cu învãþãmântul ºi industria se poate da cazul Departamentului
Industriei, ªtiinþei ºi Tehnologiei din Canada, nou creat în anul 1987, care
are ca obiectiv promovarea industriilor scientointensive ºi îmbunãtãþirea
competitivitãþii internaþionale a þãrii.
În Anglia, Irlanda ºi alte þãri au fost create organisme similare al cãror
scop declarat este de a face cât mai eficiente cheltuielile efectuate cu

1

The University and the Community: The Problems of Changing Relationships, Centre
for Educational Research and Innovation, OECD, 1982.
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cercetarea ºi dezvoltarea1, din punct de vedere economic ºi social. Dupã
cum se afirmã în studiile de specialitate2, practic toate guvernele au
programe de cooperare în domeniul cercetãrii între universitãþi ºi industrie.
Cel mai reprezentativ program în acest sens îl are RFG care a alocat 150
mil. mãrci pentru a îmbunãtãþi cooperarea dintre companii, institute
academice ºi organizaþii de cercetare ºi de a accelera transferul de
cunoºtinþe la firmele mici. Aceste programe includ subvenþii pentru
promovarea ocupãrii în sectoarele de CD în companiile mici, precum ºi
asistenþã financiarã unor companii care fac contracte de CD ºi îºi trimit
personalul pentru reciclare la instituþiile de învãþãmânt superior sau de
cercetare.
Ministerul Educaþiei, ªtiinþei ºi Culturii din Japonia are programe de
încurajare a cooperãrii între universitãþi, (îndeosebi instituþiile academice ºi
naþionale) ºi industrie, bazate pe finanþarea de cãtre industrie, în cadrul
cãrora participã peste 200 firme industriale ºi 50 de universitãþi ºi alte
instituþii de cercetare. Cercetãtori ºi ingineri din industrie conduc programe
de cercetare în universitãþi ºi institute ºtiinþifice. În Anglia programul LINK
este desemnat sã promoveze cercetãri în comun dintre sectoarele public ºi
privat ºi sã exploateze, din punct de vedere comercial, cercetãrile finanþate
de guvern. Guvernul finanþeazã 50% din costurile programului LINK,
îndeosebi pentru participarea academicã ºi universitarã, restul de 50% fiind
suportat de partenerul industrial. Acest program are în vedere cercetãri de
importanþã strategicã deosebitã, cu aplicaþii în industrie (materiale
semiconductoare, electronicã molecularã, sisteme de mãsurare industriale,
inginerie geneticã etc.).
Modalitatea de finanþare de cãtre guvern a programelor de cercetare
în general vizeazã fundamentarea separatã a fiecãrui proiect de cercetare.
Multe guverne au introdus programe astfel ca personalul din învãþãmântul
superior ºi institutele de cercetare sã poatã lucra în industrie.
Politica din domeniul ºtiinþei în þãrile dezvoltate vizeazã de asemenea
crearea unor centre de cercetare multidisciplinarã, considerate o necesitate
actualã ºi de perspectivã pentru dezvoltarea diferitelor ramuri de activitate
U.S.National Science Foundation intenþioneazã, de exemplu, sã înfiinþeze
un numãr de cca 80-100 de centre ale ºtiinþei ºi tehnologiei în scopul
1

Civile Research and Development. Government Response to the first Report of House
of Lords. Selected Committee on Science and Technology, 1986-1987 Session, Her
Majesty’s Stationary Office, July 87.
2
Science and Technology Policy Outlook, 1988, OECD, Paris, 1988, p. 16-17.
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facilitãrii transferului de cunoºtinþe din universitãþi cãtre industrie ºi piaþã.
Centrele respective se concentreazã într-un domeniu specific al
tehnologiilor avansate ºi îºi organizeazã activitatea în campusurile
universitare în cooperare cu industria, menþinându-ºi personalul
multidisciplinar din facultãþi. Pe lângã aceste centre se mai preconizeazã
crearea a 25 de centre inginereascã, similare cu centrele de ºtiinþã ºi
tehnologie finanþate în comun de Fundaþii ºi prin contracte cu industria.
Centre multidisciplinare sau interdisciplinare existã ºi în Anglia, Suedia,
Canada, Australia ºi Belgia. Implicarea industriei în aceste eforturi
urmãreºte ca cercetarea sã fie direct legatã de nevoile industriei.
Institutele guvernamentale de cercetare, existente în þãrile dezvoltate,
au fost ºi ele supuse presiunii de a schimba ºi a fi utile industriei în
activitatea lor. Astfel, finanþarea programelor de cercetare a fost efectuatã
nu în mod global ci pentru fiecare proiect de cercetare, pe baza unei
consultãri apropiate cu industria ca ºi prin introducerea unor taxe de
folosinþã pentru cunoºtinþele tehnice create distribuite în mod gratuit.
Totodatã, guvernele au creat unitãþi de transfer tehnologic pentru a promova
utilizarea cercetãrii efectuate de cãtre institutele guvernamentale.
Într-o serie de þãri membre ale OECD a început sã se manifeste ºi o
tendinþã de privatizare totalã sau parþialã a multor institute guvernamentale
(de ex. în Olanda, Austria, Norvegia).
Astfel, în Olanda, Organizaþia pentru Cercetãri ªtiinþifice Aplicative a
fost transformatã, pentru o perioadã de mai mulþi ani, dintr-o instituþie de
cercetare tradiþionalã într-o organizaþie autonomã cu finanþare parþialã de la
guvern ºi cu un sprijin crescând din partea sectorului privat (35-40% din
volumul total al cheltuielilor). ªi alte instituþii de cercetare olandeze ale
guvernului urmeazã sã treacã la o astfel de finanþare mixtã. În Norvegia,
Consiliul Regal pentru Cercetare ªtiinþificã ºi Industrialã a transformat cele
13 institute de cercetare proprii în fundaþii independente sau societãþi pe
acþiuni, responsabilitatea consiliului în privinþa angajãrii de personal pentru
institut încetînd.
Într-un mare numãr de þãri, se constatã o orientare tot mai puternicã a
cercetãrii ºtiinþifice spre nevoile pieþei, fãcând astfel sã creascã spiritul
întreprinzãtor al acestor institute. Exploatarea comercialã a rezultatelor
cercetãrii ºtiinþifice prin intermediul aranjamentelor de patente ºi licenþe,
crearea unor organizaþii lucrative afiliate pe lângã institutele de cercetare,
precum ºi crearea unor societãþi mixt cu industria reprezintã cele mai uzitate
mijloace de orientare a cercetãrii pentru economia de piaþã ºi nevoile de
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bunuri ºi servicii ale industriei. Totodatã, unele din aceste forme noi de
organizare a cercetãrii pe baze de piaþã devin proprietarii sau managerii
parcurilor ºtiinþifice.
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. În acest sens,
menþionãm schimbarea prioritãþilor în finanþarea anumitor proiecte de
cercetare ºi concentrarea asupra domeniilor de importanþã strategicã.
Remanierea restricþiilor bugetare în ceea ce priveºte finanþarea
instituþiilor de cercetare academicã a determinat orientarea acestora spre
gãsirea ºi a altor surse de finanþare ºi venituri.
Independent de manifestarea unor presiuni bugetare din partea
statului, universitãþile au devenit în unele þãri întreprinzãtori în adevãratul
sens al cuvântului tocmai datoritã cererii crescânde pentru cercetãrile lor,
îndeosebi în domeniile tehnologiilor de vârf. În consecinþã, asistãm la
apariþia ºi manifestarea tot mai pregnantã a unei pieþe de dimensiuni
apreciabile ºi în expansiune pentru produsele cercetãrii ºtiinþifice ºi
dezvoltãrii tehnologice.
Comercializarea unor servicii produse de universitãþi ºi alte instituþii
academice a devenit un fenomen larg rãspândit în þãrile OECD, dar mai
ales în instituþiile nord-americane în care foarte multe cadre didactice ºi
cercetori lucreazã concomitent în producþie, într-o proporþie crescândã. Atât
în SUA cât ºi în alte þãri au fost create “oficii speciale” în învãþãmântul
universitar ºi cercetarea academicã pentru a dezvolta contacte cu industria
ºi a-ºi spori veniturile din surse ale sectorului particular.
În Olanda, de exemplu, toate universitãþile ºi-au creat aºa numitele
“puncte de transfer” pentru a promova eforturile de colaborare cu firmele
mici.
Instituþiile academice dispun de o diversitate crescândã de forme
pentru a-ºi desfãºura activitãþile lor de întreprinzãtori pornind de la
întreprinderi ºi fundaþii pânã la întreprinderi mixte (joint ventures) cu
industria ºi aranjamente contractuale cu alte firme sau consorþii ale
companiilor.1

1

Universitãþile din Bergen ºi Oslo sunt implicate în institute de cercetare private ale
industriei, în stabilirea de fundaþii de cercetare finanþate de companii; Universitatea din
Oxford a creat o companie (Oxford Universitaty Research and Development), în scopul
de a beneficia financiar pe seama studiilor efectuate de cercetãtori ºi ingineri;
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În SUA se utilizeazã ºi forma de comercializare a activitãþii ºtiinþifice,
purtând denumirea de “programe afiliate ºi asociate” în cadrul cãrora mai
multe companii contribuie cu sume relativ mici la finanþarea universitãþilor în
scopul realizãrii unor proiecte de cercetare de interes comun, aceastã formã
de cooperare fiind reciproc avantajoasã. Concomitent cercetãtori individuali
îºi comercializeazã rezultatele studiilor lor. Potrivit unei anchete efectuate în
SUA, pe un eºantion de 3000 de persoane din institutele de învãþãmânt
superior, s-a constatat cã 1/25 posedã acþiuni în cadrul companiilor pentru
care executã lucrãri de cercetare.
Comercializarea activitãþii universitare cuprinde de asemenea
organizarea unor cursuri ºi seminarii, a unor programe analitice pentru
lucrãtorii firmelor, în scopul creºterii pregãtirii lor profesionale, þinând seama
de ritmul rapid al cheltuielilor tehnologice. În mai multe þãri, programe
extensive care combinã instruirea academicã cu formarea industrialã sunt
întocmite de universitãþi. Totodatã instituþiile de învãþãmânt superior îºi
modificã în mod frecvent programele analitice ca reacþie la schimbãrile în
tehnologie ºi nevoile industriei.
În noile condiþii ale progresului tehnologic ºi ale importanþei crescânde
a investiþiilor în capitalul uman, a apãrut necesitatea reconsiderãrii formãrii
cercetãtorilor. Mulþi specialiºti considerã programele universitare
neadecvate cerinþelor concrete ale vieþii reale, tendinþelor progresului tehnic
ºi competiþiei pe plan internaþional. Pornind de la aceste neajunsuri, se
încearcã o îndreptare a situaþiei în ceea ce priveºte temele ºi programele
pentru personalul de cercetare cât ºi pentru doctoranzi care, prin lucrãrile
efectuate, trebuie sã soluþioneze probleme concrete izvorâte direct din
practica social-economicã.
Analizele efectuate relevã în cadrul þãrilor OECD cã, prin strângerea
contactelor dintre cercetare ºi industrie în diferite forme sub incidenþa
directã a statului, a rezultat o creºtere a dimensiunii comerciale a
cunoºtinþelor ºtiinþifice care cuprinde producerea, difuzarea ºi aplicarea
acestora, inclusiv piaþa lucrativã a cunoºtinþelor în care sunt implicate atât
instituþii private cât ºi publice. Aceastã conferã sistemului de cercetare un
caracter mai practic ºi comercial, comparativ cu situaþia din trecut.
Creºterea caracterului comercial al sistemului de cercetare în þãrile
dezvoltate, membre ale OECD, diferã de la o þarã la alta ºi de la un tip de
Universitatea Politehnicã din Catalania (Spania) în proporþie de 25% este finanþatã de
companiile locale etc.
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cercetare la altul. De regulã, þãrile care s-au orientat spre un asemenea
sistem de cercetare cu un caracter pronunþat comercial deþin un numãr
important de industrii ale tehnologiilor de vârf (scientointensive), inovaþia
fiind o sursã a menþinerii ºi creºterii competitivitãþii, bazatã pe intensificarea
conlucrãrii dintre institutele de cercetare, universitãþi ºi industrie.
Ca urmare a tendinþei mai sus menþionate, la nivel naþional politica în
domeniul CD se caracterizeazã prin consolidarea unui sistem combinat al
instituþiilor publice ºi organizaþiilor private care necesitã, pentru unele þãri,
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. Astfel, într-o serie de þãri au fost reorganizate
structurile guvernamentale1 cãrora li s-au integrat competenþe ºi
responsabilitãþi în domeniul ºtiinþei, tehnologiei ºi al industriei cu atragerea
într-o mãsurã ºi mai mare a sectorului privat în elaborarea politicii în
domeniul cercetãrii ºi dezvoltãrii. Chiar dacã în þãrile dezvoltate se doreºte
adoptarea unei poziþii de “laissez faire”, în care forþele pieþei sã aibã un rol
determinant în continuare, necesitatea gãsirii unor pârghii ºi mijloace de
coordonare a sistemelor de cercetare la nivel naþional apare tot mai
evidentã.
În timp ce guvernele au susþinut, în general, ba în unele cazuri au ºi
promovat orientarea cercetãrii spre cerinþele directe ale pieþei, unele
aspecte vizând tendinþele respective au fost criticate, exprimându-se
îngrijorarea faþã de posibila apariþie a unor neajunsuri ce ar împieta
dezvoltarea în general a ºtiinþei. Astfel, o primã întrebare se pune în
legãturã cu mãsura în care urmeazã sã aibã loc integrarea (cooperarea)
cercetãrii cu industria ºi crearea de societãþi comerciale în însuºi interiorul
institutelor de cercetãri sau al celor universitare. Problema este ridicatã atât
de cadrele de cercetare cât ºi de practicieni care considerã cã formarea,
instruirea ºi cercetarea fundamentalã reprezintã cea mai importantã funcþie
a instituþiilor academice. Mai concret, se exprimã temeri privind: posibila
îngrãdire a unor iniþiative individuale în munca de cercetare ºtiinþificã;
diminuarea autonomiei unitãþilor universitare ºi de cercetare ceea ce ar
defavoriza libertatea spiritului de curiozitate ºtiinþificã ºi creativitate
independentã; apariþia în cadrul personalului de cercetare a douã categorii
1

În multe þãri membre ale OECD funcþioneazã instituþii guvernamentale (centre
naþionale, ministere, departamente etc.) a cãror activitate vizeazã în exclusivitate
coordonarea ºi sprijinirea activitãþii de cercetare ºtiinþificã la nivel naþional.
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de lucrãtori – unii producãtori de cunoºtinþe ºtiinþifice ºi alþii care nu fac
decât sã aplice în industrie descoperiri anterioare, potenþialul lor de
creativitate diminuându-se substanþial; apariþia pericolului ca cercetarea
academicã sã rãspundã unor nevoi conjuncturale, efemere fãrã a acorda
atenþie tendinþelor ºi problemelor ºtiinþifice importante nesoluþionate cu un
orizont de timp mult mai îndelungat.
Evident cã aspectele critice la adresa subordonãrii activitãþii de
cercetare într-o foarte mare mãsurã economiei de piaþã meritã o atenþie
deosebitã. Dupã cum se ºtie, sistemele de cercetare, îndeosebi cele care
se referã la cercetarea fundamentalã, sunt menite sã deserveascã nu numai
interese economice ale pieþei pe termen scurt, ci ºi interese generale ale
societãþii pe termen mediu ºi lung, motiv pentru care schimbãri radicale în
sistemele naþionale de cercetare ar putea compromite sau diminua funcþiile
primordiale ale instituþiilor de cercetare academicã.
Un alt aspect al politicii în domeniul ºtiinþei, rezultat din implicarea
puternicã a industriilor în cercetare ºi din suportul financiar acordat de cãtre
acestea cercetãrii, se referã la reducerea posibilã a finanþãrii cercetãrii
ºtiinþifice de cãtre guverne. Marea majoritate a specialiºtilor, cel puþin pânã
în prezent, se pronunþã categoric împotriva reducerii fondurilor alocate de
cãtre guverne dezvoltãrii ºtiinþei ºi tehnologiei. Aceastã poziþie se explicã
prin faptul cã finanþarea cercetãrii fundamentale de cãtre industrie este
redusã ca volum ºi nu este relevantã pentru cercetarea academicã.
Totodatã, aceastã cerere crescândã din partea industriei pentru cercetãri
fundamentale, efectuate în cadrul academic ºi universitar, poate avea un
caracter conjunctural (specific termenului scurt ºi mediu), întru-cât industria
însãºi în viitor va încerca sã-ºi rezolve cerinþele de cercetare prin eforturi
proprii, ceea ce va determina implicit o scãdere a finanþãrii de cãtre acesta
pe termen lung a proiectelor de cercetare din universitãþi ºi institute
academice.
În sfârºit, menþionãm ºi faptul cã, aºa-numita “industrializare” a ºtiinþei
poate sã conducã la un volum crescând de cunoºtinþe ºtiinþifice considerate
strict confidenþiale, ca informaþie aparþinând industriei care nu poate fi
publicatã decât dupã o anumitã perioadã de timp. Aceasta ar veni în
contradicþie cu situaþia tradiþional statornicitã potrivit cãreia noile cunoºtinþe
rezultate din cercetãrile fundamentale sunt considerate drept bunuri publice
a cãror accesibilitate, inclusiv prin publicarea în literatura de specialitate,
trebuie sã fie cât mai mare orice secretizare sau întârziere în publicarea
cunoºtinþelor ºtiinþifice fundamentale, din motive înguste, de concurenþã sau
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de orice altã naturã, se repercuteazã nefavorabil asupra dezvoltãrii pe
termen lung a ºtiinþei ºi asupra progresului ºtiinþific ºi tehnic în cadrul
naþional ºi internaþional. Valoarea comercialã crescândã a rezultatelor
muncii de cercetare nu trebuie sã fie cauza creºterii gradului de
confidenþialitate a acestora, din potrivã impune gãsirea unor modalitãþi
adecvate de protecþie a proprietãþii intelectuale, astfel încât rezultatele
cercetãrii ºtiinþifice sã-ºi poatã menþine statutul tradiþional de bun public.
În cadrul politicii din domeniul cercetãrii ºtiinþifice, un factor cu
influenþã crescândã este reprezentat de procesul internaþionalizãrii ºtiinþei ºi
tehnologiei un exemplu recent al desfãºurãrii cu rapiditate a acestui proces
este descoperirea în anul 1986 a superconductorilor de cãtre laboratoarelºe
IBM datoritã tocmai publicãrii, descoperirea respectivã a fost preluatã ºi
dezvoltatã de multe institute, centre de cercetare ºi firme din cele mai
diferite þãri. Acest exemplu demonstreazã vocaþia universalã a ºtiinþei,
reacþia promptã ºi interacþiunile sistemului internaþional de cercetãri,
implicarea industriilor ºi a instituþiilor academice în valorificarea
cunoºtinþelor pe scarã internaþionalã, precum ºi îmbinarea dintre cooperare
ºi competiþie, caracteristici fundamentale ale sistemelor internaþionale ale
cercetãrii ºi dezvoltãrii.
Ca urmare a internaþionalizãrii cercetãrii ºtiinþifice, firmele industriale
au fost nevoite sã adopte noi strategii printre care evidenþiem, în primul
rând, formarea de alianþe între 2 sau mai multe companii, aparþinând unor
þãri diferite, pentru realizarea coordonatã a unor proiecte comune de
cercetare. Oricât ar pãrea de straniu, asemenea alianþe foarte adesea
servesc firme concurente, îndeosebi în domeniul electronicii ºi al
tehnologiilor informaþionale cei mai mulþi parteneri fiind din SUA Europa
Occidentalã ºi Japonia.
În ultimul deceniu se constatã o intensificare a participãrii firmelor
pentru realizarea unor proiecte comune de cercetare în þãrile CEE (Eureka,
Esprit, etc.) care presupun atât accesul la informaþia ºtiinþificã ºi tehnicã
precum ºi la pieþele externe.
Înternaþionalizarea ºtiinþei ºi tehnologiei se caracterizeazã prin
înþelegeri între firme de a face schimb de informaþii ºtiinþifice ºi tehnice ºi de
cercetãtori ceea ce evident contribuie la creºterea transferului de cunoºtinþe
între firme ºi þãri.
Un alt element al strategiei firmelor, ca urmare a industrializãrii
ºtiinþei, îl constituie alocarea de investiþii de cãtre marile companii pentru
crearea unor firme de talie micã sub forma societãþilor pe acþiuni care au ca
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obiectiv efectuarea unor cercetãri specializate în anumite domenii ale
tehnologiilor de vârf. Pe de altã parte, o serie de companii mari lanseazã
comenzi pentru realizarea unor proiecte de cercetare în centre ºi
laboratoare din alte þãri.
Procesul de internaþionalizare a ºtiinþei ºi tehnologiei este stimulat nu
numai de firme ºi coorporaþii industriale, naþionale ºi transnaþionale ci ºi de
guvernele þãrilor, în cadrul cooperãrii interþãri la programe internaþionale de
cercetãri ºtiinþifice la care participã companii, institute de cercetare,
universitãþi ºi institute politehnice. În acest fel, înstituþiile naþionale devin o
parte componentã a reþelei în expansiune a cooperãrii ºtiinþifice
internaþionale.
Noile strategii industriale în domeniul ºtiinþei se caracterizeazã de
asemenea ºi prin utilizarea unor organizaþii de consultanþã tehnicã, create
de marile corporaþii care acþioneazã în întreaga lume, oferã informaþie
tehnico-ºtiinþificã ºi difuzeazã cunoºtinþe pe scarã internaþionalã, în cele mai
diferite domenii. Tot în acest cadru, menþionãm expansiunea diferitelor tipuri
de servicii comerciale pentru informarea ºtiinþificã ºi tehnicã (baza de date
la nivel internaþional: servicii de traducere; bibliografii tematice etc.).
Cercetarea ºtiinþificã universitarã este de asemenea implicatã în
procesul internaþionalizãrii ºtiinþei ºi tehnologiei atât prin asocierea
universitãþilor cu firme industriale, cât ºi prin cooperarea directã
interuniversitarã ale cãrei rezultate se concretizeazã în publicarea de lucrãri
comune, cu participarea din diferite þãri. În ultimul deceniu, asistãm la o
creºtere rapidã a ponderii lucrãrilor de cercetare, care au autori din
universitãþi aparþinând mai multor þãri. În 10 þãri OFCD, de exemplu, cca
35% din publicaþiile apãrute în ultima perioadã în domeniul ºtiinþei
pãmântului ºi a cosmosului au avut autori din mai multe þãri ºi 25% în
domeniul matematicii ºi fizicii, cel mai puþin internaþionalizate din domeniile
medicinei clinice, ale tehnologiei ºi ingineriei unde ponderea respectivã a
fost de numai 12%. Cele “mai internaþionale þãri din punctul de vedere al
acestui indicator al cercetãrii sunt Italia ºi Suedia ºi cel mai puþin SUA ºi
Japonia, deºi ca numãr absolut de lucrãri publicate de colective
internaþionale, aceste din urmã þãri le depãºesc de departe pe primele.
Stimularea mobilitãþii internaþionale a cadrelor de cercetare pe bazã
de reciprocitate, prin acordarea de burse ºi alte fonduri speciale de cãtre
firme particulare, organizaþii guvernamentale ºi fundaþii constituie un alt
element care contribuie la internaþionalizarea ºtiinþei. În aceastã privinþã,
exemplele sunt numeroase ºi din toate se desprinde tendinþa de îmbogãþire
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a patrimoniului universal al ºtiinþei prin cooperare ºi competiþie între
cercetãtori ºi þãri.
Intensificarea cooperãrii dintre þãri în domeniul ºtiinþei precum ºi
adoptarea unor strategii adecvate noilor condiþii de cãtre firme ºi coorporaþii
industriale au condus la apariþia unei pieþe internaþionale pentru investiþii în
personalul ºtiinþific de cercetare, universitar ºi ingineresc. Aceste investiþii
se efectueazã în acele spaþii naþionale care, dupã aprecierea firmelor pot
acoperi cel mai bine nevoile de cercetare. O serie de mari firme sunt
dispuse sã amplaseze institute de cercetare peste hotarele propriei þãri
pentru a avea acces la o forþã de muncã înalt calificatã ºi a dispune de
informaþii ºtiinþifice cât mai noi. Astfel, SUA atrage investiþii strãine de
cercetare îndeosebi din Japonia: mai multe companii japoneze deschid
laboratoare în SUA; Massachusetts Institute of Tehnology primeºte fonduri
importante de investiþii pentru cercetare ºi educaþie din partea firmelor
japoneze; aproximativ 200 de tineri cercetãtori japonezi sunt trimiºi sã
studieze anual la MIT ºi 11 companii japoneze sponsorizeazã catedre de
specialitate din acest institut.
Amplasãri noi ºi mai puþin obiºnuite ale cercetãrii se efectueazã în
prezent de cãtre companiile multinaþionale în þãri care dispun de capacitate
umanã de cercetare cum ar fi Brazilia, India, Coreea de Sud, Singapore,
etc. Astfel, firma nord-americanã Texas Instruments a stabilit o companie
de soft-ware în India, aceasta urmând sã exporte toate produsele sale în
alte þãri.
Cererea pentru cercetãtori precum ºi existenþa unor disparitãþi
naþionale în ceea ce priveºte stimularea materialã ºi posibilitãþile ce pot fi
oferite acestora au determinat, în unele þãri OECD, o lipsã de forþã de
muncã ºi un înalt nivel al imigrãrii internaþionale a personalului de cercetare
îndeosebi din þãrile nonmembre ale OECD. În ultimii ani o serie de firme din
Japonia,Anglia, RFG, Olanda, Suedia au relevat existenþa dificultãþilor în
recrutarea anumitor categorii de personal de cercetare îndeosebi în
domeniul electronicii, automatizãrii, proiectãrii asistate de calculator etc. Pe
de altã parte, SUA primesc cercetãtori din alte þãri, aproximativ 50-70% din
numãrul marilor companii industriale americane utilizând cercetãtori strãini,
imigranþi în aceastã þarã.
Emigrarea de inteligenþã nu se limiteazã doar la þãrile mai puþin
dezvoltate, ea se extinde ºi în Anglia ºi alte þãri dezvoltate. Elaborarea unei
politici de contracarare a scurgerii de inteligenþã ºi de investiþii este destul
de dificilã, având în vedere mediul competitiv ºi caracterul internaþional al
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ºtiinþei ºi tehnologiei. Problema emigrãrii personalului înalt calificat (brain
drain) în unele þãri este consideratã a fi o rezultantã a unui sistem
neadecvat de utilizare în interior a forþei de muncã ca ºi a unor deficienþe în
sistemul de educaþie ºi învãþãmânt care nu þine sau nu poate þine seama de
nevoile reale de forþã de muncã ale economiei.
Stoparea emigrãrii cercetãtorilor dintr-o þarã nu se poate realiza,
potrivit experienþei internaþionale, decât prin crearea de condiþii materiale
stimulative ºi competitive pentru activitatea de cercetare în interiorul þãrii.
Apariþia sistemului internaþional al ºtiinþei ºi tehnologiei ca ºi a pieþei
internaþionale în acest domeniu sunt impuse ºi de faptul cã, prin cooperare,
eforturile crescânde, cerute de efectuarea unor programe de cercetare, se
diminueazã pentru fiecare partener. Din acest motiv, guvernele þãrilor
colaboreazã îndeosebi atunci când este vorba de cercetãri deosebit de
dificil ºi cu o marjã mare de risc, mai ales în domeniile “ºtiinþei mari”.
Oricum, se poate constata cã guvernele cea mai mare atenþie
propriilor cercetãri care servesc interesele naþionale cel mai bine ºi pe care
se pot baza oricând. Potrivit unor opinii, valoarea beneficiilor competitive din
cooperarea ºtiinþificã internaþionalã este redusã ºi mai greu de obþinut întrucât beneficiile realizate trebuie împãrþite între parteneri, ceea ce ridicã
problema veracitãþii unor relaþii cu “sumã pozitivã” sau cu “sumã 0” între
parteneri. Aceasta înseamnã cã dintr-o cooperare internaþionalã toþi
partenerii pot câºtiga ºi respectiv unii pot pierde ºi alþii câºtiga în mãsurã
corespunzãtoare astfel cã, pe ansamblu, se realizeazã un fel de
“compensare” care defavorizeazã evident pe cei în pierdere. Desigur,
aceasta este încã o problemã pe care cercetarea fiecãrui caz în parte
trebuie sã o elucideze, fãrã a inspira teamã în general, faþã de avantalele
comparative ale coopeãrii ºtiinþifice internaþionale, inclusiv faþã de unele
inechitãþi tolerabile pe care aceasta volens nolens le implicã.
Fãrã a minimaliza interesul deosebit pe care guvernele trebuie sã-l
manifeste pentru promovarea propriilor sisteme naþionale de cercetare
ºtiinþificã, în noile condiþii, formarea ºi dezvoltarea unui sistem internaþional
al ºtiinþei implicã, pentru guvernul ºi companiile particulare, gãsirea celor
mai potrivite cãi de exploatare a posibilitãþilor oferite de cãtre un astfel de
sistem, autarhia în domeniul ºtiinþific în prezent fiind cea mai dãunãtoare
poziþie pentru creºterea economicã. Aceasta presupune luarea în
considerare a politicilor ºi prioritãþilor altor þãri în formularea strategiilor
naþionale de dezvoltare a ºtiinþei ºi tehnologiei, precum ºi evaluarea
comparativã a avantajelor complementaritãþii preocupãrilor în diferite
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domenii astfel încât factorii de sporire a eficienþei cercetãrii ºtiinþifice sã-ºi
combine optim influenþele naþionale ºi internaþionale.
Piaþa internaþionalã a ºtiinþei ºi tehnologiei, creºterea valorii
economice a cunoºtinþelor ºtiinþifice reprezintã nu numai factor de
conlucrare între þãri dar ºi de concurenþã ºi fricþiune între acestea sau
diferite firme implicare în cercetare. Secretizarea rezultatelor unor cercetãri,
îngrãdirea accesului la informaþii ºtiinþifice, împiedicarea transferului de
tehnologie între þãri cu nivel de dezvoltare diferit împiedicã dezvoltarea
normalã a ºtiinþei, conduce la o serie de eforturi inutile de cercetare a uneia
ºi aceleiaºi probleme în þãri diferite.
Analiza atentã a forþelor economice sociale ºi politice care acþioneazã
în cadrul pieþei internaþionale a ºtiinþei ºi tehnologiei constituie o etapã
absolut necesarã pentru fundamentarea strategiilor ºi politicilor naþionale în
domeniul cercetãrii ºi dezvoltãrii.
Tranziþia României la economia de piaþã presupune integrarea
cercetãrii ºi dezvoltãrii mecanismelor pieþei interne ºi internaþionale, þinând
seama de experienþele favorabile ºi mai puþin favorabile ale þãrilor
dezvoltate ºi în curs de dezvoltare, astfel încât specificul ºtiinþei sã-ºi poatã
manifesta prerogativele cardinale în demarajul economiei naþionale.

THE ECONOMY OF SCIENTIFIC RESEARCH
The “economy of scientific research” aims to offer elements of
reference and substantiation for policy în the field of scientific research and
in the domain of disseminating technical progress both from a theoretic and
methodological point of view of perfecting the system of statistic indicators
which reflect the activity of R D, and from a practical point of view în the
sense of the reorganising and functioning of the national network of
scientific research on economic principles.
The research done under this meaning circumscribed in the plan of
activities of the Institute of National Economy, allowed the following main
conclusions to be drawn:
1. In the developed market economy countries, scientific research
represents a sui generis branch of activity, which practically serves all the
other branches and domains of activity. The mutual conditioning of their
development represents a particularity of contemporary economic growth.
Having în view the position and functions of RD, the state plays an
important part în promoting and carrying on the policy in this domain. It
coordinates the efforts of all the economic factors in order to stimulate
scientific research, irrespective of the form or type of ownership within which
it develops.
Scientific research, both within the public and private sectors, is
subject not only to the demands and criteria of the market economy, but
also to the demands and criteria regarding the economy, but also to the
demands and criteria regarding the economic and social interests at
national and international level.
By means of a great variety of programmes and policies, the
governments of the OECD member countries, for instance, stimulate and
even determine the academic institutions to increase their collaboration with
the different domains of industry.
Governmental priorities and policies pay a particular importance in
promoting new technology-oriented research, in integrating as closely and
relevantly as possible research and the system of academic institutions
within the industrial field.
The governments elaborate special programmes in order to
consolidate the co-operation between the universities and the industry, with
a view to adjusting the methods of organizing and managing research to the
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necessity of the fastest possible transfer of its results to industry. They also
have in view adequate mutations in orienting and financing national
research institutes.
2. The analysis made on OECD member countries showed that the
strengthening of contacts between research and industry-directly supported
by the state-has led to an increase in marketable dimension of scientific
knowledge from the point of view of its being produced, disseminated and
implemented.
The most important means of orienting research towards the needs of
a market economy is the marketing of the results of scientific research by
means of license advantages and the setting up of some joint ventures.
Between research and industrial entities in this respect, on the
background intercountry and research system differences, one can notice a
preference towards this system of the countries having a RD intensive
industry (Japan, USA, the Netherlands etc.).
This tendency enforced – at the level of national policy in the field of
science – new organizational and managerial structures through which the
priorities and means of resource allocation were fundamented, on the basis
of the market economy principles.
Without minimizing the special interest governments should manifest
in promoting national scientific research system, finding the most
appropriate ways of exploiting the possibilities offered by the internationl
scientific system is indispensable, because autarky in this field is detrimenal
to economic growth. This implies the taking into account of the policies and
priorities of other countries in formulating the national strategies of scientific
and technological development, as well as the comparative valuation of the
advantages of the complementarity of concerns in different domains, so that
the factors of increasing the efficiency of the scientific research may
optimally blend their national and international influences.
This assumes the concentration of national efforts towards those
directions of technological breakthrough with increased chances and the
promotion of an international multilateral collaboration meant to guarantel
the intensification of national effort and the faster bridging over technological
gaps.
Within a market economy framework, the financial system is, in the
field of scientific research, the key to a development – friendly environment,
given its strong influences on stimulating or, on the contrary, inhibiting
creativity and innovations.
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Both scientific research and practical experience show that the costs
of scientific research represent the investments field with the highest
economic and social efficiency for different time horizons, even if, in some
cases, it is difficult to assess the multitude of direct and propagated effects
of implementing scientific research results.
The developed countries experience shows that a financial and credit
system favorable to the promoting of scientific activity must first be
characterized by flexibility and risk-taking, by passing from the general
credit-based system to a capital-market guided system, which eliminates
the diversity of separate financial channels which sometimes created
privileged conditions for some groups of researchers, thus raising the cost
of research because of these useless superstructures.

L’ECONOMIE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
“L’économie de la recherche scientifique” s’est proposée à offrir des
éléments de réforme et de fondation pour la politique de la recherche
scientifique et de la diffusion du progrès technique, tant sous l’aspect
théerique-méthodologique, de l’amélioration du système des indicateurs
statistiques reflétant l’activité de recherche scientifique et développement
technologique (RD), que sous l’aspect pratique, au sens de la
rèorganisation et du fonctiennement sur des principes économiques du
réseau national de recherche scientifique.
La recherche effectuée au cadre de ce thème, inscrit dans le plan de
l’Institut de l’Economie Nationale, a permis en principal de tirer les
conclusions suivantes:
1. Dans les pays développés à économie de marché, la recherche
scientifique constitue une branche d’activité sui-generis, qui desservit
pratiquement tous les autres branches-generis, qui desservit pratiquement
tous les autres branches et domaines d’activité, le conditiennement
réciproque du développement de ceux-ci étant une particularité de la
aroissance économique contemporaine.
En partant de la place et des fonctions de la RD, un role particulier
dans la promotion et la réalisation de la politique dans ce domaine est
détonu par l’Etat, qui coordonne l’effort de tous les agents économiques
pour stimuler la recherche scientifique, quels que soient la forme ou le type
de propriété dans laquelle celle-ci se manifeste.
La recherche scientifique, tant le secteur public que privé, est
moumise non seulement aux exigences et aux critères de économie de
marché, mais aussi à ceux concernant les intéréts économiques et sociaux
au niveau national et international.
Par l’intermédiaire d’une grande variété de programmes et de
politiques, les gouvernements des pays de l’OCDE par exemple,
encouragement et méme déterminent les institutions universitaires et de
recherche à recreâtre les relations de collaboration avec differents
domaines de l’industrie.
Les priorités et les politiques gouvernamentales acordant une
attention particulière à la promotion des recherches liées aux nouvelles
technologies, ainsi qu’à l’intégration aussi étroite et relevante que possible
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de la recherche et du systéme des institutions d’enseignement supériour au
sectour industriel.
Les gouvernements élaborent des programmes spéciaux pour
consolider la coopération Université-industries, ayant pour but l’adéquation
des méthodes d’organisation et de direction de la recherche à la nécessité
d’un transfert aussi rapide que possible de ses résultats vers l’industrie,
ainsi que des mutations correspondantes dans l’orientation et le
financement des instituts nationaux de recherche.
2) Les analyses effectuées pour les pays de l’OCDE ont relevé que le
renfereement des contacts recherche-industrie, avec l’appui direct de l’Etat,
a conduit à l’augmentation de la dimension commerciale des connaissances
scientifiques sous l’aspect de la naissance, la diffusion et l’application de
celles-ci.
Le meyes principal d’orientation de la recherche vers l’économie de
marché est l’exploitation commerciale des résultats de la recherche
scientifique par les avantages des licences et par la constitution de sociétés
mixtes avec l’industrie.
Sur le plan des différences entre pays et entre types de la recherche,
on constate le ponchant des pays ayant une industrie sciente-intensive
(Japan, Etats-Unis, Pays Bas etc.) vers le système mentienné ci-dessus.
Cette tendance a imposé, sur le plan de la politique nationale du
domaine scientifique, des structures d’organisation et de direction par
lesquelles les priorités et les modalités d’allocation des ressources scient
fondées, conformément aux principes de l’économie de marché.
Sans minimiser l’intérét particulier que les gouvernements doivent
manifester pour la promotion des systèmes de la recherche scientifique
nationale, il appataît come nécessaire la découverte des plus adéquates
modalités d’exploiter les possibilités offertes par le système international de
la science, l’autarçie en ce domaine étant muisible au développement
économique.
Dans l’élaboration des stratégie nationales de développement
scientifique et technologique, il faut tenir compte des possibilités de
colaboration aves les autres pays, ainsi que de l’évaluation comparative des
avantages de la complémentarité des préocoupations des différents
domaines, en sorte que les facteures d’augmentation de l’efficience de la
recherche scientifique joignent leurs influencès nationales et internationales
d’une manière optimale.
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Ceci impose la concentration des efforts nationaux dans les directions
eù les chances de “bréche technologique” soient meilleures et pour la
promotion d’une collaboration internationale multilatérale, toutes les deux
vouées á assurer la plus rapide élimination des décalages technologiques.
Dans l’économie de marché, le systéme financier représente, pour le
domaine de la création scientifique aussi, la clé de veùte d’une ambiance
favorable au développement de celle-ci, grace à son influence sur
l’affirmation ou l’inhibition de l’acte crèatur, des innovations.
La recherche scientifique comme l’experience practique ont démontré
que les dépenses pour la recherche scientifique représentent le domaine
d’investissement avec la plus haute efficience économique et sociale sur
différents horizons de temps, même si, dans certains cas, il est difficile
d’estimer la multitude des effets directs et propagés de l’application des
résultats de la recherche scientifique.
L’expérience des pays développés montre qu’un système financier et
de crédit, favorable à la promotion de l’activité scientifique doit se
caracteriser, tout d’abord par flexibilité et acceptation du risque, par le
passage du système général, basé sur les crédits, à celui dirigé par les
mécanismes du marché des capitaux, qui éliminent la multitude des canaux
financiers séparés, qui créaient parfois des conditions privilégiées à certains
groupes de chercheurs, tout en augmentant le coùt de la recherche par des
superstructures inutiles.
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Cuvânt înainte
Formarea ºi funcþionarea pieþei libere a muncii, a unei noi pieþe a
muncii este unul din procesele fundamentale, complexe, complicate,
sensibile ºi de duratã ale tranziþiei la economia de piaþã în România.
Aceasta necesitã deopotrivã reconsiderarea bazelor conceptual-teoretice ºi
metodologice ale politicii de ocupare ºi folosire a forþei de muncã, ale
mecanismelor de reglare a cererii ºi ofertei de muncã, creearea ansamblului
de
condiþii
economice,
instituþional-legislative-organizatorice
ºi
informaþionale absolut necesare funcþionãrii pieþei muncii; formarea unei noi
mentalitãþi, a unor comportamente pe deplin concordante cu principiile
economiei de piaþã într-o societate democraticã. Cu atat mai mult cu cât
piaþa muncii-dat fiind caracterul deosebit al mãrfii care circulã pe aceastã
piaþã-are o serie de caracteristici care o diferenþiazã de celelalte pieþe,
îndeplineºte funcþii extrem de importante în asigurarea ºi menþinerea
echilibrelor macroeconomice, a stabilitãþii social-politic.
Acestea sunt unele din argumentele pentru care în programul de
cercetare al sectorului “Economia Resurselor Umane” din Institutul de
Economie Naþionalã pe anul 1990 a fost înscrisã tema “Piaþa muncii în
România în perioada de tranziþie la economia de piaþã. Dimensiuni.
Caracteristici. Tendinþe”.
Lucrarea pe care o supunem atenþiei specialiºtilor - departe de a da
rãspunsuri satisfãcãtoare la vasta, controversta ºi contradictoria
problematicã a pieþei muncii în perioada de tranziþie - îmbina abordãrile de
ordin conceptual, teoretico-metodologic cu cele de ordin analitic, concretaplicativ, ale diagnosticãrii stãrii pieþei muncii, identificãrii factorilor ºi
condiþiilor de formare a cererii ºi respectiv ofertei de forþã de muncã, de
echilibrare a acestora, a tendinþelor de miºcare a structurilor fundamentale
ale pieþei muncii. Un loc aparte în economia lucrãrii am acordat creãrii unui
sistem informaþional adecvat, circulaþiei ºi transparenþei informaþiilor fãrã de
care nu se poate asigura gestionarea eficientã a resurselor de muncã ºi
soluþiona pe cât posibil cât mai bine problemele sociale ataºate peþei
muncii.
În prezent, colectivul de autori este antrenat în studierea
mecanismelor ºi politicilor de ajustare a cererii ºi ofertei de forþã de muncã
ºi combatere a somajului.

CAPITOLUL I. PIAÞA MUNCII. CONCEPT.
CARACTERISTICI. TENDINÞE

Studierea mecanismelor ºi a politicilor de reglare a cererii ºi ofertei de
forþã de muncã în perioada de tranziþie la economia de piaþã în România
necesitã ca punct de pornire elucidarea unor probleme generale de ordin
conceptual, teoretico-metodologic privind piaþa muncii.
În contextul lucrãrii noastre un asemenea demers este pe deplin
justificat dacã avem în vedere, în primul rând, poziþia pe care o deþine piaþa
muncii în sistemul de pieþe - ca piaþã a celui mai important factor de
producþie.
În al doilea rând, dreptul la muncã, libera alegere a profesiei sunt
drepturi fundamentale ale omului în orice societate democraticã. Din
aceastã perspectivã asigurarea locului de muncã este nu numai un act
economic, ci ºi unul de echitate, dreptate socialã, de echilibru social ºi
politic. În consecinþã, ocuparea nu poate fi lãsatã numai pe seama
mecanismelor de piaþã. Dimpotrivã, într-o economie de piaþã cu orientare
socialã, implicã rãspunderea societãþii, intervenþia puterii publice.
“Problema cheie a vieþii economice - remarca cunoscutul economist
francez Lionel Stoleru - este încercarea de a realiza în fiecare moment
corespondenþa dintre nivelul de echilibru al bunurilor ºi serviciilor ºi nivelul
ocupãrii depline, niveluri pe care niciun mecanism natural nu le face sã
coincidã. Or, aici niciun ecart nu se poate tolera deoarece nu se glumeºte
cu ocuparea deplinã; nicio civilizaþie nu ar suporta ca o parte a membrilor
sãi sã gaseascã o muncã regulatã ºi un venit normal în timp ce alta este
condamnatã la mizerie pentru cã nu i se oferã nicio ocazie de a câºtiga un
salariu; aceastã este nu numai o problemã de echilibru economic, ci ºi una
de dreptate, de echilibru social ºi politic.”(1).
În al treilea rând, studierea ºi evaluarea proceselor de pe piaþa muncii
- ca dimensiuni, structuri ºi tendinþe - a efectelor acestora asupra ocupãrii ºi
veniturilor au semnificaþie pentru definirea unei politici active de ocupare ºi,
respectiv, a uneia de protecþie socialã, sub cele mai diferite laturi ale
acestora.
În fine, în al patrulea rând, în aceastã etapã de adânci transformãri pe
care o strãbate România, dezbaterea problematicii pieþei muncii rãspunde
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unei nevoi sociale acute, îndeplinind o funcþie de conºtientizare, instructiveducativã a populaþiei. Avem în vedere pregãtirea opiniei publice pentru a
recepta, înþelege ºi accepta procesele noi care se desfãºoarã în economie:
formarea la fiecare agent economic a unor comportamente noi, adecvate cu
privire la ocupare, la utilizarea eficientã a forþei de muncã, la participarea la
muncã ºi motivaþia muncii; apariþia unor noi stimuli, a noi centre de interes
pentru o activitate lucrativã, a unor relaþii profesionale colective ºi
individuale de muncã întemeiate pe valoare, competenþã, rãspundere,
eficienþã, pe încredere, respect ºi demnitate. Acest lucru este cu atât mai
necesar cu cât decenii de-a rândul în þara noastrã, ca ºi celelalte þãri din
est, cu economie planificatã hipercentralizatã, din raþiuni ideologice ºi
politice despre piaþa muncii ºi contradicþiile sale, nu s-a prea vorbit (2),
ocuparea deplinã fiind consideratã ca un datum care se realizeazã de la
sine, criteriu al superioritãþii socialismului.

1. Concept. Caracteristici. Funcþii. Mecanisme
În încercarea de conceptualizare a pieþei muncii - pe care o apreciem
ca având nu numai o valoare teoretico-metodologicã, ci ºi una practicaplicativã – am pornit de la urmãtoarele premise: a) locul pe care acesta-l
deþine în sistemul economiei de piaþa în calitate de piaþã a celui mai
important factor de producþie, cu funcþii active, participative, creative ºi de
propulsie în procesul de dezvoltare; b) agenþii economici care se întâlnesc
pe aceastã piaþã în calitate de purtãtori ai cererii ºi respectiv ai ofertei de
forþã de muncã, gradul de organizare ºi de libertate a acestora în procesul
de reglare a ocupãrii ºi folosirii eficiente a forþei de muncã, inclusiv raportul
de forþã dintre ei; c) carcteristicile forþei de muncã, ca marfã de un fel
deosebit; d) legitãþiile care guverneazã formarea cererii ºi ofertei de forþã de
muncã, a raporturilor dintre acestea; e) mecanismele care intervin în
funcþionarea pieþei muncii - fie ca mecanisme de piaþã pure - salariul în
calitate de preþ al muncii, libera concurenþã între agenþii economici -, fie ca
mecanisme indirecte - utilizate de stat, colectivitãþi locale sau alte instituþii; f)
ansamblul operaþiunilor care se deruleazã în legaturã cu ocuparea ºi
utilizarea forþei de muncã pe de o parte, ºi fluxurile din interiorul ºi din afara
pieþei muncii pe de alta parte.
În definirea pieþei muncii am luat în considerare, în mod convenþional,
douã dimensiuni. Una care exprima legitãþile care guverneazã formarea ºi
acþiunea diferitelor componente ale pieþei muncii; interacþiunea dintre
acestea, zonele lor de contact, interferenþã ºi compatibilitate, contradicþiile
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dintre acestea; sistemul fluxurilor din interiorul pieþei muncii ºi dintre aceasta
ºi celelalte pieþe. Respectiv, am privit piaþa muncii în dublã ipostazã: ca o
entitate închisã în care prin mecanisme specifice se asigurã ajustarea
cererii ºi ofertei de forþã de muncã. Este o abordare necesara, dar nu ºi
suficienta, dacã ne raportãm la legitãþile formarii cererii ºi ofertei de forþã de
muncã, ca ºi la relaþiile pieþei muncii cu întreg organismul economic ºi
social. Tocmai de aceea în cea de-a doua ipostazã privim piaþa muncii ca
un sistem deschis cu intrãri ºi ieºiri, în interdependenþa sa cu toate
subsistemele sociale.
1.1. Piaþa muncii ar putea fi definitã ca spaþiul economic în care
tranzacþioneazã (se confruntã, negociazã) în mod liber deþinãtorii de capital
în calitate de cumparatori (cerere) ºi posesorii de forþã de muncã în calitate
de vãnzãtori (ofertã), în care prin mecanismele preþului forþei de muncã, al
salariului real, ale concurenþei libere dintre agenþii economici, al altor
mecanisme specifice, cererea ºi oferta de forþã de muncã se ajusteazã (3).
Într-o formulã mai concentratã, piaþa muncii reprezintã mecanismul de
reglare prin decizii libere ale subiecþilor economici, prin intermediul salariului
real a cererii ºi ofertei de forþã de muncã (4).
Piaþa muncii, ca oricare altã piaþa, este o instituþie socialã, cu limite ºi
imperfecþiuni, funcþionarea sa fiind dependentã de alte instituþii sociale, de
restricþii ale mediului economic, de mentalitãþi, comportamente ale agenþilor
economici. Piaþa muncii – remarca François Perroux-”…este o problemã
complexa, o manevrã subtilã prin care societatea încearcã sã amenajeze
restricþiile indispensabile producþiei”.
În condiþiile unei reþele dense ºi intersectate de legaturi între agenþii
economici, piaþa muncii apare, în acelaºi timp, ca un sistem complex,
diversificat de comunicaþii. De altfel, formarea ºi dezvoltarea pieþei în
general – de la asa-zisul sistem balcanizat de pieþe, de la o mulþime de
pieþe locale pânã la cele internaþionale - au fost ºi rãmân dependente de
progresul comunicaþiilor, al mijloacelor ºi tehnicilor de informare.
“Piaþa - aratã economistul francez Michel Didier - apare ca un
ansamblu de mijloace de comunicare prin intermediul cãrora vânzãtorii ºi
cumpãrãtorii se informeazã reciproc asupra a ceea ce posedã, asupra
nevoilor pe care le au ºi a preþurilor pe care le cer sau le propun în scopul
încheierii unor tranzacþii” (4).
Piaþa muncii - într-o abordare oarecum tehnicistã, dar poate mai
operaþionalã - ar putea fi definitã ca ansamblu al operaþiunilor care se
deruleazã, la diferite niveluri de organizare macrosocialã, de cãtre diferiþi
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agenþi economici, în legãturã cu asigurarea echilibrului dintre oferta ºi
cererea de forþã de muncã, cu organizarea, reglementarea ºi desfãºurarea
relaþiilor de muncã, a relaþiilor profesionale în general. În principal acestea
privesc: a) estimarea ºi evidenþa ofertei ºi respectiv a cererii de forþã de
muncã; gospodãrirea judicioasã a forþei de muncã ocupate; b) orientarea,
recrutarea ºi angajarea forþei de muncã, inclusiv sistemul de instituþii,
organe ºi organisme specializate, dotarea tehnicã ºi cu cadre aferente
acestor procese; c) durata muncii ºi amenajarea programelor de lucru; d)
organizarea muncii, inclusiv normarea; e) diversificarea ºi promovarea
formelor de ocupare a forþei de muncã, în special a muncii cu timp parþial, a
iniþiativelor locale etc.; f) calitatea vieþii de muncã, umanizarea muncii,
protecþia ºi securitatea muncii; g) orientarea, formarea profesionalã,
reconversia ºi recalificarea forþei de muncã în vederea asigurãrii inserþiei ºi
reinserþiei rapide ºi eficiente a forþei de muncã într-un mediu profesional
adecvat; h) protecþia socialã a ºomerilor, incluzând evidenþa acestora,
reintegrarea lor în activitate, gestiunea fondurilor de ajutor de somaj; i)
organizarea, gestionarea ºi spijinirea mobilitãþii forþei de muncã, în special a
celei profesionale ºi teritoriale, evidenþa proceselor de dispariþie, respectiv
apariþie de noi locuri de muncã, a eliberãri de forþã de muncã reconversiunii
profesionale ºi reocupãrii; j) normele generale ale desfãºurãrii proceselor de
negociere colectivã, de concertare socialã a intereselor agenþilor economici
interesaþi; crearea cadrului organizatoric necesar desfãºurãri normale, cu
eficienþã maximã a negocierii; k) stabilirea periodicã a salariului minim
garantat, a procedurilor ºi periodicitãþii indexãrii acestuia; l) studierea la
nivel de firmã, a complexitãþii muncii, ºi stabilirea grilei de salarii; urmãrirea
raporturilor de salarii; combaterea fenomenelor nivelatoare; m) gestionarea
riguroasã a fondului de salarii; urmãrirea costului salarial; n) stabilirea unor
proceduri de distribuire a sporului de productivitate între creºterea salariilor
ºi respectiv cea a profitului; respectarea corelaþiei dintre creºterea
productivitãþii muncii ºi cea a salariului mediu etc.
Evident cã agenþii economici, inclusiv statul, partenerii socialisindicatele, patronatul ºi, dupã caz, organismele guvernamentale - ºi
instituþiile care îi deservesc au competenþe, atribuþii ºi rãspunderi, sunt
implicaþi diferit în derularea acestor operaþiuni care, aºa cum arãtam,
definesc într-un anume sistem procesele de pe piaþa muncii. Unele sunt în
principal de competenþa firmelor sau a patronatului; altele de cea a
sindicatelor; alte operaþiuni revin puterii publice; în fine, altele presupun
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coordonarea, concertarea pe bazã de negociere ºi arbitraj chiar,
participarea tuturor agenþilor economici.
1.2. Deºi piaþa muncii este o piaþã ca oricare alta, are o seamã de
caracteristici ºi funcþii proprii determinate deopotrivã de particularitãþile
mãrfii care circulã pe aceastã piaþã ºi ale procesului istoric de formare ºi
dezvolatare a acesteia. Între acestea sunt de reþinut câteva.
Piaþa muncii este, astazi, o piaþã organizatã ºi reglementatã. Dupã
expresia unor autori, cea mai reglementatã ºi organizatã dintre pieþe.”Este
normal ca piaþa muncii sã fie mai reglementatã decât oricare alta.
Schimbãrile care se produc aici privesc un bun care meritã mai multã
protecþie decât o simplã marfã”.(5) Dar, dincolo de nevoia de autoprotecþie
ºi de protecþie a omului în faþa forþelor pieþei, în condiþiile inegalitãþii
raportului de forþe dintre purtãtorii cererii ºi cei ai ofertei de forþã de muncã –
ce-i drept oscilantã în timp ºi spaþiu – nevoia de organizare ºi reglementare
este resimþitã de ambele structuri ale pieþei muncii. Aici se aflã în fapt
geneza apariþiei atât a formelor de organizare a salariaþilor, cât ºi a celor
patronale.
Piaþa contemporanã a muncii, deºi îºi pãstreazã atributele de piaþã
liberã a muncii,a cãpãtat, totuºi, în raport cu cea existentã în secolul trecut,
o serie de trãsãturi noi. Prin acestea punem în evidenþã o altã caracteristicã.
Piaþa muncii este cea mai imperfectã ºi mai rigidã dintre pieþe, datoritã atât
limitelor naturale ºi obþinute ale mobilitãþii forþei de muncã, celor ale
mecanismelor de reglare a cererii ºi ofertei, dar ºi gradului tot mai înalt de
organizare, reglementare ºi control a proceselor de pe piaþa muncii.
Astfel, procesele de ocupare ºi utilizare a forþei de muncã sunt
ajustate ºi cu ajutorul altor mecanisme aflate în mâna fimelor, colectivitãþilor
locale sau a puterii publice. Mecanismele proprii pieþei muncii par a nu mai
acþiona ca o “mânã invizibilã”, ca o forþã implacabilã în reglarea volmului
ocupãrii, ºomajului, salariului etc., ca o pompã care absoarbe ºi respinge
forþa de muncã în strânsã corelaþie cu miºcarea cererii ºi ofertei pe celelalte
pieþe. În acest sens au acþionat în timp câþiva factori, mai importanþi fiind: a)
extinderea, cu deosebire dupã apariþia Organizaþiei Internaþionale a Muncii,
a sistemului de reglementãri ºi legi care ordoneazã ºi disciplineazã am
putea spune, raporturile dintre agenþii economici pe piaþa muncii; b) sporirea
gradului de organizare a agenþilor economici, în speþã a întreprinzãtorilor ºi
a salariaþilor; gradul de sindicalizare a forþei de muncã are un puternic
impact asupra ocupãrii, mãrimii ºi miºcãrii salariului, duratei muncii,
protecþiei sociale; c) extinderea sistemului de negocieri de la nivel de firmã
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la nivel naþional în reglementarea multor probleme ale ocupãrii ºi utilizãrii
forþei de muncã ºi, înainte de toate, a salariului minim garantat, a partajului
sporului de productivitate, a condiþiilor de muncã ºi securitãþii muncii, a
protecþiei sociale a categoriilor defavorizate pe piaþa muncii; d) politicile de
ocupare a forþei de muncã promovate la nivelul firmelor, al colectivitãþilor
locale, la nivel national, regional ºi internaþional; e) statul, în tripla ipostazãde agent economic, de partener al celorlalþi agenþi economici, de
componentã a mecanismului de funcþionare a economiei, de arbitru al
reglementãrii raporturilor dintre cererea ºi oferta de forþã de muncã, de
agent al bunãstãrii generale ºi al pãcii sociale-intervine activ pe piaþa
muncii, susþinând prin mijloace economice ºi uneori extraeconomice dintre
cele mai diverse, dupã caz, fie oferta, fie cererea de forþã de muncã,
veghind la asigurarea protecþiei sociale a categoriilor temporar îndepãrtate
de pe piaþa muncii.
Privitã astfel, piaþa muncii încorporeazã ºi combinã trei tipuri de regulatori: libertatea, restricþia ºi tradiþia, mecanisme de piaþã cu mecanisme de
intervenþie ºi corectare a unor efecte negative ale pieþei, cu obiceiuri etc. (5)
Piaþa muncii este o piaþã cu caracter contractual. O piaþã pe care
elementele de voinþã, de intervenþie (ºi chiar dictat al unor grupuri de
presiune, patronale sau sindicale) sunt acceptate ºi devin, în numeroase
situatii, prevalente. O piaþa, pe care relaþiile dintre agenþii economici au
evoluat de la confruntare ºi conflict spre cooperare, participare ºi concertare
socialã. Este o piaþã pe care instituþia negocierii colective s-a impus ca
fundament ºi cadru al organizãrii,reglementãrii ºi derulãrii ansamblului
relaþiilor colective de muncã la orice nivel – de firmã, sectorial, de ramurã,
interprofesional ºi naþional.
Piaþa muncii nu este unitarã ºi omogena în ciuda faptului cã în
prezent – sub aspectul conþinutului ºi fluxurilor - s-a internaþionalizat.
Dimpotrivã este o piaþã structuratã ºi segmentatã. (6)
Este o segmentare naturalã în funcþie de criterii demografice (sex,
vârstã), dupã cum existã o segmentare dupã criterii educaþionalprofesionale sau o alta dupã criterii teritoriale.Fiecare dintre segmentele
amintite este la rândul sau structurat, compartimentat în funcþie de criterii
prin excelenþã economice ºi sociale, inclusiv de statut într-o piaþã principala,
competitivã, cu nivel înalt de pregatire ºi salarii, cu un grad înalt de
stabilitate, de securitate a locului de muncã ºi o alta secundarã,
necompetitivã, vulnerabilã, cea mai afectatã de vicisitudinile mediului
economic, aflatã în imediata vecinãtate a unei pieþe subterane (negre) a
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muncii. Evident, gradul înalt de segmentare a pieþei muncii este factor al
rigidizãrii acesteia, al flexibilitãþii sale mai reduse în raport cu alte pieþe, al
eficienþei ei comparativ mai reduse ºi al dificultãþilor de concertare cu
celelalte pieþe.
În fine, date fiind particularitãþile biopsihosociale ale forþei de muncã,
specificitatea relaþiilor dintre agenþii economici ºi respectiv dintre partenerii
sociali, ca ºi relaþiile de feed-back cu celelalte pieþe, piaþa muncii este ºi cea
mai sensibilã, mai fragilã dintre pieþe. Nu numai cã ea însãºi este depozitara
unui potenþial conflictual, exploziv, dar capteazã, cumuleazã ºi amplificã
distorsiunile ºi disfuncþiile de pe celelalte pieþe. În plus, nu este un captator
pasiv. Dimpotrivã, formuleazã propriile ei cerinþe faþã de acestea din urmã.
În acest mod, funcþionarea pieþei muncii este condiþie nu numai a propriului
echilibru, ci ºi a echilibrului celorlalte pieþe. În ultimã analizã devine condiþie
a stabilitãþii ºi echilibrului social-politic.
1.3. Privitã ca un sistem deschis de legãturi ºi comunicaþii între agenþii
economici, piaþa muncii îndeplineºte importante funcþii economice, cultural –
educativ - formative, social-politice.
Înainte de toate, piaþa muncii îndeplineºte o funcþie de alocare, de
distribuire a forþei de muncã pe sectoare, ramuri, profesii, calificari, În
teritoriu, În dependenta de dimensiunile ºi structura cererii de forþã de
muncã.
În accepþiunea economistului francez Bernard Meriaux ‘’…piaþa
muncii reprezintã un ansamblu de lucrãtori ºi de posturi pe care se aplicã un
sistem de funcþionare care determinã forma de alocare a unora la alþii’’(7).
Într-o formula simplificatã, dar plasticã dupã expresia autorului, piaþa muncii
poate fi asimilatã cu “…ansamblul porumbeilor ºi punctelor în care sunt
distribuite grãunþele în Piaþa San-Marco din Veneþia. Funcþionarea pieþei
este evident reprezentatã prin regulile de comportament ale porumbeilor ºi
ale distribuitorilor de grãunþe ”(7).
Din procesul de alocare a resurselor de muncã derivã alte douã funcþii
economice, esenþiale pentru derularea producþiei sociale.
Este, în primul rând, vorba de o funcþie productivã întrucât numai pe
aceastã cale se asigurã unirea forþei de muncã cu mijloacele de producþie
existente în proprietatea unor agenþi economici diferiþi. Alocarea forþei de
muncã prin mecanismele pieþei, eficienþa producþiei rãmân dependente de
cadrul instituþional-informaþional ºi organizatoric necesar unui proces de
asemenea amplitudine ºi însemnãtate. Acest proces nu va da rezultate
dacã nu este însoþit ‘’…de o organizare raþionalã, susceptibilã de a ajuta
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patronii sã-ºi procure lucrãtorii care sa convinã cel mai bine nevoilor lor, de
a ajuta lucrãtorii sa gãseascã locuri de muncã convenabile cel mai bine
capacitãþilor lor ºi, în general, de a asigura ca lucrãtorii sã aibã capacitãþile
necesare ºi disponibile ºi sã fie repartizaþi în fiecare moment de o manierã
satisfãcãtoare între diferite ramuri, profesii ºi diverse regiuni’’(5).
În al doilea rând, este vorba de funcþia repartitoare, distributivã a
pieþei muncii - în fapt fundamentul autoprotecþiei economice, al securitãþii
venitului. În virtutea participãrii la producþia socialã prin intermediul
mecanismelor de piaþã, se formeazã ºi repartizeazã veniturile fiecãruia
dintre agenþii economici. Este deci implicatã nu numai în remunerarea forþei
de muncã, ci ºi a celorlalþi factori de producþie.
Piaþa muncii îndeplineºte funcþii sociale, de asigurarea locurilor de
muncã pentru cei care cer (cautã) de muncã, de umanizare a muncii ºi
îmbunãtãþirea calitãþii mediului intern ºi extern al muncii, de securitate a
muncii, de protecþie socialã a ºomerilor, a categoriilor de forþã de muncã
defavorizate etc.
Piaþa muncii – cu deosebire în perioade de restructurare economicã ºi
(sau) tehnologicã - îndeplineºte o funcþie educativ-formativã, în condiþiile în
care cererea ºi oferta de forþã de muncã se formeaza dupã legi specifice, în
care fiecare dintre acestea este puternic structuratã, compartimentatã din
aceste motive rigidã, educaþia formarea ºi perfecþionarea (reconversiune,
recalificare) a forþei de muncã este factor de mobilitate, de flexibilizare ºi
sporire a eficienþei forþei de muncã. Rãspunde în acelaºi timp unor nevoi ce
þin de esenþa umanã, cu puternice rezonanþe în plan economic ºi social.
În fine, ca o sintezã ca un corolar al tuturor funcþiilor amintite, piaþa
muncii îndeplineºte ºi o funcþie politica. Echilibru de pe piaþa muncii,
satisfacþia ºi motivaþia muncii condiþioneazã în buna masura stabilitatea ºi
pacea socialã, echilibrul politic. Este, printre altele, ºi raþiunea pentru care
apreciem cã problematica complexã a pieþei muncii - ocupare, utilizare,
somaj, cost salarial º.a. - nu poate fi ºi nu trebuie sã fie subestimatã,
împinsã pe un plan secund, lãsatã numai în seama forþelor pieþei. Cu atât
mai mult, acest fenomen nu trebuie sã se întâmple în perioada de tranziþie
în care piaþa muncii funcþioneazã doar parþial, defectuos, în care o buna
perioadã de timp mentalitãþile ºi comportamentele atât ale cererii, cât ºi ale
ofertei de forþã de muncã, vreau nu vreau, sunt tributare unui model de
ocupare, chiar dacã ineficient în plan social, în fapt a fost practicat timp de
decenii. În consecinþã, în condiþiile în care funcþia productivã a economiei a
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fost “atacatã ” de numeroºi viruºi, pragul de sensibilitate ºi fragilitate al
pieþei muncii se aflã în permanenþã la cota de atenþie dacã nu de pericol.
1.4. Forþã de muncã – ca marfã de un tip deosebit – se afla în
proprietatea, în posesiunea ºi la dispoziþia fiecarei persoane. Economic ºi
juridic totodatã, în virtutea calitãþii ºi dreptului de proprietate, posesorul forþei
de muncã poate dispune de ea cum doreºte. Practic, acesta apare pe piaþã
drept vânzãtor al singurei mãrfi pe care o deþine – capacitatea sa de muncã;
aceasta este oferitã spre cumpãrare ºi utilizare întreprinzãtorului,
deþinãtorului de capital la un preþ, salariu, care se stabileºte pe piaþã. ”În
economia modernã – remarca Raymond Barre – forþa de muncã manualã
sau intelectualã este, contrar celor ce se întâmplã sub regimul sclavagist
sau feudalist, în mod juridic la disparitia celor care o furnizeazã. Ea este
oferitã patronilor care o cer, prin mijlocirea unei remuneraþii, salariul “(8).
Cererea de forþã de muncã depinde strict de dimensiunea ºi structura
cererii de bunuri ºi servicii, evident prin intermediul tehnologiei. Acestea îºi
pun amprenta asupra diviziunii ºi organizãrii muncii, inclusiv acelei tehnice
ºi profesionale, ca ºi asupra productivitatii muncii.Oferta de forþã de muncã
depinde în principal de caracteristicile naturale ºi dobândite ale populaþiei
potenþial active (structura ºi rata de activitate a resurselor de muncã pe
grupe de vârstã, pe sexe, categorii profesionale, niveluri de educaþie ºi
pregãtire etc.), de comportemental acesteia pe piaþa muncii, comportament
influenþat ºi de elemente de ordin psihologic, social, etc. Este evident cã
între acestea, în timp ºi spatiu, apar o serie de corelãri, de distorsiuni, de
contradicþii.
Proprietarul forþei de muncã:
Oferta de forþã de muncã
(profesii, nivele de instruire,
vârstã, sexe, teritoriu etc.)

Capacitate
de muncã
Remunerare
(salariu +
accesorii)

Proprietarul de capital:
Cererea de forþã de muncã
(profesie, nivele de instruire,
vârstã, sexe, teritoriu etc.)

Între cei doi agenþi economici se realizeazã o mulþime de schimburi
pe baza unor fluxuri încruciºate: a) unul sub formã naturalã, fizicã, sub
forma unui serviciu - respectiv a capacitãþii de muncã, a ºtiinþei de a face
ceva, a competenþei - de la propietarul forþei de muncã spre propietarul de
capital ºi b) altul sub forma valoricã (monetarã), a remunerãrii muncii
efectuate de la deþinãtorul de capital spre cel al forþei de muncã.
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Aceasta este, evident, o imagine extrem de simplificatã, atâta vreme
cât în orice proces economic, deci ºi în cel al ocupãrii forþei de muncã,
trebuie sã operãm nu numai în termeni de flux ci ºi în termeni de stoc.
Dezechilibrele care apar pe piaþa muncii sunt de cele mai multe ori
dezechilibre de flux ºi de stoc în acelaºi timp. Nu este exclusã nici
posibilitatea unor echilibre de flux ºi dezechilibre de stoc, de multe ori greu
de corectat, ºi invers.
Dacã piaþa muncii funcþioneazã pe principiul vaselor comunicante,
atunci dezechilibrele de stoc, practice abaterile populaþiei ocupate în raport
cu cererea efectivã cu forþa de muncã exprimã nu numai imperfecþiunile
acestei pieþe, ci ºi ale celorlalte, dupã cum urmeazã (9).
Piaþa muncii

Piaþa bunurilor ºi serviciilor
Oferta > Cererea
Oferta = Cererea
Oferta < Cererea
Oferta > Cererea ªomaj de tip keynesian, Ocupare deplinã co- ªomaj în sens clarespectiv cererea efectivã respunzãtor postula- sic. Oferta nu aconu acopera oferta; trebuie telor generale ale
perã cererea de prostimulatã cererea
teoriei lui Keynes
duse
Oferta = Cererea Ocupare deplinã cu
Echilibru de tip
Ocupare deplinã cu
inflaþie în scãdere
walrassian
inflaþie continuã
Oferta < Cererea
Ocupare deplinã cu
inflaþie continuã

Aºadar, corelaþiile între piaþa muncii ºi piaþa bunurilor pot îmbrãca
diferite forme în dependenþa strictã de starea celor douã pieþe: a) ambele
pieþe dezechilibrate, o > c ºi respectiv c > o ºi b) ambele pieþe echilibrate
(c = o); c) una din pieþe echilibratã (o = c), iar cealaltã dezechilibratã (o > c,
o < c). Aceste dezechilibre au reverberaþii pe piaþa monetar-financiarã ºi
invers.
Interacþiunea dintre cererea ºi oferta de forþã de muncã, ajustarea
acestora pe piaþa muncii se regleazã prin intemediul salariului real, al
preþului muncii. Dar în raport cu nivelul ºi evoluþia salariului, oferta ºi
cererea de forþã de muncã se comportã diferit.
Oferta de forþã de muncã este funcþie crescãtoare de nivelul salariului
real (10). Aceasta are o limitã inferioarã stabilitã în jurul minimului de trai, al
costului de subzistenþã, al salariului minim garantat. Pe masurã ce salariul
se îndepãrteazã de acest minim, oferta de forþã de muncã tinde sã creascã.
Aceasta este regula generalã. Dar potrivit datelor contemporane, de la un
anumit nivel al salariului existã ºi posibilitatea ca oferta de muncã sã
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rãmânã constantã sau chiar sã se reducã, salariatul preferând în locul unei
creºteri a salariului sporirea timpului liber(11). Dupã cum existã ºi situaþiimai rare, cei drept-în care, în condiþiile scãderii salariului real pentru a
menþine nivelul anterior al venitului, oferta de muncã sã creascã. Este una
din situaþiile care se manifestã în România în perioada de tranzitie.
Cererea de forþã de muncã este funcþie descrescatoare de nivelul ºi
evoluþia salariului. Limita inferioarã a acesteia este circumscrisã, la nivelul
fiecarei firme, de productivitate marginalã a muncii. Dar, deºi privind global
forþã de muncã este omogenã, în raport cu evoluþia salariului prezintã o
seamã de inelasticitãþi. Ca urmare, între cerere-ofertã ºi salarii apare o
anumitã zonã de indeterminare.

Salariul real ca preþ al muncii acþioneazã însã retrospectiv. În procesul
de negociere se “luptã” în fapt pentru salarii nominale, adesea ºi din
neânþelegerea relaþiilor dintre costul salarial-preþ de vânzare ºi inflaþie.
Indexarea salariilor nu este decât o sursã de minimizare a ecartului dintre
salariul nominal ºi cel real, ºi din pacate, ºi de alimentare a inflaþiei.
În plus, acceptând ca piaþa muncii se echilibreazã prin preþul muncii,
nu putem sau observãm cã salariul a incetat de mult sã fie singurul
regulator al pietei muncii. Acesta acþioneazã într-un cadru precis delimitat ºi
suficient de bine controlat prin mijloace economice ºi extra economice cu
caracter legislative, instituþional, financiar, fiscal etc. (salariul minim naþional
sau interprofesional politicii de austeritate, politicii de moderare a creºterii
salariilor, impozite, credite s.a.)
În consecinþã, preþul (salariul de echilibru) la care cererea ºi oferta de
forþã de muncã se echilibreazã, se formeazã nu numai dupã legile salariului,
ci ºi în baza altor mecanisme care intervin pe piaþa muncii.
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Aºa-numitul preþ de echilibru la care cererea ºi oferta de forþã de
muncã se ajusteazã este dictat deci nu numai de mecanismul formãrii ºi
evoluþiei salariului, ci ºi a altor mecanisme ale pieþei muncii.
Zona în care cele douã curbe (a cererii ºi, respectiv, a ofertei de forþã
de muncã) se intersecteazã, marcheazã dimensiunile ocupãri de echilibru.
Exprima compatibilitatea dintre ocupare ºi folosirea eficientã a forþei de
muncã. Este zona de granitã între ocuparea eficientã ºi sub ºi
supraocupare. Forþarea ocupãrii dincolo de limitele acestei zone –
circumscrisã de costul forþei de muncã ºi, respectiv, de productivitatea
marginalã - nu numai cã mãnâncã din eficienþa, dar pe termen mediu ºi lung
pune în pericol însãºi ocuparea.
În raport cu pragul de echilibru înainte amintit, este evident cã,
supraocuparea în mod inexorabil este acompaniatã de subutilizare, de
scãderea eficienþei, conserva comportamente non productiviste, favorizeazã
absenteismul, fluctuaþia, indiscipline. ªi aceasta se întamplã în toate
situaþiile în care funcþionarea pieþei muncii este în mod birocratic îngrãditã
sau în care funcþiile ei sunt preluate de alte mecanisme extraeconomice, cu
caracter mai mult sau mai putin dirijat, de comandã, în care preþul muncii
este controlat cu autoritate sau menþinut în mod artificial sub nivelul celui de
echilibru.
De aici o constatare cu valoare concluzivã: dacã în economia politicã
clasicã existã un singur nivel al ocupãrii, cel optim corespunzãtor utilizãrii la
cele mai înalte cote a resursei considerate sau a tuturor resurselor, teoria
economicã ºi practicã contemporanã pun în evidenþã cã din jocul cereriiofertei de forþã de muncã, al salariului real ºi respectiv al productivitãþii
marginale a muncii, al concurentei pe piaþa muncii pot rezulta mai multe
niveluri de ocupare, dintre care însã, într-o perioadã datã, doar unul poate fi
de echilibru ºi optim în acelaºi timp, fãrã însã sã fie compatibil cu ocuparea
deplinã (1).
Aceasta este una din raþiunile care ne conduc la concluzia cã în
economiile contemporane ocuparea forþei de muncã, stabilizarea zonei de
compatibilitate dintre ocuparea deplinã ºi cea eficientã, a mijloacelor de
armonizare a acestora este în fapt o opþiune de ordin politic, fundamentatã
evident pe criterii economice, culturale, sociopsihologice, umane: practice, a
încetat sã fie doar rezultatul mecanismelor de piaþã. Aºa ne explicãm,
printre altele, cã putem vorbi astãzi de diferite modele de ocupare: cel
american; cel vest ºi respective cel nord-european; cel japonez etc.
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2. Piaþa muncii în condiþiile economiei planificate
supercentralizate. Unele aprecieri
Existenþa sau nonexistenþa pieþei muncii în România ultimelor decenii
prezintã interes atât din punct de vedere istoric, al continuitãþii funcþionãrii
pieþei în general, cât ºi din punct de vedere teoretic ºi practice imediat, al
identificãrii factorilor ºi mecanismelor care guvernau ocuparea ºi folosirea
forþei de muncã, a consecinþelor lor economice ºi sociale, a cunoaºterii
situaþiei de la care pornim. Rãspunsul la o asemenea problemã nu este uºor
de dat. Un rãspuns cât de cât argumentat presupune analiza situaþiei
ocupãrii ºi utilizãrii forþei de muncã în România de pe poziþia principalelor
caracteristici ale unei pieþe libere a muncii ºi a mecanismelor de reglare a
proceselor economice pe aceastã piaþã. Este ceea ce ne propunem sã
facem în continuare.
2.1. Prima problemã care se cere analizatã este cea a caracterului
marfar al forþei de muncã. Este sau nu forþa de muncã marfã?
Dupã cum se ºtie, în fostele þãri socialiste, în virtutea restaurãrii ºi
absolutizãrii “calitãþilor” proprietãþile socialiste asupra mijloacelor de
producþie, fãrã a se nega cã forþa de muncã este un important factor de
producþie,”principala forþã de producþie a societãþii”, se considerã cã aceasta
inceteazã sã mai fie marfã.
În consecinþã, din raþiuni ideologice ºi politice, o serie de concepte ºi
mecanisme care guverneazã ocuparea ºi folosirea forþei de muncã au
devenit caduce-între acestea piaþa muncii, cerere ºi oferta de forþã de
munca, somaj, salariu, preþ al muncii.
Atâta vreme cât economiile est-europene, deci ºi economia României,
s-au dezvoltat extensiv, ocuparea forþei de muncã, cel puþin la nivel global,
pãrea sã se realizeze fãrã prea mari dificultãþi. Este perioada în care în
România, de pildã, s-au creat peste 5 milioane de noi locuri de muncã nu
numai pentru sporul natural al resurselor de muncã, ci ºi pentru populaþia
masiv eliberatã din agriculturã.
În anii ’70, în momentul în care în toate aceste þãri se pune problema
creºterii intensive, iar în unele dintre acestea se iniþiazã chiar reforme
economice (Polonia, Ungaria), dificultãþile ºi contradicþiile în materie de
ocupare ºi folosire a forþei de muncã pânã au erupt cu deosebitã forþã.
ªomajul în creºtere, subutilizarea cronicã a forþei de muncã ocupate,
absenteismul, fluctuaþia, dezinteresul, pierderile de potenþial uman ºi
material, productivitatea scazutã-mult sub cea prevãzutã în planuri ºi
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programe - sunt manifestãri indubitabile ale crizei ocupãrii ºi utilizãrii
eficiente a forþei de muncã în care nu mai puteau fi eludate.
În faþa unor atari fenomene ºi procese încep sã fie puse în discuþie
bazale teoretice ale politicii de ocupare deplinã, conceptele folosite,
ineficienþa mecanismelor preponderant administrative de reglare a cererii ºi
ofertei de forþã de muncã, rigiditãþile de toate felurile de care se manifestã
atât de partea cererii, cât ºi a ofertei de forþã de muncã; sunt puse în
evidenþã limitele politicii de ocupare deplinã, rigiditatea ºi ineficienþa
modelului de ocupare promovat. Se vorbeºte chiar de o “imitaþie”, de o
“simulare” a ocupãrii depline cu efecte economice ºi sociale
negative.”…Ocuparea deplinã se manifestã parcã într-o formã
denaturatã…ca o expresie a faptului cã societatea se împacã cu pierderile
în ce priveºte eficienþa, în situaþia renunþãrii la gãsirea cãilor ocupãrii
depline, cu eficienþã. În prezent a devenit evident faptul cã ocuparea deplinã
(în înþelegerea sa realistã ºi raþionalã) nu poate fi pãstratã fãrã eforturi
îndreptate atât spre ridicarea eficienþei economice, cât ºi spre reglarea
socialã a redistribuirii lucrãtorilor” (12).
În fine, se subliniazã necesitatea abordãrii moderne a problemelor
ocupãrii, respective a asimilãrii unor noi abordãri - piaþã a muncii, cerere ºi
ofertã de forþã de muncã conceptele de ocupare deplinã ºi respectiv
ocuparea de echilibru, ocuparea eficientã sau economic eficientã, relaþia
drept la muncã-ocupare-mobilitate a forþei de muncã, ºomaj, mãsuri ºi
mecanisme de protecþie socialã º.a. (13,14).
Astfel, economistul maghiar I. Timar mentioneazã cã pe parcursul
unei perioade îndelungate de timp, în Ungaria a câºtigat teren o nouã
abordare a problematicii ocupãrii. ªi anume: “ocuparea deplinã reprezintã
acea stare de echilibru relativ al pieþei forþei de muncã în care cererea
corespunde, de regulã, ofertei de forþã de muncã, adicã lipseºte ºomajul
cronic ºi fortuit” (15). În Ungaria se foloseºte astãzi noþiunea de “ocupare
eficientã”sau “economic eficientã”, prin care se înþelege:…o astfel de
utilizare a forþei de muncã care favorizeazã creºterea produsului social
(venitul naþional), asigura o activitate rentabilã a întreprinderilor ºi realizarea
optimalã a obiectivelor economice. Aceasta include ºi lichidarea proceselor
de producþie ineficiente din punct de vedere economic ºi redistribuirea forþei
de muncã spre tipurile eficiente de activitate” (15).
Economistul est-german H.Mite, accentuând necesitatea clarificãrii
noþiunii de ocupare deplinã, subliniazã cã aceasta (ocuparea deplinã) “…nu
înseamnã cã lucrãtorul ocupã pe parcursul întregii sale vieþi unul ºi acelaºi
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loc de muncã.Tocmai pentru asigurarea ocupãrii depline, în conþinutul
acesteia ar trebui sã se includã schimbarea bine orientatã a structurii forþei
de muncã, schimbarea muncii pentru asigurarea creºterii necesare a
eficienþei muncii” (16).
Asemenea probleme au fost prezente ºi în lucrãri ale economiºtilor
români. Sunt puse cu curaj în evidenþã incompatibilitatea dintre concepþia
dominanta de ocupare deplinã ºi folosirea eficientã a potenþialului uman,
marile dezechilibre teritoriale, profesionale ale ocupãrii, contradicþiile dintre
“proprietatea personalã a fiecarui individ asupra forþei sale de muncã ºi
folosirea acestei forþe de muncã într-un proces organizat pe baze socialiste”
(16,17,18).
Aºadar, în toate þãrile din estul Europei – din raþiuni de ordin politic ºi
ideologic – în ciuda unor realitãþi, forþa de muncã nu era consideratã marfã.
În consecinþã, funcþiile pieþei muncii în reglarea proceselor de ocupare
a forþei de muncã fie cã nu erau recunoscute, fie cã erau limitate la
segmente neglijabile ale economiei.
a) Reunirea forþei de muncã - aflatã în proprietatea individualã – cu
mijloacele de producþie, concentrate, în mâna statului socialist se fãcea prin
intermediul altor instrumente cu caracter administrativ - birocratic. Funcþia
pieþei muncii de alocare ºi utilizare a resurselor de muncã, de organizare,
gestionare ºi reglare a acestora a fost substituitã de cãtre planul naþional
unic, al carui caracter hipercentralizat - în pofida declaraþiilor oficiale ºi a
multor semne de alarmã emise de cercetarea ºi practica economicã - s-a
accentuat (16,17,18). Mecanismele pietei muncii au fost înlocuite cu
mecanisme administrative-birocratice, dirijiste, de comandã.
b) Salariul-denumire la care la un moment dat s-a renunþat – nu mai
reprezenta preþul forþei de muncã, al cantitãþii ºi calitãþii muncii depuse. Deºi
în construcþia sistemului tarifar-extrem de complicat ºi greoi, dificil de înþeles
ºi mânuit – în fixarea normelor de miºcare a salariului ce aveau iniþial în
considerare o serie de elemente obiective care concurau la evaluarea ºi
tarifarea muncii, acestea þineau prea puþin seama de situaþia cererii ºi
ofertei de forþã de muncã, erau stabilite în mod centralizat, prin politica de
stat, conþineau multe elemente de redistribuire în favoarea ramurilor,
întreprinderilor neeficiente, se miºcau oricum în interiorul unor limite arbitrar
stabilite, a aºa-numitului “normativ social de diferenþiere”.
2.2. Proprietarul dispune liber de forþa sa de muncã, respectiv dreptul
juridic de dispoziþie
În al doilea rând, procesele de ocupare, eliberare, reocupare erau
dirijate de la centru. Deºi nu putem face abstracþie de miºcarea ºi fluctuaþia
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forþei de muncã deosebit de accentuate în unele activitãþi, forþa de muncã
prea puþin se misca liber. Mai întâi absolvenþii învãþãmântului profesional,
liceal ºi superior intrau în sistemul repartiþiei guvernamentale care avea
caracter obligatoriu o anumitã perioadã. Practic, cea mai mare parte a forþei
de muncã nu intra în sfera organelor teritoriale cu atribuþii în recrutarea ºi
repartizarea forþei de muncã. Atâta vreme cât programele de pregatire erau
întemeiate pe nevoile de forþã de muncã ale sistemului productive, erau
concordante cu cererea de forþã de muncã din momentul absolvirii sau atâta
vreme cât profilul profesional al absolvenþilor permitea o oarecare mobilitate
ºi adaptare, sistemul de repartiþie a avut, fãrã îndoialã, o serie de avantaje
în ce priveºte asigurarea locului de muncã,combaterea ºomajului în rândul
tineretului. Din pãcate, o asemenea concordanþã nu se prea asigura.Ca
urmare, o parte a forþei de muncã tinere – în ultimi ani aproximativ 20%25% din absolvenþii învãþãmântului liceal - nu aveau asigurate locuri de
muncã în specialitatea pentru care s-au pregãtit; o parte dintre aceºtia
primeau repartiþii în ramurile în care exista deficit cronic de forþã de muncã,
repartiþii în cea mai mare parte neonorate; o altã parte era “obligatã”sã între
în sistemul de recalificare înainte încã de a-ºi fi început activitatea, iar alta
intra în somaj (20).
În al treilea rând, cu deosebire pentru absolvenþii învãþãmântului
superior, obligativitatea stagiului, oraºele închise erau tot atâtea restricþii
administrative nu numai vis-à-vis de posibilitatea individualului de a-þi alege
locul de muncã, de a-ºi manifesta competenþa, dar chiar ºi din punctul de
vedere al alocãrii eficiente a forþei de muncã în diferite ramuri, întreprinderi,
pe teritoriu etc.
În fine, în al patrulea rând, oprindu-ne aici cu relevarea pârghiilor
administrative puse în acþiune, au amintit ºi “obligativitatea întreprinderii de
a angaja pe cei trimiºi cu repartiþie “indiferent dacã condiþiile de producþie o
justificau. Aceasta s-a constituit într-o sursã de sporire a supraocupãrii, de
scãdere a eficienþei, de întreþinere a unei anumite stãri de indisciplinã, de
mascare a proporþiilor reale ale somajului.
Practic, toate acestea au imprimat modelului ºi politicii de ocupare ºi
utilizare a forþei de muncã un caracter rigid, prea puþin adecvat exigenþelor
dezvoltãrii economice contemporane, aspiraþiile ºi expectanþelor membrilor
societãþii. În economie au apãrut ºi s-au proliferat cu o vitezã acceleratã o
serie de practici, de sorginte feudalã, care nu au nimic comun cu
funcþionarea pieþei libere a muncii, cum sunt repartiþiile ºi stagiul obligatoriu,
folosirea pentru satisfacerea unor nevoi de forþã de muncã a militarilor,
elevilor, studenþilor, a personalului t.e.s.a. din întreprinderi s.a.
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2.3. Descentralizarea, respectiv existenþa unor centre de decizie
autonome ale agenþilor economici, cu un grad ridicat de libertate în
adoptarea hotãrârilor care conduc la cercetarea ocupãrii ºi folosirii eficiente
a forþei de muncã.
Considerentele avansate anterior conduc deja la concluzia cã gradul
de libertate al agenþilor economici, cu excepþia statului care era atotputernic,
era foarte limitat; în unele privinþe inexistent.
Deºi cererea de forþã de muncã se formeazã la nivelul fiecãrei celule
a sistemului economic-întreprinderea-aceasta nu apãrea pe o piaþã în
calitate de cumpãrãtor al forþei de muncã; ea nu avea libertate de decizie în
ce priveºte opþiunea asupra forþei de muncã de care avea nevoie.
Dimpotrivã, ea primea - prin plan – “forþa de muncã de care avea nevoie”.
O forþã de muncã care se abatea (+) destul de mult de la nevoile
tehnologic ºi economic determinate atât din “vina repartiþiei de plan”, cât ºi
din cauza “subiectivismului” întreprinderii.
Într-o epocã în care progresul tehnic impune flexibilitate ºi mobilitate,
induce profunde mutaþii în structurile profesionale ºi de calificare, tot felul de
norme ºi normative încorsetau utilizarea forþei de muncã, stimularea creaþiei
ºtiinþifice, a iniþiativei etc., imprimau un puternic formalism formãrii ºi
perfecþionãrii pregãtirii profesionale.
De acelaºi imobilism suferea ºi politica de salarii ºi stimulare
materialã. În primul rând aceasta suferea de o puternicã centralizare ºi
uniformitate. În al doilea rând, era extrem de complicatã, cu un numar mare
de reþele ºi niveluri de salarizare. În al treilea rând, libertatea de miºcare,
autonomia întreprinderii erau limitate de tot felul de norme ºi normative, de
decrete, instrucþiuni de aplicare a legislaþiei în vigoare, la rândul ei destul de
puþin stimulativã.
În împrejurãrile menþionate nici nu este surprinzãtor cã întreprinderea
era un simplu executant, lipsitã complet de iniþiativã, de viziune prospectivã
cu privire la destinele ei; nu existau politici de personal proprii dupã cum nu
existau politici de producþie, tehnologice proprii; în ciuda unor intervenþii
cosmetice de reechilibrare a funcþionãrii sale, mecanismele de piaþã cererea, oferta, preþul, concurenþa - guvernau prea puþin procesele de
ocupare ºi utilizare a forþei de muncã.
2.4. În economiile contemporane de piaþã, statul – în tripla calitate, de
agent economic, de componenta a mecanismelor de funcþionare a pieþei, de
agent al bunãstãrii sociale – intervine indirect pe piaþa muncii.
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În raport cu aceastã exigenþã a funcþionãrii economiei de piaþã este
de menþionat cã în România statul intervine direct, de pe pozitii de
comandã, în desfaºurarea activitãþii fiecãrei întreprinderi, subramuri, ramuri,
sector de activitate. Prin gradul de hipercentralizare a deciziei economice la
care se ajunsese, intervenþia statului era nu de puþine ori brutalã, sufocantã
ºi în acelaºi timp implacabilã sã acopere ºi sã dirijeze fenomenele ºi
procesele economice din sfera muncii în complexitatea ºi intercodniþionarea
lor. Nu era practic vorba de o intervenþie dirijatã a statului de partea cererii
ºi respectiv a ofertei forþei de muncã, global ºi structural, astfel ca ecartul
dintre ele sã fie cât mai mic, ºi de dominaþia statului, în calitate de centre de
putere ºi decizie în reglarea tuturor proceselor de ocupare, indiferent de
costul acestei acþiuni. De aici dezechilibre, contradicþii, conflicte, insatisfacþii
imposibilitatea de soluþionat prin metode administrativ – birocratice, de
comandã.
În lumina elementelor pânã acum, a caracteristicilor pieþei libere sã
încercãm acum, în finalul paragrafului, sã dãm un rãspuns întrebãrii de la
care sã … a existat sau nu în România o piaþã a muncii?
Prima ºi, credem, cea mai plauzibilã concluzie este aceea cã o piaþã
a muncii care sã întruneascã concomitent cel puþin câteva din principalele
caracteristici funcþionale ale acestei “mâini invizibile” care regleazã
procesele din economie, în speþã din sfera ocupãrii ºi utilizãrii forþei de
muncã, nu a existat. ªi nici nu ar fi putut sã existe atâta vreme cât
funcþionarea economiei se desfãºura în afara mecanismelor caracteristice
pieþei, atâta vreme cât o bunã parte a mãrfurilor ºi serviciilor – în principal
mijloacele de producþie, dar nu numai – nu fãceau obiectul unor tranzacþii
comerciale libere, atâta vreme cât monopolul producãtorului asupra
produselor ºi, implicit, al repartiþiei ºi consumului avea o forþã implacabilã,
dictând condiþiile de achiziþionare ºi consum a mãrfii resective.
Procesele de ocupare ºi utilizare a forþei de muncã, comandate dintrun centru unic, erau modelate de cele mai multe ori în afara unor veritabile
criterii de eficienþã economicã ºi socialã.
A doua concluzie, asupra cãreia este necesar ºi util sã reflectãm în
continuare, dar la care subscriem, priveºte faptul cã, chiar în condiþiile
menþionate, au existat totuºi elemente de piaþã a muncii, ce-i drept
insuficiente, nelegate între ele ºi în orice caz imature. În formularea acestei
concluzii avem în vedere o serie de argumente, prin care: a) însuºi planul
poate fi considerat o piaþã, ce-i drept imperfectã, distorsionatã, tocmai
datoritã gradului extrem de centralizare a resurselor ºi deciziei; b) existenþa
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unei cereri de forþã de muncã din partea sistemului productiv ºi a ofertei de
forþã de muncã din partea membrilor societãþii; c) salariul, accesoriile
salariale ºi posibilitãþile de cîºtig îndeplineau un oarecare rol în orientarea
forþei de muncã spre anumite domenii de activitate; d) miºcarea ºi mai ales
fluctuaþia forþei de muncã acþionau ca semnale ale unor disfuncþionalitãþi ale
proceselor de reglare a cererii ºi ofertei de fortã de muncã; e) existenþa unor
instrumente instituþionale ºi legislative în materie de ocupare ºi utilizare a
forþei de muncã, multe dintre ele cu caracter extraeconomic ºi cu forþã
coercitivã; f) costul salarial are un element ce intra în calcul de rentabilitate
ºi eficienþa în fiecare unitate economicã; g) corelaþiile dintre creºterea
producþiei ºi a fondului de salarii, respectiv a productivitãþii muncii ºi a
salariului mediu erau considerate totuºi drept condiþii ale sporirii eficienþei
economice.

3. Repere ale creãrii ºi funcþionãrii pieþei muncii în perioada
de tranziþie
Schimbãrile în plan politic, economic ºi social produse în România ca
urmare a revoluþiei din decembrie 1989, concretizate în hotãrârea poporului
român de a construi o societate democraticã în care drepturile
fundamentale ale omului ºi valorile universale sã fie respectate oferã în mod
firesc noi deschideri pentru funcþionarea unei autentice pieþe a muncii.
Aceasta va include promovarea a noi mecanisme, reguli ºi proceduri de
ajustare a cererii ºi ofertei de forþã de muncã, noi roluri, raporturi ºi
comportamente ale agenþilor economici pe aceastã piaþã, noi mecanisme de
legaturã ºi comunicare cu celelalte pieþe.
3.1.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; în plan
economic – al creãrii structurilor ºi mecanismului de piaþã ºi a mediului
concurenþial; în plan instituþional – legislativ ºi informaþional – organizatoric
al organizãrii agenþilor economici, creãrii de instituþii specializate, legislaþiei,
informaþiei, etc.; în plan educaþional-formativ, al mentalitãþilor ºi
comportamentelor – extreme de important ºi fragil într-o etapã de tranziþie
de la un model de ocupare la altul.
3.2. O bunã perioadã de timp – ale cãrei limite sunt circumscrise de
viteza tranziþiei la economia de piaþã – fenomenele ºi procesele de pe piaþa
muncii vor fi marcate de conflictul dintre elemente, componente ºi
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mecanisme ce þin de un sistem vechi care a funcþionat decenii de-a rândul
ºi care a asigurat – în condiþiile unor costuri salariale reduse, a unui
egalitarism notabil, a unei eficiente ºi competivitãþi scãzute – securitatea
locului de muncã ºi altele care derivã din economia nouã, în curs de
edificare. ªi pe piaþa muncii renunþarea la o serie de metode ºi mecanisme
vechi, spargerea unor structuri nu corespunde în timp ºi spaþiu cu punerea
în acþiune a unora noi. Noul se izbeºte de forþa inerþialã a vechiului, atât în
planul mecanismelor cât mai ales al atitudinii ºi comportamentului agenþilor
economici. Dincolo de faptul cã efectele acestora se pot anula reciproc,
situaþia pieþei muncii rãmînând “stagnantã”, în fapt în stare de grav
dezechilibru, aceastã ciocnire între douã grupe de mecanisme de esenþã
diferitã se constituie în sursa suplimentarã de tensionare a pieþei muncii.
ªi aceasta în condiþiile în care dupã revoluþie au fost iniþiate de factorii
guvernamentali sau impuse de cãtre puternica ºi adesea prea puþin
controlata miºcare revendicativã mãsuri care au accentuat dezechilibrele
existente în domeniul ocupãrii ºi utilzãrii forþei de muncã. Care au fost
aceste mãsuri ºi la ce procese – cu efecte pe termen lung, dificil de resorbit
- au dat nastere?
a. Reducerea brutalã a duratei muncii - oficial cu 6 ore pe sãptãmânã,
în realitate 8-10 ore – într-un moment în care nu erau coapte ºi cumulativ
întrunite condiþiile necesare. În semestrul întâi 1990 faþã de 1989, de pildã,
în industria republicanã timpul maxim disponibil a scazut cu peste 92
milioane om-ore; la acestea se adaugã timpul neutralizat din diferite motive,
care a crescut cu mai mult de 96 milioane om-ore, fãrã a mai lua în
considerare pierderile de timp de muncã din cursul zilei de muncã. Efectul
imediat a fost scãderea producþiei cu peste 20% faþã de perioada
corespunzatoare din 1989; reducerea productivitãþii muncii; sporirea costului
salarial; o stare generalizatã de indisciplinã în teritoriul întreprinderilor ºi în
relaþiile cu partenerii.
b. Reacordarea unor largi categorii de salariaþi a unor drepturi
salariale “confiscate”de vechiul regim în condiþiile în care producþia ºi
productivitatea muncii au scãzut, în care corelaþiile dintre producþie ºi masa
salariilor ºi respective productivitate ºi salariul mediu au fost sistematic
încãlcate. De aici douã mari grupe de efecte: sporirea inflaþiei;
distorsionarea raporturilor de salarii pe ramuri, categorii profesionale – ºi
aºa prost proiectate ºi construite – ºi, în condiþiile menþionate, escaladarea
miºcãrii revendicative cu un puternic impact inflaþionist.
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c. Forþarea, cu deosebire în trimestrul 1, a procesului de (supra)
ocupare a forþei de muncã prin obligarea întreprinderilor de a angaja pe cei
ce veneau cu repartiþii de la oficiile de forþã de muncã (Decret 33/1990). În
consecintã, supraocuparea deja existentã în industrie a sporit ºi odata cu ea
subutilizarea celor ocupaþi în condiþiile în care calitatea normãrii muncii s-a
inrãutãþit sensibil.
d. Adâncirea în apariþia unor noi dezechilibre în ocuparea forþei de
muncã pe teritoriu, ramuri, profesii, urmare, pe de o parte, a eliminãrii unor
practici administrative-birocratice, ineficiente de acoperire a cererii de forþã
de muncã –militari în termen, elevi, studenþi, salariaþi din ramurile
neagricole, obligativitatea repartiþiei ºi stagiului etc.- iar pe de altã parte a
desfinþãrii unor frâne ale mobilitãþii forþei de muncã cu deosebire pentru
unele categorii de profesiuni – personal didactic, personal medical ºi de
asistenþã sanitarã. În consecinþã, în condiþiile excedentului global al ofertei
de forþã de muncã industria extractivã, învãþãmântul preuniversitar ºi
asistenþa sanitarã din mediul rural ºi oraºele mici, multe domenii din sectorul
de servicii se confruntã în continuare cu o acutã lipsã de forþã de muncã.
e. Sporirea subutilizãrii forþei de muncã; aproximativ 400.000 salariaþi
au fost plãtiþi cu 50% din salariul pentru perioadele de timp în care din
diferite cauze nu au avut de lucru. Salariile acestora, fãrã echivalent în
producþie, au depãºit, 560 milioane lei.
De asemenea, numãrul ºomerilor înscriºi la oficiile de forþã de muncã
era la sfarºitul lunii septembrie 1990 de 120.000 persoane – 70.000
absolvenþi ai învãþãmântului liceal ºi 50.000 alte categorii de forþã de
muncã. În realitate, exista o ratã sensibilã mai ridicatã de ºomaj (ascuns) pe
seama subutilizarii forþei de muncã ocupate, a calitaþii normelor de muncã, a
existenþei muncii sezoniere sau a unor persoane cu ocupaþii precare,
întâmplãtoare.
Pe scurt, fenomenele ºi procesele menþionate la care se pot adãuga
ºi altele se sintetizeazã într-unul singur, respective în adâncirea ecartului
dintre cererea ºi oferta de forþã de muncã, dintre gradul de ocupare ºi cel de
utilizarea afiºatã a forþei de muncã.
În plus, este de menþionat ºi faptul ca agenþii economiei, în speþã
întreprinderile, ca ºi salariaþii, nu numai cã sunt tributari vechiului model de
ocupare, dar sunt încã prea puþini pregatiþi ºi organizaþi pentru a face faþã
grelelor ºi dificilelor probleme de pe piaþa muncii. Cu atât mai mult cu cât
nici sub raport organizatoric ºi nici legislativ nu s-au pus la punct teste
elementele pe care le necesita funcþionarea normala a pieþei muncii. Multe
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consilii de administraþie marcate de o puternicã crizã de autoritate au
practicat un comportament de aºteptare, de non implicare, astfel încât
descentralizarea conducerii le-a gãsit nepregatite sub aceste aspecte
inclusive sub cel al negocierii. În ce priveºte salariaþii, remarcãm mai întâi
gradul mare de sindicalizare, ceea ce este un avantaj incontestabil pe piaþa
muncii. Dar, dupã manifestãrile de pânã acum, se pare ca sindicatele sunt
încã departe de a înþelege profund, a coopera, a acþiona în direcþia
soluþionãrii de fond, benefice a problemelor care fac obiectul pieþei muncii.
În sprijinul acestei asorþiuni aduc numeroasele greve care au adus pagube
uriase economiei naþionale, într-un moment în care aceasta avea nevoie de
cooperarea tuturor forþelor pentru depãºirea situaþiei de crizã.
3.3. În conturarea fizionomiei pieþei muncii în România pornim de la
urmatoarele premise:
a. Dreptul la muncã ºi dreptul de a-ºi alege profesia sunt drepturi
fundamentale ale omului. În raport cu pregãtirea, cu aspiraþiile, cu dorinþa ºi
vocaþia la fiecare persoanã îºi oferã liber capacitatea sa de muncã. La
rândul ei, societatea are obligaþia economicã socialã ºi moralã sã asigure
locurile de muncã necesare, iar atunci când nu are aceastã posibilitate, sã
asigure protecþia socialã a individului, resursele minime necesare a unui trai
decent.
b. România este o þarã bogatã în resurse de muncã. Inteligenþa, forþa
de creaþie,capacitatea de muncã a poporului este principala sursã ºi resursã
a naþiunii noastre; populaþia activã depãºeºte 11 milioane persoane; rata de
activitate, de aproximativ de 48% este una dintre cele mai ridicate din
Europa (21), iar cea a populaþiei în vârstã de muncã de cca 80%, peste
70% din populaþia activã este forþa de muncã salariatã, inferioarã mediei
þãrilor dezvoltate; cea mai mare parte a populaþiei este ocupatã în sectorul
de stat – peste 70% un grad ridicat de ocupare a femeii – cca 45% din forþa
de muncã; an de an aproximativ 250-300 mii de absolvenþi ai învãþãmântului
liceal, profesional ºi superior apar pe piaþa muncii, solicitând locuri de
muncã; procese de îmbãtrânire demograficã ºi respectiv de feminizare a
forþei de muncã ocupate cu deosebire în unele sectoare ale economiei
(agriculturã, servicii) º.a.
c. Pe fondul unui excedent global, de stoc al forþei de muncã ocupate
în raport cu nivelul producþiei realizate, cu dotarea tehnicã, deficitul de forþã
de muncã din unele sectoare coexistã cu excendentul în altele, cea de-a
doua formã de dezechilibru tinzând sã devinã prevalentã.
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d. Nivelul de formare profesionalã, de calificare cu deosebirea a
corpului de specialiºti ºi a unei însemnate pãrþi a muncitorilor, pot susþine
procesul de restructurare ºi modernizare a economiei (22), cu condiþia
instaurãrii la toate nivelurile unei stãri de disciplinã ºi rãspundere
caracteristic a producþiei moderne.
e. În pofida sistemului administrativ-birocratic de reglare a cererii ºi
ofertei de forþã de muncã sau poate ºi din cauza acestuia procesul de
segmentare a pieþei muncii este destul de avansat: existã ramuri, activitãþi ºi
categorii de forþã de muncã favorizate ºi altele defavorizate.
Enumerarea acestor premise-condiþii ne permite ca în continuare sã
schiþãm de o manierã foarte generalã modul în care vor evolua oferta ºi
cererea de forþã de muncã ºi respectiv transformãrile pe care vor trebui sã
le sufere mecanismele de ajustare a cererii ºi ofertei de forþã de muncã din
perspectiva funcþionãrii unei autentice pieþe a muncii.
3.4. În deceniul care urmeazã oferta de forþã de muncã evolueazã
sub acþiunea combinatã ºi cumulatã a urmãtorilor factori: a) sporul natural al
resurselor de muncã; b) rata de activitate a resurselor de muncã pe grupe
de vârstã care exprimã în fapt incidenþele duratei ºi ratei de cuprindere în
învãþãmânt a tineretului, precum ºi alte sistemului de pensionare; c) cererea
(oferta) de muncã a unei pãrþi a populaþiei casnice, în general femei;d)
disponibilzarea forþei de muncã dintr-o serie de ramuri ºi activitãþi
economice-ca efect al procesului de reformã economicã, restructurare,
retehnologizare etc.- care pentru o vreme vor amplifica proporþiile ºomajului.
Incidenþa acestor factori asupra ofertei de forþã de muncã ne diferenþiazã
sectorial, teritorial, pe categorii profesionale ºi profesii.
Contribuþia factorului demografic la formarea ofertei de muncã,
respective a sporului demografic net al resurselor de munca este inegala ºi
în scadere. Mai puternica în perioada 1991-1995si mult diminuata intre
1996-2005.
Rata de activitate a populaþiei în vârstã de muncã – factor de
elasticizare a ofertei - se va reduce pentru categoriile extreme de vârstã, pe
seama cuprinderii în învãþãmânt ºi pensionarii, dar se va menþine
aproximativ la fel pentru celelalte categorii.
Oferta de muncã a populaþiei casnice, în speþã a femeilor va spori în
strânsã legaturã cu vârsta, nivelul de educaþie ºi formare, ca ºi cu nivelul
venitului pe familie. Din perspectiva liberalizãrii preþurilor nu este exclus sã
asistãm la o “explozie” a ofertei de forþã de muncã, cu deosebire a femeilor,
în încercarea de menþinere a nivelului de trai al familiei.
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În fine, factorul principal care va crea tensiuni pe piaþa muncii rezultã
din oferta de muncã a populaþiei disponibilizate ca urmare a proceselor de
restructurare ºi retehnologizare care vor avea loc în economie. Sunt
numeroase indicii ca acesta, cel puþin câþiva ani, poate sa evolueze
exploziv.
3.5. Cererea de forþã de muncã. Sigur cã într-un scenariu foarte
optimist, dar prea puþin realist, al unei conjucturi economice favorabile, prin
stimularea cererii efective pornind de la condiþiile existente în prezent ºi
anume: cererea internã nesatisfacutã de bunuri de consum ºi mijloace de
producþie, cererile de pe piaþa externã am putea presupune cã existã
premise pentru crearea unui numar mare de locuri de muncã. Evident în
masura în care dispunem de investiþiile necesare, de baza materialã, în
care calitatea ºi competitivitatea produselor este asiguratã. Or, starea
economiei noastre în momentul de faþã nu permite aºa ceva. Mai curând
ritmul de creºtere ºi de investire nu va putea susþine crearea unui numãr de
locuri de muncã la nivelul ofertei de fortã de muncã.
În al doilea rând, este evident cã în sectorul II - industria prelucrãtoare
cu deosebire – viteza dispariþiei unor locuri de muncã va fi mai mare decât
cea a creãrii altora.
În al treilea rând, gradul de satisfacere a cererii de servicii este redus,
populaþia ocupatã în acest sector nu depãºeºte 26%. Dacã sectorul 2, în
principal industria va desfiinþa locuri de muncã, sectorul de servicii, cu
deosebire turismul, alimentaþia publicã, alte servicii pentru populaþie, cele de
învãþãmânt ºi formare profesionalã, de sãnãtate ºi asistenþã socialã s.a. în
mod normal ar trebui sã creeze noi locuri de muncã.
Remarcãm însã cã România nu se aflã în etapa terþializãrii
economiei. Dacã este adevarat cã un segment mare al cereri potenþiale de
servicii a populaþiei este nesatisfãcut, tot atât de adevarat este cã cererea
efectivã solvabilã este sensibil mai redusã. Nu numai modelul cultural
existent acum în România, dar nici nivelul veniturilor nu permit de pildã o
dezvoltare explozivã a serviciilor.
În plus, private în evoluþie, o serie de ramuri din sectorul de servicii
(bãnci, asigurãri, instituþii de credit, oficii de forþã de muncã, bursele etc.)
dacã la început creazã noi locuri de muncã, pe mãsurã informatizãrii,
robotizãrii, efectul lor în planul susþinerii cereri de forþã de muncã se va
diminua.
În al patrulea rând, avem în vedere o serie de procese din agriculturã;
împropietãrirea þãranilor, însoþitã de o serie de acþiuni edilitar-gospodãreºti,
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culturale etc. vor crea stimulente pentru reþinerea unei pãrþi a tineretului în
mediul rural; s-ar cere sã aibã loc un proces de înlocuire masivã a
resurselor de muncã tinere. Altfel spus, agricultura din furnizor de forþã de
muncã pentru alte ramuri ar putea deveni un canal de absorbþie a unei pãrþi
a ofertei de forþã de muncã, în primul rând a celei din mediul rural.
În al cincilea rând, procesul de modernizare al economiei, de
retehnologizare ºi informatizare va crea locuri de munca în ramuri conexe,
în meserii ºi profesii de vârf.
3.6.Din confruntarea cererii ºi ofertei de forþã de muncã va rezulta un
ºomaj în creºtere. În perioada 1991-1995, rata ºomajului ar putea fi de 1012%. Mai târziu- sub acþiunea combinatã a unor factori economici ºi sociali aceasta s-ar putea reduce la 6-8%. Considerãm cã pentru România chiar ºi
acest nivel s-ar putea sã fie prea mare, sã depãºeascã, practic, ºomajul de
echilibru, cel situat în zona de compatibilitate dintre ocuparea deplinã ºi
eficientã a forþei de muncã. Dupã toate probabilitãþile, cele mai vulnerabile
categorii de forþã de muncã în faþa ºomajului vor fi: tinerii, femeile,
persoanele în jurul vârstei de 45-50 de ani, cu o disponibilitate redusã spre
mobilitate; forþa de muncã necalificatã ºi cea din profesiile ºi meseriile
excedentare, cu deosebire din meserii industriale. Nu este exclus,
dimpotrivã este de aºteptat ca în perioada de tranziþie pentru o parte a
ºomerilor durata perioadei de ºomaj sã tindã sã depãºeascã 6 sau chiar 9
luni.
3.7. În modelarea cererii ºi respectiv a ofertei de forþã de muncã - sub
puternicul impact al trecerii la economia de piaþã - vor interveni, aºadar,
schimbãri esenþiale de sens ºi intensitate. Asupra a cinci dintre acestea
dorim sã reþinem atenþia.
Prima: dacã pânã nu de mult industria - via construcþii pentru o parte
a forþei de muncã - era principalul canal de absorbþie a ofertei de forþã de
muncã, în perspective industria va elibera forþã de muncã, în timp ce
lucrãrile publice ºi construcþiile, serviciile ºi poate agricultura vor crea locuri
de muncã. Din punctual de vedere al cererii de forþã de muncã, al ocupãrii
se pare ca sectoarele vulnerabile devin cele industriale; în ce priveºte
categoriile de forþã de muncã mai vulnerabilã va fi forþa de muncã fãrã
calificare, cea femininã; probleme vor avea un timp ºi absolvenþii ºcolilor
profesionale, liceelor industriale ºi chiar ºi învãþãmântului superior.
A doua: din jocul ritmurilor de apariþie ºi respectiv dispariþie a locurilor
de muncã s-ar putea ca cel puþin pentru urmãtorii 2-3 ani sã rezulte o
contractare, o îngustare a cererii de forþã de muncã.
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A treia, pentru o anumit perioadã, de 3-5 ani, oferta de forþã de muncã
va fi mai mare decât cererea de forþã de muncã, ceea ce presupune pe de o
parte promovarea unei politici de protecþie socialã, iar pe de alta a unor
mecanisme diverse de reglare a cererii ºi ofertei de forþã de muncã, un mod
esenþial nou de acþiune pe piaþa muncii a agenþilor economici.
A patra, decurgând direct din mecanismele de funcþionare a pieþei
muncii, în speþã a salariului ºi concurenþei vizeazã sporirea flexibilitãþii, a
mobilitãþii forþei de muncã, ca mijloc de minimizare a costului ocupãrii ºi
creºterii eficienþei utilizãrii forþei de muncã.
A cincea. Coexistenþa mai multor forme de proprietate cu
comportamente deosebite pe o viitoare piaþã a muncii în perioada de
trecere, în raport cu pieþele muncii din þãrile occidentale va atrage dupã sine
un tip nou de segmentare a pieþei muncii, propriu numai acestei perioade,
credem.
Rãdãcinile unor asemenea compartimentãri se gãsesc în egalã
mãsurã în interiorul pieþei muncii ca atare, fiind legate în special de
dimensiunea, structura ºi caracteristicile cererii de forþã de muncã; are deci
în principal determinãri economice, tehnice, organizaþionale reflectate în
conþinutul ºi diviziunea muncii; în afara pieþei muncii, segmentãrile de
aceastã datã fiind de naturã demograficã, social – culturalã, reflex al unor
structuri sociale, al unei anumite matrici culturale, al unor mentalitãþi ºi
comportamente. În funcþie de interferenþa acestor factori de “comandã”, de
acþiunea corectoare exercitatã de unii agenþi economici, segmentarea pieþei
muncii va îmbrãca urmãtoarele forme:
a) funcþionarea concomitentã pe de o parte a unei pieþe libere a
muncii, deosebit de competitivã, pentru sectorul privat. Aceasta va
atrage ºi reþine, probabil, forþa de muncã dintre cea mai calificatã,
creative – participativã, cu iniþiativã, întrunind de fapt, în raport cu
forþa sa concurenþialã, atributele unei pieþe principale; pe de altã
parte, existenþa unei pieþe a muncii pentru sectorul public ºi cel
mixt, în care intervenþia puterii publice în reglementarea unor
procese de ocupare ºi folosire a forþei de muncã, inclusiv a
mecanismelor de funcþionare a pieþei muncii va fi mai puternicã.
Privitã în dinamicã, este de presupus cã sfera de cuprindere a
acestui segment de piaþã ºi influenþa lui asupra funcþionãrii pieþei
muncii naþionale, globale, se vor reduce;
b) în raport cu nivelul de educaþie, pregãtire ºi competenþã, cu cel al
salariilor ºi veniturilor, cu mediul intern ºi extern de muncã, piaþa
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muncii este structuratã în: piaþã primarã (principalã), caracterizatã
prin: nivel înalt de pregãtire profesionalã; criterii riguroase,
echitabile ºi stimulative de apreciere a rezultatelor muncii; salarii
mari; ºansa de promovare; stabilitate ºi securitate a locului de
muncã; condiþii de muncã corespunzãtoare;capacitate mare de
atracþie; o piaþã secundarã a muncii, care concentreazã locuri de
muncã neatractive, grele, periculoase, cu condiþii de muncã
precare ºi, în consecinþã, o forþã de muncã cu calificare mai
scãzutã; salarii mai mici; variaþii mari ale ocupãrii (fluctuaþie);
posibilitãþi limitate de promovare. În legãturã cu acest din urmã tip
de segmentare se impugn câteva precizãri: limitele acestei
segmentãri sunt varialile, nu sunt chiar atât de restrictive; între cele
douã tipuri de pieþe existã o circulaþie continuã în ambele sensuri;
la rândul ei, fiecare dintre aceste pieþe este structuratã ºi ca nivel
de calificare, ºi ca nivel de venituri ºi ca securitate a locului de
muncã etc.; existã posibilitatea ca prin intervenþia tuturor agenþilor
economici ºi a partenerilor sociali unele disfuncþionalitãþi ale
acestor tipuri de piaþã sã fie corectate sau paliate;
c) în raport cu comportamentul, cu politica de ocupare ºi folosire a
forþei de muncã de cãtre întreprindere, piaþa muncii dobândeºte
caracteristicile unei pieþe interne ºi respectiv ale uneia externe. În
primul caz, întreprinderea are o viziune ºi o politicã proprie de
recrutare, formare, utilizare ºi promovare a personalului cu efecte
benefice ºi stabile atât asupra performanþelor, cât ºi a
ataºamentului omului faþã de întreprindere; recurge la piaþa
externã a muncii numai atunci când forþa de muncã de care
dispune este insuficientã cantitativ ºi calitativ. Se înþelege cã întrun asemenea model întreprinderea îºi asumã riscul ºi rãspunderea
protecþiei sociale în caz de conjuncturã slabã, al reconversiunii,
recalificãrii ºi reocupãrii în situaþii de reutilare tehnicã, de
reprofilare etc.
În cazul pieþei externe a muncii, în mod frecvent întreprinderea este,
mai mult sau mai puþin, la discreþia ofertei de forþã de muncã care, adesea,
se potriveºte prea puþin cu nevoile sale. Aceastã “nepotrivire” a devenit în
decursul timpului unul din capetele de acuzare ale sistemului de învãþãmânt
ºi formare profesionalã considerat ca incapabil sã furnizeze fiecãruia
calificãrile de care are nevoie.
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S-ar pãrea, în lumina evoluþiilor pe plan internaþional, cã primul model
are o serie de avantaje ºi, în consecinþã, mai multe ºanse de a fi promovat.
3.8. Statul, prin mijloace ºi pârghii ce-I sunt la îndemânã – politicã
demograficã, politicã de învãþãmânt ºi formare profesionalã, politica
generalã de salarii ºi venituri, modelarea duratei muncii, sistemul de credit,
înlesniri financiare, mãsuri fiscale diverse, susþinerea unor forme atipice de
ocupare, sistemul instituþional etc. – va deþine în continuare atribuþii ºi funcþii
importante în ce priveºte politica globalã de ocupare. Dar succesul acþiunilor
iniþiate la nivel guvernamental este dependent de modul în care acestea
sunt receptate de subiecþii economici, respectiv de întreprinderi ºi
organizaþii patronale, forþa de muncã, de toþi partenerii sociali – sindicate,
alte asociaþii profesionale etc.
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CAPITOLUL II. OFERTA DE FORÞÃ DE MUNCÃ
ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 1990-2005
Funcþionarea normalã a pieþei forþei de muncã presupune ºi impune
cunoaºterea ofertei de forþã de muncã. Studierea posibilelor evoluþii ale
ofertei de forþã de muncã pe termen scurt, mediu ºi lung este necesarã atât
din punctul de vedere al “capitalului uman” de care dispune societatea
româneascã, cât ºi din cel al explorãrii modificãrilor pe care tranziþia la
economia de piaþã le va induce pe piaþa muncii.
“Capitalul uman”, ca orice formã de capital ºi poate datoritã în special
însuºirilor pe care le posedã, nu trebuie risipit, ci gãsite acele formule prin
care acesta sã fie cât mai bine valorificat. Evident, valorificarea “capitalului
uman” se face în funcþie ºi în limitele situaþiei economice generale, al
modului în care funcþioneazã piaþa forþei de muncã, a capacitãþii sistemului
economic de a realiza un anumit grad de performanþã.
Tranziþia de la economia centralizatã, în care oferta de forþã de
muncã era privitã ca o variabilã exogenã – mai ales sub aspect cantitativ,
ocuparea “deplinã” realizându-se ºi prin satisfacerea eficinþei, al creºterii
rolului factorilor extensivi în dezvoltarea economicã – la un nou tip de
economie a cãrei principalã caracteristicã o constituie potenþarea eficienþei,
va avea ca efect sensibile modificãri în formarea ºi structurarea ofertei de
forþã de muncã.
Oferta de forþã de muncã – dimensiunea, structura ºi evoluþia
acesteia – este determinatã de acþiunea simultanã, combinatã ºi cumulatã a
unor factori de naturã diferitã – economicã, demograficã, instituþionalã,
educaþionalã etc.
În explicarea stãrii ºi mecanismelor de funcþionare a pieþei muncii ºi
respectiv a ofertei de forþã de muncã, din multitudinea acestor factori, teoria
economicã a acordat atenþie nivelului salariului. Acesta este mecanismul
principal prin care în condiþiile liberei concurenþe cererea ºi oferta de forþã
de muncã se regleazã. Oferta de forþã de muncã era consideratã ca o
funcþie crescãtoare de mãrimea salariului.
Se disting douã orientãri:
a) orientarea clasicã (SAY, Marchall) care considerã cã în fapt nivelul
salariului real este cel care determinã apariþia sau retragerea de pe
piaþa forþei de muncã a unei pãrþi a ofertanþilor; în acest caz,
ºomajul este cauzat de rigiditatea salariilor;
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b) orientarea keynesianã care, pornind de la faptul cã datoritã acþiunii
sindicatelor salariile nu pot scãdea sub un anumit nivel, considera
ca factor determinant al ofertei de forþã de muncã salariul nominal.
Cu alte cuvinte, în condiþiile în care economia se aflã într-un
echilibru instabil, oferta de forþã de muncã ar putea fi modelatã cu
ajutorul “iluziei monetare”. (1)
Chiar dacã salariul constituie un element care explicã o serie de
caracteristici ale ofertei de forþã de muncã, el nu o determinã în totalitate
(2). Modificãrile care s-au produs în mecanisme de funcþionare a economiei,
creºterea gradului de complexitate a acestora au avut drept rezultat o
redefinire în cursul anilor 1980 a teoriilor privind factorii care determinã
oferta de forþã de muncã. Ca trãsãturã principalã a noilor demersuri
teoretice o constituie accentul pus pe creºterea mobilitãþii ºi adaptabilitãþii
ofertei la variaþiile uneori sensibile ale mediului economic.
Astfel, neokeynesienii, încercând sã rezolve atât problema inflaþiei,
cât ºi cea a ºomajului se pronunþã pentru o variaþie a nivelului salariului real
în funcþie de pulsul conjuncturii, în condiþiile pãstrãrii locurilor de muncã (3).
Aceasta înseamnã, implicit, cã oferta de forþã de muncã nu mai este
determinatã de mãrimea salariului nominal ci de nivelul salariului real ºi
constrângerile exterioare ale diferitelor firme, în condiþiile unei strategii de
solidaritate relativã între patronat ºi sindicate.
Un alt curent din gândirea economicã dezvoltat în anii 1980 a fost
“teoria ofertei”. Plecând de la conceptele teoriei clasice ºi primenindu-le
teoria ofertei îºi propune ca unul din principalele scopuri sã determine
mobilurile care îi fac pe oameni sã presteze o muncã, sã economiseascã ºi
sã investeascã (4). Chiar dacã soluþia propusã pentru rezolvarea
problemelor economice – reducerea impozitelor – este controversatã,
reprezentanþii acestui curent de gândire introduc noi factori în determinarea
ofertei de forþã de muncã. Aceasta ar fi determinatã de: a) mãrimea
salariului real; b) averea de care dispune ofertanþii; c) factori instituþionali
(natura proprietãþii).
Toate aceste teorii privesc mai ales oferta individualã de forþã de
muncã.
La nivelul global, al economiei naþionale în ansamblu, analiza ofertei
de forþã de muncã nu poate face abstracþie de factorul demografic. Privitã
din aceastã perspectivã oferta de forþã de muncã este determinatã de
factorul demografic: sporul natural al resurselor de muncã, soldul migratoriu,
rata de activitate a forþei de muncã, numãrul de ore de muncã calitatea
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forþei de muncã (fig.1). Din aceste considerente începem studiul nostru cu
analiza impactului factorului demografic asupra evoluþiei ofertei forþei de
muncã în perioada de tranziþie.

2.1. Evoluþia demograficã ºi incidenþa sa asupra ofertei
de forþã de muncã
Prima ºi poate cea mai importantã dimensiune a ofertei de forþã de
muncã la nivel macroeconomic este datã de mãrimea unor variabile
demoeconomice: populaþie în vârstã de muncã, resurse de muncã
disponibile, populaþie potenþial activã, populaþie activã etc.
Toate acestea sunt preponderent determinate de evoluþia anterioarã a
fenomenelor ºi proceselor demografice. Este, de altfel, raþiunea pentru care,
alãturi de alþi autori, apreciem componenþa demograficã ca fiind, în timp ºi
spaþiu, principala determinantã a ofertei de forþã de muncã. Fenomenele ºi
procesele demografice au efect de lungã duratã asupra ofertei de forþã de
muncã. Astfel, perioada 1990-2005 cade sub incidenþa fenomenelor ºi
proceselor demografice începute la mijlocul deceniului 8 ºi continuate pânã
la începutul anilor 1990, pentru intrãri, ºi respectiv anii 1930 ºi 1940 pentru
ieºirile de pe piaþa forþei de muncã.
2.1.1. În demersul nostru de determinare a ofertei de forþã de muncã
vom începe analiza cu evoluþia populaþiei în vârstã de muncã – segmentul
principal al resurselor de muncã ºi respectiv al populaþiei active.
În cadrul populaþiei în vârstã de muncã, dorinþa, capacitatea ºi
posibilitatea de a accede pe piaþa forþei de muncã variazã în raport de
vârstã ºi sex. Posibilitatea ieºirii la pensie la 61 ani bãrbaþi, respectiv 55 ani
femeile, conduce la faptul cã populaþia aflatã în ultimii 2 ani ai intervalului de
cuprindere sã se constituie ca un segment relativ instabil al ofertei de forþã
de muncã. Cu atât mai mult cu cât deciziile de a ieºi sau de a rãmâne în
continuare în activitate pânã la vârsta limitã de pensionare ºi chiar peste
aceastã se iau de cãtre indivizi în funcþie de factori cum ar fi: starea de
sãnãtate, conjunctura economicã etc.
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Din aceste motive considerãm cã semnificativã pentru oferta de forþã
de muncã este populaþia în vârstã de muncã cuprinsã între 16 ºi 59 ani
bãrbaþi ºi 16 ºi 54 ani femei. În cuprinsul acestor categorii de vârstã, oferta
de muncã are un caracter relativ stabil, iar din raþiuni economice, socialpolitice lesne de înþeles, eforturile autoritãþilor publice sunt îndreptate mai
ales în direcþia asigurãrii ocupãrii acestei pãrþi a resurselor de muncã.
Din aceastã cauzã, ne-am orientat cercetãrile asupra evoluþiei în
urmãtorii 15 ani a populaþiei în vârstã de 16-60 ani bãrbaþi ºi 16-55 ani
femei. Rezultatele acestei estimãri sunt consemnate în tabelul nr. 1.
Tabelul nr. 1
Evoluþia populaþiei în vârstã de muncã în România,
în perioada 1990-2005 (sfârºitul anului)
Anul

Intrãri
(16 ani)

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

393
395
401
395
389
379
362
329
307
335
344
360
366
363
347

- mii persoane Ieºiri
Spor faþã de Total populaþie
Bãrbaþi Femei Decese
anul
în vârstã de
precedent
muncã
126
152
46
69
13154
140
151
46
58
13212
129
149
46
77
13289
132
147
47
69
13358
135
139
47
68
13426
144
125
47
63
13489
143
122
47
50
13539
141
115
47
26
13565
138
127
48
-6
13559
133
112
48
42
13601
122
132
48
42
13643
117
130
48
65
13708
112
143
48
63
13771
125
170
48
20
13791
110
172
48
17
13808

Notã: Pentru determinarea mãrimii generaþiilor de pânã la 16 ani s-au utilizat
probabilitãþile de supravieþuire calculate pentru anii 1987-1989; s-a considerat o
ratã de 3,5% a mortalitãþii în cadrul populaþiei cercetate, care reflectã media
acestui fenomen în perioada 1979-1989.
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Evoluþia populaþiei în vârstã de muncã la noi în þarã în perioada 19902005 se aflã sub semnul unor neregularitãþi ce rezultã din fenomenele
demografice.
2.1.2. În perioada 1990-1995 numãrul celor ce intrã în populaþia în
vârstã de muncã va fi de cca 390-400 mii persoane anual. În urmãtorul
interval de timp (1996-2000) intrãrile vor prezenta modificãri sensibile de la
an la an cuprinse între 307-379 mii persoane anual în condiþiile unei
descreºteri aproape continue a acestor intrãri. În perioada 2001-2005,
mãrimea contingentelor care vor accede în populaþia în vârstã de muncã va
prezenta o mai mare stabilitate, situându-se între 344-366 mii persoane
anual.
2.1.3. Cât priveºte ieºirile de pe piaþa muncii. Populaþia care va
depãºi vârsta de 60 de ani, bãrbaþi ºi 55 ani, femei face parte din
contigentele nãscute între anii 1930-1945 ºi respectiv 1935-1950; mãrimea
acestora este determinatã într-o mãsurã importantã de natalitatea dinaintea
ºi din timpul celui de-al doilea rãzboi mondial, ca ºi din primii ani postbelici,
în cazul femeilor. Din aceastã cauzã variaþii sensibile prezintã nu numai
numãrul celor ce vor ieºi din populaþia în vârstã de muncã, ci ºi structura pe
sexe a acestora.
În perioada 1991-1995 în cadrul ieºirilor din populaþia în vârstã de
muncã, femeile vor deþine majoritatea, fapt explicabil în bunã mãsurã prin
diferenþa de vârstã de pensionare. Între 1995-2000, dimpotrivã, în cadrul
ieºirilor din populaþia în vârstã de muncã, majoritari vor fi bãrbaþii, ponderea
micã a femeilor în cadrul acestui proces explicându-se prin natalitatea slabã
din timpul rãzboiului. Între 2000-2005 se va asista la o schimbare a tendinþei
din perioada anterioarã, femeile redevenind majoritare în totalul populaþiei
care depãºeºte vârsta de muncã, ca o consecinþã a sporirii natalitãþii din
primii ani postbelici.
Aceste modificãri structurale, aproape ciclice, vor influenþa oferta de
forþã de muncã. Ciclicitãþile abrupte ale numãrului ºi structurii pe sexe, ale
celor ce ies din populaþia în vârstã de muncã se constituie ca un element cu
o influenþã nefavorabilã, este adevãrat de micã intensitate, asupra raportului
dintre cererea ºi oferta de forþã de muncã.
2.1.4. Sporul populaþiei în vârstã de muncã va prezenta oscilaþii
notabile de la an la an în cursul viitorilor 15 ani acest spor va fi influenþat în
bunã mãsurã ºi de evoluþia mortalitãþii în cadrul populaþiei în vârstã de
muncã ºi în rândul contingentelor care urmeazã sã intre în populaþia în
vârstã de muncã. Menþinerea unei mortalitãþi ridicate, ca ºi a unei stãri de
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sãnãtate precare a populaþiei în vârstã de muncã sunt factori care limiteazã
oferta potenþialã de forþã de muncã, constituindu-se în cele din urmã ca un
element care frâneazã însãºi creºterea economicã. Esenþial pentru sporirea
resurselor umane nu este neapãrat forþarea cu orice preþ a natalitãþii, cãreia
sã i se opunã o mortalitate ridicatã, ci preocuparea pentru minimizarea
pierderilor din cadrul acestor resurse.
Calculele pe care le-am efectuat aratã cã în viitorii 15 ani populaþia în
vârstã de muncã va spori cu cca 723 mii persoane, respectiv cu 5,58%.
Acest spor al populaþiei în vârstã de muncã este inegal repartizat în timp:
aproape jumãtate din acest spor se va realiza în perioada 1991-1995 (341
mii persoane); în intervalul 1996-2000 sporul estimat va fi de 175 mii
persoane, iar între 2001-2005 de 207 mii persoane. Se poate deci constata
o atenuare în timp a presiunii pe care factorul demografic o exercitã asupra
pieþei forþei de muncã. Desigur cã se pot gãsi soluþii care sã “amortizeze”
cel puþin temporar sporirea de forþã de muncã, datoritã creºterii populaþiei în
vârstã de muncã. Una dintre acestea a fost aplicatã ºi constã în adoptarea
decretului lege privind pensionarea anticipatã cu pânã la cinci ani, în cursul
anului 1990, a unor persoane care depãºesc cu cel puþin cinci ani limita
minimã necesarã pentru pensie integralã.
2.1.5. Influenþa factorului demografic asupra ofertei potenþiale de forþã
de muncã nu se reduce numai la modificarea numãrului persoanelor în
vârstã de muncã, ci cuprinde ºi modificarea structurii de vârstã. Aºa cum
aratã literatura de specialitate (5), în activitatea productivã cei mai înalþi
indici de productivitate a muncii sunt obþinuþi de cei care au vârsta cuprinsã
între 35 ºi 45 ani, iar pe un plan mai general de cei între 30 ºi 50 ani.
Ponderea celor cuprinºi în grupa de vârstã de 30-50 ani care în 1990
reprezintã cca 45,4% din populaþia în vârstã de muncã, va scãdea uºor în
1995 (44,9%). Între 1995 ºi 2000 aceastã pondere ar putea creºte la 47,5%;
pentru ca între 2000 ºi 2005 sã scadã, menþinându-se însã deasupra
nivelului din 1990 (46,8%).
Proporþia celor în vârstã de 35-45 ani – care cuprinde în 1990 ceva
mai mult de 23% din populaþia în vârstã de muncã – va spori în 1995
(24,9%), pentru ca în anul 2000 sã scadã, revenind la un nivel apropiat de
cel realizat în 1990. Între 2000 ºi 2005 ponderea va avea un nivel staþionar.
Prin prisma acestor evoluþii probabile structura de vârstã a populaþiei,
îndeosebi în anii 1990-1995, prezintã o serie de avantaje potenþiale:
sporirea atât absolutã, cât ºi relativã a categoriilor de vârstã cu cele mai
ridicate randamente în activitatea economicã. Aceste structuri favorabile de
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vârstã se vor menþine în linii mari ºi în perioada 1995-2005, ponderile celor
douã grupe de vârstã estimându-se a fi în anul 2005 mai mari decât cele
înregistrate în 1990.
Structurile pe vârste ale populaþiei în vârstã de muncã ar putea fi
influenþate negativ de fenomenul de emigraþie, care a cãpãtat extindere
dupã Revoluþie. Þinând cont cã mare parte din emigranþi sunt persoane
relativ tinere ºi cu o anumitã pregãtire profesionalã, rezultã cã o emigrare
intensã putea avea drept efect atât pierderi calitative, cât ºi îmbãtrânirea
accentuatã a ofertei de forþã de muncã, aceasta ar putea bloca, într-o
mãsurã importantã, adaptabilitatea ºi mobilitatea forþei de muncã ºi, în
consecinþã, s-ar constitui ca un factor perturbator al dezvoltãrii economice.
Evoluþia sinuoasã a mãrimii contingentelor care împlinesc vârsta de
60 ºi respectiv 55 de ani va continua ºi dupã anul 2005. Astfel, în perioada
2005-2010 numãrul ieºirilor din populaþia în vârstã de muncã va spori,
situându-se între 340-400 mii persoane anual.
Dinamica, dupã anul 2005, a numãrului persoanelor, în vârstã de
muncã va fi sensibil influenþatã de evoluþia natalitãþii. Scãderea pentru o
lungã perioadã de timp a numãrului de nou-nãscuþi la mai puþin de 340-350
mii anual (în 1990 s-au înregistrat 317 mii, iar în trimestrul I 1991 numai 66
mii nou-nãscuþi) va duce la reduceri sensibile ale ofertei de forþã de muncã
dupã anul 2005, atât sub aspectul numãrului, cât ºi sub cel al structurii pe
vârste. Prevenirea scãderii natalitãþii este necesar sã se realizeze prin
prisma unor condiþii materiale ºi înlesniri pentru viitoarele mame. De
asemenea, un loc important ar trebui sã revinã dezvoltãrii infrastructurii ºi
mijloacelor educaþionale destinate copiilor în primii lor ani de viaþã.
2.1.6. Influenþele pe care factorul demografic le induce asupra
numãrului ºi structurii de vârstã a populaþiei în vârstã de muncã prezintã
variaþii mari în teritoriu.
În condiþiile segmentãrii pieþei muncii, ale apariþiei unor pieþe locale,
zonale, cunoaºterea acestor diferenþe este o cerinþã de prim ordin a
funcþionãrii normale a acestora.
Pentru a determina tendinþele de evoluþie a populaþiei în vârstã de
muncã în plan teritorial, am realizat o proiecþie la nivelul a 14 judeþe,
pãstrând ipotezele privind probabilitãþile de supravieþuire utilizate la proiecþia
pe plan naþional, pentru intervalul 1990-2005. Desigur cã probabilitãþile de
supravieþuire diferã în teritoriu, dar utilizarea unei probabilitãþi de
supravieþuire medii a fost fãcutã pentru simplificarea calculelor.
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În funcþie de mãrimea sporului populaþiei în vârstã de muncã în
perioada 1990-2005 se pot distinge trei grupe de judeþe.
a) O primã grupã este constituitã din 4 judeþe (Argeº, Mureº, Timiº,
Vâlcea) în care populaþia în vârstã de muncã va creºte relativ încet, astfel
încât la sfârºitul perioadei sporul va fi mai mic de 5,5%. Acestea pot fi
apreciate drept judeþe cu o populaþie staþionarã.
Tabelul nr. 2
Sporul anual al populaþiei în vârstã de muncã
în judeþele Argeº, Mureº, Timiº, Vâlcea
Anul
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Total
Creºtere faþã de 1989 (%)

Argeº
3600
3280
2841
2695
2253
2395
2039
1556
16
-993
639
794
990
361
-710
-308
20161
5,21

Mureº
2364
1851
1362
2350
2147
2116
1443
1065
670
-577
336
-58
992
1407
229
773
18470
5,33

Timiº
436
341
389
490
267
405
638
371
19
-684
378
350
563
399
-373
-2146
1843
0,44

- persoane Vâlcea
1923
1012
587
939
1114
904
1056
395
-169
-518
555
941
1084
1192
369
813
12197
5,14

Între 1990 ºi 1995, în toate cele 4 judeþe se vor înregistra în fiecare
an sporuri ale populaþiei în vârstã de muncã, diferite de la un judeþ la altul.
Sporul mediu anual se va cifra la 2844 persoane în judeþul Argeº, 2032 în
judeþul Mureº, 1080 în judeþul Vâlcea ºi 388 în judeþul Timiº.
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Între 1996 ºi 2000, sporul mediu anual se micºoreazã ajungând la
651 persoane în judeþul Argeº, 587 în judeþul Mureº, 264 în judeþul Vâlcea
ºi 144 în judeþul Timiº. Este de observat cã în anul 1999 în toate aceste
judeþe, ca de altfel ºi la nivelul întregii þãri, populaþia în vârsta de muncã ar
putea înregistra un spor negativ.
În perioada 2001-2005, comparativ cu cei 5 ani anteriori, sporul
populaþiei în vârstã va fi mai mare în judeþul Vâlcea (880 persoane) ºi
judeþul Mureº (569) ºi mai mic în judeþul Argeº (225). În judeþul Timiº s-ar
putea înregistra un spor mediu anual negativ (-241), datorat în principal
scãderii populaþiei în vârstã de muncã în anii 2004-2005.
b) A doua grupã, formatã din 5 judeþe (Bacãu, Bistriþa-Nãsãud, Iaºi,
Neamþ, Vaslui) se va caracteriza în urmãtorii 15 ani prin sporuri însemnate
ale populaþiei în vârstã de muncã.
Tabelul nr. 3
Sporul anual al populaþiei în vârstã de muncã
în judeþele Bacãu, Bistriþa-Nãsãud, Iaºi, Neamþ, Vaslui
- persoane Anul
Bacãu Bistriþa-Nãsãud Iaºi
Neamþ Vaslui
1990
4002
1998
6409
3094
3034
1991
3765
1872
5468
2754
3098
1992
3253
1847
4402
2235
2047
1993
4465
2367
6905
2981
3886
1994
4271
2574
6907
2893
4282
1995
4084
2415
6316
2630
4135
1996
4009
1995
6278
2785
4381
1997
4094
2222
5601
2619
3874
1998
2912
2233
4092
1957
3072
1999
1819
1872
3231
1041
2534
2000
2744
1852
5212
1893
3387
2001
3173
1541
5234
1806
3589
2002
4561
2163
6403
3517
4743
2003
3920
2204
5139
2854
4145
2004
3480
1794
3124
2107
3648
2005
3179
1308
3073
1932
4230
Total
57731
32257
83794 39098
58085
Creºtere faþã de 1989 (%) 14,27
18,13
19,64 12,31
24,68
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Cele 5 judeþe menþionate vor asigura mai mult de o treime din sporul
populaþiei în vârstã de muncã la nivelul întregii þãri în perioada 1990-2005.
Între 1990-1995, sporurile medii anuale vor fi de 6067 persoane în
judeþul Iaºi, 3973 în judeþul Bacãu, 3414 în judeþul Vaslui, 3317 în judeþul
Neamþ ºi 2614 în judeþul Bistriþa-Nãsãud.
În perioada 1996-2000, sporurile medii anuale ale populaþiei în vârstã
de muncã vor fi mai mici în 4 din cele 5 judeþe, cifrându-se la 4883
persoane/an în judeþul Iaºi, 3115 în judeþul Bacãu, 2059 în judeþul Neamþ ºi
2035 în judeþul Bistriþa –Nãsãud. În judeþul Vaslui, sporul se va menþine
practic la nivelul din perioada 1990-1995, respectiv 3450 persoane/an.
Între 2001-2005 se va asista, în comparaþie cu anii 1996-2000, la o
accelerare a creºterii populaþiei în vârstã de muncã în judeþele Vaslui,
Bacãu ºi Neamþ, sporurile medii anuale fiind de 4071, 3662 ºi respectiv
2443 persoane/an. În judeþele Iaºi ºi Bistriþa-Nãsãud creºterea populaþiei în
vârstã de muncã va încetini, sporurile medii anuale cifrându-se la 4594 ºi
respectiv 1802 persoane/an.
c) În cea de-a treia grupã, cuprinzând judeþele Arad, Caraº-Severin,
Dolj, Teleorman ºi municipiul Bucureºti, populaþia în vârstã de muncã va
înregistra în urmãtorii 15 ani o tendinþã de scãdere.
Aceasta va fi mai puternicã în judeþul Arad (-2,18%) ºi municipiul
Bucureºti (-3,23%), manifestându-se, în aceste cazuri, prin sporuri negative
în aproape fiecare dintre cei 16 ani ai perioadei analizate.
Tabelul nr. 4
Judeþe cu tendinþã de spor negativ al populaþiei în vârstã de muncã
Anul

Arad

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

669
251
- 242
-430
-497
-431
-691
-761

CaraºSeverin
566
549
265
182
53
-200
49
-428

Dolj
1072
-172
-1467
127
-272
310
-435
-952

Teleorman
528
-371
-853
594
56
-12
-317
-303

- persoane Municipiul
Bucureºti
1632
-2369
-3783
-1082
-1103
234
-232
-1799
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Anul

Arad

Dolj

Teleorman

-888
-1708
-555
-367
41
295
19
-915
-6210

CaraºSeverin
-548
-1043
-393
-340
-256
378
-714
-950
-2830

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Total
Creºtere faþã
de 1989 (%)

-770
-1736
798
85
-249
202
-1120
15
-4564

-1084
-1683
-110
-296
167
217
-516
353
- 3630

- 2,18

- 1,17

-1,06

-1,39

Municipiul
Bucureºti
-2872
-7090
-1262
-949
-1706
-3700
-10260
-11231
-47572
-3,23

Distribuirea în timp a evoluþiei populaþiei în vârstã de muncã relevã un
proces de accelerare a tendinþei de scãdere a acesteia în municipiul
Bucureºti, sporurile medii anuale cifrându-se la -1078 persoane în 19901995, la -2651 în perioada 1996-2000 ºi la -5570 în intervalul 2001-2005.
În judeþul Arad scãderea medie anualã a populaþiei în vârstã de
muncã va fi de 113 persoane în 1990-1995, amplificându-se între 19962000 (921 persoane). Între 2001-2005 sporul negativ mediu anual va fi
relativ apropiat de cel înregistrat în perioada 1990-1995, respectiv – 185
persoane.
În celelalte 3 judeþe scãderea populaþiei în vârstã de muncã va fi mai
micã atât din punct de vedere absolut, cât ºi relativ (între – 1,06 ºi 1,39%)
faþã de celelalte douã cazuri menþionate anterior. Creºterile anuale ale
populaþiei în vârstã de muncã vor prezenta sinuozitãþi, sporurile pozitive
alternând cu cele negative.
Aceste evoluþii sinuoase vor avea implicaþii asupra raporturilor în care
se vor afla în diferite zone ale þãrii cererea ºi oferta de forþã de muncã.

2.2. Elasticizarea ofertei de forþã de muncã
Este un fapt bine cunoscut cã nu întreaga populaþie în vârstã de
muncã se transformã automat în ofertã de forþã de muncã. O parte a
acesteia este temporar reþinutã în alte activitãþi, iar o alta nu-ºi manifestã
dorinþa de a ocupa un loc de muncã.
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2.2.1. Tocmai de aceea în demersul nostru de estimare a ofertei forþe
de muncã, în mod firesc, ar fi trebuit sã introducem în analizã, ca un al
doilea determinant al acesteia, rata de activitate a populaþiei în vârstã de
muncã pe grupe de vârstã ºi sexe, ºtiut fiind faptul cã aceasta oscileazã în
limite largi. Deoarece nu dispunem de date privind ratele de activitate pe
grupe de vârstã ºi sexe, ale populaþiei din þara noastrã, am examinat cu titlu
de exemplu, pentru a desprinde de tendinþe ce s-ar putea manifesta în
modificarea ofertei de forþã de muncã pe sexe ºi grupe de vârstã, evoluþia
acestor rate în 8 þãri dezvoltate, membre ale OCDE, în perioada 1980-1989.
Cele mai înalte rate de activitate se înregistreazã atât la bãrbaþi
(peste 90%), cât ºi la femei (60-70%) în grupele de vârstã cuprinse între 25
ºi 54 ani. Se poate remarca o stabilitate mai mare în timp a ratelor de
activitate ale bãrbaþilor decât ale femeilor. În grupa de vârstã de 15-19 ani,
cele mai ridicate rate de activitate se înregistrau atât la bãrbaþi, cât ºi la
femei în SUA, Suedia ºi Regatul Unit (peste 50% la bãrbaþi ºi peste 40% la
femei), valori moderate (30-40%) în Italia, Olanda, Spania ºi valori mai
scãzute în Japonia ºi Franþa.
Cât priveºte grupa de vârstã de 20-24 ani, ponderile cele mai mari se
menþin în SUA, Suedia ºi Regatul Unit (peste 80% la bãrbaþi ºi peste 70% la
femei), celelalte þãri având rate cuprinse între 70-80% pentru bãrbaþi ºi 5580% în cazul femeilor.
Dupã vârstã de 55 ani, ratele de activitate se diminueazã sensibil, cu
excepþia Japoniei.
Se poate remarca faptul cã, pe ansamblu, între 1980 ºi 1989, ratele
de activitate au rãmas relativ staþionare în SUA, Olanda ºi Suedia. În
aceeaºi perioadã ratele de activitate au scãzut în Japonia, Franþa, Italia,
Olanda ºi Spania.
Din estimãrile fãcute la orizontul anului 1995, se considerã cã ºi în
viitor ratele de activitate în rândul bãrbaþilor (6).
Mãrimea ratelor de activitate este determinatã de un complex de
factori atât economici cât ºi sociologici. Aceºtia sunt cei care influenþeazã
deciziile diferitelor componente ale populaþiei apte de muncã de a intra sau
nu pe piaþa forþei de muncã.
Unul dintre factorii care vor influenþa ratele de activitate în þara
noastrã în perioada imediat urmãtoare îl va constitui evoluþia veniturilor
reale. Scãderea previzibilã a veniturilor reale pentru însemnate categorii ale
populaþiei – în fapt una dintre faþetele costului tranziþiei – va face ca o parte
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din populaþia casnicã sã acceadã pe piaþa forþei de muncã, în încercarea de
a spori veniturile familiale.
Diversificarea formelor de activitate specifice economiei de piaþã ºi în
consecinþã posibilitatea diferenþierii veniturilor ar putea sã ducã la un
rãspuns diferit al componentelor ofertei de forþã de muncã în ce priveºte
numãrul de ore de muncã prestate. În funcþie de mãrimea veniturilor s-ar
putea ca pe piaþa forþei de muncã sã existe atât componente ale ofertei
pentru care sã fie caracteristic efectul de substituþie (preferinþa pentru
sporirea numãrului de ore lucrate, pentru a creºte veniturile) paralel cu cele
pentru care este specific efectul de venit (7) (preferinþa pentru timpul liber în
condiþiile unor salarii relativ ridicate).
2.2.2. Gradul de cuprindere a populaþiei în vârstã de muncã în
învãþãmânt este un alt factor al dimensionãrii ratei de activitate. Populaþia
aflatã în diferite forme de pregãtire în învãþãmântul de zi diminueazã din
punct de vedere numeric oferta potenþialã de forþã de muncã.
Evoluþia persoanelor în vârstã de muncã aflate în pregãtire are impact
pe termen lung asupra ofertei de forþã de muncã. Pentru stabilirea acestui
impact din punct de vedere cantitativ am efectuat o proiecþie a numãrului de
persoane în vârstã de muncã aflate în pregãtire în perioada 1990-2005
(tabelul nr. 5) în trei variante ºi anume:
Varianta A: se menþin actuale cifre de ºcolarizare din învãþãmântul
superior, liceal, postliceal, de maiºtri ºi din ºcolile profesionale. Cifra de
ºcolarizare din învãþãmântul complementar (de ucenici) rãmâne constantã
pânã în 1997. În aceastã perioadã nu se asigurã cuprinderea tuturor
absolvenþilor de gimnaziu într-o formã de pregãtire ulterioarã. Dupã 1997,
datoritã unor contingente mai mici, numãrul absolvenþilor este mai mic decât
al numãrului de locuri fixate în 1990. Diferenþa am considerat cã diminueazã
numãrul de locuri din ºcolile complementare.
Varianta B: se pãstreazã numãrul de locuri din învãþãmântul superior,
postliceal, de maiºtri, liceal ºi profesional. Se ia în considerare cuprinderea
tuturor absolvenþilor învãþãmântului gimnazial într-o formã de pregãtire
ulterioarã; pentru aceasta numãrul de locuri din ºcolile complementare se
modificã an de an.
Varianta C: numãrul de locuri din învãþãmântul preuniversitar rãmâne
la fel ca în varianta precedentã, în timp ce numãrul de studenþi în anul I
cursuri de zi creºte în progresie aritmeticã între anul 1990 ºi anul 2000,
ajungând de la 42 mii la 64 mii. Între anii 2000-2005, numãrul studenþilor din
anul I a fost considerat constant.
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În ipoteza cã numãrul de locuri prevãzute în anul ºcolar 1990/1991
pentru diferitele forme de învãþãmânt se va menþine ºi în urmãtorii ani,
aceasta va avea consecinþe deloc neglijabile asupra ofertei de forþã de
muncã. Cantitativ, oferta de forþã de muncã se va reduce nu numai datoritã
creºterii numãrului de locuri în învãþãmânt, ci ºi tendinþei de prelungire a
duratei studiilor.
Efectul combinat al acestor procese va conduce la o evoluþie sensibil
diferitã, în perioada 1990-1993, a sporurilor anuale ale resurselor de muncã
disponibile faþã de creºterile populaþiei în vârstã de muncã. În acest interval
de timp numãrul studenþilor de la cursurile de zi ar putea spori în condiþiile
menþinerii cifrei de ºcolarizare din anul universitar 1990/1991 ºi al unei
durate medii a studiilor de 5 ani, cu circa 120 mii, ceea ce, evident,
diminueazã oferta cantitativã de forþã de muncã.
Tabelul nr. 5
Influenþa gradului de cuprindere a tineretului în învãþãmânt
asupra ofertei de forþã de muncã în perioada 1990-2005
Anul

Resursele de muncã disponibile în perioada 1990-2005 (sfârºitul anului)
- în mii persoane Populaþia în
Resurse de muncã
Creºteri anuale
Populaþia
Populaþia
pregãtire
disponibile
ale resurselor
în vârstã de inactivã
disponibile
temporar
muncã
A
B
C
A
B
C
A
B
C
1990
13004
900
829 829 829 11275 11275 11275
(1.I.)
13085
900
864
864 864 11321 11321 11321 46
46
46
1990
(31.
XII)
1991
13154
900
843 860 862 11411 11394 11392 90
73
71
1992
13212
900
995 1016 1022 11317 11296 11290 -94
-98 -102
1993
13289
900
968 986 998 11421 11403 11391 104 107 101
1994
13358
900
976 991 1012 11482 11467 11446 61
65
55
1995
13426
900
976 986 1019 11550 11540 11507 68
73
61
1996
13489
900
976 976 1021 11613 11613 11568 63
73
61
1997
13539
900
961 961 1016 11678 11678 11621 65
65
53
1998
13565
900
950 950 1019 11736 11736 11646 58
58
25
1999
13559
900
964 964 1044 11716 11716 11615 -20
-20
-31
2000
13601
900
968 968 1058 11754 11754 11643 38
38
28
2001
13643
900
976 976 1072 11789 11789 11671 35
35
28
2002
13708
900
979 979 1083 11850 11850 11725 61
61
54
2003
13771
900
978 978 1086 11914 11914 11785 64
64
60
2004
13791
900
907 907 1080 11942 11942 11811 28
28
26
2005
13808
900
907 907 1080 11959 11959 11828 17
17
17
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Evoluþia sinuoasã a resurselor de muncã disponibile între 1991-1993
este în principal consecinþa modificãrilor structurale care se vor petrece în
învãþãmântul preuniversitar. Astfel, reducerea numãrului de locuri în ºcolile
profesionale explicã creºterea mai rapidã în 1991 a resurselor disponibile în
raport cu populaþia în vârstã de muncã. Scãderea din 1992 a resurselor de
muncã disponibile este în vârstã de muncã. Scãderea din 1992 a resurselor
de muncã disponibile este în principal rezultatul mãririi duratei studiilor la
unele tipuri de licee.
Aceste modificãri bruºte de la un an la altul ale resurselor de muncã
disponibile sunt de naturã sã tensioneze situaþia de pe piaþa forþei de
muncã.
Faptul cã în 1993 resursele de muncã ar urma sã sporeascã cu mai
mult de 100 mii persoane se constituie ca un argument în favoarea realizãrii
în bune condiþii a programului de reformã astfel încât, începând din 1993,
pulsul activitãþii economice sã revinã la normal, ceea ce implicit va însemna
crearea de noi locuri de muncã.
Dupã 1993-1994, în ipoteza menþinerii relativ constante a numãrului
de locuri în învãþãmântul de zi, sporul anual al resurselor de muncã
disponibile va fi, cu unele excepþii, apropiat de sporul populaþiei în vârstã.
În cea de-a treia variantã sporirea constantã a numãrului de studenþi
conduce la sporuri moderate ale resurselor de muncã disponibile. În 15 ani
aceste resurse ar spori cu circa 553 mii persoane.
În cadrul acestei variante se pot distinge 4 subperioade: a) 19901993. Datoritã creºterii bruºte a populaþiei în vârstã de muncã cuprinsã în
diferitele forme de învãþãmânt, resursele de muncã au o evoluþie sinuoasã,
oscilînd în jurul nivelului înregistrat la sfârºitul anului 1991; b) 1991-1998.
Numãrul celor care sunt în sistemul de învãþãmânt este relativ stabil, astfel
cã sporul resurselor de muncã disponibile este apropiat de sporul populaþiei
în vârstã de muncã; c) 1999-2002. Are loc o sporire a resurselor de muncã
în oregãtire, ceea ce sporeºte neregularitatea sporurilor anuale ale
resurselor de muncã, fenomen datorat, în principal, sinuozitãþilor din
sporurile anuale ale populaþiei în vârstã de muncã; d) 2003-2005. Sporul
anual al resurselor de muncã disponibile descreºte, în principal, datoritã
încetinirii creºterii populaþiei în vârstã de muncã.
În concluzie, efectul de diminuare cantitativã a ofertei de forþã de
muncã realizat prin creºterea numãrului celor care se aflã în diferite forme
de pregãtire este doar temporar; el se întinde numai pe intervalul de timp în
care are loc creºterea cifrei de ºcolarizare sau al prelungirii duratei studiilor.
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În momentul în care se trece la un regim staþionar al numãrului de locuri ºi
al duratei studiilor are loc o creºtere relativ bruscã a ofertei de forþã de
muncã dupã care sporul resurselor disponibile se apropie de cel al
populaþiei în vârstã de muncã. Din aceastã cauzã în luarea deciziei privind
determinarea numãrului persoanelor în vârstã de muncã aflate în diferite
forme de învãþãmânt este necesar sã se ia în considerare atât
disponibilitãþile financiare, cât ºi perspectivele pe termen scurt ºi mediu ale
raportului ofertã-cerere de pe piaþa muncii.
2.2.3. Influenþa pe care o exercitã sistemul de învãþãmânt asupra
ofertei de forþã de muncã nu se reduce doar la latura cantitativã a acesteia,
ci se constituie ca unul dintre factorii de cea mai mare importanþã în
modelarea ofertei de forþã de muncã din punct de vedere calitativ ºi
structural. Învãþãmântul determinã multe dintre caracteristice prin care
oferta de forþã de muncã acþioneazã ca factor al înaltei performanþe
economice: competenþã, spirit de anticipaþie, inventivitate etc. Totodatã,
învãþãmântul contribuie la structurarea ofertei de forþã de muncã.
Învãþãmântul nu este doar un modelator al ofertei de forþã de muncã,
ci ºi locul unde se manifestã opþiunea tinerelor generaþii pentru un anumit tip
de activitate.
Transformãrile care se vor produce în sistemul de învãþãmânt vor
duce la eliminarea unora dintre dezechilibrele existente actualmente în
structura profesionalã. Pe de altã parte, dacã se þine cont cã ºi în
formularea cererii de învãþãmânt ºi, deci, implicit în structurarea ofertei
existã o anumitã inerþie, s-ar putea ca în viitor sã aparã dezechilibre de alt
tip între oferta de forþã de muncã ºi cerinþele aparatului productiv.
Combaterea dezechilibrelor datorate structurii profesionale a forþei de
muncã trebuie sã porneascã de la faptul cã alegerea profesiilor se face în
funcþie de randamentul perceput la nivelul diferitelor generaþii. Cercetãrile
efectuate în aceastã direcþie (8) au arãtat cã existã în timp o variaþie a
randamentului pregãtirii ºcolare, urmare a modificãrii raportului dintre
cererea ºi oferta de profesii existente la un moment dat pe piaþa muncii. În
consecinþã, în funcþie de conjunctura economicã generalã, de ritmul
implementãrii progresului tehnic, de sistemul de protecþie care determinã
statutul respectivelor profesii se poate vorbi de un ciclu al cererii de
învãþãmânt pentru profesiile cu un înalt grad de calificare (9).
Perioada de tranziþie la economia de piaþã impune o viziune de
perspectivã în modelarea ciclului cererii de învãþãmânt astfel încât oferta de
forþã de muncã sã se poatã adapta sub aspect structural-calificaþional la
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cerinþele pe care mediul concurenþial extern le impune tuturor economiilor
naþionale ce nu vor sã piardã trenul dezvoltãrii tehnologice. O gândire de
perspectivã în domeniul pregãtirii forþei de muncã se impune mai ales cã
datoritã unor distorsiuni care apar actualmente în economie, anumite
activitãþi care pretind un nivel de calificare redus sunt bine remunerate, ceea
ce se constituie ca un factor de relaxare a cererii de învãþãmânt sau chiar
de abandon ºcolar. Cum procesul de reajustare structuralã a economiei
româneºti va dura câþiva ani buni, modelarea cererii de învãþãmânt numai
dupã criteriul veniturilor obþinute de diferitele profesii ar însemna, pe termen
lung, un blocaj al posibilitãþilor de creºtere calitativã a ofertei de forþã de
muncã.

2.3. Efecte ale restructurãrii ºi retehnologizãrii asupra ofertei
de forþã de muncã
Procesele fundamentale din economie în anii ce vin vor fi definite de
restructurarea economicã ºi de retehnologizarea proceselor de producþie
care formuleazã noi exigenþe vis a vis de oferta de forþã de muncã. Sistemul
de conducere hipercentralizatã a condus la o structurare inadecvatã a
ofertei de forþã de muncã, la un model de ocupare rigid care a avut drept
consecinþã blocarea unor însemnate posibilitãþi de creºtere calitativã a
ofertei de forþã de muncã.
Evoluþia în anii urmãtori a ofertei de muncã excedentare se aflã sub
influenþa puternicã a ritmului în care se va înfãptui restructurarea ºi
retehnologizarea economiei naþionale, adaptarea acesteia la schimbãrile din
mediul extern.
Pornind de la caracteristicile proceselor de restructurare economicã în
care de obicei are loc o scãdere a gradului de ocupare a forþei de muncã, ca
ºi a evoluþiei ciclice a volumului producþiei ºi deci, implicit, a nivelului
ocupãrii, am efectuat o serie de calcule privind mãrimea eventualã a
populaþiei neocupate în urmãtorii 15 ani (tabelul nr.6).
Am considerat o creºtere mai rapidã a populaþiei active în raport cu
resursele de muncã disponibile (tabelul nr.5, varianta A), ceea ce indirect
semnificã posibilitatea intrãrii pe piaþa forþei de muncã a unei pãrþi din
populaþia casnicã sau de continuarea activitãþii de cãtre persoane care au
depãºit vârsta de muncã. În varianta noastrã populaþia activã va creºte de
la 11286 mii persoane la începutul anului 1990 la 12400 mii persoane la
sfârºitul anului 2005.
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Am pornit de la ipoteza unei creºteri constante, practic în progresie
aritmeticã, a populaþiei active. Aceasta presupune variaþii sensibile de la un
an la altul a persoanelor casnice care solicitã loc de muncã sau a
persoanelor care au depãºit vârsta de muncã dar continuã sã lucreze.
În aceste condiþii, mãrimea ofertei de forþã de muncã va fi în micã
mãsurã determinatã de factorul demografic sau de modificarea numãrului
celor care sunt cuprinºi în sistemul de învãþãmânt.
Sporirea ofertei de forþã de muncã excedentare se va datora în
principal efectelor pe care restructurarea economicã ºi retehnologicã le vor
imprima cererii de forþã de muncã.
Altfel spus, tensiunile din raportul cerere-ofertã de forþã de muncã
sunt, în esenþã, rezultatul tranziþiei la economia de piaþã, al reajustãrilor
structurale impuse de creºterea competitivitãþii economiei României. Ele
sunt deopotrivã ºi rezultatul unor ezitãri, al unor erori în materie de decizie
economicã, de gestionare a resurselor, inclusiv a celor umane.
Tabelul nr. 6
Oferta de forþã de muncã neocupatã pe surse de formare,
în perioada 1990-2005
- mii persoane Anul

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Total
ofertã de Spor Modificarea
forþã de demo- populaþiei
muncã la grafic în pregãtire
sfârºitul
anului
434
81
-35
828
69
21
904
58
-152
1266
77
27
1400
69
-8
1494
68
0
1504
63
0
1464
50
15
1404
26
32
1305
-6
-14
1104
42
-4
1054
42
-7

din care:
Oferta de
Populaþie
forþã de casnicã care
muncã la probabil va
începutul intra pe piaþa
anului
muncii
340
48
434
4
828
20
904
158
1266
33
1400
26
1494
-3
1504
-5
1464
2
1305
71
1104
11
1054
15

Efectul net de
disponibilizare
(+) sau de
absorbþie (-) a
forþei de muncã
300
150
100
50
-50
-100
-120
-150
-180
-150
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Anul

2002
2003
2004
2005

Total
ofertã de Spor Modificarea
forþã de demo- populaþiei
muncã la grafic în pregãtire
sfârºitul
anului
994
65
-4
894
63
1
754
20
8
634
17
0

din care:
Oferta de
Populaþie
forþã de casnicã care
muncã la probabil va
începutul intra pe piaþa
anului
muncii
994
-1
894
-4
754
22
634
33

Efectul net de
disponibilizare
(+) sau de
absorbþie (-) a
forþei de muncã
-120
-160
-190
-170

Am considerat cã disponibilizãrile nete de locuri de muncã se vor
ridica, între 1991-1994, la circa 600 mii persoane. Este de aºteptat cã
efectul net de disponibilizare a forþei de muncã datorat restructurãrii va dura
pânã în 1995, când oferta de forþã de muncã excedentarã va atinge un nivel
maxim, urmând sã înregistreze în anii 1995-1996 circa 1500 mii persoane
(circa 12,6% din populaþia activã).
Dupã 1996, în cazul realizãrii obiectivelor tranziþiei la economia de
piaþã ºi al retehnologizãrii va exista un efect net de absorbþie a forþei de
muncã mai mare decât sporul populaþiei active.
Acest efect este de presupus cã se va manifesta cu anumitã
ciclicitate; fapt reflectat de modificarea anualã a efectului net de absorbþie a
forþei de muncã. În consecinþã, oferta de forþã de muncã va scãdea în mod
constant, ajungând în anul 2005 la 634 mii persoane, respectiv 5,11%, ratã
pe care literatura de specialitate o considerã ca fiind normalã într-o
economie de piaþã.
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CAPITOLUL III. CEREREA DE FORÞÃ DE MUNCÃ.
CARACTERISTICI ªI TENDINÞE
Constituie o axiomã faptul cã segmentul pieþei forþei de muncã
reprezentat prin cerere formeazã o parte extrem de susceptibilã la
modificãri.
Am în vedere vasta lume a meseriilor ºi profesiilor care este deosebit
de sensibilã la ceea ce se întâmplã în domeniul tehnicilor ºi tehnologiilor, al
conducerii ºi organizãrii producþiei ºi, în general, al politicilor economice ºi
sociale. Totodatã, impactul unor factori interni ºi internaþionali de naturã
conjuncturalã sau care þin de psihologia ºi comportamentul întreprinzãtorilor
ºi a persoanelor care au o anumitã experienþã în exercitarea unei ocupaþii
formale nu trebuie nici neglijat ºi nici luat insuficient în considerare.
Dacã oferta de forþã de muncã manifestã o relativã certitudine pe
perioade apreciabile de timp, de regulã de ordinul a câtorva decenii, evident
în lipsa unor evenimente catastrofale, cum ar fi mari conflagraþii regionale
sau mondiale, creºterea explozivã a mortalitãþii ca urmare a unor epidemii
etc., cererea este un fenomen cu un sensibil caracter nelinear. Explicaþia
principalã rezidã tocmai în factorii specifici care o influenþeazã
preponderent.

3.1. Concept. Tipuri de cerere de forþã de muncã
Consacratã cu mai bine de cinci secole în urmã, noþiunea de piaþã
este o realitate marcatã a teoriei ºi practicii economice, aducând cu sine
cele douã laturi inseparabile, respectiv de ofertã ºi de cerere.
Pe mãsura afirmãrii ºi consolidãrii unui nou tip de model economic,
bazat pe erodarea structurilor casnice, familiale de tip preponderent agricol,
autarhic, marile deplasãri intervenite în ocupare, prin pasajul unor
însemnate contingente de lucrãtori din mediul rural în activitãþi nonagricole
aduc în centrul atenþiei problema atragerii ºi utilizãrii forþei de muncã pentru
meserii noi, în special cu caracter industrial ºi comercial. În acest sens,
cererea de lucrãtori va tinde sã se autonomizeze de ofertã, tocmai în
momentul în care se sparge tiparul tradiþional al ocupãrii forþei de muncã în
economia casnicã.
Într-o primã accepþiune, cererea de forþã de muncã are drept conþinut
necesarul de lucrãtori în diferite meserii ºi profesii, într-un anumit areal
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geografic ºi interval de timp. Dar, în termenii pieþei acest necesar nu
rãmâne decât o noþiune potenþialã, în absenþa a încã cel puþin douã
elemente.
Acestea sunt, pe de o parte, instrumentele sau pârghiile prin care
cererea potenþialã se transformã în cerere efectivã. Între altele, aici am în
vedere ritmul ºi amploarea creãrii de noi locuri de muncã pe cale
investiþionalã, mãrimea salariilor ºi a altor stimulente materiale practicate,
motivaþiile personale legate de conþinutul muncii, de calitatea condiþiilor de
muncã, de infrastructura creatã ºi facilitãþile legate de modul de viaþã.
Pe de altã parte, între un lucrãtor potenþial ºi ocuparea unui loc de
muncã se interpune, de regulã, un anumit agent economic. Cu excepþia
persoanelor care lucreazã pe cont propriu (fie individual, fie într-o anumitã
formã de asociere), cererea de forþã de muncã este lipsitã de sens în afara
existenþei unui antreprenor sau întreprinzãtor.
Cererea este expresia tocmai a voinþei ºi nevoii antreprenorilor de a
achiziþiona factorul de producþie uman (1). În esenþã, fãrã a neglija ºi
posibilitãþile lor de combinare, partea antreprenorialã este reprezentatã atât
de persoane private sau patroni, cât ºi de sectorul public prin intermediul
diferitelor unitãþi economice ºi instituþii aflate în proprietatea statului.
Abordarea cererii sub forma necesarului de forþã de muncã aduce în
discuþie, printre alte numeroase aspecte, însãºi motivaþia factorilorpurtãtori
ai acestei cereri în legãturã cu dimensiunea sa numericã, calitativã ºi
structuralã. Aceastã motivaþie se plaseazã în sfera complexã a intereselor
caracterizatã atât prin puncte de intersecþie, cât ºi prin zone care nu se
întretaie în activitatea agenþilor economici antreprenoriali.
Din punctul strict de vedere al purtãtorilor cererii de forþã de muncã,
considerãm cã este necesar sã þinem cont de câteva segmentãri
importante. Fãrã a acorda o atenþie specialã ordinii de avansare a
aserþiunilor care urmeazã, obiectivul urmãrit este acela de a prezenta
câteva accepþiuni principale ale cererii.
3.1.1. Pe traiectoria fundamentalã “produse ºi servicii-tehnologiiresurse (factori de producþie” vom înscrie în mod necesar ºi cererea de forþã
de muncã. Þinând cont de coordonatele enunþate, ocuparea în general ºi
cererea de forþã de muncã în special nu constituie un scop în sine.
De altfel, aºa cum ne aratã viaþa însãºi, ocuparea deplinã care
presupune, între altele, ºi manifestarea unei stabilitãþi perfecte ºi multiple a
cererii de lucrãtori nu a rãmas decât un simplu mit istoric.
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Cererea de forþã de muncã nu poate fi decupatã ºi separatã de
binomul produse ºi servicii-tehnologii. În caz contrar, riscãm sã pãtrundem
într-o zonã lipsitã de determinãri, adicã într-un fel de “no man‘s land” (2).
Din punct de vedere al unor criterii parþiale de fundamentare este
necesar sã facem distincþia cuvenitã între trei mari categorii ale cererii:
a) Cererea economicã. Aceasta pune în evidenþã necesarul de
lucrãtori pentru a realiza în condiþii rentabile un anumit produs sau serviciu
sau o gamã a acestora. Principalul element ce defineºte cererea economicã
constã în costul antrenat de achiziþionarea ºi utilizarea forþei de muncã, în
corelaþie cu beneficiul care se obþine.
Condiþia esenþialã de manifestare a acestui tip de cerere rezidã în
existenþa unor posibilitãþi alternative de selecþionare ºi utilizare a forþei de
muncã. Dacã am presupune cã o economie solicitã numai un numãr
constant de lucrãtori ºi numai într-o singurã meserie (profesie), atunci
noþiunea de cerere economicã devin un nou sens. Pragul de la care
înlocuirea simplã sau adiþionarea de forþã de muncã depãºeºte prin cost
beneficiul obþinut ne aduce în situaþia exercitãrii unei cereri ineficiente în
sens economic sau falimentare. În aceastã direcþie un exemplu edificator nil oferã pe de o parte supraocuparea, iar, pe de altã parte, subutilizarea forþei
de muncã. Cu toate cã aceste fenomene pot fi abordate ca douã feþe ale
aceleiaºi monede, totuºi cel puþin o distincþie ar trebui fãcutã:
supraocuparea poate sã denote o cerere excesivã prin prisma unor costuri
cu forþa de muncã care nu exced beneficiul, dar pe care îl atenueazã
sensibil. Cu alte cuvinte, în acest caz asistãm la o supradimensionare
absolutã a necesarului de forþã de muncã. În termeni relativi,
supradimensionarea capãtã aspectul subutilizãrii lucrãtorilor sau a ºomajului
deghizat.
O categorie cu totul aparte a cererii economice o reprezintã cererea
solvabilã de forþã de muncã. Aici solvabilitatea, deºi ne trimite la clasica
accepþiune de cerere acoperitã de venituri (ºi de mãrfuri), ni se prezintã sub
o formã specificã pieþei forþei de muncã. Aceasta constã în manifestarea
pentru anumite meserii sau profesii a unei cereri cronice neacoperite cu
lucrãtori, fie din motive generate de nivelul salariilor practicate, fie, mai ales,
datoritã condiþiilor grele sau periculoase de muncã.
b) Cererea tehnologicã. Dupã primul criteriu reprezentat de realizarea
în condiþii rentabile a anumitor utilitãþi materiale ºi nonmateriale, cel de-al
doilea de care depinde consumul efectiv de forþã de muncã, precum ºi în
general al oricãrui factor de producþie, îl constituie tehnologia ºi tehnica
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utilizatã. Dacã acestea sunt concepute ºi funcþioneazã prin consumuri mari
de forþã de muncã pe unitatea de output realizat, atunci intrã în atingere
directã cu cererea economicã de lucrãtori. Altfel spus, “volens-nolens”
cererea economicã trece prin cea tehnologicã.

3.2. Cererea de forþã de muncã în România. Nivel. Perspective
3.2.1. Nivelul total al ocupãrii forþei de muncã oferã o primã mãsurã a
cererii de la nivel macroeconomic.
În anul 1990, la 1 ianuarie, în România cererea macroeconomicã
cantitativã se situa la peste 10,9 milioane de persoane.
Tabelul nr. 1
Numãrul ºi dinamica populaþiei ocupate în România
ºi în alte þãri, în perioada 1980-1990
Þara

România
Canada
SUA
Japonia
Austria
Belgia
Franþa
R.F. Germania
Italia
Portugalia
Spania
Suedia
Elveþia
Regatul Unit

Numãrul populaþiei ocupate
(mil. persoane)
1980
1990x)
10350
10946
10708
12245
99303
114968
55360
60110
3070
3311
3657
3610
21334
21179
25797
26825
20313
20937
3940
4280
11495
11780
4232
4399
3170
3481
25004
25555

Dinamicã (%)
1990/1980
105,8
114,3
115,8
108,9
107,8
98,7
99,3
104,0
103,1
108,6
102,5
103,9
109,8
102,2

x) Cu excepþia României, datele se referã la anul 1988.
Sursa: a) Balanþa resurselor de muncã la 1 ian. 1990, Comisia Naþionalã pentru
Statisticã; b) Labour Force Statistics, 1968-1988, OCDE, Paris, 1990.
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Comparativ cu þãrile prezentate în tabelul de mai sus, România – cu o
creºtere de 5,8% faþã de 1980 – se încadreazã aproximativ în vecinãtatea
evoluþiilor din RFG (4%), Suedia (3,9%) ºi Italia (3,1%). Se detaºeazã net
SUA ºi Canada, a cãror populaþie ocupatã creºte cu 15,8% ºi respectiv
14,3%, datoritã în principal unei absorbþii de forþã de muncã emigrantã, ºi
politicii active de ocupare.
În ceea ce priveºte þara noastrã, sporirea cu circa 600 de mii a
numãrului populaþiei ocupate în perioada 1980-1990, sugereazã o anumitã
insuficienþã a cererii de forþã de muncã legatã de prezenþa pe piaþã a unor
mari contingente de proaspãt absolvenþi ai învãþãmântului general ºi
postobligatoriu.
În sprijinul acestei afirmaþii vine ºi examinarea ratei de ocupare a
populaþiei (raportul dintre populaþia ocupatã ºi populaþia totalã).
În anul 1988, dacã acest indicator cu o mãrime de 46,9% situa
România sensibil peste nivelul unor þãri ca Spania (32,8%), Italia (37,7%),
Franþa (38,8%), în dinamicã, însã, în perioada 1980-1988 rata de ocupare a
populaþiei marcheazã în þara noastrã o evoluþie negativã. Acest fapt denotã,
în pofida mult trâmbiþatelor principii ale ocupãrii depline, atingerea unei stãri
critice a cererii de forþã de muncã.
Tabelul nr. 2
Numãrul ºi dinamica populaþiei ocupate în România
ºi în alte þãri, în perioada 1980-1990
Þara

România
Canada
SUA
Japonia
Austria
Belgia
Franþa
R.F. Germania
Italia
Portugalia

Ponderea populaþiei ocupate în
populaþia totalã
1988
46,9
47,5
47,5
49,0
43,6
36,6
38,8
44,5
37,7
44,5

Modificãri relative
(%)
1980-1988
- 0,1
+ 2,7
+3,0
+1,6
+3,0
-0,5
-1,8
+1,8
+0,3
+1,4
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Þara

Spania
Suedia
Elveþia
Regatul Unit

Ponderea populaþiei ocupate în
populaþia totalã
1988
32,8
52,1
52,2
45,2

Modificãri relative
(%)
1980-1988
+1,0
+1,1
+2,6
+0,2

Sursa: a) Balanþa resurselor de muncã la 1 ian. 1990, Comisia Naþionalã pentru
Statisticã; b) Labour Force Statistics, 1968-1988, OCDE, Paris, 1990.

Este suficient în acest sens sã urmãrim exemplul oferit de Suedia,
Elveþia ºi Japonia care în anul 1988 înregistrau rate de ocupare apreciabil
mai înalte decât în România, respectiv 52,1%, 52,2% ºi 49,0% ºi, totodatã,
evoluþii ascendente ale acesteia între anii 1980 ºi 1988, respectiv +1,1%,
+2,6% ºi +1,6%.
La nivel macroeconomic cererea integral-agregatã de forþã de muncã
este rezultanta unor fenomene ºi procese care, de regulã, diferã pe spaþiul
cuprins de ramurile ºi subramurile economiei.
Analiza structurii sectoriale a cererii pune în evidenþã câteva
caracteristici ºi tendinþe relevante.
În anul 1990, în România cererea de lucrãtori se distribuia în
urmãtoarea structurã sectorialã: 27,9% pentru agriculturã (inclisiv
silviculturã), 45,1% pentru industrie ºi construcþii ºi 27,0% pentru servicii.
Ce ne aratã comparaþiile intersectoriale cu alte þãri?
În ceea ce priveºte sectorul primar, cu excepþia raportului faþã de
Portugalia (20,7%) ºi Spania (14,4%), populaþia ocupatã în agriculturã,
comparativ cu unele þãri dezvoltate, deþine în România ponderi de peste 810 ori mai mari: Regatul Unit (2,3%), Belgia (2,8%), SUA (2,9%) SAU
Suedia (3,8%). Practic, în anul 1990 România se aflã pe poziþia pe care o
deþinea Portugalia în anul 1980 (27,3%).
În sectorul secundar (industrie ºi construcþii) cererea de forþã de,
muncã este mult peste nivelurile din þãrile dezvoltate, în care ponderea
persoanelor ocupate în acest sector oscileazã, de regulã, între 25 ºi 35%.
Astfel, þara noastrã înregistra în sectorul secundar o pondere a populaþiei
ocupate în apropierea celei a RFG din anul 1980.
În mod aproape similar cu agricultura ºi cererea de forþã de muncã în
servicii este puternic retardatã faþã de þãrile luate în comparaþie. Decalajele
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sunt ca ordin de mãrime de circa 2-2,5 ori în raport cu SUA (70,2%),
Canada (69,9%), Belgia (68,9%), Regatul Unit (68,0%), Suedia (66,7%),
Franþa (62,9%).
Tabelul nr. 3
Structura sectorialã a populaþiei ocupate în România
ºi în alte þãri, în anii 1980 ºi 1988
- în % Þara
România
Canada
SUA
Japonia
Austria
Belgia
Franþa
R.F. Germania
Italia
Portugalia
Spania
Suedia
Elveþia
Regatul Unit

I
29,8
5,4
3,5
10,4
10,5
3,2
8,7
5,6
14,3
27,3
19,2
5,6
6,9
2,6

1980
II
43,8
28,5
30,5
35,3
40,3
34,7
35,9
44,0
37,9
36,6
36,2
32,2
39,6
37,6

III
26,4
66,0
66,0
54,3
49,2
62,1
55,4
50,4
47,8
36,1
44,6
62,2
53,5
59,8

I
27,9x)
4,5
2,9
7,9
8,1
2,8
6,8
4,0
9,8
20,7
14,4
3,8
5,7
2,3

1988
II
45,1
25,6
26,9
34,1
37,4
28,3
30,3
39,8
32,4
35,1
32,1
29,5
35,0
29,7

III
27,0
69,9
70,2
58,0
54,5
68,9
62,9
56,2
57,7
44,1
53,1
66,7
59,3
68,0

x) Datele se referã la anul 1990.
Sursa: Idem tabelul nr. 1.

Abordatã simultan pentru toate cele trei sectoare ale ocupãrii, cererea
efectivã de forþã de muncã în România apare sub forma unui triunghi
isoscel, la bazã situându-se industria ºi construcþiile, iar laturile egale fiind
reprezentate de agriculturã ºi, respectiv, de servicii. Aceastã configuraþie
mã determinã sã vãd o traiectorie a creºterii economice ca o linie frântã, pe
când în cazul þãrilor dezvoltate, pornind de la sectorul primar, creºterea
economicã îmi apare sub forma unei linii drepte, ascendente ºi cu o pantã
tot mai accentuatã. Ea este determinatã, mai ales, de cererea progresivã de
forþã de muncã pentru sectorul servicii.
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Examinarea mutaþiilor produse în perioada 1980-1990 în structurarea
cererii pe sectoare mari ale ocupãrii aratã cã în zece ani intensitatea
modificãrilor structurale ale cererii a fost aproape de limita minimã,
structurile evoluând extrem de lent, manifestând mai curând o tendinþã de
conservare. Dacã acest ritm se pãstreazã înseamnã cã vom fi condamnaþi
la înapoiere economicã, cu toate consecinþele ce decurg de aici asupra
naþiunii române, a generaþiilor prezente ºi viitoare.
Dar, chiar ºi în aceste condiþii, fluxurile cererii sunt ºi ele anacronice;
ne situãm încã pe coordonatele modelului dupã care sectorul secundar
continuã sã fie cel care “câºtigã”, iar agricultura cea care “pierde” (tabelul
nr.4). În raport cu România, în þãrile dezvoltate se îngusteazã cererea în
sectorul primar ºi în mod cu totul deosebit în industrie ºi construcþii,
serviciile fiind cele care “câºtigã”.
Pe fondul cererii covârºitoare de lucrãtori în industrie (circa 4,2 mil.
persoane în 1990), semnalãm marile anomalii ce caracterizeazã sub
aspectul ocupãrii forþei de muncã activitãþile din sectorul terþiar. În deceniul
1981-1990, faþã de perioada similarã imediat anterioarã, cu excepþia
gospodãriei comunale, de locuinþe ºi a altor prestãri de servicii care
evolueazã de la +85,3 mii persoane, la +142,7 mii persoane, în celelalte
ramuri ale sectorului terþiar modificãrile sunt cu totul anacronice în raport cu
cerinþele unui trai demn ºi civilizat.
Astfel, în ramura învãþãmânt, culturã ºi artã, dacã în deceniul 19711981 cererea de forþã de muncã marcheazã un uºor progres (+65,6 mii
persoane), între anii 1981-1990 aceastã cerere scade puternic cu 57,7 mii
persoane. Aceastã tendinþã poate fi consideratã în rândul marilor atentate la
adresa potenþialului educativ al naþiunii române.
Prin consecinþele sale pe termen lung îngustarea criticã a cererii în
aceastã ramurã depãºeºte cu mult cadrul strict economic al problematicii pe
care o analizãm.
În mod relativ similar, þinând cont permanent ºi de nivelul absolut al
cererii, în aceeaºi situaþie se aflã ºi ramura ocrotirea sãnãtãþii, asistenþã
socialã ºi culturã fizicã, urmatã de cercetarea ºtiinþificã ºi dezvoltarea
tehnologicã.
Principala cauzã a acestor dezechilibre asupra cererii de forþã de
muncã rezidã în politica investiþionalã. Aici am în vedere un dublu aspect.
Pe de o parte, orientarea dezastruoasã a investiþiilor pe ramuri ºi domenii
de activitate, iar pe de altã parte promovarea unor tehnici ºi tehnologii mari
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consumatoare de resurse în general, ºi de forþã de muncã în special, cu
precãdere în ramurile neagricole.
Tabelul nr. 4
Numãrul populaþiei ocupatex) pe ansamblul economiei ºi pe ramuri
ale acesteia, în anul 1990 (la 1 ian.) ºi modificãrile intervenite
în perioadele 1971-1981, 1981-1990 ºi 1971-1990

Total economie, din care:
- industrie
- construcþii
- agriculturã
- silviculturã
- transporturi
- telecomunicaþii
- circulaþia mãrfurilor
- gospodãrie comunalã, de locuinþe ºi alte
prestãri de servicii
- învãþãmânt, culturã, artã
- cercetare ºtiinþificã ºi dezvoltare
tehnologicã
- ocrotirea sãnãtãþii, asistenþã socialã ºi
culturã fizicã
- administraþie
- celelalte ramuri

- mii persoane Modificãri
1990
1971198119711981
1990
1990
10945,7 + 475,1 +595,6 +1070,7
4169,0 +1401,3 +490,9 +1892,2
766,7
+89,4
-90,9
-1,5
3012,3 -1800,5 -35,8 -1836,3
44,0
+19,8
+4,5
+24,3
675,3 +272,5 +45,5 +318,0
81,8
+23,5
+1,9
+25,4
648,9 +192,8 +29,0 +221,8
533,6
372,8

+85,3
+65,6

+142,7
-57,7

+228,0
+7,9

141,2

+52,1

+42,9

+95,0

292,3
53,8
154,0

+56,4
-5,2
+21,5

+10,6
-11,0
+23,6

+67,0
-16,2
+45,1

x) Populaþia ocupatã cuprinde: a) salariaþi care lucreazã într-una din ramurile economiei
naþionale; b) persoane care lucreazã în cooperativele agricole de producþie sau în
gospodãriile personale (fãrã cele care desfãºoarã numai activitate casnicã) ºi în
asociaþiile intercooperatiste; c) persoane care lucreazã în gospodãriile producãtorilor
agricoli particulari; d) meseriaºi particulari; e) personalul casnic angajat, personalul din
administraþia clãdirilor (salarizat de asociaþii); f) avocaþii ºi personalul din colegiile de
avocaþi.
Sursa: Balanþa resurselor de muncã la 1 ianuarie 1990, Comisia Naþionalã pentru
Statisticã, p. 4.

189
Rezultã astfel o neconcordanþã cât se poate de clarã între cererea
economicã ºi cea tehnologicã de forþã de muncã.
În consecinþã, actuala structurã de ramurã a cererii de forþã de muncã
se caracterizeazã printr-o distorsiune ºi anchilozare aproape totalã: la
supradimensionarea cererii în industrie, comparativ cu activitãþile specifice
serviciilor; o situaþie limitã în agriculturã ºi respectiv servicii cu totul
deosebitã.
Tabelul nr. 5
Ponderea ramurilor în populaþie ocupatã pe ansamblul
economiei în anul 1990 (la 1 ian.) ºi modificãrile acesteia
în perioadele 1971-1981, 1981-1990 ºi 1971-1990

1990
Total economie, din care:
100,0
- industrie
38,1
- construcþii
7,0
- agriculturã
27,5
- silviculturã
0,4
- transporturi
6,2
- telecomunicaþii
0,7
- circulaþia mãrfurilor
5,9
- gospodãrie comunalã, de locuinþe ºi alte
prestãri de servicii
4,9
- învãþãmânt, culturã, artã
3,4
- cercetare ºtiinþificã ºi dezvoltare tehnologicã
1,3
- ocrotirea sãnãtãþii, asistenþã socialã ºi culturã
fizicã
2,7
- administraþie
0,5
- celelalte ramuri
14

- mii persoane Modificãri
1971- 1981- 19711981 1990 1990
x
x
x
+12,5 +2,6 +15,1
+0,5
-1,3
-0,8
-19,7
-1,9
-21,6
+0,2
0,0
+0,2
+2,5
+0,1
+2,6
+0,2
-0,1
+0,1
+1,7
-0,1
+1,6
+0,7
+0,5
+0,4

+1,1
-0,8
-0,6

+1,8
-0,3
+0,8

+0,4
-0,1
+0,2

-0,0
-0,1
+1,1

+0,4
-0,2
+0,3

Sursa: Balanþa resurselor de muncã la 1 ian. 1990, Comisia Naþionalã pentru Statisticã,
p. 4 ºi 5.
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Implicaþiile acestor acestor “modele” diferite în România ºi þãrile
dezvoltate, asupra cererii structurale de forþã de muncã sunt extrem de
profunde. Este suficient de sugestiv sã apelãm la exemplul furnizat de
David Foster în lucrarea sa “Innovation and Employment”, care aprecia cã
în anul 1980 în Marea Britanie existau circa 2 milioane de lucrãtori pe cont
propriu. Aceºtia, prin activitãþile desfãºurate au atras încã circa 10 milioane
de persoane, reprezentând în total aproximativ 40% din întreaga populaþie
ocupatã în Marea Britanie (5).
Tabelul nr. 6
Structura populaþiei ocupate pe categorii socioprofesionale,
în România ºi în alte þãri, în anul 1989
Þara

România
Canada
SUA
Japonia
Austria
Belgia
RF Germania
Spania
Suedia
Elveþia
Regatul Unit

Total
populaþie
ocupatã

salariaþi

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

73,4
90,3
91,0
75,7
85,2
81,9
88,7
70,6
70,6
91,0
87,0

din care:
patroni ºi
lucrãtori pe
cont propriu
6,5
9,1
8,6
15,3
10,4
14,3
8,9
24,5
22,3
8,6
11,7

lucrãtori
familiali
neremuneraþi
20,1x)
0,6
0,4
9,0
4,4
3,8
2,4
4,9
7,1
0,4
1,3

x) În legãturã cu datele pentru România, am considerat cã în aceastã categorie intrã
cooperatorii agricoli ºi unii meseriaºi din CAP; numãrul total al acestora fiind în anul
1989 de 2,2 mil. persoane, la o populaþie ocupatã pe ansamblul economiei de 10,94
mil. persoane.
Sursa: Calculat pe baza datelor din Balanþa resurselor de muncã la 1 ianuarie 1990,
Comisia Naþionalã pentru Statisticã; Labour Force Statistics, 1968-1988, OCDE,
Paris, 1990.
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Desigur, ºi în þara noastrã, dupã luna decembrie 1989, interesul legat
de privatizarea a numeroase activitãþi s-a repercutat direct ºi asupra cererii
de forþã de muncã, a cãrei evoluþie progresivã nu poate fi contestatã.
Din datele procurate de la Agenþia Naþionalã pentru Privatizare privind
acordurile eliberate potrivit prevederilor Decretului nr. 54/1990 rezultã cã, în
perioada martie-august 1990, au fost emise 52161 acorduri, în urmãtoarea
structurã: 7,3% pentru activitãþi productive industrial, 21,4% pentru comerþ
ºi alimentaþie publicã, 55,2% pentru servicii ºi 16,1% pentru alte domenii.
Dacã am lua în calcul numãrul acestor acorduri care au antrenat o
cerere de forþã de muncã de maxim 120.000 de persoane, rezultã o
creºtere a patronilor ºi lucrãtorilor pe cont propriu de circa 1% din populaþia
ocupatã, fapt care ridicã mãrimea totalã a acestei categorii la 7,5%. Aceasta
însã numai la o primã vedere, deoarece pe traseul emiterii unui acord ºi
funcþionãrii propriu-zise a unei unitãþi economice privat-particulare s-au
manifestat o multitudine de perturbaþii, între care lipsa sau insuficienþa
spaþiilor necesare (imobile, terenuri), birocratismul obþinerii de aprobãri
pentru funcþionare, deficienþele cronice în domeniul asigurãrii materiale º.a.
deþin un rol major. Care este impactul acestor acorduri asupra cererii de
forþã de muncã? În lipsa informaþiilor necesare am recurs la o estimare
provizorie a cererii de forþã de muncã antrenate de Decretul-Lege nr.
54/1990.
Tabelul nr. 7
Numãrul ºi structura acordurilor emise de Agenþia Naþionalã
pentru Privatizare, pe tipuri de activitãþi ºi moduri de asociere,
în perioada martie-august 1990
Total

Total activitãþi, din care:
- producþie
- servicii
- comerþ ºi alimentaþie publicã
- alte activitãþi

52161
3833
28857
11159
8318

Întreprindere micã
10435
1041
4718
2811
1865

din care:
Asociaþie Asociaþie Persoane
lucrativã familialã
fizice
3729
10130
27858
247
1041
1504
2028
4465
17746
574
3716
4058
880
917
4650

Sursa: Date preluate de la Agenþia Naþionalã pentru Privatizare.
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Am considerat potenþialitatea cererii de forþã de muncã astfel: 5
persoane pentru întreprinderea micã (faþã de 10 cât se prevedea ca limitã
maximã în Decretul-lege nr. 54/1990), 10 pentru asociaþia lucrativã (faþã de
20 limita maximã prevãzutã de Decretul-lege nr. 54/1990), ceea ce conduce
la un numãr total de 137.601 de persoane. Din acest numãr total numai
circa 68-70000 de oameni se gãseau practic în situaþia de a desfãºura
activitãþi private, estimare care þine cont ºi de faptul cã pentru întreprinderile
mici ºi asociaþiile lucrative angajaþii ce au deja statut de salariaþi pot presta
munca necesarã numai în afara orelor de program al unitãþilor economice
de unde provin. Pe aceastã bazã, proporþia realã a patronilor ºi lucrãtorilor
pe cont propriu nu se ridicã la mai mult de 7,0% din populaþia ocupatã pe
ansamblul economiei naþionale.
În ceea ce priveºte segmentarea cererii pe principalele meserii din
economia româneascã, datele tabelului nr.8 sunt utile în surprinderea
câtorva note caracteristice.
Tabelul nr. 8
Primele 30 de meserii în funcþie de numãrul muncitorilor ocupaþi
în diferite activitãþi, în România, în anul 1988 (la 30 septembrie)
Meseria
Lãcãtuº mecanic pentru montaje ºi
reparaþii
ªofer
Personal de producþie ºi desfacere în
comerþul cu amãnuntul ºi alim. publicã
Confecþioner de îmbrãcãminte ºi lenjerie din þesãturi, tricotaje ºi înlocuitori
Strungar

Ramura/Subramura Numãr de persoane
Construcþii maºini ºi
704.036
prelucrarea metalelor
Transporturi ºi telecomun.
247.319
Circulaþia mãrfurilor
224.413
Confecþii

Construcþii maºini ºi
prelucrarea metalelor
Mecanic agricol
Agriculturã
Electrician constructor de întreþinere ºi Construcþii maºini ºi
reparaþii
prelucrarea metalelor
Tâmplar
Silviculturã, exploatarea
ºi prelucrarea lemnului
Sudor
Construcþii maºini ºi
prelucrarea metalelor
Zidar
Construcþii-montaj
Lucrãtor gestionar
Circulaþia mãrfurilor

211.869
201.138
187.579
186.210
157.724
142.187
114.934
86.829
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Meseria
Frezor, gravor, gãuritor, filatator

Ramura/Subramura Numãr de persoane
Construcþii maºini ºi
74.905
prelucrarea metalelor
Maºinist la transporturi pe orizontalã ºi Activitãþi comune pe
73.222
pe verticalã
economie
Crescãtor-îngrijitor animale
Agriculturã
69.728
Þesãtor
Textile
66.896
Maºinist la utilaje de construcþii
Construcþii-montaj
61.391
terasamente ºi îmbunãtãþiri funciare
Instalator (instalaþii tehnico-sanitare)
Construcþii-montaj
58.240
Laborant
Chimie
57.833
Operator chimist la prelucrarea maselor Chimie
53.380
plastice ºi a cauciucului
Topitor-turnãtor
Construcþii maºini ºi
47.085
prelucrarea metalelor
Pregãtitor filator, reparator fire pentru
Textile
46.109
þesut ºi tricotat
Tricoteur
Textile
43.295
Dulgher
Construcþii-montaj
43.004
Rabotor, mortezor, broºator, rectificator Construcþii maºini ºi
40.379
prelucrarea metalelor
Electromecanic pentru telecomunicaþii Transporturi ºi telecomun.
36.737
Mecanic, caloriferist, fochist
Activitãþi comune pe
36.602
economie
Filator
Textile
36.172
Electrician montator ºi reparator la
Energie electricã ºi
35.256
centrale ºi staþii electrice
termicã
Zugrav – vopsitor
Construcþii-montaj
34.595
Sculer
Construcþii maºini ºi
31.731
prelucrarea metalelor
Sursa: Numãrul muncitorilor pe meserii, forme de calificare, nivelul studiilor ºi grupe de
vârstã la 30 septembrie 1988, DCS, 1989.

Primele trei meserii ca arie de rãspândire, pentru care nivelul cererii
efective de forþã de muncã este cel mai înalt în structura existentã a
economiei ºi ocupãrii, sunt lãcãtuº-mecanic pentru montaje ºi reparaþii
(ramura construcþii de maºini ºi prelucrarea metalelor) cu 704.036 muncitori,
ºofer, cu 247.319 persoane, vânzãtori ºi alþi lucrãtori din comerþul cu
amãnuntul ºi alimentaþie publicã, cu 224.413 persoane.
În faþa unei asemenea distribuþii a cererii efective pe meserii demersul
nostru tinde sã se tulbure deoarece: a) atât meseria de lãcãtuº-mecanic, cât
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ºi cea de lucrãtor în comerþul cu amãnuntul ºi alimentaþie publicã se numãrã
printre acele meserii care sunt drastic erodate de noile tehnici ºi tehnologii;
b) meseria de ºofer consider cã nu solicitã un volum apreciabil de
cunoºtinþe fundamentale, teoretice, dar constituie o activitate care
presupune înclinaþii naturale spre mobilitate, atenþie distributivã ºi, nu în
ultimul rând, un mod de viaþã relativ auster reclamat de cerinþele traficului
auto modern; c) pentru ca o persoanã sã poatã deveni lucrãtor în comerþ
sau în alimentaþia publicã nu sunt necesare nici cunoºtinþe fundamentale
sofisticate ºi nici înclinaþii naturale deosebite.
În temeiul acestor caracteristici consider cã, în domeniul cererii
efective de lucrãtori, piaþa forþei de muncã în România, ºi din punct de
vedere al structurilor pe meserii a cererii, se aflã într-o situaþie anacronicã.
Aceastã apreciere este întãritã de faptul cã primele trei meserii, cele mai
rãspândite în economia româneascã, nu numai cã vor fi supuse unor
erodãri sistematice sub incidenþa noilor tehnici ºi tehnologii, dar nu pot sã
susþinã, în actualele proporþii, evoluþia în continuare a societãþii noastre.
Sub aspect numeric, primele nouã meserii din economie, în care
lucreazã în fiecare din acestea între 100.000 ºi 200.000 de muncitori,
cererea de forþã de muncã se întemeiazã în proporþie de circa 50% pe
activitãþi al cãror conþinut se poate deprindede cãtre o persoanã normalã
fizic ºi psihic în maxim 6 luni – 1 an (tâmplar, zidar, sudor º.a.). Cu excepþia
meseriilor de lãcãtuº mecanic, strungar, mecanic agricol ºi electrician
constructor pentru întreþinere ºi reparaþii (ramura construcþii de maºini ºi
prelucrarea metalelor), transformarea relativ rapidã a unei cereri de tip
potenþial într-una de tip efectiv nu ridicã probleme deosebite din punct de
vedere al coordonatelor calitative ale cererii de forþã de muncã.
În optica producerii unor mutaþii ale cererii de lucrãtori pe diferitele
sale segmente, proces legat fundamental de transformarea economiei
naþionale pe calea retehnologizãrii, ajustãrilor structurale, ale dezetatizãrii ºi
a privatizãrii rapide, tocmai þinând cont de disproporþionalitãþile, de
anacronismul caracteristicilor relevate apare un aspect îmbucurãtor ºi o
premisã favorabilã, legatã de prezenþa femeilor pe piaþa muncii (Tabelul
nr.9).
Astfel, la 1 ianuarie 1990, femeile reprezentau 45,2% din totalul
populaþiei ocupate, comparativ cu SUA 45,0%, Japonia 40,1%, Belgia
40,0%, Italia 34,3%, Spania 31,2%, Suedia 48,0%, Elveþia 37,5%, Regatul
Unit 43,5% (în anul 1988). În comparaþie cu þãrile dezvoltate, ponderea
femeilor în România este deosebit de mare în agriculturã ºi în sectorul
secundar (industrie ºi construcþii).
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În ceea ce priveºte agricultura, la 1 ianuarie 1990 forþa de muncã
femininã era de 56,4% din numãrul total al populaþiei ocupate în aceastã
ramurã, în timp ce într-o serie de þãri dezvoltate, în anul 1988, aceastã
pondere era: 21,3% în SUA, 47,5% în Japonia, 23,6% în Belgia, 34,6% în
Italia, 26,5% în Spania, 25,6% în Suedia, 29,1% în Elveþia ºi 19,8% în
Regatul Unit.
În industria ºi construcþiile din România peste 40% din forþa de muncã
sunt femei, pe când în þãrile industrializate aceastã pondere se situeazã, de
regulã, la 20-25%.
Atât în România, cât ºi în þãrile dezvoltate cererea pentru forþa de
muncã femininã se manifestã cu prioritate în sectorul servicii; aici, de
regulã, femeile deþin 50-55% din numãrul total al populaþiei ocupate, cu o
rãspândire ºi mai mare în special în unele activitãþi cum sunt: ocrotirea
sãnãtãþii ºi asistenþã socialã, învãþãmânt, culturã, artã; comerþ cu
amãnuntul; finanþe ºi asigurãri.
Tabelul nr. 9
Structura pe sexe a populaþiei ocupate pe ansamblul economiei
ºi pe ramuri ale acesteia, la 1 ian. 1990
Total
Total economie
Industrie
Construcþii
Agriculturã
Silviculturã
Transporturi
Telecomunicaþii
Circulaþia mãrfurilor
Gospodãrie comunalã, de locuinþe ºi alte prestãri
de servicii
Învãþãmânt, culturã, artã
Cercetare ºtiinþificã ºi dezvoltare tehnologicã
Ocrotirea sãnãtãþii, asistenþã socialã ºi culturã fizicã
Finanþe, credite, asigurãri
Administraþie

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

din care:
Bãrbaþi Femei
54,8
45,2
57,9
42,1
86,4
13,6
43,6
56,4
76,8
23,2
88,1
11,9
46,6
53,4
37,5
62,5
60,1
32,4
56,0
24,6
39,1
58,7

39,9
67,6
44,0
75,4
60,9
41,3

Sursa: Balanþa resurselor de muncã la 1 ianuarie 1990, Comisia Naþionalã pentru
Statisticã, p. 6.
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Premisa favorabilã la care m-am referit anterior constã în faptul cã
proporþia apreciabilã pe care femeile o deþin în populaþia ocupatã din
industrie ºi construcþii poate sã se transforme într-un suport al reorientãrii
rapide a cererii de forþã de muncã feminine spre sectorul servicii. Aceasta
presupune, printre altele, promovarea rapidã, în principal în industria textilã
ºi cea a confecþiilor, a unor tehnici ºi tehnologii care sã antreneze
consumuri minime posibile de forþã de muncã.

3.3. Capacitatea de absorbþie a forþei de muncã
3.3.1. Estimarea cererii de forþã de muncã – aºa cum arãtam în
deschiderea studiului nostru – nu constituie un scop în sine; pe de altã
parte, se dovedeºte o întreprindere anevoioasã, cererea de forþã de muncã
fiind rezultanta unui mare numãr de factori de naturã diferitã. Sensul ºi
intensitatea acþiunii acestora asupra cererii variazã sensibil atât în profil de
ramurã ºi subramurã, cât ºi în cel al meseriilor ºi profesiilor. În esenþã,
cererea de lucrãtori la un moment dat este în funcþie de gama de produse ºi
servicii necesare consumului, de tehnica ºi tehnologia folositã, de forma de
organizare a producþiei ºi muncii ºi, nu în ultimul rând, de volumul ºi
calitatea resurselor naturale ºi material-financiare disponibile.
Pentru o prognozã agregatã la scara economiei naþionale a cererii de
forþã de muncã sunt indispensabile o multitudine de date ºi informaþii
precise pentru fiecare segment parþial al cererii de lucrãtori. Evident, în
coreºaþie cu prognoza cererii însãºi de produse ºi servicii, precum ºi cu cea
de naturã tehnologicã.
Deoarece sistemul nostru economic se aflã la începutul drumului de
transformare fundamentalã a structurilor sale, în primul rând, în sensul
dezetatizãrii ºi demonopolizãrii, al privatizãrii, restructurãrii ºi
retehnologizãrii, perspectiva în domeniul cererii de forþã de muncã este încã
foarte dificil de evaluat, are un pronunþat caracter de incertitudine.
3.3.2. Indiferent de nivelul de agregare la care ne situãm, capacitatea
de a absorbi un anumit volum din oferta de forþã de muncã este dependentã
de trei factori (procese) deosebit de importanþi ºi anume: a) ieºirile din
activitate datorate fie pensionãrilor, fie altor cauze, inclusiv prin emigrare,
care conduc la pãrãsirea temporarã sau definitivã a spaþiului economic de
cãtre un numãr mai mare sau mai mic de persoane; b) volumul ºi structura
investiþiilor totale, în profil de ramurã ºi subramurã, pe destinaþii, respectiv
pentru crearea de noi locuri de muncã sau pentru modernizarea celor
existente, de atragere sau, dimpotrivã, de eliminare a forþei de muncã; c)
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modificãrile survenite din motive obiective sau (ºi) subiective la nivelul
diferitelor meserii ºi profesii ºi care se materializeazã printr-o restructurare
directã, impresionantã a cererii de forþã de muncã. Acest din urmã proces
are o intensitate deosebitã în perioada de tranziþie, în care se îmbinã
efectele restructurãrii cu cele ale progresului tehnologic ºi ale eficientizãrii.
Din raþiuni de informaþie statisticã, ne vom ocupa deocamdatã doar de
“contribuþia” ieºirilor din activitate la formarea ºi evoluþia cererii de înlocuire
a forþei de muncã.
În vederea determinãrii ieºirilor prin pensionare ºi din alte
considerente, inclusiv prin pierderi naturale, ar fi fost de maximã utilitate
datele provenite din efectuarea unui recensãmânt general ºi complet al
populaþiei ocupate. Dar, aºa cum acesta se preliminã a se efectua de abia
în anul 1992, vom lua în considerare o serie de informaþii mai puþin precise
– datoritã atât anului de referinþã, cât ºi modului de prezentare statisticã
insuficient de detaliat.
În ceea ce priveºte nivelul cererii de înlocuire simplã a persoanelor
care ies din activitate prin pensionare pentru limitã de vârstã ºi vechime, mam oprit la determinarea capacitãþii de absorbþie a muncitorilor care
reprezintã peste 57% din populaþia ocupatã pe ansamblul economiei,
considerând cã sistemul de pensionare în vigoare se menþine.
Numãrul muncitorilor care se vor putea pensiona se prezintã astfel:
între 125-130000 în 1990, din care bãrbaþi 80-85000: în anul 1991 circa
190-200000 de persoane, din care 125-130000 de bãrbaþi; în perioada
1992-1995 se disting douã intervale de timp cu trãsãturi specifice. Astfel, în
anii 1992 ºi 1993, pe fondul evoluþiei crescãtoare a virtualilor pensionari,
numãrul lor se va situa probabil la un nivel relativ constant de 300-320 de
persoane, din care 190-200000 de bãrbaþi ºi 110-120000 de femei.
Începând cu anul 1994 – care va marca nivelul cel mai înalt comparativ cu
toþi anii anteriori, nivel care se va menþine relativ constant pânã la sfârºitul
acestui secol-numãrul pensionarilor proveniþi din rândul muncitorilor este
posibil sã atingã anual 340-350000 de persoane, din care 215-220000 de
bãrbaþi ºi 125-130000 de femei.
Existã în aceste estimãri un risc de eroare, deoarece am presupus cã
pensionãrile între limitele de vârstã 55-57 de ani femei ºi 60-62 de ani
bãrbaþi au loc dupã modelul: întregul contingent care se înscrie în aceste
limite de vârstã solicitã pensionarea.
În tentativa de estimare a numãrului total de persoane ce urmeazã a
ieºi din viaþa activã ca urmare a pensionãrii este necesar sã þinem seama
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de proporþiile acestui fenomen ºi pentru alte categorii socioprofesionale, în
afarã de muncitori.
În ordine cantitativã, dupã muncitori urmeazã virtualii pensionari CAP.
În acest sens, numãrul cooperatorilor care au ieºit la pensie a fost de
65.457 persoane în 1988, 67568 persoane în 1989 ºi 52.451 persoane în
perioada ianuarie-august 1990. Pânã la sfârºitul anului 1990 ne putem
aºtepta la un numãr total de ieºiri la pensie de circa 62-65000 de persoane,
actualmente fiind înregistraþi în agriculturã circa 1,9 milioane de cooperatori.
Dacã volumul pensionãrilor se va menþine constant ºi în perioada
urmãtoare, aceasta va însemna cã între anii 1991-1995 numãrul
cooperatorilor pensionaþi se va situa între 620-650 de mii. Pe ansamblul
agriculturii, ieºirile din activitate prin pensionare pentru limitã de vârstã
estimez cã vor înregistra nivelurile totale de 420-450000 persoane în
perioada 1991-1995 ºi de circa 950-10.000 mii persoane pânã la sfârºitul
anului 2000, orizont de timp la care populaþia ocupatã în agriculturã va
putea deþine o proporþie de circa 14-16% din volumul total al ocupãrii în
România.
Numãrul persoanelor pensionate pentru limitã de vârstã din rândul
salariaþiilor de tip t.e.s.a. va putea pânã la sfârºitul anului 1990 sã fie de
circa 40-45 mii. La toate acestea se vor adãuga probabil încã 60-65 mii de
lucrãtori ieºiþi din activitate prin pierderea capacitãþii de muncã º.a.
În concluzie, estimãm o mãrime a cererii simple de înlocuire a forþei
de muncã aflatã virtual în starea de pensionare de aproximativ 380-400000
de persoane pentru anul 1990. Pentru perioadele 1991-1995 ºi 1996-2000
este probabil ca datele sã arate astfel: 2,2-2,4 milioane, respectiv 2,0-2,1
milioane persoane, iar în contextul menþinerii sistemului de pensionare
anticipatã – de 2,5-2,7 milioane, respectiv 2,3-2,4 milioane persoane.
3.3.3. Voi încheia aici capitolul cu privire la cererea de forþã de
muncã, nu înainte de a face menþiunea cã în etapa imediat viitoare a
cercetãrii vom încerca sã evaluãm mai exact capacitatea de absorbþie a
lucrãtorilor, atât din punct de vedere macroagregat, cât ºi pe diferitele sale
segmente de ocupare, în principal în structura formelor de proprietate a
cãror sens ºi intensitate de schimbare astãzi de abia se întrezãresc. De
asemenea, vom pune un accent deosebit pe cererea de forþã de muncã în
servicii, sector a cãrui posibilitate de ocupare, deºi mare, este departe de a
fi nelimitatã, ea fiind, între altele, puternic condiþionatã de puterea de
cumpãrare ºi de echiparea tehnologicã a acestui sector.
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Note ºi referinþe bibliografice
1) Dacã þinem cont de termenii avansaþi pânã acum, transpare ºi o modalitate
alternativã de tratare a cererii pe piaþa forþei de muncã. Pornind de la
existenþa unor locuri de muncã disponibile din diferite motive, cererea poate
fi abordatã din punctul de vedere al persoanelor care solicitã un loc de
muncã remunerat. În consecinþã, oferta este expresia comportamentului
antreprenorial.
În acest capitol ne vom situa pe poziþia cererii sub forme necesarului de
lucrãtori pentru sistemul economic.
2) Cu peste 90 de ani în urmã, economistul britanic Alfred Marshall arãta cã
pentru forþa de muncã cererea este derivatã, respectiv ea depinde de 4 mari
factori ºi anume: a) factorul de producþie esenþial pentru producerea unei
mãrfi; b) elasticitatea cererii pentru un produs sau serviciu; c) ponderea
salariilor în costurile de producþie; d) elasticitatea ofertei de alþi factori de
producþie decât forþa de muncã. (Principles of Economics, London, Mac
Millan, 1947).
3) Roy B. Helfgott, Labor Economics, Random House, New York, 1980, p. 271272.
4) “Implicaþii economice ale reducerii sãptãmânii de lucru”, în Studii ºi cercetãri
economice, nr. 5/1990, Sectorul Economia Resurselor Umane, IEN.
5) Foster David, Innovation and Employment, Ed. Pergamon, Press, 1980.

CAPITOLUL IV. ECHILIBRUL ÎNTRE CEREREA
ªI OFERTA DE FORÞÃ DE MUNCÃ, ABORDÃRI
TEORETICO-METODOLOGICE ÎN PERSPECTIVA
TRANZIÞIEI LA ECONOMIA DE PIAÞÃ
Echilibrul ocupãrii forþei de muncã este o stare a unui segment sau
subsistem al echilibrului general al sistemului economic. Nu ne vom
propune sã facem ierarhizãri ale importanþei pe care o deþine un factor sau
altul al echilibrului în economie prin simplul fapt cã starea acestuia depinde
în ultimã instanþã, ca ºi în alte cazuri, de cea mai slabã verigã a sistemului.
Pentru a putea contura mai bine problematica deosebitã a echilibrului
ocupãrii forþei de muncã în contextul actual al economiei româneºti, apare
ca necesarã o incursiune conceptual-istoricã în teoria echilibrului economic.

4.1. Conceptul de echilibru economic ºi ocuparea
forþei de muncã
Conceptul de echilibru, utilizat mai întâi în mecanicã, în
termodinamicã sau în biologie, semnificã în general o stare anume a unui
sistem care, în absenþa unor perturbaþii externe, se poate menþine oricât;
este mai ales vorba de o rezultantã a compunerii unor forþe care temporar
nu se mai modificã.
4.1.1. Echilibrul economic este, din anumite puncte de vedere, o
problemã mult mai complexã comparativ cu mecanica sau termodinamica;
acesta nu se poate menþine prin simple operaþii aritmetice, prin adiþiunea
sau scãderea unor cantitãþi de factori materiali ºi nu se poate determina nici
prin metodele de cântãrire specifice balanþei cu douã talere.
În termenii generali expuºi anterior, prin echilibrul economic se poate
înþelege cel mai adesea acea stare a sistemului pe care niciun agent nu
este interesat în a o schimba cu mijloacele de care dispune; sau este o
stare pe care fiecare agent economic o considerã mulþumitoare; sau, în fine,
este o stare care sub acþiunea factorilor interni ºi externi rãmâne invariabilã,
în repaus. Putem afirma cã repausul este o formã a miºcãrii, un moment
esenþial al acesteia.
Conceptul de echilibru este asemãnat ºi definit ºi prin homeostazã; un
sistem în homeostazã sau homeostatic este, cu alte cuvinte, imobil. Dar
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sisteme economice imobile pot oare exista? Economia apare ca un
organism viu, ca un sistem adaptiv, în continuã miºcare; homeostaza în
condiþiile pieþei este practic imposibilã, iar “stabilitatea planificatã”, aºa cum
a demonstrat-o practica, poate sã constituie la un moment dat cea mai
sigurã stare de instabilitate.
În consecinþã, atât economia de piaþã, cât ºi cea planificatã – cel puþin
pânã în prezent – s-au manifestat ca sisteme antihomeostatice.
Fãrã a avansa prea multe din concluziile pe care intenþionãm sã le
reþinem, nu ne putem abþine însã în a enunþa cã de fapt a vorbi de echilibru
în economie, inclusiv în ocuparea forþei de muncã înseamnã practic a
analiza factorii ºi cauzele care determinã dezechilibrul economic ºi entropia.
Dacã vom analiza succint postulatele ºi axiomele convergente teoriei
echilibrului economic, vom gãsi argumente ce vin în sprijinul afirmaþiilor
anterioare. Teoretic ºi practic însã, nimeni nu recunoaºte cã se ocupã de
cunoaºterea ºi teoretizarea legilor dezechilibrului economic.
Primul model matematic al echilibrului economic general îi aparþine lui
Walras ºi a fost elaborat la sfârºitul secolului trecut; dupã acesta,
preocupãrile s-au accentuat ºi au intrat în sfera “economiei matematice” ai
cãrei exponenþi de frunte au fost, între alþii, ºi Arrow ºi Debreu.
Experienþa economicã ante ºi postwalrasianã au oferit ºi oferã
suficiente motive pentru ca numeroºi autori sã susþinã pe bunã dreptate cã
teoria echilibrului general nu este decât o construcþie logicã idealã, utopicã,
fãrã o legãturã imediatã cu practica (1).
Premisele de la care au pornit întemeietorii acestei teorii sunt - pentru
orice om de bun simþ, care nu este neapãrat economist – cel mai adesea
inoperante:
− toate variabilele economice sunt staþionare, ele rãmân
nemodificate, se referã la un moment dat, fãrã a considera
antecedentele ºi consecinþele ulterioare;
− se bazeazã pe o constanþã organizaþionalã a sistemului economic
(numãrul ºi compoziþia organizaþiilor nu se modificã în timp);
− sistemul economic se compune exclusiv din producãtori ºi
consumatori;
− numãrul produselor nu se modificã în timp;
− cererea ºi oferta coincid atât la producãtor, cât ºi la consumator iar
preþurile nu le influenþeazã;
− randamentul factorilor este constant ºi deci nu se schimbã nici
ratele de substituþie;
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− profitul producãtorului ºi utilitatea consumatorului sunt maxime;
− preferinþele nu se modificã;
− producãtorului îi este indiferent unde ajung produsele, iar pe
consumator nu-l intereseazã de unde îºi procurã cele necesare;
− preþurile sunt mereu aceleaºi etc.
Dacã am încerca sã aplicãm asemenea premise pentru a elabora
modelul de echilibru al economiei româneºti – ºi cu atât mai mult cel al
ocupãrii forþei de muncã – pentru perioada de tranziþie este cât se poate de
clar cã am realiza numai un model – exerciþiu didactic pe care orice
destinatar – fie el chiar ºi numai elev sau student – nu-l poate accepta, cu
toate cã oferã anumite informaþii utile însã pentru schimbare ºi nu pentru
stabilitate.
Economia este privitã prin respectivele premise ca o “artã purã”, iar
teoria economicã apare ca artã pentru artã. Este drept cã scopul artei este
de a sugera fiecãruia altceva.
Orice teorie este construitã pe un numãr de concepte, categorii,
factori, principii ºi premise cheie; cea a echilibrului general vehiculeazã
noþiuni cum sunt: preferinþe, utilitate, optim, cerere, ofertã, preþ, profit ºi,
evident, echilibru. Echilibrul devine o rezultantã dependentã de miºcarea
unor forþe ce acþioneazã pro ºi contra unei anumite stãri a fiecãrei din
categoriile menþionate.
Ceea ce trebuie sã nu pierdem din vedere este ºi faptul cã noþiunile
folosite de teoria echilibrului sunt fiecare la rândul lor veritabile procese ºi
sisteme ce conþin o încrengãturã de forþe ºi variabile care reacþioneazã în
sensuri convergente sau divergente cu viteze ºi intensitãþi diferite. În cea
mai mare parte aceste categorii-factori sunt definite vag, iar economia nu
are încã instrumente potrivite de a le mãsura. Efectele singulare ºi mai ales
cele de interacþiune sistemicã sunt greu de cuantificat ºi considerat ca
stare.
Dintre conceptele enunþate, în jurul echilibrului se utilizeazã ºi
conteazã cel mai adesea categoriile “cerere”, “ofertã”, “preþ” ºi “optim”. Ca
sisteme economice de realizare ºi menþinere a echilibrului economic în
perioada modernã s-au conturat douã: cel al echilibrului prin jocul liber al
forþelor pieþei – economia de piaþã – ºi echilibrul prin planificare centralizatã.
În ambele alternative teoria economicã avansatã ca preocupare ºi
rezultantã ºi aºa-zisul echilibru optim. Optimul este însã privit static, mai
ales, deºi în ultimul timp ºi-a fãcut apariþia ºi conceptul de echilibru dinamic.
Un echilibru optim în sens paretian defineºte o stare a economiei cãreia nu i
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se poate opune alta care sã satisfacã în aceeaºi mãsurã toþi consumatorii
sau agenþii economici; în aceastã accepþiune este valabilã ºi axioma dupã
care, în condiþiile optimului paretian orice încercare de a ameliora situaþia
unui agent economic faþã de o stare anume de echilibru se face prin
înrãutãþirea situaþiei altuia sau altora (fapt cu atât mai valabil în condiþiile
penuriei de resurse).
Ceea ce ar fi necesar sã mai menþionãm este ºi enunþul lui Norbert
Wiener dupã care o stare de echilibru nu este neapãrat optimã tot astfel
cum nu tot ce este optim ar fi ºi echilibrat. Cel mai adesea în economie
echilibrul sau dezechilibrul se reduc în final la raportul cerere-ofertã; dacã
cererea este egalã cu oferta sau dacã cererea depãºeºte puþin oferta, se
spune cã existã echilibru. Rãmânând numai la cei doi termeni ai ecuaþiei
echilibrului economic, nu putem sã nu-i dãm dreptate lui Samuelson care cu
ironie în motto-ul de la cap. 20 al Economica-ului reþinem: “... chiar ºi un
papagal poate deveni un economist instruit. Pentru aceasta trebuie sã ºtie
doar douã cuvinte: ofertã ºi cerere” (2).
În acest moment al demersului nostru am ajuns sã deviem inevitabil
de la enunþul unei probleme de fond a economiei, poate cea mai complexã
ºi mai greu de soluþionat, la cãile de rezolvare a acesteia. Dificultãþile
practice enorme pe care le-a provocat ºi le provoacã situarea ºi menþinerea
continuã a unei economii - privitã în toatã complexitatea subsistemelor sale
– în zona unui echilibru dezirabil sau în cea a unor dezechilibre minime sub
aspectul consecinþelor sociale pe care le genereazã determinã guvernanþii,
economiºtii – chiar de marcã – ziariºtii, juriºtii, politologii, demografii,
sociologii, psihologii, ecologiºtii, tehnicienii ºi chiar biologii sã devieze în
dispute cu tentã mai ales ideologicã în jurul unor metode ºi politici de
soluþionare a uneia sau alteia dintre laturile dezvoltãrii social-economice
actuale. ªtiinþa economicã a fost ºi este însã permanent deficitarã în
domeniul mãsurãrii, cuantificãrii ºi exprimãrii exacte a dimensiunii multora
din fenomenele ºi categoriile sale, inclusiv în ceea ce priveºte nevoia ºi
posibilitatea experimentului ºi a experimentãrii (ºi poate chiar din acest
motiv). Infuzia de matematicã prin apariþia econometriei nu pare sã poatã
rãspunde încã la nevoile impuse de evoluþia unor factori care în permanenþã
au o esenþã dualã, interdisciplinarã ºi la care de cele mai multe ori
modificarea raportului cantitate/calitate oferã efecte imprevizibil de invers
proporþionale, situate cu totul ºi cu totul în alte zone decât cele aºteptate.
Tocmai din aceste motive în ultima jumãtate de secol o mare parte a
capacitãþii de dialog ºi creaþie a economiºtilor a fost consumatã ºi absorbitã
de raportul plan-piaþã.
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Acest raport a fost falsificat ºi artificializat de multe ori din punct de
vedere ºtiinþific, întru-cât el este un recurs al luptei între cel puþin trei
orientãri politice de guvernare a economiei: liberalã, conservatoare ºi
socialistã (est-europeanã) cu variante clasice ºi neoclasice ale acestora.
Practic în nicio altã ºtiinþã (fizicã, biologie, matematicã, mecanicã etc.)
adevãrul ºtiinþific metodele de lucru, legile, postulatele ºi axiomele nu s-au
elaborat ºi nu se elaboreazã sau verificã prin prisma unor interese
partizane, aºa cum în mod greºit se întâmplã adesea în economie. De
multe ori tocmai pentru a scãpa de asemenea dispute economiºtii s-au
simþit nevoiþi sã facã incursiuni în matematicã sau ºtiinþele naturii, recurgând
la construcþii mai mult sau mai puþin practice ºi mai mult sau mai puþin
realiste sau idealist-utopice. Nu trebuie însã uitat cã economia este în
primul rând ca un ghem de sârmã ghimpatã al intereselor individuale sau
ale unor grupuri sociale mai mari sau mai mici; atâta timp cât se va menþine
inegalitatea natural-biologicã a oamenilor ca ºi diferenþele ºi inegalitãþile
economice între þãri, zone, teritorii ºi subiecþi este greu de acceptat evitarea
sau negarea teoriei interesului în ºtiinþa economicã ºi probabil ºi din acest
motiv este imposibil sau extrem de dificil de realizat un echilibru global sau
pe subsisteme. Aceastã tezã este cu atât mai valabilã cu cât economia este
o ºtiinþã socialã ce opereazã cu categorii conturate statistic, cu medii ºi
fenomene de masã, iar interdependenþele în interiorul economiilor naþionale
ºi mondiale se accentueazã permanent.
Chiar în aceste condiþii ºi mai ales pentru cã echilibrul ocupãrii forþei
de muncã este o ecuaþie în primul rând de interes social ºi naþional,
macroeconomicã, nu putem sã evitãm problematica metodelor ºi a
instrumentelor de reglare.
Pentru aceasta s-ar cere definit mai întâi conþinutul conceptului de
ocupare deplinã a forþei de muncã ºi mai ales a celui de echilibru al
ocupãrii.
4.1.2. Noþiunile de ocupare ºi ocupare deplinã sunt relativ noi în sfera
categoriilor echilibrului economic. Pânã la Keines se utiliza mai ales
termenul de “mânã de lucru” ºi acest factor nu fãcea obiectul unor abordãri
în contextul echilibrului macrosocial; conceptul de ocupare deplinã a fost
introdus de Betveridge în condiþiile specifice ultimului rãzboi mondial,
ulterior fiind preluat tot mai insistent atât în est cât ºi în vest, inclusiv cu
tentã ideologicã. Conþinutul acestuia este încã ºi astãzi vag ºi chiar
imperfect; cel mai adesea autorii, teoria ºi practica, se referã numai la cei ce
cautã un loc de muncã ºi lasã la o parte problemele adaptãrii la cerinþele
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locurilor de muncã existente. Într-o economie se vor gãsi permanent oameni
în urmãtoarele situaþii: cei ce doresc o activitate remuneratã ºi pot sã o
îndeplineascã având capacitatea fizicã ºi intelectualã necesarã; cei ce
doresc un loc de muncã remunerat dar nu au fie capacitatea fizicã, fie
intelectualã necesare a rãspunde unor nevoi ale societãþii sau dorinþelor
acestora; cei ce posedã capacitãþi dar nu doresc (încã) sã gãseascã un loc
de muncã; cei ce consumã dar nu au încã venituri proprii ºi care se
pregãtesc pentru viaþa activã; cei ce au capacitate de muncã dar nu
participã la muncã ºi consumã din venitul oferit de sistemele de asistenþã
socialã (ºomeri), aºteptând un loc de muncã; cei ce consumã un venit
rezultat în urma muncii anterioare (pensionari etc.).
În general, cu toþii doresc sã consume produse pe care societatea nu
le poate obþine numai prin muncã ºi consum de alte resurse. Pentru a
consuma permanent se cer venituri permanente. Echilibrul între masa de
muncã, masa de bunuri ºi venituri, privit ºi ca fluxuri în timp ºi spaþiu ºi
evident în structurã, este o cheie a economiei ce se cere permanent
ajustatã la variate efecte de închidere ºi blocare.
Echilibrul între munca necesarã în societate ºi venituri se face nu
numai prin preþurile de consum prin creºterea sau micºorarea acestora,
întru-cât în acest caz consumul fizic nu ar evolua sensibil; este necesarã
mai ales creºterea permanentã a cantitãþii ºi calitãþii muncii ºi respectiv
producþiei în termeni fizici, ca veritabile pârghii de echilibru o societate care
ar urmãri numai echilibrul prin valori-preþuri ºi salarii, probabil cã s-ar
confrunta permanent cu dezechilibre, cu presiuni ºi penurie, chiar dacã
numãrul locurilor de muncã ale societãþii depinde de mãrimea veniturilor ºi
modul în care se utilizizeazã acestea (numãrul locurilor de muncã este, în
relaþie inversã cu salariile). Ajustarea care intervine prin valori este
imperfectã; ar fi necesar un hazard extraordinar pentru a se asigura o
coincidenþã generalã între cererea ºi oferta fizicã ºi valoricã de produse, dar
ºi o cãutare permanentã a unui loc mai bine remunerat ºi cu activitate mai
uºor de executat.
Mãrfurile sunt supuse mai mult pieþei ºi legilor acesteia, comparativ cu
munca ºi salariile, iar rezultatul neajustãrilor îi afecteazã pe cei ce cautã
anumite ocupaþii. S-ar cere pentru contracarare un stoc de locuri de muncã
pentru a se ajusta perfect cererea ºi oferta; dar locurile de muncã nu sunt
egale din punct de vedere al condiþiilor de muncã ºi al remuneraþiei, fapt
care face ca poziþia de echilibru sã ducã la un stoc de forþã de muncã ce nu
are de lucru (ºomaj). În genere, orice stoc, fie el de produse, de bani, de
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resurse sau de “muncã” (de oameni calificaþi apþi ºi dispuºi sã munceascã)
este un cost pentru societatea, dar consecinþele sunt în fiecare caz altele.
Ca o concluzie, însã, ocuparea deplinã este de fapt concomitent o
situaþie de dezechilibru sau echilibru precar.
4.1.3. În ansamblul problematicii pe care o ridicã metodele de reglare
a echilibrului dintre cererea ºi oferta de forþã de muncã, locul principal îl
deþin cele douã alternative: piaþa ºi planul.
Pentru a ne pronunþa asupra rolului “miraculos” pe care îl poate avea
una sau alta dintre cele douã alternative în încercarea de a minimiza
echilibrul dintre cererea ºi oferta forþei de muncã sau între nevoi ºi resurse
(în termeni de planificare) este necesar sã explicãm mai pe larg sau sã
descifrãm cei doi termeni ai ecuaþiei.
Starea de echilibru sau corespondenþa între un termen ºi altul al
raportului cerere-ofertã ar presupune sã se rãspundã la un minim de
cerinþe:
− toþi oamenii dornici sã câºtige ºi sã munceascã din ce în ce mai
mult, sã aibe aceastã posibilitate;
− toþi oamenii sã efectueze munca pe care o doresc ºi sã
munceascã cât vor ºi cât le este necesar;
− toþi oamenii sã efectueze munca pe care le-o cere societatea ºi sã
munceascã numai atât cât o cer interesele societãþii (respectiv ale
pieþii);
− timpul individual afectat muncii sã se micºoreze ºi sã creascã
timpul liber;
− veniturile pentru timpul de muncã prestat sã fie din ce în ce mai
mari sau, oricum, sã nu scadã în termeni reali;
− timpul unitar pentru un produs oarecare sã se reducã mai rapid
decât ar creºte costul salarial;
− sã nu aibã nimeni posibilitatea obþinerii veniturilor fãrã muncã (cu
excepþia titlurilor de proprietate ºi a veniturilor provenite din
moºtenire);
− în permanenþã cei ce ies din activitate din motive de vârstã,
personale sau cauze naturale sã fie oricând înlocuiþi automat de
indivizi pregãtiþi care sã dea acelaºi randament în muncã etc.
Simpla lecturã a acestor condiþii – la care se mai pot adãuga altele
demonstreazã cã relaþia cerere-ofertã, între care se intercaleazã
ca instrument de echilibru salariul – aºa cum este ea tratatã de
adepþii teoriei pieþei, ca ºi echilibrul dintre nevoi ºi resurse realizat
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prin calcule aritmetice de plan rãmân uneori abstracþiuni teoretice
greu de acceptat din punct de vedere practic.
Cu privire la echilibrul cerere-ofertã realizat prin teoria pieþei muncii.
Punctul de pornire îl constituie afirmaþia lui Adam Smith, dupã care piaþa
este regulatorul diviziunii muncii. Un asemenea enunþ este valabil numai
parþial într-o perioadã iniþialã a conturãrii unui sistem economic ºi numai
pentru anumite munci ºi produse. Multe pãrþi din timpul total de muncã al
unei societãþi nu se mai distribuie astãzi dupã criterii de piaþã, de cerere ºi
ofertã prin simplul fapt cã ele produc servicii cu caracter social general, iar
inerþia sistemului este mare.
Piaþa muncii este cea mai imperfectã dintre pieþe; cumuleazã toate
defecþiunile sistemului economic, toate distorsiunile celorlalte pieþe.
În general, pieþele acestui sfârºit de secol sunt impure ºi imperfecte...
Ele sunt influenþate de cãtre puterile publice; niciun economist competent nu
poate nega aceasta (3).
Teoria pieþei libere, “în condiþii de concurenþã perfectã”, este cel puþin
pentru forþa de muncã greu de acceptat; este cantonatã mai ales la un nivel
inferior, microeconomic; echilibrul bazat pe piaþã este similar cu ochelarii
destinaþi combaterii miopiei; informaþia exclusivã a economiei de piaþã este
preþul; piaþa presupune fluxuri monetare, fenomenele de pe piaþa muncii nu
se pot mãsura ºi regla exclusiv prin preþuri, prin salarii, în unitãþi monetare;
piaþa presupune concurenþã perfectã, ori “a interpreta lumea contemporanã
în termeni de concurenþã perfectã constituie o sfidare a spiritului ºtiinþific”
(4) (subl. F.P.); teoria pieþei perfecte este valabilã pentru un caz pur ideal
(5); piaþa merge pe informaþii orizontale, directe, reale, simultane, greu de
obþinut rapid pentru forþa de muncã; genereazã oscilaþii mari la variabilele
cu care opereazã; oferta pe piaþa produselor de consum sau a bunurilor de
capital este mai puþin atomizatã în raport cu cererea (sunt mai puþini
producãtori, respectiv firme, decât consumatori), în timp ce la forþa de
muncã situaþia este inversã, oferta este mult mai atomizatã; o economie ºi o
piaþã cu un singur sistem de reglare (preþ sau salarii) nu poate funcþiona
fãrã blocaje; se cer mai multe sisteme de reglare ºi mai multe relee de
semnalizare; o piaþã nu va funcþiona corect din punct de vedere al
echilibrului ºi al economiei pure dacã nu existã permanent un stoc de bunuri
de capital, de bani, de bunuri de consum; stocul de forþã de muncã necesar
funcþionãrii “echilibrate” a pieþei muncii înseamnã de fapt ºomaj; lipsa
stocului poate fi rezolvatã la bunurile materiale prin regimul de bursã ºi
licitaþie; în cazul forþei de muncã o asemenea metodã ar însemna un
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neosclavagism mascat; oferta de forþã de muncã este radical diferitã de
oferta de bunuri materiale “ciclul de fabricaþie” a forþei de muncã, formarea
“produsului om apt ºi pregãtit de muncã” are o duratã mult mai mare în
raport cu orice alt bun material (18-24 ani); oferta de forþã de muncã este
rezultatul unui proces demoeconomic, natural iar cererea este formulatã în
termeni exacþi, economici.
În ce priveºte echilibrul pretins prin plan, ca ºi în cazul pieþei, nu se
poate proceda la încadrarea întregii vieþi economico-sociale în construcþii
teoretice ºi practice rigide ce oferã soluþii ºi tratamente unice valabile pentru
orice boalã ºi orice pacient; problemele ocupãrii forþei de muncã, ale
acceptãrii necesarului în diferite structuri nu pot fi rezolvate repetând la
infinit soluþii din fizicã, chimie, mecanicã, termodinamicã sau mecanica
fluidelor. În general, o teorie economicã greºitã sau fãrã finalitate practicã
nu produce neapãrat reacþii ºi (sau) alte teorii economice corecte ºi valabile
în orice condiþii. Experienþa demonstreazã chiar contrariul: o teorie
economicã greºitã, rigidã, sterilã, ruptã de realitate naºte alte produse la fel
de eronate.
Aºa de pildã, fãrã a nega sporul de cunoaºtere pe care fiecare curent
economic îl aduce la valorile unanim recunoscute, putem spune cã
marginalismul a fost o replicã la ºcoala clasicã englezã ºi la marxism tot
astfel cum teoria planificãrii a înflorit ºi a fost o reacþie la greºelile ºi
sterilitatea pieþei. Ulterior, exacerbarea pânã la absurd a centralismului în
planificarea de tip est-european a condus la reapariþia teoriilor pieþei, naive,
deocamdatã în respectivele þãri.
Tot astfel, teoria echilibrului general a fost o încercare sofisticatã de a
rãspunde dezechilibrelor, evident fãrã succes. Dezvoltarea în spiralã a
ºtiinþei economice este întrucâtva impusã ºi urmãreºte puterea ºi
guvernarea în economie; permanent se succed concepþii ºi teorii ce þin de
conservatorism, liberalism, socialism cu variante paleo ºi neo ale acestora.
În plus, de multe ori teoriile economice sau confundat ºi se confundã cu
teoria deciziilor; nu înseamnã neapãrat cã totdeauna dacã deciziile au fost
proaste teoria economicã nu este bunã. Atât teoriile pieþei, cât ºi cele ale
planificãrii nu este necesar sã se cramponeze de scheme fixe ºi sã joace
rolul unei locomotive care poartã niºte vagoane ce nu pot sã meargã decât
în direcþia oferitã de calea feratã.
Încercând sã contracareze cantonarea exclusiv la firmã a concepþiei
de piaþã, teoria “planificãrii perfecte” a exagerat preocuparea pentru un nivel
ºi un echilibru macroeconomic. Se susþine adesea cã planificarea ar fi mai
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obiectivã ca piaþa întrucât are în vedere interese mai largi, în timp ce piaþa
ar avea ca obiect tranzacþii imediate ºi interese înguste în timp ce piaþa
utilizeazã informaþii orizontale, planificarea centralizatã se bazeazã pe
informaþii verticale; planificarea nu permite oscilaþii mari ale variabilelor ºi, în
ultimã instanþã, acestea sunt limitate numai în sensul creºterii unora ºi
scãderii altora, fiind în esenþã rigidã; dacã piaþa realizeazã un echilibru
miop, micro, planul este presbit; miopia este o boalã specificã tinereþii
economiei, iar presbitismul este specific bãtrâneþii acesteia, etc.
În fond, adevãrul despre cele douã sisteme ºi mecanisme ºi reglare
este ca întotdeauna undeva la mijloc. Apare într-un fel normal ca o
economie ce funcþioneazã pe baza proprietãþii particulare sã-ºi regleze
aproape exclusiv evoluþia la nivelul firmei în timp ce proprietatea de tip
colectivist – statist sã fie urmãritã de la centru. În orice economie modernã
problema echilibrului economic se cere sã fie urmãritã concomitent ºi de la
centru ºi de la firmã. De fapt piaþa ºi planul nu sunt opuse, ci apar ca douã
sisteme de reglare complementare; capitalismul a fãcut exces de planificare
la firmã, iar socialismul a exacerbat-o la nivel macroeconomic; problema
inexistenþei planului în capitalism este tot la fel de falsã ca cea a lipsei pieþei
în socialism; fiecare sistem a mers pe câte o iluzie: “piaþa rezolvã toate
problemele echilibrului (prin dezechilibre permanente)”; “planul rezolvã toate
problemele echilibrului (prin balanþe ºi relaþii de echilibru)”; proporþia dintre
proprietatea privatã ºi cea publicã a fost înþeleasã ca esenþã a sferei pieþei
ºi respectiv planului.
Cu toate acestea, este evident cã lipsa cvasigeneralã ºi de duratã a
ofertei solicitã o planificare, iar excedentul acesteia cere piaþã. Logica
economicã a planificãrii este ºi ar trebuit sã fie piaþa, iar logica economicã a
pieþei s-ar cuveni sã fie planul (Fr. Perroux).
Resorturile fundamentale ale creºterii ºi echilibrului economic sunt: a
munci, a inova, a economisi ºi a investi; toate au nevoie de o politicã
coerentã pentru a se manifesta, de decizii logice pe care nu le poate
conduce exclusiv piaþa sau planul, ci ambele prin mecanismele specifice
intim corelate.
Integrarea pieþei în plan ºi a planificãrii în mecanismele de piaþã este
în genere necesarã în teoria economicã, în cãutãrile echilibrului economic ºi
mai ales în cazul echilibrului ocupãrii forþei de muncã.
4.1.4. Echilibrul ocupãrii nu poate fi judecat numai prin teoriile clasice,
prin marginalism, keinesism, prin bahaviorism, ci acestea se cer integrate ºi
regândite în contextul evoluþiilor actuale. Ocuparea forþei de muncã este
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concomitent o problemã economicã, socialã, psihologicã etc.; reformarea
sistemului economic anterior din România este în mare mãsurã dependentã
de comportamentul masei umane care nu poate trece rapid dintr-o stare în
alta, dintr-o economie centralizatã, la care necunoscutele ºi riscurile erau –
ca ºi veniturile – minime, la o muncã bazatã în cea mai mare parte pe libera
iniþiativã ºi pe concurenþã; ambele trãsãturi ale economiei de piaþã au fost
valabile în evoluþia istoricã, ele nesolicitând iniþial fonduri mari. Astãzi cele
douã caracteristici cer fonduri însemnate ºi flexibilitate, nu se mai pot
dezvolta – datoritã programului tehnico-ºtiinþific ºi tehnologic actual aºa cum
au evoluat în epoca aburului. Fenomenele de respingere datorate altei
psihologii ºi lipsei de capital pot crea reacþii ca ºi efecte absolut
imprevizibile. În opinia noastrã orice renunþare bruscã ºi totalã la
supervizarea ºi subvenþionarea prin planuri realiste a unor fenomene
economice cu profunde implicaþii sociale este la fel de riscantã ca ºi
liberalizarea rapidã ºi radicalã a preþurilor ºi a modului de desfãºurare a
muncii. Cele douã tendinþe acþionând concomitent pot produce – într-o
economie în care cererea este enormã în raport cu oferta la marea masã a
bunurilor de consum – un haos economic ºi social fãrã egal în perioada
modernã a istoriei mondiale.
În situaþia de crizã profundã pe care o înregistreazã tot mai acut de la
o zi la alta economia româneascã intervenþia centrului, guvernarea strictã a
ofertei în raport cu nevoile stringente ºi statuarea unei veritabile ocupãri
depline – în sensul folosirii integrale a timpului de muncã plãtit în scopuri
productive – constituie o necesitate vitalã; nicio economie sau societate nu
a putut ieºi din crizã – care oricum nu au avut proporþiile crizei economiei
româneºti – prin liberul arbitru al pieþei ºi al indivizilor; în asemenea situaþii
intervenþia guvernului prin metode adecvate a apãrut mai necesarã ºi mai
beneficã decât orice mecanism economic.

4.2. Condiþii, factori ºi pârghii posibile de asigurare a stãrii
de echilibru în ocuparea forþei de muncã
În orice economie, cererea de produse, satisfacerea acesteia pornind
de la nevoile cele mai presante (“nevoi de care este absolutã nevoie”) spre
cele ce intrã în sfera dorinþelor (“nevoi de care încã nu este neapãratã
nevoie”) constituie scopul însuºi al fiecãrui individ, interesul oricãrui grup
sau al societãþii în ansamblu. Munca omeneascã dublatã de resursele
materiale ºi financiare, ca ºi de experienþa, îndemânarea ºi pregãtirea
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profesionalã a întregii colectivitãþi naþionale nu corespund niciodatã cu
nevoile, cu miºcarea cererii consideratã în toatã complexitatea sa
structuralã ºi structuratã. Dacã cele douã pãrþi ale ecuaþiei-ofertã ar rãmâne
un timp oarecare absolut egale, dacã cererea nu s-ar miºca continuu, dacã
toþi oamenii unei þãri ar ajunge la un moment dat sã fie pe deplin satisfãcuþi
în cele mai inimaginabile dintre dorinþele lor încât sã nu mai simptã nicio
nevoie s-ar ajunge la un echilibru perfect ºi chiar în ceea ce ar însemna
practic stagnare; în asemenea situaþie absurd de idealã nu ar mai avea
niciun sens sã se mai vorbeascã de creºterea economicã. O astfel de
ipotezã ar presupune între altele cã nimeni nu se mai naºte, nimeni nu
îmbãtrâneºte, nimeni nu moare; cu alte cuvinte, mediul natural ºi economic,
viaþa, factorul demografic, spaþiul ºi timpul s-ar opri în loc; totodatã,
resursele necesare producþiei bunurilor ar fi în cantitãþi ce nu se modificã
sub nicio formã, iar toate condiþiile de desfãºurare a muncii ºi a consumului
nu sunt supuse la nicio schimbare; natura însãºi s-ar opri, astfel încât ziua
ar fi permanent egalã cu noaptea pe întregul glob, temperaturile între zi ºi
noapte ar rãmâne constante sine die, anotimpurile nu ar exista prin nicio
variabilitate spaþialã ºi temporalã, precipitaþiile ar avea mereu aceeaºi
distribuþie pe întreg globul, vânturile ar prezenta acelaºi sens ºi aceleaºi
intensitãþi etc. O astfel de pace naturalã ºi un astfel de echilibrului ºi
stagnare a cererii sunt imposibile în universul din care face parte Pãmântul
ºi implicit în universul material, geografic, economic, fizic, chimic, biologie,
ecologic ºi uman specifice ºi mereu altele ale planetei pe care din zi în zi o
populãm cu o densitate tot mai mare. Tot astfel am putea sã argumentãm ºi
absurditatea, ºi imposibilitatea unei oferte rigide, mereu aceeaºi tipuri,
forme, utilitãþi ºi cantitãþi de bunuri.
În realitate, dezechilibrele permanente ºi mereu altele, cantonate la
alte produse dintre cerere ºi ofertã, dintre nevoi ºi resurse, dintre dorinþe ºi
posibilitãþile de îndeplinire, constituie motorul creºterii economice, sensul
logic ºi pragmatic al acestui concept ºi de altfel singurul suport al vieþii ºi al
muncii pe pãmânt.
În permanenþã oamenii de fapt, încearcã sã depunã un efort de
muncã din ce în ce mai mic pentru a realiza produse din ce în ce mai multe
ºi mai bune, încearcã zi de zi sã nu mai fie astãzi ºi mâine; asemenea
încercãri sunt continu supuse unei entropii tot mai înalte, prin care condiþiile
ce se înrãutãþesc par a domina, a merge implacabil cu un pas înaintea
nevoilor ºi posibilitãþilor naturii ºi economiei noastre. Dacã cerere-ofertã
este – aºa cum am arãtat – nu numai exclus, dar nici chiar dezirabil, fie ºi la
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un anume produs sau areal geografic, nu înseamnã cã o societate poate sã
accepte timp îndelungat mari presiuni ale cererii asupra ofertei la foarte
multe bunuri; cu atât mai mult n-ar fi economic justificate situaþiile în care
oferta depãºeºte cererea ºi în care rãmân cantitãþi de bunuri neutilizate.
Fãcând abstracþie de factorii externi, de posibilitãþile de export sau import
pentru a echilibra cererea ºi oferta la anumite produse – rãmânând deci
numai în cadrul naþional al economiei – putem sã ne întrebãm de ce în
anumite situaþii cererea este mai mare decât oferta iar în altele raportul este
invers?
4.2.1. Care sunt factorii fundamentali ce determinã dezechilibrele sau
echilibrele dintre cererea ºi oferta unor bunuri?
Pentru o anume populaþie, la un anumit grad de dezvoltare tehnicã,
tehnologicã, la un anumit nivel al cunoºtinþelor ºi în raport de resursele
naturale existente, de calitatea ºi cantitatea acestora, posibilitãþile de
satisfacere a cererii – privite în sensul cel mai larg ºi diversificat – sunt
direct dependente de munca omeneascã pe care respectiva societate o
depune structurat în diferite scopuri ºi de randamentul sau productivitatea
acesteia.
Asemenea afirmaþii pot fi combãtute ºi se cer adâncite sau nuanþate
pentru a nu rãmâne simple teze sau lozinci sterile. Aºa de pildã, este
evident cã nu se poate consuma, în medie, mai mult decât se produce nici
la nivel individual ºi nici la scarã socialã, deºi diferenþele în consumul
individual vor fi permanente; o astfel de alternativã, pentru a fi valabilã,
impune existenþa unor stocuri ºi oricum este limitatã la anumite bunuri ºi
într-un timp ºi spaþiu restrânse. Similar, în variate situaþii nu tot ceea ce s-a
produs este necesar sau nu corespunde solicitãrilor, nici din punct de
vedere cantitativ ºi nici calitativ. Ca tipoligie a unor dezechilibre între
cererea ºi oferta de bunuri materiale sau chiar spirituale se pot întâlni
diferite stãri: existã economii cu cereri saturate la marea majoritate a unor
produse ºi în care ºi cererea ºi oferta de muncã sunt bine echilibrate,
neexistând un volum însemnat al ºomajului; în asemenea stare se gãsesc o
serie de þãri dezvoltate; în unele cazuri în respectivele þãri nivelul înalt al
satisfacerii cererii de consum este dublat de existenþa unei oferte de muncã
nevalorificate. ªomajul reflectã, de regulã, concomitent atât o lipsã în
satisfacerea ofertei în satisfacerea ofertei de muncã, dar ºi consecinþa sa,
respectiv insatisfacþii, inegalitãþi ºi inechitãþi în acoperirea cererii pentru
anumite bunuri ºi la o parte a populaþiei; unele þãri sunt confruntate cu
neacoperirea unor cereri enorme din cele mai variate bunuri de consum
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esenþiale pentru cea mai mare parte a populaþiei, dar ºi – ceea ce apare
paradoxal – cu o manifestare însemnatã a unor fenomene de ºomaj etc. În
aceastã ultimã categorie de state intrã, fãrã îndoialã, cele din Europa
rãsãriteanã, inclusiv România. Pe bunã dreptate ne putem întreba cum se
poate ajunge într-o þarã care are ºi anumite resurse materiale ºi un nivel
relativ înalt de înzestrare cu capital sã nu fie satisfãcute nici cererile de
produse absolut vitale ºi nici cererea de muncã a unor oameni ce posedã
capacitãþi fizice ºi pregãtire profesionale necesare? De regulã, dacã cererea
de consum este mare ºi existã resurse de muncã ºi materiale
corespunzãtoare, oferta de forþã de muncã are tendinþa de a depãºi
solicitãrile. O asemenea economie tinde ca prin productivitate tot mai înaltã
sã ducã la diminuarea cererii de muncã ºi la apariþia ºomajului. Dacã
societatea nu poate satisface în totalitate cererea de bunuri, creºte cererea
de muncã ºi se reduce ºomajul. Evident cã asemenea procese ºi corelaþii
sunt mult mai complexe decât le descriem noi. Cert este cã între piaþa
bunurilor de consum, a bunurilor de capital, piaþa monetar-financiarã ºi piaþa
forþei de muncã sau piaþa muncii regulile jocului au adeseori sensuri inverse
ºi determinãri invers proporþionale. Logica economicã impune ca pentru o
unitate de cerere din bunurile primelor douã pieþe sã se foloseascã o parte
tot mai micã dintr-o unitate a ofertei de muncã.
Lãsând la o parte termenul uneori sumar-tezist, alteori exclusiv
ideologizat al literaturii economice axate pe problematica echilibrului forþei
de muncã – echilibru care este înþeles în sensul corespondenþei dintre
cererea ºi oferta de muncã, vom arãta cã una dintre “regulile de aur” ale
economiei, adesea invocatã ºi care evident este pe cât de dezirabilã, pe
atât de greu de realizat, este cea a compatibilitãþii dintre ocuparea deplinã ºi
folosirea eficientã a resurselor umane. Un asemenea enunþ relevã
imperativul cuplãrii ideale dintre economic ºi social ca o condiþie a existenþei
umane în democraþie ºi bunãstare.
Pentru a avansa cât de puþin pe termenul practicii social-economice ºi
a înþelege cât de complicate sunt problemele echilibrului dintre cererea ºi
oferta de produse – dintre cele mai diverse – ºi cererea ºi oferta de forþã de
muncã ºi pentru a descifra relaþiile inverse dintre cererea de produse, cea
de muncã ºi cea de bani pe de o parte ºi oferta din aceleaºi componente
ale creºterii economice, vom aduce în discuþie situaþia actualã a României.
Invocarea acestei experienþe practice care acumuleazã distorsiuni în
evoluþia cererii ºi ofertei, produse într-un interval îndelungat de timp, ne
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permite teoretizãri ºi generalizãri interesante în cãutarea regulilor jocului
factorilor de echilibru.
4.2.2. Actualmente în România se manifestã concomitent urmãtoarele
fenomen:
a) oferta de muncã, de forþã de muncã, depãºeºte cererea cu cifre
care oscileazã de la cca 120000 (evaluarea oferitã prin Raportul
premierului guvernului din 18 oct.1990) la aproximativ un milion
persoane; chiar dacã maximul este poate supraevaluat, sub
ocuparea populaþiei “ocupate” ºi mai ales tendinþele pentru anul
1991 par sã adevereascã aceastã cifrã;
b) cererea de produse înregistreazã la anumite bunuri cote
însemnate de neacoperire prin ofertã, fapt ce ar solicita înainte de
orice o cantitate de muncã suplimentarã; deºi existã o asemenea
cerere, munca depusã la nivelul întregii naþiuni, ca volum total
efectiv în ore, nu numai ca nu a crescut în 1990-1991, dar chiar sa diminuat sensibil, cu cca o cincime;
c) ca o rezultantã a dezechilibrelor acumulate ºi cumulate în timp în
funcþionarea mecanismelor de reglare, la începutul anului 1991,
populaþia deþinea o sumã de cca 342 mld. lei ce rãmân într-o
aºteptare, nu sunt utilizaþi, “nu au valoare”. Suma de 342 mld.
existentã la populaþie înseamnã: jumãtate din venitul naþional al
anului 1989 ºi probabil peste 70% din cel al anului 1990;
depãºeºte cu cca 47 mld. lei vol anual al desfacerilor de mãrfuri cu
amãnuntul de stat ºi cooperatist realizat în 1989; este mai mare cu
cca 45 miliarde lei decât întregul fond de salarii al personalului
muncitor pe anul 1989. Astfel judecatã, aceastã masã monetarã
reprezintã echivalentul unor salarii anuale nete pentru cca 8,6 mil.
persoane care ar primi cca 3300 lei în medie pe fiecare din cele 12
luni etc.;
d) deºi investiþiile sunt un factor esenþial al creºterii economice ºi al
ocupãrii, ele au scãzut la aproximativ jumãtate în raport cu ultimii
ani; scãderea este pusã pe seama lipsei de fonduri, de resurse
materiale ºi bãneºti, ca ºi pe imposibilitatea existenþei unei
orientãri rapide în raport cu cererea. Banii existenþi la populaþie ar
putea constitui o sursã de finanþare a unor investiþii, deºi sunt mai
degrabã un consum amânat. Aceastã masã monetarã, la preþurile
dinainte de 1 noiembrie 1990, ar putea acoperi, practic, volumul
investiþiilor efectuate anterior de cãtre stat pe aproape 2 ani, dar cu
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condiþia existenþei unei mase de resurse materiale care sã o
acopere.
În termeni materiali, o asemenea sumã ar reprezenta: 1,7 mil.
apartamente la preþul de 200 mii lei pe un apartament; 342 tone aur la preþul
de 1.000 lei pe un gram; peste 1,5 mil. autoturisme la preþul de 225 mii lei
pe bucatã; aproximativ 10% din valoarea fondurilor fixe ale economiei;
aproape 700 mii ha. teren la preþul de 500 mii lei pe un hectar; producþia
agricolã (globalã) pe timp de cca 1 an ºi jumãtate; milioane de frigidere
televizoare, garnituri de mobilã etc. dacã vom considera cã din salariu cei
ce muncesc ar acumula (evident în bani ºi acoperiþi în produse de folosinþã
relativ îndelungatã) cca 25% (rata acumulãrii pe economie a fost uneori
chiar mai înaltã), pentru un fond anual de salarii de 300 miliarde lei, timpul
necesar acoperirii sau constituirii sumei de 342 miliarde lei ar fi de peste 4,5
ani.
În fine, 342 miliarde de lei la o ratã de schimb de 150 lei dolarul ar
reprezenta aproape 2,3 miliarde dolari ce apar ca datorie internã ce s-ar
putea transforma oricând pentru echilibru în datorie externã pe care
România nu a acceptat-o luptând pentru a o asana ºi transferând-o practic
în interior.
ªi mai concret, banii existenþi la populaþie semnificã o datorie a
statului echivalentã cu mai mult de un an de muncã ºi respectiv de consum
(în preþurile anului 1989). În esenþã, banii ca echivalent al valorii prin preþuri
au ºi funcþia de a garanta consumul ºi de a stimula munca; dacã cineva
dispune de o masã de bani, într-o economie ce funcþioneazã prin
mecanisme corecte, poate fie sã-i consume prin produse, fie sã-i
investeascã în bunuri de capital cu scop productiv sau chiar în scopuri
neproductive, dar oricum ei sunt o bazã a cererii viitoare de bunuri ºi de
muncã. Dacã rãmân nefolosiþi conduc la o amânare sau chiar anulare a
muncii viitoare ºi respectiv al consumului.
Economia ºi legiile economice sunt implacabile ºi funcþioneazã
echilibrat sau nu prin paradoxuri aparente ºi mascate.
Intim legat de mecanismele cererii ºi ofertei de muncã ºi respectiv de
producþie, echilibrul economic a ajuns la un astfel de paradox cu care se
confruntã astãzi economia României:
a) pentru a realiza o corespondenþã între masa monetarã ºi
acoperirea ei cu produse, timp cel puþin un an ar fi necesar ca
populaþia þãrii noastre sã nu mai munceascã nicio orã ºi sã
consume bunuri de cca 342 miliarde lei, pe care statul ºi economia
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le datoreazã pentru o muncã depusã în decursul anilor ºi care nu a
fost acoperitã cu produse, etc.; cu alte cuvinte, fie cã munca
depusã a fost mai mare decât cererea economiei, fie nu a existat o
concordanþã între cererea ºi oferta de produse, fie, în fine, s-au
plãtit bani fãrã acoperire în produse, în rezultate;
b) reciproca acestui paradox este la fel de adevãratã; pentru a se
realiza o funcþionare echilibratã în termeni monetari, materiali ºi de
muncã ar fi tot la fel de necesar ca timp de cel puþin un an întreaga
muncã depusã în România sã nu fie plãtitã cu niciun leu sau cei ce
lucreazã sã înceteze sã consume din aceastã muncã, rãmînând
sã-ºi epuizeze acumulãrile.
Ambele alternative cu cât par mai absurde, cu atât sunt mai
adevãrate. În realitate, simplificând, forma de manifestare a acestui paradox
al dezechilibrului sau al echilibrului economic se traduce în aceea cã o
parte, marea majoritate a populaþiei, deºi munceºte din ce în ce mai mult,
consumã din ce în ce mai puþin, în timp ce alþii, deºi nu produc nimic
posedând bani cumpãrã ºi consumã tot mai mult.
Cu alte cuvinte, cele douã variante ale echilibrului-toþi sã munceascã
fãrã sã primeascã bani ºi fãrã sã primeascã produse în contul acestei munci
ºi respectiv toþi sã nu munceascã nimic, dar sã consume pentru a lichida
masa monetarã de care dispun-sunt imposibile. Trebuie sã mai menþionãm
cã masa monetarã este evident foarte inegal repartizatã, fiind departe de a
reprezenta câte cca 14500 lei pe un locuitor (atâta ar reveni pe o persoanã
dacã vom considera cã cele 342 miliarde sunt distribuite echitabil la 23 mil.).
Aºa se explicã faptul cã deºi economia are nevoie de mari eforturi
financiare, materiale ºi de muncã în practicã asistãm la o disponibilitate din
ce în ce mai micã de a munci, la o lipsã a cererii de locuri de muncã din
partea sistemului instituþional productiv ºi neproductiv ºi la creºterea ofertei
de forþã de muncã, dar care nu este încã dispusã ºi convinsã cã este
absolut necesar sã ºi munceascã. Cererea ºi oferta de muncã sunt legate
direct, indirect, proporþional ºi invers proporþional de cererea ºi oferta de
bunuri. Trecându-se la economia de piaþã toate se exprimã în bani care, de
cele mai multe ori, transformã relaþiile directe dintre parametrii exprimaþi în
unitãþi fizice în raporturi valorice invers proporþionale dictate de preþuri.
Pentru a funcþiona corect, aºa cum am mai spus, fiecare piaþã presupune
un stoc al ofertei; excedentul ofertei de forþã de muncã este, între altele, ºi
rezultatul unui deficit de bani la o parte a populaþiei; dar ºi la unele din
verigile economiei; excedentul ofertei de bunuri de consum sau de capital
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solicitã o masã monetarã pentru a creºte cererea sau a micºora preþurile;
excedentul cererii de bunuri ar avea corespondent în excedentul de bani ºi
ar putea fi contracarat prin cererea de muncã etc. Multe din asemenea
componente ale logicii economice nu se întâlnesc însã în economia
româneascã; ele apar de multe ori invers.
Situaþia paradoxalã pe care am relevat-o ne permite sã afirmãm cã
piaþa muncii, în comparaþie cu celelalte pieþe, conþine mai puþine elemente
stabile, de echilibru; atrage ºi cumuleazã influenþe multiple de pe piaþa
capitalurilor, a bunurilor, ºi de pe piaþa financiar-monetarã; la toate acestea
se adaugã dorinþa, motivaþia ºi psihologia oamenilor ca subiecþi ai pieþei ce
reacþioneazã de cele mai multe ori divergent în raport cu teoria, cu legislaþia
sau cu programele de guvernare.
Concret, echilibrul ocupãrii forþei de muncã este acea stare idealã sau
doritã prin care cererea corespunde cu oferta, judecatã evident dupã diferite
baze de referinþã: global – la nivelul economiei naþionale; pe sectoare
social-economice respectiv pe forme de proprietate; în profil de ramurã; în
teritoriu; pe profesii ºi meserii; pe sexe; pe vârste. Dupã cum de dorit ar fi
ca o asemenea concordanþã sã se realizeze în decursul fiecãrei perioade
calendaristice de referinþã: lunar, trimestrial, semestrial, anual.
În fine, unul din elementele esenþiale, greu de pus în evidenþã, îl
constituie corespondenþa dintre exigenþele de cunoºtinþe, calificare ºi
îndemânare ale fiecãrui loc de muncã ºi calitatea ofertei. Adaptarea
factorului uman la cererea sectorului productiv sau neproductiv este
dependentã de un complex de factori ce þin de calitatea sistemului
educaþional formativ, ca ºi de sistemele de recrutare-orientare ºi selecþie
profesionalã.

4.3. Factori ºi pârghii de echilibru ale cererii ºi ofertei de forþã
de muncã
4.3.1. Precizãri teoretice ºi practice de ansamblu
În ecuaþia echilibrului dintre cererea ºi oferta de forþã de muncã
factorii cererii joacã un rol primordial. Cererea este, în opinia noastrã,
hotãrâtoare atât pe termen scurt, cât ºi pe termen lung.
Ea este rezultanta acþiunii conjugate a mecanismelor pieþei,
cumuleazã efectul progresului tehnic ºi tehnologic, este influenþatã de
conjunctura internã ºi externã, de resursele materiale ºi financiare
disponibile sau potenþiale, de preþuri, salarii, monedã, nivel ºi tradiþii de
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consum, de tipurile ºi modelele culturale, de politica economicã ºi
inflexiunile acesteia etc.
În fapt, cererea de forþã de muncã a sistemului social-economic este
dictatã de întregul hãþiº al factorilor ce condiþioneazã creºterea economicã
privitã în toatã complexitatea ºi dimensiunile sale-tehnice, economice,
ecologice, ºtiinþifice, conjuncturale, educaþional-formative, social-politice,
instituþional-juridice ºi sociopsihologice, macroeconomice, microeconomice
ºi teritoriale.
Factorii ce conduc la dimensionarea ºi structurarea cererii, la jocul ºi
oscilaþia acesteia pe perioade de timp variabile acþioneazã individual ºi ca
sistem, au efecte directe ºi indirecte, imediate sau pe termen mediu ºi lung,
stimuleazã creºterea sau descreºterea cantitãþii de muncã. În actuala etapã
de dezvoltare solicitã, sub numeroase aspecte, o calitate superioarã a
factorului uman. Deºi ºomajul apare ca un dezechilibru cantitativ între
cerere ºi ofertã, între numãrul locurilor de muncã disponibile ºi persoanele
care le solicitã, intensitatea acestui fenomen este din ce în ce mai mult
dictatã de neadecvarea calitativã a forþei de muncã la schimbãrile tot mai
rapide din tehnicã ºi tehnologie, din economie ºi societate.
În fine, este necesar încã un avertisment ºi anume cã multe dintre
aceste variabile au o influenþã mixtã, acþionând deopotrivã atât asupra
cererii, cât ºi a ofertei de pe piaþa muncii, asupra raportului dintre acestea.
Cererea de forþã de muncã, privitã ºi prin prisma posibilitãþilor de
satisfacere pe care le are societatea, este o expresie a nevoilor de consum
ale populaþiei. Dacã este cert cã factorii cererii þin de ritmul ºi dimensiunea
cantitativã ºi calitativã a creºterii economice, ca suport al nevoilor de
muncã, este evident cã ºi în economie conceptul de capacitate de susþinere
are larg teren de aplicare. Utilizând mai ales în biologie acesta este valabil
ºi în economie atât în ce priveºte creºterea economicã, cât ºi unul din
factorii sãi esenþiali – ocuparea forþei de muncã. În economie, aceasta se
referã, printre altele, la interacþiunile dintre populaþie, activitãþile sale ºi
mediul înconjurãtor. Din raþiuni de explicitare ºi înþelegere mai uºoarã
recurgem la o scurtã referire la relaþia de echilibru dintre numãrul de
animale ºi capacitatea de susþinere a regnului vegetal (6): o pãºune
naturalã, de pildã, poate susþine pe un timp nedefinit un numãr fix de
animale (bovine ºi ovine); tot astfel, un bazin piscicol sau un acvariu poate
cuprinde numai un anumit numãr de peºti etc. Dacã numãrul bovinelor,
ovinelor, peºtilor, etc. creºte, sistemele de susþinere suferã o entropie
permanentã; dacã ritmul de consum al respectivelor animale sporeºte peste
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capacitatea de reînoire naturalã a efectivelor-care este la rândul ei
condiþionatã de sursele de hranã-dupã un timp oarecare exploatãrile
respective îºi vor înceta existenþa. Pãmântul, apa, alte bunuri ºi resurse pot
fi supuse unui asemenea raþionament; fãrã investiþii suplimentare, fãrã
muncã fizicã ºi intelectualã, fãrã perfecþionãrile tehnice ºi tehnologice nu se
va putea asigura hrana ºi toate cele necesare pentru o populaþie care creºte
sau pentru aceeaºi populaþie la care sporeºte consumul.
Nevoile unei populaþii ale unei þãri sunt susþinute-la un anumit nivel al
tehnicii, al înzestrãrii cu capital ºi resurse, dar ºi al productivitãþii-de o
anumitã cantitate de muncã ºi respectiv de un anumit numãr al celor ce
lucreazã acest efectiv, în ipoteza unui echilibru total al satisfacerii nevoilor,
poate fi mai mare sau mai mic, productivitatea rãmînând constantã, în
funcþie de numãrul populaþiei. Astfel spus, dacã populaþia creºte, în
condiþiile în care productivitatea ºi consumul per capita rãmân neschimbate,
numãrul celor ocupaþi va spori ºi invers. În cazul în care populaþia cunoaºte
accentuate procese de îmbãtrânire sau de feminizare, în anumite activitãþi
se manifestã deficit de forþã de muncã se cer investiþii ºi creºtere de
productivitate; fiecare dintre acestea însemnã un anume gen de muncã, de
altã calitate, calificare, depusã în alte sectoare; în fine, dacã populaþia
creºte respectiv dacã se produce ºi o întinerire a acesteia ºi cresc ºi
consumul iar productivitatea rãmâne constantã sau chiar scade, în mod
necesar cantitatea de muncã creºte.
Asemenea alternative de miºcare spre echilibru a cererii de forþã de
muncã se leagã intim ºi de factorii ofertei. În condiþiile amintite, apare ca o
certitudine faptul cã toate variantele se lovesc de posibilitãþi, de limite
tehnice, economice, biologice ºi ecologice de susþinere existente la un
moment dat ºi previzibile pe un termen relativ scurt ºi mediu. Tranziþia
tehnicã, economicã, ecologicã ºi demograficã se aflã într-un anume
echilibru sau dezechilibru în fiecare spaþiu geografic ºi temporal.
Echilibrul ocupãrii forþei de muncã, acoperirea, acceptarea ºi
valorificarea ofertei de cãtre posibilitãþile de ocupare ale sistemului
economic ºi chiar creºterea cererii este un plan mai general o condiþie a
echilibrului social-politic. Dacã o societate nu este capabilã sã rãspundã
permanent cu o cerere de forþã de muncã, în condiþiile în care existã ºi o
masã umanã de tineri – rezultat al unei politici demografice anume
transpuse în practicã – respectivii tineri au la îndemânã trei posibilitãþi: sã
migreze – ceea ce este o pierdere pentru þarã; sã-ºi iroseascã timpul pe
strãzi sau în activitãþi nu numai inutile, dar chiar dãunãtoare (consum de
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droguri ºi alcool, prostituþie ºi corupþie, furturi, comerþ la negru etc.); sã
cearã – ca o alternativã limitã ce nu soluþioneazã neapãrat toate problemele
– cãderea guvernului ºi chiar sã acþioneze – uneori violent – în acest scop.
Creºterea demograficã în sine apare primordial ca un factor al ofertei; în
fapt, prin inerþie ºi prin nevoi este ºi un factor al cererii de forþã de muncã;
dacã aceasta depãºeºte ritmul “natural” de miºcare a tehnicii, a resurselor,
a productivitãþii ºi a posibilitãþilor de retenþie ºi absorbþie a sistemului
economic, se vor crea presiuni asupra sistemului de învãþãmânt, al
alocaþiilor ce fac obiectul politicii sociale, pe piaþa muncii.
Unele civilizaþii anterioare (Maya, de pildã) s-au prãbuºit probabil ºi
datoritã limitãrii capacitãþii de susþinere a mediului tehnic, economic ºi
biologic vis-a-vis de explozia demograficã. Dacã cerinþele unei societãþi
cresc mai rapid decât capacitatea de susþinere a sistemelor sale, respectiva
entitate este sortitã prãbuºirii. Cererea de forþã de muncã, oricând se
manifestã, reflectã vitalitatea ºi viabilitatea unei economii, corectitudinea
funcþionãrii mecanismelor sale; creºterea economicã privitã ca factor al
ocupãrii funcþioneazã strict conectatã de tehnicã, ecologie ºi demografie.
Într-un alt plan, dreptul ºi datoria de a munci se leagã indisolubil de
dreptul ºi garantarea proprietãþii fiecãrui individ ca un simbol ºi suport al
motivaþiei ºi existenþei sale; nu se poate concepe nici muncã fãrã
proprietate, dar nici proprietate fãrã muncã, în afara celei moºtenite, care
însã este rezultatul muncii anterioare; practicarea consumului fãrã muncã
va conduce mai devreme sau mai târziu la distrugerea sau dispariþia
proprietãþii; munca este singura sursã a acumulãrii pentru a deveni
proprietar.
În concluzie, putem afirma cã asigurarea locurilor de muncã pentru
toþi cetãþenii apþi în conformitate cu oferta ºi disponibilitatea de a munci este
un element fundamental al proiectãrii strategiilor de dezvoltare. Aceasta
constituie nu numai o condiþie a echilibrului social-politic, dar ºi o
transpunere în practicã a principiului ºi dreptului de proprietate pe care orice
stat de drept îl garanteazã. Niciun principiu pur economic – de rentabilitate,
productivitate, cost, eficienþã etc. – nu poate sacrifica satisfacerea nevoii, a
dorinþei ºi a posibilitãþii – egale pentru toþi cetãþenii unei þãri – de a deveni
proprietari din muncã ºi mai ales de a-ºi acoperi propriile cerinþe prin efort
personal, totastfel cum niciun raþionament economic sau politic nu poate
stopa – fie ºi pentru o perioadã limitatã sau pentru un grup restrâns de
participanþi la muncã – preocupãrile ce se cer depuse la nivelul întregii
societãþi în direcþia reducerii insatisfacþiei în muncã, a absenteismului, a
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refuzului de a munci ºi a îmbunãtãþi atât condiþiile de muncã, cât ºi pe cele
din afara muncii.
4.3.2. Implicarea cererii în ecuaþia echilibrului de pe piaþa muncii
Sã analizãm mai amãnunþit, în continuare, cererea de forþã de muncã,
particularitãþile manifestãrii acesteia în etapa actualã ºi în viitorul imediat al
economiei româneºti. Reamintim cã cererea de forþã de muncã este
determinatã pe de o parte de evoluþia unor indicatori ºi fenomene
economice ce þin strict de subsistemele productive ºi neproductive ale
societãþii, iar pe de altã parte de complexitatea evoluþiei demografice ºi de
eventualele presiuni ale ofertei.
În prima grupã de indicatori-factori putem reþine ca absolut
semnificativi evoluþia globalã a producþiei (ca expresie a cererii de consum
previzibile sau dorite a fi satisfãcute sau realizate de cãtre întreprinzãtori ºi
autoritãþile de guvernare) ºi productivitãþii - între care se intercaleazã
investiþiile, sistemul de gestiune a resurselor umane la nivelul
microeconomic, salariile ºi durata muncii. Fiecare din aceºti factori au în
spate, în faþã, la stânga ºi la dreapta, câte un cortegiu de alte cauze ce le
jaloneazã dimensiunile cantitative, calitative de la un moment dat, dar ºi
tendinþele. Totodatã, nu putem sã omitem cã arbitrul suprem într-o
economie de piaþã îl constituie preþul ºi respectiv puterea de cumpãrare a
monedei care, prin raportul valoric capital-muncã, sub aspectul costului va
“aºeza” structura producþiei, volumul ºi destinaþia investiþiilor, mãrimea
salariilor etc.
Simpla enumerare a acestor factori de dimensionare ºi structurare
cantitativã ºi calitativã a cererii relevã complexitatea problematicii pe care o
ridicã orice încercare de cunoaºtere a nevoilor de forþã de muncã. În plus,
tehnica ºi progresul ºtiinþifico-tehnic ºi tehnologic au un cuvânt greu, uneori
hotãrâtor de spus, în dimensionarea cererii de forþã de muncã; noi le vom
implica direct numai prin ceea ce ele comandã, respectiv calitatea lor de
factori de productivitate, la rândul lor acceptaþi sau respinºi de raporturile
social-preþ-salarii-profit. Dificultatea maximã a analizei tuturor acestor factori
ºi spaþiul pe care l-ar solicita, cât ºi imposibilitatea practicã a elucidãrii unor
influenþe ºi sensuri ne determinã sã recurgem la simplificarea ºi
restrângerea expuneri lor în continuare.
În general, în teoria economicã clasicã, cu privire la relaþiile dintre
cererea de forþã de muncã ºi parametri economici ai unui sistem sunt
reþinute, între altele, urmãtoarele coordonate:
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− salariul real nu poate creºte mai repede decât productivitatea
întrucât s-ar ajunge la inflaþie; reciproca, dacã salariul real creºte
mai încet decât productivitatea, se manifestã o dezinflaþie, creºte
rentabilitatea întreprinderilor, acestea pot sã investeascã si sã
retehnologizeze aparatul productiv; se accelereazã substituþia
dintre muncã ºi capital deºi este valabilã ºi încetinirea substituþiei
pentru cã munca apare relativ ieftinã; se înregistreazã o creºtere a
cererii de locuri de muncã în alte sectoare; creºterea investiþiilor
sporeºte cererea de capital, de mijloace de producþie care
înseamnã în final un spor de ocupare etc.;
− între ritmul de creºtere a salariilor ºi rata ºomajului sau cea a
ocupãrii este o relaþie invers proporþionalã (Philips);
− salariile excesive conduc la incompatibilitatea neoclasicã a
ocupãrii;
− insuficienþa cererii efective de consum ºi investiþii este o cauzã a
subocupãrii (Keynes);
− cu cât salariul real ºi venitul vor creºte, cu atât rata de participare
la muncã scade, oferta nu mai exercitã presiuni, iar cererea deºi
direct ºi iniþial este stopatã, indirect poate sã sporeascã datoritã
necesitãþii de a satisface un consum de produse în creºtere etc.
Dacã asemenea enunþuri relevã chiar ºi numai parþial adevãrul în ce
priveºte echilibrul dintre producþie, salarii ºi ocupare, ele sunt utile pentru
înþelegerea de fond a unor jocuri în sistemul parametrilor ºi indicatorilor
economici ºi prin prisma lor este absolut necesar sã ne oprim asupra cererii
de forþã de muncã în România.
a. Pentru a determina aceastã cerere sunt necesare însã câteva
repere minime privitoare la evoluþia producþiei (cantitativ, calitativ ºi mai ales
în structurã) începând de la micro spre macroeconomie, de la indicatorii
fizici ºi valorici de întreprindere, firmã, societate comercialã sau regie
autonomã, de stat, mixtã sau privatã ºi pânã la cei valorici, agregaþi la nivel
naþional. Din pãcate aºa cum s-a arãtat ºi în capitolul anterior – orice
evaluare fizicã sau valoricã apare riscantã ºi chiar imposibilã la ora actualã
datoritã destructurãrii sistemului economic, a structurilor de producþie ºi
organizatoric funcþionale, a destabilizãrii ºi respectiv liberalizãrii sistemului
de preþuri etc. Pentru a stabili nevoile de mânã de lucru pe sectoare s-ar
cere cunoscute chiar ºi aproximativ: producþia aºteptatã (structurã, produs
final, inclusiv stocurile, exportul, consumul intermediar, materiile prime ºi
semifabricatele etc.) pentru care se pot determina funcþiile sau normele –
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acceptabile economic – de consum de muncã de diferite calificãri ºi profesii
ºi investiþiile necesare etc. Odatã cunoscutã cererea de muncã a producþiei,
s-ar putea evalua ºi necesarul de forþã de muncã ce nu evolueazã direct
proporþional cu producþia (factorii inerþiali ai sistemului, factorii sociali,
educaþionali ºi culturali care uneori au un efect important asupra consumului
ºi cererii forþei de muncã; în anumite etape, creºterea producþiei, a
productivitãþii sau a investiþiilor pot sã nu modifice cererea de muncã decât
în proporþii neaºteptat de reduse în raport cu factorii din afara sistemului
productiv (7).
Actualmente în economia româneascã nu se poate stabili – cu o
normã minimã de certitudine ºi credibilitate – care sunt activitãþile ce se
bazeazã pe o complementaritate a factorilor de producþie, care sunt
posibilitãþile de substituire a unor factori (materiali ºi umani) etc.
Atâta timp cât este acceptatã ideia dupã care ocuparea forþei de
muncã depinde înainte de toate de valorile “fixe” ale unor parametri sau
indicatori de producþie determinaþi de jos în sus sau chiar de sus în jos,
recunoaºterea lor ne obligã sã le tratãm influenþele numai teoretic.
ªi în cazul în care nivelul producþiei ar fi jalonat este necesar sã
precizãm cã relaþiile între intrãrile ºi ieºirile de muncã ºi din muncã nu apar
imediat, fapt ce ar veni sã amendeze încercãrile de prognozã pe baza unor
extrapolãri de tendinþe raportându-ne la economia noastrã sau prin
comparaþii internaþionale. Dacã s-ar exagera în proiectarea nevoilor de forþã
de muncã prin comparaþii internaþionale este clar cã cel puþin o parte a
respectivelor determinãri nu ar fi corespunzãtoare cerinþelor noastre. Aºa de
pildã, dacã vom urmãri sã ajungem la un numãr de studenþi sau de
specialiºti comparabil cu cel actual din þãrile dezvoltate (Franþa, SUA etc.)
nu vom rãspunde nevoilor noastre ci ale altora; ca o consecinþã, dacã nu se
vor crea structuri care sã cearã specialiºtii respectivi vom asista la migrarea
acestora, spre respectivele þãri; un astfel de comportament poate fi valabil ºi
înregistrat þi pentru alte categorii de forþã de muncã.
Volumul ºi structura producþiei au anumite dimensiuni cantitative ºi
calitative determinate istoric, geografic, tehnic, economic ºi social. Cu cât
structura viitoare a economiei noastre este mai incertã cu atât va dura, mai
mult adaptarea necesarã a structurilor ºi nivelurilor de ocupare. Teoriile
economice existente, ca ºi experienþele practice sau modelele viabile,
verificate se cer considerate ºi analizate nu în sensul valabilitãþii ºi
oportunitãþii lor absolute pentru România, ci mai ales în cel al desprinderii
unor concluzii ºi învãþãminte, aceasta ºi numai pentru simplul fapt cã au
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avut alte puncte de plecare alte condiþii ºi premise; ele au fost elaborate,
verificate ºi perfecþionate din aproape în aproape, au urmat un anume curs
istoric al dezvoltãrii. În România cererea de forþã de muncã, structura de
producþie ºi de ocupare se cer judecate în contextul unor schimbãri totale,
fundamentale, în timp ce în þãrile dezvoltate atât teoria economicã, cât ºi
structurile de producþie ºi ocupare s-au ajustat reciproc în decursul unei
perioade îndelungate; dezechilibrele ºi echilibrele s-au aºezat treptat pânã
s-a ajuns la situaþia prezentã care este greu de transpus brusc în cu totul
alte condiþii. Când este vorba de ocupare ºi de situaþia actualã profund
destructuratã a întregului sistem economic ºi social al þãrii noastre s-ar
impune probabil o nouã teorie ºi practicã economicã ajustate la specificul
naþional.
Pentru a nu rãmâne în domeniul enunþurilor declarative vom încerca
sã argumentãm cât de cât asemenea imperative. Orice alt model teoretic ºi
practic de dezvoltare ºi ocupare a forþei de muncã nu ar fi potrivit pentru
þara noastrã din urmãtoarele motive: nivelul tehnic la care se aflã economia
româneascã, dar ºi productivitatea se situeazã undeva între þãrile dezvoltate
ºi cele în curs de dezvoltare, în timp ce nevoile, ºi aspiraþiile de consum,
cererea la multe produse este la nivelul unor þãri dezvoltate sau oricum se
situeazã la parametrii europeni; populaþia româneascã manifestã cereri ºi
nevoi similare cu ceea ce vede ºi ºtie cã au alþii; þãrile dezvoltate, atunci
când s-au situat la nivelul actual al României, nu cunoºteau probabil o ratã
a ºomajului similarã nouã, aveau piaþã ºi resurse în colonii sau, oricum, în
zone mult mai rãmase în urmã; bagajul cultural-ºtiinþific de pregãtire ºi
calificare a forþei de muncã de la noi, inclusiv sistemul de mass-media, de
circulaþie ºi vizualizare a informaþiilor este cu totul altul faþã de cel cunoscut
de þãrile dezvoltate atunci când se situau la productivitate la nivelul nostru
actual; chiar economiile în expansiune în ultimii ani au urcat datoritã:
nivelului relativ redus al costului relativ salarial ºi mai ales în condiþiile unui
alt model de organizare sindicalã ºi revendicativã; ambele au atras ºi capital
strãin.
Piaþa muncii în România s-a dezvoltat înainte de a se organiza. În
România coexistã cel puþin patru fenomene economice: un înalt grad de
insatisfacere a cererii la o seamã de produse, o subocupare ºi subutilizare a
forþei de muncã ºi a capacitãþilor de producþie, un excedent de numerar la
populaþie ºi o lipsã de fonduri pentru investiþii. Existã un complex de
inferioritate impregnat în psihologia poporului mai ales în ce priveºte
competitivitatea, calitatea ºi condiþiile de dezvoltare a producþiei naþionale;
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restructurarea ºi dezvoltarea actualã ºi viitoare a economiei României se
face în condiþiile unor presiuni externe destul de mari – atât de ordin
economic, cât ºi politic; piaþa externã a celor puternici, comerþul, importul ºi
exportul, creditul, resursele etc., sunt supuse unui control ºi unei dirijãri
sufocante uneori pentru þãrile mici etc.
Din punctul de vedere al sistemului productiv din economia
româneascã se caracterizeazã prin elemente specifice în care se combinã
durerile reumatismului cronic rezultat al unor structuri anchilozate într-un
interval de peste 45 ani, cu cele ale naºterii unor noi mecanisme de
echilibru ºi creºtere economicã. Cererea de forþã de muncã se va manifesta
în condiþiile unei restructurãri profunde ce presupune atât conservarea unor
segmente ale producþiei, cât ºi o veritabilã revoluþionare a altora. Mãsurile ºi
pârghiile de stimulare, echilibrare ºi consolidare a cererii de forþã de muncã
presupun concomitent: susþinerea, dezvoltarea ºi menþinerea motivaþiei
economice de a munci în întreaga economie, potenþarea ºi modernizarea
capacitãþilor de producþie în sectoarele viabile, recalificarea, reciclarea ºi
substituþia forþei de muncã în alte segmente ºi domenii de activitate,
formarea noilor cohorte de forþã de muncã în concordanþã cu imperativele
transparente, vizibile ºi previzibile ale noilor structuri ale cererii etc.
În afara acestor complicaþii, simplificând la maximum problematica
factorului producþie ca suport al cererii de forþã de muncã, rãmînând în
domeniul corelaþiilor stricte ale teoriei deciziei – cu substratului sãu
economic – este foarte uºor sã repetãm ceea ce este ºtiut ºi acceptat:
− o producþie constantã (indiferent de nivelul de agregare) solicitã –
în “creºterea zero” – o cantitate ºi calitate constantã de muncã;
− o producþie constantã, dar de calitate superioarã solicitã un spor
de muncã superior calificatã;
− o producþie constantã în condiþiile înrãutãþirii calitãþii ºi diminuãrii
cantitãþii unor resurse materiale ºi de energie solicitã fie o
perfecþionare a tehnicii ºi tehnologiei, fie o sporire a cantitãþii ºi
calitãþii muncii, fie mai ales ambele alternative combinate în
anumite proporþii;
− o producþie crescãtoare corespunzãtor unor cereri suplimentare de
consum se poate realiza prin creºterea cantitãþii ºi calitãþii muncii,
prin aport de resurse materiale ºi de tehnicã (care înseamnã în
fond muncã suplimentarã în altã parte), prin creºterea
productivitãþii (care la nivelul ei presupune tehnicã mai multã ºi mai
perfecþionatã ºi cunoºtinþe mai multe – ceea ce iarãºi înseamnã

226
muncã, cerere de muncã, de regulã, în alte sfere ºi domenii), fie, în
fine, - cel mai adesea – prin miºcarea concomitentã în anumite
proporþii a tuturor factorilor enunþaþi;
− o producþie crescãtoare, în condiþiile penuriei sau ale epuizãrii
continue a unor resurse presupune oricum mai multã muncã,
tehnicã, tehnologie, calificare ºi organizare a muncii ºi
productivitate, astfel încât sã se menþinã sau chiar sã creascã
rentabilitatea, profitul, salariile ºi timpul liber.
Mai pot fi gãsite ºi alte combinaþii în evoluþia posibilã a producþiei ºi a
cererii de forþã de muncã; mãsurarea raþiilor de creºtere ºi de substituþie
între factorii enumeraþi rãmânt încã un demers complicat dificil ºi inexact
datoritã efectelor propagate ºi perverse, datoritã unitãþilor de mãsurã uneori
incompatibile, datoritã sensului divergent ºi vitezei de evoluþie ºi, în fine,
datoritã neliniaritãþii ºi neproporþionalitãþii. Creºterile sau evoluþiile
producþiei, ale productivitãþii ºi deci ale cantitãþii ºi calitãþii muncii,
perfecþionãrile tehnice ºi tehnologice ºi sporurile “autorizate” (de
productivitate) ale salariilor sunt de regulã inegale în timp, pe ramuri ºi
teritoriu.
Din toate aceste motive, studierea cererii de forþã de muncã a
factorilor care o determinã ºi proiectarea unor direcþii, a unui nivel ºi
respectiv structuri a producþiei naþionale pentru intervale de timp scurte,
medii sau lungi, necesitã scenarii bazate pe cercetãri profunde
interdisciplinare, de naturã economicã, tehnicã, psihosociologicã, ecologicã
etc.
b. Producþia ºi ocuparea forþei de muncã sunt arbitrare de cererea de
bunuri de consum ºi respectiv de capital; elasticizarea acestora ºi mai ales
creºterile sunt posibile atât prin potenþarea ºi gestionarea mereu mai bunã a
factorilor tehnici, naturali, economici, ecologici ºi demografici, dar un spor ºi
o ameliorare de duratã atrag mai ales costuri investiþionale.
Investiþiile au un spectru larg de acþiune atât asupra cantitãþii, cât ºi în
ce priveºte calitatea factorilor de producþie ºi a rezultatelor. Prin investiþii se
reaºeazã permanent raportul între capital ºi muncã; se modificã masa ºi
structura capitalului; se perfecþioneazã tehnica ºi tehnologia de producþie;
este stimulatã cererea de capital a sistemelor productive ºi neproductive, se
dezvoltã factorul uman în sensul perfecþionãrii calificãrii prin creºterea
calitãþii ºi a volumului cunoºtinþelor, sporeºte utilitatea acestor cunoºtinþe –
investiþia în om apare ca cea mai sigurã ºi mai rentabilã pe termen lung;
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prin investiþiile în om, capãtã un suport din ce în ce mai solid categoria de
“capital uman” ºi afirmaþia dupã care omul este cel mai valoros capital etc.
Volumul, masa, ritmul de creºtere ºi ponderea în totalul veniturilor, ca
ºi structurile investiþiilor relevã la fiecare moment vitalitatea, tinereþea, forþa
ºi echilibrul oricãrei unitãþi economice sau a economiei în ansamblu. Nu se
poate concepe dezvoltare ºi creºtere economicã în condiþiile actuale ºi
viitoare, pe termen mediu sau lung, fãrã acumulare ºi investiþii; o societate
sau o întreprindere care ar înceta sã investeascã fie ºi numai pentru o
perioadã de timp este mai devreme sau mai târziu condamnatã la faliment
sau stagnare, la lipsa posibilitãþilor de creºtere a consumului etc.
În esenþa lor, investiþiile au, fãrã îndoialã, atât efecte de echilibru, cât
ºi de dezechilibru economic; comportã creºterea cantitativã ºi calitativã,
directã sau propagatã a forþei de muncã ºi a producþiei, ca ºi schimbarea
structurilor acestora; o judecatã sumarã nu neapãrat simplistã poate sã
conducã ºi la concluzia cã lipsa de investiþii este o cauzã, o bazã a plusului
de cerere de forþã de muncã tot astfel cum investiþiile ºi progresul tehnic
care le însoþeºte pot sã elibereze cantitãþi de muncã din anumite sectoare.
În ce priveºte România, dupã o perioadã de 20-25 de ani în care
eforturile de acumulare au fost deosebit de înalte în raport cu posibilitãþile
economiei noastre, datoritã structurii, destinaþiei ºi mai ales modului de
gestiune a acestora – viitorul creºterii economice ºi al ocupãrii forþei de
muncã rãmân în continuare serios ºi hotãrâtor dependente de investiþii.
În aceste condiþii necesitatea regândirii unei noi politici naþionale ºi de
firmã în domeniul investiþiilor este impusã atât de raþiuni privind cererea de
forþã de muncã, dar ºi de considerente legate de satisfacerea cererii de
produse ºi resurse. Indiferent cum le vom clasifica ºi structura pe ramuri,
sectoare (public, mixt, privat) ºi teritoriu, investiþiile vor fi destinate pe de o
parte pentru reorganizare ºi retehnologizare – modernizare, iar pe de altã
parte, pentru noi capacitãþi corespunzãtoare schimbãrii opticii privind
satisfacerea cererii de bunuri.
Dintre cele douã grupe, dacã primele pot avea un efect net de
eliberare ºi mobilitate a forþei de muncã, urmãtoarele vor stimula ocuparea
ºi cererea de resurse umane.
La fiecare însã se cere a se gândi bine dintr-o dublã perspectivã:
decizia de investiþii este ireversibilã ºi condiþioneazã efecte economice ºi
sociale pe o perioadã relativ îndelungatã de timp, fapt ce poate conduce la
schimbarea ulterioarã a sensului iniþial de influenþã avut în vedere. Aceastã
cerinþã este evidentã dacã avem în obiectiv situaþia la zi din þara noastrã.
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Un însemnat volum de investiþii – în special lucrãri de amenajãri funciare ºi
hidrotehnice, construcþii edilitare etc. – începute anterior procesului
revoluþionar au fost stopate. Continuarea lor cere mare efort material,
financiar ºi uman, care nu se va materializa neapãrat în efecte economice
pozitive viitoare pe planul creºterii producþiei sau al ocupãrii. Sistarea sau
anularea respectivelor investiþii este însã extrem de dãunãtoare pe termen
scurt; economia româneascã a fost orientatã cu precãdere în ultimii ani spre
a rãspunde unor ample lucrãri din ramurile construcþii ºi transporturi; pentru
acestea structura economicã putea rãspunde relativ bine la solicitãri:
industria producea utilaje mari pentru escavãri, terasãri, transport etc.,
pentru construcþii, producea metal ºi ciment etc.; existã o forþã de muncã
bine calificatã atât pentru a oferi respectiva bazã tehnico-materialã, cât ºi
pentru a o folosi (capacitatea umanã a sectorului de construcþii). A renunþa
la continuarea unor astfel de lucrãri înseamnã a bloca pur ºi simplu o mare
parte a cererii sistemului economic ºi a genera inclusiv un blocaj financiar
greu de asanat; foarte multe unitãþi industriale funcþionau pentru asemenea
investiþii ºi lucrãri, iar schimbarea profilului nu se poate face aºa rapid.
Blocajul investiþiilor în vechea lor structurã – prin efecte propagate –
conduce la strangulãri în lanþ în întreaga economie, care în final se vor
rãsfrânge direct asupra cererii de forþã de muncã. Milionul de ºomeri despre
care se vorbeºte pare a fi în cea mai mare parte “dictat” de un asemenea
fenomen, mai ales atâta timp cât exportul nu poate sã asigure o valorificare
chiar ºi parþialã a ofertei din respectivele materiale ºi utilaje. Costurile
sociale ale ºomajului pe care le-ar genera stoparea unor lucrãri, la care se
adaugã cele generate de efortul deja depus, ca ºi cele necesare schimbãrii
structurii de producþie a întreprinderilor furnizoare sunt prea mari pentru ca
economia noastrã – ºi aºa aflatã în crizã – sã le poatã suporta rapid.
Sunt numai câteva motive care reflectã complicaþiile generate de
ireversibilitatea investiþiilor odatã începute, dar ºi necesitatea unui efort
serios de gândire pentru a anticipa efectele schimbãrii factorilor ce au
fundamentat decizia iniþialã.
Relaþia dintre investiþii ºi cererea de forþã de muncã a sistemului
economic se cere analizatã ºi din alte unghiuri de referinþã: schimbarea
structurii proprietãþii prin privatizare ºi ocuparea forþei de muncã; participrea
capitalului strãin ºi rolul acestuia în politica de ocupare; dezvoltarea
sectorului terþiar ºi impactul sãu asupra investiþiilor ºi ocupãrii;
retehnologizarea ºi restructurarea economiei, investiþiile ºi ocuparea etc.
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Existã însã ºi variate alte motive de discuþii privind raportul dintre
capitalul existent, investiþii interne sau externe, private sau de stat ºi
posibilitãþile de menþinere, creºtere ºi respectiv flexibilizare a ocupãrii în
ideea funcþionãrii echilibrate a economiei ºi a pieþei muncii.
Una din primele faþete ale demersului nostru porneºte de la ipoteza
menþinerii echilibrului ocupãrii ºi creºterii economice fãrã datorie externã ºi
fãrã capital strãin. Care ar fi consecinþele unui astfel de scenariu pentru
economia româneascã?
Inevitabil, ar avea loc o încetinire a înlocuirii utilajelor datoritã scãderii
acumulãrii ºi creºterii consumului; deci s-ar lucra în continuare un anumit
timp cu utilaje vechi sau relativ vechi la care productivitatea nu numai cã nu
va putea creºte, dar va scãdea, conducând la o cerere suplimentarã de
forþã de muncã; anumite întreprinderi nu ar mai avea nici-o piaþã, ar deveni
nerentabile, dând faliment, ceea ce ar conduce la disponibilizarea forþei de
muncã.
Dezvoltarea necesarã a sectorului de servicii productive ºi pentru
populaþie ar putea fi o soluþie deoarece solicitã investiþii relativ scãzute ºi
ocupã forþã de muncã; asemenea servicii ar fi extrem de necesare în
vederea menþinerii în stare de funcþionare a unor unitãþi productive (este
vorba în special de ºtiinþã, dezvoltare tehnologicã ºi învãþãmânt). Totuºi,
extinderea sectorului de servicii, deºi nu solicitã un capital iniþial prea mare,
presupune existenþa unor venituri care sã le cumpere (unitãþile economice
sã aibã cu ce le plãti ºi populaþia sã posede salarii ºi venituri pentru a se
folosi de ele). Se impune deci o atentã analizã a raportului necesar între
venituri-salarii ºi investiþii care sã însoþeascã opþiunea pentru dezvoltarea
serviciilor, oferind rãspuns la întrebarea: ce este mai eficient – sã dezvoltãm
cererea de locuri de muncã în sectoare care consumã acum un volum mare
de investiþii solicitând apoi fonduri anuale de salarii reduse sau sã
dezvoltãm servicii care nu cer multe investiþii astãzi, dar presupun venituri
tot mai mari la întreprinderi ºi populaþie pentru a avea cerere?
Paralel se va desfãºura – probabil lent – procesul de retehnologizare
a unor întreprinderi, prin iniþiativa respectivelor colective, cu sprijinul statului
sau prin privatizare, ºi cel de dezvoltare a unor sectoare mari consumatoare
de forþã de muncã. Pentru a se rãspunde la asemenea procese alternative
este necesarã, între altele, o protejare clarã ºi stimulativã a valorii adãugate
în salarii, profit ºi acumulare, investiþii pe sectoare, o impozitare stimulativã
în scopul direct al menþinerii ºi creãrii de locuri de muncã.
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Realizarea unor raporturi corecte între sectorul public ºi privat în
materie de ocupare ºi de creare de noi locuri de muncã se va putea realiza
printr-o flexibilã politicã financiar-fiscalã pe relaþia investiþii-productivitatevenituri-impozite care sã vizeze inclusiv echilibrul în fluxurile profesionale ºi
de competenþã între întreprinderile ºi unitãþile de stat þi particulare. Spunem
aceasta deoarece o condiþie esenþialã a echilibrului ocupãrii forþei de muncã
este ºi aceea a menþinerii atât în sectorul public, cât ºi în cel privat a unor
cadre competente ºi a unor mase umane bine calificate fãrã de care, pe
termen mediu ºi lung, nici un sector economic nu poate fi viabil. Pentru a nu
se ajunge la o concurenþã severã între sectorul public ºi privat în domeniul
atragerii ºi folosirii factorului uman atât sarcina formãrii, cât ºi cea a ocupãrii
ar urma sã fie repartizate proporþional între stat, sectorul privat ºi individ, iar
politicile de venituri ºi impozite, respectiv de investiþii vor fi instrumente de
echilibru.
Aºezarea structurilor de ocupare pe principiile economiei de piaþã, în
condiþiile privatizãrii unei pãrþi a capitalului productiv sau social-cultural, face
necesarã introducerea paritãþii ºi proporþionalitãþii economice atât în sfera
eforturilor financiare, materiale ºi umane, cât ºi în cea a veniturilor. Fiecare
agent economic, dar ºi indivizii trebuie sã aibã drepturi ºi obligaþii
corespunzãtoare interesului economic ºi respectiv veniturilor ºi profitului.
Atât statul cât ºi patronii ºi salariaþii sunt chemaþi sã conserve ºi sã dezvolte
capacitatea de ocupare, de acumulare ºi investiþii ºi sã suporte costurile
necesare proporþional cu venitul anual obþinut.
Menþinerea ºi consolidarea cererii de forþã de muncã în economia
româneascã se poate realiza ºi prin atragerea unor surse de investiþii
externe.
În afara scopului direct ºi explicit urmãrit, de regulã, de cãtre
investitorii strãini (creºterea producþiei în unele domenii ºi la unele produse
ce permit accesul sigur ºi rapid la un profit – cum ar fi bunuri de consum de
înaltã calitate, bunuri de capital de ridicat nivel tehnic ºi tehnologic,
valorificarea unor resurse ale solului ºi subsolului etc.) este necesarã ºi
considerarea corespunzãtoare a dimensiunii ocupãrii forþei de muncã,
indiferent dacã acest capitol va fi destinat sectorului public sau privat. De
altfel, sântem de pãrere cã nu se poate accepta, în principiu, capital strãin ºi
respectiv tehnologie înaltã exclusiv în sectorul public sau exclusiv în cel
privat, întrucât un asemenea fapt ar avea consecinþe pe planul echilibrului
economic, al eficienþei, al concurenþei interne ºi externe ºi inclusiv în
domeniul ocupãrii resurselor umane.Funcþiile complexe pe care România
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aºteaptã sã le preia capitalul strãin pot sã urmãreascã atât echilibrul
intersectorial, de ramurã ºi teritorial al economiei ºi ocupãrii, cât ºi
rãspunsul rapid la nevoi complexe de creºtere a producþiei, de modificare a
structurilor acesteia de sporire a competitivitãþii (care include ºi
retehnologizare). Asemenea funcþii ºi nevoi nu pot fi acceptate în nici un caz
prin eventuale creºteri masive ale ºomajului, prin deteriorarea structurilor
demoeconomice, a celor de calificare sau prin deschiderea prea largã a
evantaiului veniturilor în defavoarea întrepinderilor ºi a salariaþilor ce nu au
acces sau nu pot realiza capitalul strãin.
Sursele externe de investiþii sau capital pot fi folosite ºi reglementate
fie ca investiþii directe, fie în regim de credit; este normal cã dacã sunt
investiþii directe, posesorul capitalului este un stat sau un partener din
exterior la care se cere sã-i garantãm proprietatea, în timp ce în cazul
creditului proprietarul va fi statul român. Sântem de pãrere cã în urmãtorii 35 ani raportul între investiþii ºi credite externe este de mare importanþã;
creditele pot afecta posibilitãþile viitoare de ocupare a forþei de muncã în
cazul unei conjuncturi proaste a perioadei de restituire, în timp ce investiþiile
directe exclusive sau prin coparticipare a agenþilor români pot rãspunde
lipsei acute actuale de fonduri interne ºi pot facilita menþinerea sau chiar
creºterea ocupãrii atât în prezent, cât ºi pe termen mediu.
În fine, a altã formã ce soluþioneazã presiunea cererii de forþã de
muncã ºi poate evita manifestarea bruscã ºi de proporþii a ºomajului o
constituie concesionarea sau eventual închirierea, pe termene limitate, a
unor capacitãþi interne la care nu sunt asigurate toate condiþiile de
exploatare. O asemenea cale – ce nu este neapãrat investiþionalã ºi nu
poate fi consideratã nici credit – o include aici întrucât nerecurgerea la o
astfel de modalitate solicitã pentru economia noastrã fie credite interne sau
externe, fie investiþii interne sau externe. Este normal cã imposibilitatea
asigurãrii surselor de materii prime ºi energie pentru funcþionarea unor
capacitãþi din petrochimie sau metalurgie ar putea atrage pe lângã ºomaj –
cu costul sãu social – ºi necesitatea recalificãrii ºi reconversiunii
profesionale a forþei de muncã – evident cu alte costuri adiþionale – fãrã a
mai vorbi cã recalificarea presupune crearea unor posibilitãþi de ocupare în
alte sectoare, care deocamdatã nu existã ºi care ar solicita iarãºi fonduri de
investiþii etc.
În concluzie, investiþiile interne sau externe, publice sau private,
constituie cea mai sigurã bazã de susþinere a creºterii economice, a
modificãrii structurii producþiei, a retehnologizãrii economice, a modificãrii
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structurii producþiei, a retehnologizãrii economice, a modificãrii structurii
producþiei, a retehnologizãrii economice, a modificãrii structurii producþiei, a
retehnologizãrii economiei, a realizãrii, menþinerii ºi consolidãrii unui raport
necesar între cererea ºi oferta de forþã de muncã. Politica de acumulãri ºi
investiþii – atât la nivel naþional, cât ºi pe întreprinderi – cu toate
dimensiunile structurale, de muncã ºi teritoriale pe care le presupune, este
fundamentalã pentru echilibrul social-econoomic viitor. Cu cât va fi mai rapid
precizatã, cu cât se va elabora mai urgent cadrul legal – în strânsã corelare
cu optica economiei de piaþã – cu atât se va putea trece la continuarea mai
clarã a raportului cerere-ofertã pe piaþa muncii. De altfel, liberalizarea
preþurilor ºi ajutorul de ºomaj sau protecþia socialã nu pot soluþiona de
duratã problemele ocupãrii; aceste mãsuri necesare nu previn ºomajul, ci îl
pot întreþine.
Din aceste motive afirmãm cã investiþiile rãmân prima ºi singura
pârghie de profilaxie ºi terapie, de asanare ºi reaºezare a unor structuri
economice ºi de ocupare. Dacã pânã acum se susþine cã s-a investit mult ºi
prost, alternativa viitorului nu poate fi decât sã se investeascã mult ºi bine.
Un rol esenþial în dimensionarea cererii de forþã de muncã îl au ºi o
seamã de alþi factori, între care salariile, preþurile, productivitatea ºi durata
muncii. Efectul individual ºi (sau) conjugat al acestora asupra cererii de
muncã se manifestã atât în planul nevoilor globale, cât ºi în structurarea
acestora pe meserii, profesii, ramuri ºi teritoriu.
Preþul ºi productivitatea, de pildã, apar ca rezultate globale ce
însumeazã la rândul lor un pachet de influenþe contradictorii ale unei
multitudini de factori. Tentativele de a prevedea cererea ºi a identifica
efectul schimbãrilor asupra structurii forþei de muncã pe ramuri ºi profesii în
funcþie de anumite semnale globale rãmân adeseori infructuoase. Dacã
cererea de produse, ca ºi modificarea acesteia, se pot evidenþia relativ rapid
ºi cu mijloace simple, cauzele ºi efectele modificãrii productivitãþii ºi a
nevoilor de muncã apar în timp sunt, greu de cuantificat imediat.
Dacã cererea ºi nevoile de produse ºi forþã de muncã se pot schimba
rapid chiar de la o zi la alta, posibilitãþile de rãspuns ale sistemelor tehnice,
tehnologie ºi de formare a resurselor umane nu pot fi la fel de prompte.
Separarea în timp a acestor douã procese intim legate þine de rigiditatea
respectivelor sisteme, iar amânarea ºi nesiguranþa conduc la folosirea
conceptelor de cerere ºi ofertã potenþialã ºi realã. Punerea de acord a
cererii potenþiale ºi reale cu oferta potenþialã ºi realã de forþã de muncã ºi
de produse este dependentã tocmai de arta folosirii conjugate a preþurilor,
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salariilor, productivitãþii ºi duratei muncii. Volumul global al locurilor de
muncã se modificã mult mai rapid în raport cu efectivul celor din diferite
profesii sau meserii (existent la un moment dat). Teoretic ºi practic este
posibil ca o parte a indivizilor sã ocupe alte locuri de muncã decât cele
pentru care sunt pregãtiþi sau sã nu gãseascã locuri de muncã
corespunzãtoare pregãtirii, aspiraþiilor etc. Din raþiuni diverse, o parte a
celor cu pregãtire superioarã, de pildã, pot renunþa la un moment dat la un
loc de muncã ce solicitã o asemenea calificare ºi se orienteazã spre
posturile cu exigenþe mai mici. Evident cã în asemenea situaþii salariile,
nivelul productivitãþii, durata muncii ºi alþi factori devin mecanismele
principale de reglare a cererii ºi ofertei de forþã de muncã.
Într-un fel normal ºi nu neapãrat simplist, în teoria economicã sunt
reþinute ca esenþiale urmãtoarele relaþii ºi consecinþe practice ale
raporturilor dintre salarii, productivitate, preþuri ºi durata muncii pe de o
parte ºi respectiv cererea ºi oferta de forþã de muncã pe de altã parte:
− între creºterea salariilor ºi cea a productivitãþii muncii se cere o
anume proporþionalitate ºi mai ales un decalaj; productivitatea este
necesar sã creascã mai rapid pentru a nu amputa puterea de
cumpãrare, capacitatea de acumulare ºi investiþii pentru a nu se
accede la spirala inflaþionistã, pentru a se garanta creºterea
ocupãrii etc.; dacã piaþa muncii ar funcþiona corect, costul muncii
ar fi egal cu productivitatea; reciproca sporirii productivitãþii este
reducerea cererii de forþã de muncã ºi creºterea salariilor, etc.;
− creºterea salariilor, în general a veniturilor conduce de regulã la
scãderea ratei de participare la muncã: în aceste condiþii ºi din
aceastã cauzã are loc o reducere a ratei de activitate; pe de altã
parte, veniturile mici duc la creºterea ratei de activitate în special
pentru persoanele aflate în grupele de vârstã extreme ale
populaþiei active (tineri sub 20-24 ani ºi persoane peste 55-59 ani),
la presiuni asupra cererii de locuri de muncã; creºterea preþurilor,
la rândul ei, afecteazã – pe cale de consecinþã – mai ales veniturile
mici (salariile ºi pensiile anumitor categorii) ºi determinã
accentuarea presiunii asupra nevoilor de locuri de muncã;
− nivelul redus al costului muncii (însoþit de o slabã organizare
sindicalã ºi revendicativã) constituie un factor de stimulare a
investiþiilor interne ºi în special externe ºi respectiv un impuls
favorabil în ocuparea forþei de muncã;
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− salariile înalte sunt incompatibile cu o ocupare completã, deplinã a
forþei de muncã atât datoritã costului pe care îl genereazã, dar ºi
prin asigurarea unui venit suficient pe un membru de familie care
satisface cererea de consum ºi deci nu presupune participarea la
muncã a categoriilor extreme din structura demograficã;
− reducerea duratei legale a muncii (sãptãmânale, de pildã) este
permisã de menþinerea volumului producþiei prin creºterea
productivitãþii care asigura menþinerea salariului, în anumite
sectoare ºi condiþii de organizare aceasta conduce la crearea de
noi posibilitãþi de ocupare; creºterea timpului liber este urmatã de o
tendinþã de urcare a accesului (în concediu, de pildã se pot cheltui
uºor 3-4 salarii) care solicitã deci mai multe produce ºi mai multã
muncã; cu alte cuvinte, reducerea duratei muncii – minuþios
pregãtitã ºi aplicatã cu respectarea ansamblului de condiþii absolut
necesare – are efect pozitiv dublu asupra cererii de muncã: pentru
creºterea producþiei în vederea satisfacerii nevoilor suplimentare
de consum.
În realitate, funcþionarea pe principii strict economice a pieþei muncii
este limitatã de multiple rigiditãþi ce împiedicã fluiditatea ºi flexibilitatea pe
care pârghiile economice (investiþii, salarii, preþuri, productivitate) le-ar
permite. În asemenea rigiditãþi intervin – cu scopul de asanare sau
menþinere – atât populaþia ºi puterea publicã, cât ºi patronatul, salariaþii,
organizaþiile obºteºti ºi sindicale etc. aºa de pildã: spor înþelegeri de limitare
sau creºtere a producþiei ºi respectiv a preþurilor; ajutorul de ºomaj are ºi
efecte uneori negative în sfera celor de protecþie, în sensul cã aceste odatã
primit îl determinã pe beneficiar cã nu mai acceptã orice muncã
mulþumindu-se cu respectiva sursã de subzistenþã; opoziþia dintre factorii
sociali ºi economici se manifestã ºi prin piedici la concediere: se adoptã
uneori mãsuri care evitã mobilitatea ºi migraþia forþei de muncã; formarea
profesionalã nu este întotdeauna dictatã de nevoile reale ºi cunoscute ale
sistemului economic sau se au în vedere structurile actuale care nu vor mai
corespunde peste 8-16 ani cât poate dura procesul de pregãtire pentru
muncã; creºterea duratei medii de viaþã este ºi un rezultat al factorilor
economici ºi care, prin tendinþã, evalueazã invers în raport cu durata muncii
ºi cu perioada activã; reducerea natalitãþii ºi creºterea acesteia nu concordã
întotdeauna sau chiar niciodatã cu principiile ºi concepþiile ce
reglementeazã jocul forþelor pe piaþa muncii etc.

235
Asemenea rigiditãþi au condus la greutãþi în echilibrul cerere-ofertã, la
metode specifice de intervenþie în întreprindere, la nivel de profesii, pe
sectoare ºi ramuri sau la nivel naþional. De multe ori echilibrul într-o
întreprindere sau sector ce realizeazã prin dezechilibrul altora la fel cum
existã tendinþe de a echilibra cererea la unele profesii prin dezechilibrarea
altora: tot astfel, erorile unor ramuri, creºterea sau pot fi incompatibile sau
concurente cu solicitãrile ºi respectiv oferta altora etc. Asemenea
componente ºi manifestãri sunt mai extinse sau mai limitate în funcþie ºi de
presiunea sau ecartul dintre cerere ºi ofertã privite global.
Pentru a contracara variatele consecinþe ale deficitului sau
excedentului asistãm – pe plan mondial ºi în diferite þãri – la o permanentã
ajustare a întregului sistem de gestiune a resurselor umane, inclusiv a
politicii salariale.
În ce priveºte salarizarea, deºi productivitatea rãmâne permanent un
arbitru sever, se impune tot mai mult conceptul de remunerare globalã în
þãrile dezvoltate cu economie de piaþã. De la politici salariale se trece la
politici de venituri. În conceptul de remunerare globalã se merge pe ideea
cã preferinþele oamenilor de a munci într-un domeniu nu se bazeazã numai
ºi neapãrat pe avantajele monetare imediate, salariul propriu-zis fiind ajustat
cu o serie de avantaje ºi accesorii în bani ºi naturã.
Pentru a modifica opþiunea individului fondatã pe bazã remuneraþiei
directe, avantajele ºi accesoriile, în care pot fi incluse locuinþele, plata
chiriei, cele oferite de sistemele de securitate socialã, inclusiv de pensii, ca
ºi cadrul, atmosfera ºi condiþiile de muncã, joacã un rol din ce în ce mai
important, care îl pot determina pe viitorul salariat sã aleagã nu ramura sau
profesia ci întreprinderea. Trebuie însã recunoscut cã asemenea elemente
joacã de la un nivel minim asigurat al salariului ºi de la o anume
productivitate. Gestiunea factorilor economici – preþuri, salarii, productivitate
– constituie o condiþie esenþialã a profitului ºi a creºterii economice dar tot la
fel de importantã poate chiar decisivã, este ºi gestiunea resurselor umane
(8), subordonarea sa unui anume scop economic individual ºi colectiv.
În materie de ocupare ºi utilizare a forþei de muncã s-au cristalizat în
general trei modele: cel occidental – de inspiraþie nord-americanã; cel
japonez ºi încã cel aºa-zis socialist de tip est-european. Acestea sunt
departe de a funcþiona în formã purã; ele se bazeazã mai mult sau mai puþin
pe tradiþii ºi tipuri culturale proprii sau împrumutate, adaptate sau nu la
specificul strict naþional. Concomitent cu acestea, în þãrile din lumea a treia,
dar chiar ºi în modelele “consacrate” se gãsesc ºi alþi hibrizi ºi forme de
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implementare a ocupãrii ºi salarizãrii, a relaþiilor de muncã în general, care
pãstreazã uneori ºi rãmãºiþe ale dreptului primitiv, sclavagist sau feudal.
Pentru a face o diferenþã între aceste modele este necesar sã le
prezentãm pe scurt conþinutul ºi relaþia cu ocuparea forþei de muncã.
Modelul tradiþional american de gestiune a resurselor umane este
ataºat importanþei proprietãþii ca sursã de prerogative pentru gestiune ºi
administraþie, ca izvor de obligaþii pentru acþionari; modelul tradiþional de
taylorist a fost permanent readaptat în conformitate ºi cu miºcarea
sindicalã, accentul fiind pus pe a delimita strict competenþele pe fondul unei
distincþii nete între conducãtori ºi conduºi. În ultimul timp modelul american
pare a se destrãma datoritã alienãrii salariaþilor sub impactul controlului
asupra eficacitãþii utilizãrii resurselor umane, dar ºi datoritã concurenþei
externe care a generat mãrirea semnificativã a normelor de performanþã.
Se trece astfel de la control la stimularea “angajãrii” pe bazã de
motivaþie a personalului la îndeplinirea obiectivelor. Multe elemente ale
noului model american sunt foarte apropiate de sistemul japonez de
gestiune a resurselor umane; echipa, cel mai adesea, ºi nu individul este
unitatea responsabilã de rezultate; se insistã asupra diverselor elemente:
definirea suplã a sarcinilor în funcþie de evoluþia situaþiei producþiei ºi
conjuncturii; structura organicã orizontalã bazatã pe “mecanisme de
influenþare reciprocã”; prioritate acordatã celor ocupaþi pentru formare ºi
reciclare; participarea salariaþilor la o gamã largã de probleme ºi decizii;
garanþia locului de muncã; reciprocitatea relaþiilor de muncã; modalitãþi de
gestiune prin care nu numai proprietarii, dar ºi salariaþii, clienþii ºi publicul în
general au interes pentru bunul mers al afacerilor etc. Cu toate acestea, în
SUA ºi Canada, salariaþii nu sunt dispuºi încã sã stea sã discute chestiuni
de producþie sau de eticã profesionalã dupã programul de lucru fãrã
remuneraþie; salariaþii încã nu se identificã cu firma; numai direcþia acestora
se ocupã de calitate ºi productivitate, fapt ce duce adesea la rezistenþa
personalului la unele mãsuri etc.
Modelul japonez de gestiune a resurselor umane, cunoscut sub
denumirea de “ringi”, este în esenþã dominat de “angajarea pe viaþã” sau de
scopul “ocupãrii permanente”; acest model semnificã ºi un sistem de
comunicare între individ ºi colectivitatea firmei. Þelul acestora este
asigurarea ºi conservarea angajãrii pe viaþã, accesul la o formaþie
polivalentã, remunerarea ºi promovarea fondate pe vechime, acordarea
unor prime semestriale, a pensiilor la retragere, a alocaþilor familiale,
beneficierea de alocaþii ºi subvenþii pentru locuinþã, de indemnizaþii pentru
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navetã, de alocaþii pentru concediu, îngrijiri medicale, activitãþi sportive,
culturale etc.
Un mare numãr din aceste avantaje sunt acordate ºi familiei celui
angajat; conform unor aprecieri, 35% din lucrãtorii industriei private
japoneze beneficiazã de acest regim. Japonezii susþin cã pentru a fi
eficiente, ocuparea, satisfacerea cererii de muncã ºi gestiunea resurselor
umane este necesar sã fie calate pe cultura ºi tradiþia naþionalã; japonezii în
general au gustul colectivitãþii ºi manifestã dorinþa de a evita incertitudinea.
Sistemul japonez de relaþii profesionale ºi de muncã, de ocupare
aduce accente particulare ºi contribuþii însemnate în domenii ca: angajarea,
formarea, promovarea, reprezentarea ºi licenþierea personalului, dar ºi în ce
priveºte luarea deciziilor prin consens, lupta pentru calitate ºi soluþionarea
conflictelor ºi doleanþelor.
Aºa de pildã, direcþia firmei informeazã anticipat ºi se consultã cu
salariaþii pe probleme cum sunt: situaþia întreprinderii, planul de investiþii,
implantarea sau deplasarea anumitor înteprinderi, adaptarea mâinii de lucru
la noile cerinþe ale tehnicii, repercursiunii ale acestora asupra ocupãrii ºi
condiþiilor de muncã etc. Consultãrile nu se mãrginesc numai la producþie ºi
gestiune; ele vizeazã probleme de personal, angajare, transfer, mutaþii,
orare de lucru, disciplinã, formare ºi reciclare. În general, în cadrul firmelor
japoneze relaþiile profesionale sunt neantagoniste, armonioase, orientate
spre soluþionarea în comun a problemelor ce apar sau îºi fac simþitã
prezenþa. Dacã în Occident firmele, atunci când personalul nu mai
corespunde, recurg frecvent la licenþiere ºi angajarea altora de pe piaþa
muncii, cele japoneze acordã primordialitate calificãrii ºi recalificãrii
personalului angajat. Firma japonezã nu ia decizii pânã nu obþine avizul
salariaþilor, în timp ce la firmele occidentale, de regulã, decizia este atributul
exclusiv al direcþiei sau al consiliului de administraþie, deºi în ultimul timp sa extins sistemul de consultare a salariaþilor, de concertare socialã. Firma
japonezã se bazeazã pe loialitatea personalului, în vreme ce în cele
occidentale mai prevaleazã încã secretul, neîncrederea ºi de aici
antagonismul în relaþiile dintre conducãtori ºi conduºi; loialitatea, fidelitatea
ºi identificarea salariaþiilor cu firma sunt fundamente ale eticii muncii în
Japonia etc.
Cât priveºte modelul est-european de gestiune a resurselor umane,
considerãm cã atât prin prisma participãrii noastre directe, dar ºi comparativ
cu cele expuse pentru tipurile anterioare se pot trage toate învãþãmintele de
rigoare fãrã a mai transcrie trãsãturile pozitive ºi negative care le-au însoþit.
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Din cele expuse, dar pãstrând ºi aspectele pozitive ale fostului
“model de asigurare a ocupãrii depline ºi eficiente a forþei de muncã din
România,” încercând sã înlãturãm rigiditãþile ºi blocajele cunoscute sau
enunþate, putem sã optãm nu pentru o americanizare, occidentalizare sau
japonizare a modalitãþilor de satisfacere a cererii de forþã de muncã, ci
pentru o românizare a politicii de echilibru între cererea ºi oferta de pe piaþa
muncii.
Pentru aceasta se cere însã câteva condiþii minimale:
− efectuarea cât mai rapid cu putinþã a unui recensãmânt al locurilor
de muncã viabile pe ramuri, judeþe, municipii, oraºe ºi comune ºi
pe întreprinderi ºi profesii sau meserii.
− identificarea exigenþelor actuale ºi viitoare privind conþinutul muncii
ºi cunoºtinþele pe care acesta le solicitã;
− efectuarea unui recensãmânt al populaþiei ocupate cu toate
caracteristicile acesteia; urmãrirea sistematicã – prin cercetãri
selective – a evoluþiei cererii ºi ofertei de forþã de muncã.
Pe aceste baze, pornind ºi de la gradul de uzurã al capitalului ºi
având în vedere posibilitãþile ºi imperativele privatizãrii, dar ºi dimensiunea
realã a populaþiei potenþial activã se vor stabili cererea previzibilã de bunuri
de consum ºi de capital, resursele existente în interior ºi respectiv politice
de investiþii pe sectoare social economice – ºi ramuri, în teritoriu, pe surse
externe ºi interne ºi structura sistemului de formare profesionalã (începând
cu învãþãmântul postobligatoriu, dar ºi cu subsistemul de reciclare,
recalificare ºi reconversiune profesionalã a forþei de muncã). O datã
cunoscute aceste elemente de referinþã, se poate trece la elaborarea –
împreunã ºi cu acordul agenþilor economici – regulilor jocului unor pârghii
(salarii – preþuri – investiþii – impozite – profit). Altfel, întreaga manifestare a
pieþelor (bunuri, capital ºi monedã) se va revãrsa continuu asupra
componentelor ºi mecanismelor specifice pieþei muncii: care va cumula
imperfecþiunile, perversitãþile ºi jocul “factorilor invizibili”, fãcând sistemele
de politicã ºi protecþie socialã permanent neadecvate, purtãtoare de tensiuni
financiare, inflaþioniste ºi sociale. Ceea ce s-a aºezat la alþii în decursul a
sutelor de ani de frecuºuri ºi tensiuni mai mari sau mai mici nu se poate
realiza la noi într-o perioadã de tranziþie fie ea de 2,5 sau chiar 10 ani. Este
foarte greu de crezut cã o economie profund dezarticulatã ºi destructuratã
în care sunt preponderente situaþiile de crizã de resurse naturale, tehnice,
tehnologice, energetice ºi investiþionale, dublate de o crizã socialã ºi
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psihologicã, de o crizã a eticii ºi moralei muncii, etc. se poate redresa
exclusiv prin mecanisme economice libere specifice þãrilor dezvoltate.
4.3.3. Oferta de forþã de muncã ºi factorii acesteia
Cunoaºterea tuturor factorilor ce influenþeazã cererea de forþã de
muncã, gestionarea acestora ºi a resurselor umane în scopul echilibrului cu
oferta presupune a porni cel puþin de la douã cifre relativ exacte: volumul
nevoilor de muncã ºi volumul ofertei. Dacã cererea în România deocamdatã
nu poate fi certã – cele 10,9 mil. persoane ocupate corespund unei nevoi
anterioare, unei structuri a economiei care este într-o anumitã mãsurã
depãºitã – avem motive sã afirmãm (aºa cum a rezultat de altfel ºi din
capitolul II) cã ºi în ce priveºte oferta situaþia nu este întrutotul clarã.
Incertitudini planeazã ºi aici datoritã: neefectuãrii unui recensãmânt al
populaþiei þãrii de aproape 14 ani; schimbãrilor produse în sistemul ºcolar, în
special în ce priveºte durata învãþãmântului obligatoriu, structura ºi durata
celui postobligatoriu; neclarificãrii aspectelor vizând rata de activitate ºi
vârsta de retragere; liberalizãrii politicii vizând natalitatea ºi emigrãrile etc.
În general însã, cunoaºterea ofertei – predeterminatã într-o
însemnatã mãsurã demografic – implicã mai puþine eforturi comparativ cu
cererea de forþã de muncã, mulþi dintre factorii cererii fiind cãi de flexibilizare
a ofertei etc. Trebuie sã subliniem în acest moment, chiar dacã ne repetãm,
cã dacã cererea se poate modifica rapid, inclusiv de la o zi la alta, oferta
este mai rigidã.
Strict legate de ofertã sunt atât fenomene cantitative, dar ºi unele
calitative care pot influenþa prin conexiune directã sau inversã cererea; aºa
de pildã, o populaþie numeroasã permite, între altele, organizarea producþiei
de serie mare, cu consecinþe atât asupra productivitãþii, ºi relativ deci un
consum mai mic de muncã ºi o cerere mai micã, cât ºi asupra rentabilitãþii ºi
profitului, care, crescând, permit salarii mari ºi ocupare mai redusã, dar ºi
investiþii ºi noi posibilitãþi de satisfacere a cererii. Densitatea mare sau micã
a populaþiei este iarãºi un factor complex: dacã este mare, va produce o
anumitã organizare a serviciilor de educaþie ºi formare, de sãnãtate etc.;
dacã este micã, sistemul de învãþãmânt ºi ocrotire a sãnãtãþii solicitã o
ocupare mai mare etc. Îmbãtrânirea demograficã poate favoriza ocuparea
pentru cã teoretic societatea este mai stabilã ºi acceptã mai greu inovarea,
dupã cum rata înaltã de natalitate duce la o cerere de forþã de muncã în
anumite sectoare. Structura pe sexe ºi teritoriu a forþei de muncã vine ºi ea
sã dicteze asupra politicii de ocupare ºi de folosire a forþei de muncã. Rata
de activitate a populaþiei este dependentã de mãrimea salariului real pe o
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persoanã, de vârstã minimã de ºcolarizare, de posibilitãþile de a lucra cu
timp parþial, de avantajele fiscale în beneficiul femeilor sau persoanelor
vârstnice. Într-o societate sãracã, cu venituri mici, femeile vin sã exercite
presiuni asupra cererii de forþã de muncã deoarece munca lor apare absolut
necesarã pentru echilibrul economic al familiei. Dacã salariile ºi veniturile
sunt ridicate – abstracþie fãcând aici de alþi factori care contribuie la
penetrarea ºi rãmânerea pe piaþa muncii a femeilor – femeile ar conta mai
puþin în dimensionarea ofertei. Economia de piaþã acþioneazã însã fãrã
sentimente de sex ºi vârstã, pe piaþa muncii femeile, tinerii ºi bãtrânii vor fi
oricum dezavantajaþi, fapt ce nu poate fi neapãrat condamnat; ar fi de
implicat ºi de condamnat sistemul de protecþie socialã în cazul în care
acesta nu preia respectivele sarcini. Distribuþia teritorialã a forþei de muncã
în general ºi în România în special nu se constituie într-o rezultantã purã a
pieþei muncii ºi nici ale altor pieþe; ea este o consecinþã a unor evoluþii
istorice ºi a politicii ºi tradiþiei demografice; dacã forþa de muncã este o
resursã scumpã ºi “rarã” sau ieftinã ºi “deasã” fie în unele zone, fie la sate
sau în anumite oraºe, oricât ar încerca piaþa muncii ºi alte pieþe sã
“amendeze” densitatea prin costuri ºi salarii mai mici sau mai mari, oferta
probabil cã nu se va schimba sensibil; este de altfel evident cã nu s-ar
putea concepe concentrarea întregii populaþii a unei þãri numai într-o zonã
sau numai în câteva oraºe mari, eventual acolo unde sunt ºi alte resurse
materiale sau de energie; tot astfel, nici distribuirea tehnicii ºi a capitalului
pe teritoriu nu s-a fãcut pe criterii exclusiv de piaþã – cu atât mai mult în
România ultimilor 40-50 de ani.
În altã ordine de idei, apare tot mai evidentã greutatea delimitãrii
stricte a factorilor de echilibru, dar ºi gruparea acestora pe cei doi termeni ai
ecuaþiei, respectiv cererea ºi oferta de forþã de muncã; putem spune mai
degrabã cã în echilibrul de pe piaþa muncii totul se leagã de toate, nimic nu
poate fi luat în sine ºi dupã primele aparenþe. Cert este cã echilibrul cãutat
rãmâne o “fata morgana” întrucât este greu de asigurat o convergenþã
necesarã între resursele de forþã de muncã, formarea acestora, ocuparea ºi
respectiv retragerea din viaþa activã; între aceste patru segmente, sisteme
de probleme, se înscrie soluþionarea ofertei; posibilitãþile de flexibilizare a
acesteia este necesar sã vizeze fiecare set de factori.
Neadaptarea variatã a ofertei la cererea de forþã de muncã provoacã
ºi implicã în general multiple fenomene cum ar fi: creºterea sau diminuarea
concurenþei pe piaþa muncii, creºterea sau diminuarea salariilor, costuri mai
mari sau mai mici pentru organizarea unor cursuri de reciclare ºi
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reconversiune profesionalã; reorganizarea muncii interne în întreprinderi;
creºterea sau descreºterea investiþiilor; deplasarea unor activitãþi dintr-o
zonã în alta; dezvoltarea unor noi forme de activitate; implementarea de noi
orarii; rãmânerea în nefolosinþã a unor capacitãþi de producþie; utilizarea
pripitã a unei forþe de muncã slab calificate ºi neadaptate exigenþelor muncii
ºi producþiei; exersarea unor meserii de cãtre indivizi de altã formaþie decât
cea necesarã; bulversarea sistemelor de valori ale societãþii; creºterea
salariilor peste norma autorizatã de productivitate; sporirea peste “mãsura
normalã” a ºomajului; accentuarea fenomenelor emigraþioniste sau a
imigrãrilor etc.
Ar fi însã o mare greºealã sã punem toate aceste elemente numai pe
seama ºi în sarcina pieþei muncii, sã aºteptãm ca aceasta sã le soluþioneze
singurã ºi liber pe toate.
În fond, nu facem decât sã repetãm în sintezã – uneori în sens invers
– ceea ce am încercat sã punem în evidenþã pe parcursul întregului capitol.
Concluzia finalã nu poate fi decât una singurã: echilibrul dintre cererea ºi
oferta de forþã de muncã este greu de realizat; pentru a se apropia de
starea de echilibru sau pentru a minimiza dezechilibrele ºi efectele
acestora, societatea, statul, guvernul, întreprinderile, sindicatele, sistemele
de educaþie, învãþãmânt ºi formare profesionalã, dar ºi populaþia trebuie sã
înþeleagã sã adopte ºi sã accepte mãsuri ºi poziþii convergente,
concomitente atât pentru stimularea – sau la nevoie anihilarea – unor factori
ai cererii, cât ºi ai ofertei. Concordanþa celor doi termeni ai ecuaþiei este
fundamentalã pentru stabilitatea social-politicã a oricãrei þãri, iar munca ºi
venitul constituie garanþii inalienabile pentru orice individ care le doreºte.

4.4. Variante-scenarii privind echilibrul ocupãrii forþei
de muncã în România
Asigurarea echilibrului între cererea ºi oferta de forþã de muncã
impune acþiunea concertatã a unor mecanisme ºi pârghii economice atât din
cadrul specific al pieþei forþei de muncã, cât ºi din cel general, al economiei
de piaþã. Un demers practic de modelare cifricã a viitorului oricãrei creºteri
economice necesitã calcule laborioase, operarea cu un numãr mare de
variabile-indicatori, cu o multitudine de restricþii, cu utilizarea unor indici
agregaþi de fineþe etc. În faza actualã a cercetãrilor noastre greutãþile
enorme ºi caracterul de scenariu probabilist sunt de neevitat datoritã
restricþiilor ce þin mai ales de informaþia statisticã necesarã, dar ºi de
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imposibilitatea conturãrii clare a coordonatelor majore, chiar ºi minimale, ale
unei politici economice româneºti. Din aceste motive, ne-am oprit în
demersul ce urmeazã asupra construirii unor mini-scenarii de ocupare a
forþei de muncã bazate pe date ce par plauzibile, dar nu neapãrat dezirabile
în viitor. Cadrul previzional estimat este relativ restrâns – 10 – 15 ani – ºi
indicatorii extrapolaþi au un grad mare de probabilitate datorat mai ales
transformãrilor structurale necesare ale economiei româneºti. Numãrul
restrâns de indicatori utilizaþi imprimã – în mod firesc – o serie de limite
scenariilor noastre însã credem cã informaþia economicã rezultativã poate
sugera – în linii mari – anumite coordonate de evoluþie a economiei. În fond
ºi dacã ar ajuta la conturarea, a cu totul alte variante ºi modalitãþi de
agregare ºi analizã macro sau microeconomicã, încercãrile pe care le
prezentãm sunt utile.
4.4.1. Primul grupaj de variante porneºte de la premisa generalã de
menþinere relativ constantã a ratei de ocupare a populaþiei în vârstã de
muncã ºi a unei creºteri permanente a eficienþei muncii prestate în toate
sectoarele economiei naþionale. S-au identificat teoretic 33 de variante
posibile sub aspect economic (schema nr. 1); 4 din acestea se reflectã ºi în
exemple cifrice; una din variante prezintã evoluþiile indicatorilor-rezultativi în
cazul schimbãrii unor niveluri ºi ritmuri de variaþie a indicatorilor – premise
în cadrul aceloraºi coordonate cadru.
Variantele conþin atât calcule care sã asigure “ocuparea deplinã”, cât
ºi un “echilibru cu ºomaj”.
În estimarea evoluþiei indicatorilor-premise s-a luat ca bazã nivelul
atins în anul 1989, iar ritmurile imprimate unora au fost amendate prin
tendinþele rezultatelor înregistrate în primul semestru al anului 1990.
Ipotezele de la care s-a pornit au fost urmãtoarele:
− în vederea determinãrii – pentru anii 1995 ºi 2000 – a nivelului
populaþiei în vârstã de muncã s-au avut în vedere contingentele
anuale de populaþie în vârstã de 15 ani ce intrã în categoria
menþionatã ºi care se ridicã la circa 400.000 persoane/an în
perioada 1990-1995 ºi 350.000 persoane/an pentru anii 19962000, ieºirile anuale prin pensionare,ca ºi o ratã a mortalitãþii de
3,5‰ în cadrul populaþiei de 15-59 ani; rata de mortalitate
estimatã reflectã în fapt media înregistratã în evoluþia acestui
fenomen în perioada1979-1989;
− creºterea produsului social va fi mai lentã între anii 1990-1995,
respectiv de 2% pe an, urmând ca din 1996 acesta sã creascã într-
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un ritm mediu anual de 3%; în structurã, aportul fiecãrei grupe de
activitãþi prezentate în scenariu va fi cel puþin acelaºi cu cel
înregistrat în anul de referinþã;
− întrucât viteza ºi amploarea spiralei inflaþioniste sunt dificil de
estimat, ca de altfel ºi nivelul ºi durata de stabilizare relativã a
preþurilor liberalizate, s-a considerat cã salariile vor creºte numai
pe seama ºi în limita sporirii productivitãþii muncii pe sectoare ºi
grupe de activitate;
− numãrul de ºomeri estimat în variantele noastre este de minim
500.000 persoane ºi maxim 1 milion, limite pe care le considerãm
posibile ºi totodatã greu suportabile atât sub aspect social, cât ºi
ca efort financiar din partea statului pentru asigurarea parametrilor
strict necesari de protecþie socialã;
− modificarea structurii populaþiei ocupate pe grupe de activitãþi a
urmãrit – în toate variantele prezentate – creºterea ocupãrii în
sectorul terþiar prin eliberãrile, în diferite proporþii, a acesteia din
celelalte activitãþi.
Schema nr. 1
Sensul de evoluþie a unor indicatori economici în diferite variante
Vari- Rata de
ante ocupare a
populaþiei
în vârstã
de muncã
1
Const
2

a) Const
b) Const
c) Const

3

Const

4

a) Const

Raportul Populaþia Produ- Structura populaþiei Produc- ªomaj
cerere- ocupatã
sul
ocupate pe
tivitatea
ofertã de
social
“sectoare”x)
muncii
forþã de
I
II
III
muncã
Ocupare Creºte Creºte Const Const Const const
deplinã
Ocupare Creºte Creºte Scade Const Creºte Creºte
deplinã
Ocupare Creºte Creºte Scade Creºte Creºte Creºte
deplinã
Ocupare Creºte Creºte Scade Scade Creºte Creºte
deplinã
Ocupare
Const
Const Const Const Const Creºte Creºte
cu ºomaj
Ocupare
Const
Creºte Scade Const Creºte Creºte Creºte
cu ºomaj
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Vari- Rata de
ante ocupare a
populaþiei
în vârstã
de muncã
b) Const
c) Const
5

Const

6

a) Const
b) Const
c) Const

7

Const

8

a) Const
b) Const
c) Const

9

Creºte

10

a) Creºte
b) Creºte
c) Creºte

11

Creºte

12

a) Creºte
b) Creºte
c) Creºte

13

Scade

Raportul Populaþia Produ- Structura populaþiei
cerere- ocupatã
sul
ocupate pe
ofertã de
social
“sectoare”x)
forþã de
I
II
III
muncã
Ocupare
Const
Creºte Scade Creºte Creºte
cu ºomaj
Ocupare
Const
Creºte Scade Scade Creºte
cu ºomaj
Ocupare
Const
creºte Const Const Const
cu ºomaj
Ocupare
Const Creºte Scade Const Creºte
cu ºomaj
Ocupare
Const
Creºte Scade Creºte Creºte
cu ºomaj
Ocupare
Const
Creºte Scade Scade Creºte
cu ºomaj
Ocupare
scade
const const const const
cu ºomaj
Ocupare Scade Creºte Scade Const Creºte
cu ºomaj
Ocupare Scade Creºte Scade Creºte Creºte
cu ºomaj
Ocupare Scade Creºte Scade Scade Creºte
cu ºomaj
Ocupare
const
creºte const const const
cu ºomaj
Ocupare
Const
Creºte Scade Const Creºte
cu ºomaj
Ocupare
Const
Creºte Scade Creºte Creºte
cu ºomaj
Ocupare
Const
Creºte Scade Scade Creºte
cu ºomaj
Ocupare
scade
const const const const
cu ºomaj
Ocupare Creºte Creºte Scade Const Creºte
cu ºomaj
Ocupare Creºte Creºte Scade Creºte Creºte
cu ºomaj
Ocupare Creºte Creºte Scade Scade Creºte
cu ºomaj
Ocupare
const
const const const const
deplinã

Produc- ªomaj
tivitatea
muncii

Creºte Creºte
Creºte Creºte
Creºte Creºte
Creºte Creºte
Creºte Creºte
Creºte Creºte
Creºte Creºte
Creºte Creºte
Creºte Creºte
Creºte Creºte
const

Creºte

Creºte Creºte
Creºte Creºte
Creºte Creºte
Creºte Creºte
Creºte Creºte
Creºte Creºte
Creºte Creºte
const

-
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Vari- Rata de
ante ocupare a
populaþiei
în vârstã
de muncã
14
Scade
15

a) Scade
b) Scade
c) Scade

16

Scade

17

a) Scade
b) Scade
c) Scade

Raportul Populaþia Produ- Structura populaþiei Produc- ªomaj
cerere- ocupatã
sul
ocupate pe
tivitatea
ofertã de
social
“sectoare”x)
muncii
forþã de
I
II
III
muncã
Ocupare Scade
const const const const Creºte Creºte
cu ºomaj
Ocupare Scade
const Scade Const Creºte Creºte Creºte
cu ºomaj
Ocupare Scade
const Scade Creºte Creºte Creºte Creºte
cu ºomaj
Ocupare Scade
const Scade Scade Creºte Creºte Creºte
cu ºomaj
Ocupare Scade Creºte const const const Creºte Creºte
cu ºomaj
Ocupare Scade Creºte Scade Const Creºte Creºte Creºte
cu ºomaj
Ocupare Scade Creºte Scade Creºte Creºte Creºte Creºte
cu ºomaj
Ocupare Scade Creºte Scade Scade Creºte Creºte Creºte
cu ºomaj

x) “Sectoarele sunt reprezentate prin: I - industrie + construcþii; II - agriculturã +
silviculturã; III - sectorul terþiar.

Potrivit calculelor efectuate (tabelul nr. 1 ºi nr. 2) se constatã o
anumitã proporþionalitate între creºterea numãrului populaþiei ocupate în
sectorul terþiar ºi veniturile suplimentare obþinute din munca salariatã;
eliberarea forþei de muncã din industrie ºi construcþii în condiþiile menþinerii
aportului acestor ramuri la realizarea produsului social solicitã o
productivitate a muncii mai mare – în variantele 12 c ºi 17 c creºterea este
de cca 40% dupã 5 ani ºi în jur de 73,5-83,5% în 10 ani. Pe ansamblu
economiei naþionale, creºterea productivitãþii muncii cu 10,1% în 1995 ºi cu
27,7% în 2000 – în cazul variantei 17 c – asigurã un venit suplimentar sub
formã salarialã de 101,9 mild. lei ºi respectiv 199,6 mild. lei. Astfel, salariul
net mediu lunar pe o persoanã ocupatã creºte de la 2238 lei în 1989 la
2996 lei în 1995 ºi respectiv 3723 lei în anul 2000. Deci, potenþial, creºte
posibilitatea absorbþiei serviciilor suplimentare oferite de sectorul terþiar atât
pe seama sporirii ocupãrii în acest domeniu, cât ºi a productivitãþii muncii
fiecãreia din grupele evidenþiate.1 Deplasarea cãtre sectorul de servicii –
1

Toate datele valorice sunt exprimate în preþuri 1989.
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datoritã diferenþei de productivitate dintre activitãþile industriale ºi de
construcþii ºi cele de comerþ ºi servicii – determinã ºi o economie globalã de
salarii într-o primã fazã.
Scenariile exemplificate în cazul variantelor de ocupare fãrã ºomaj ºi
respectiv de ocupare cu ºomaj, evidenþiazã ºi faptul cã se pot considera
viabile ºi acele nivele de echilibru ce presupun un numãr moderat de
ºomeri. Menþinerea ocupãrii depline cu orice preþ influenþeazã negativ în cel
puþin douã direcþii: în primul rând în planul atingerii unui nivel al
productivitãþii muncii care sã ne apropie de cel realizat pe continentul nostru
– un numãr mai mare de salariaþi decât cel “cerut de tehnologie” frâneazã în
fapt interesul pentru promovarea progresului tehnic ºi tehnologic; în al
doilea rând, are loc o reducere a nivelului mediu al veniturilor directe din
muncã ºi implicit a cererii pentru noi servicii, deci dispare motivaþia
dezvoltãrii sectorului terþiar. Veniturile suplimentare de care va dispune
populaþia ocupatã în anul 1995 – spre exemplu – vor fi în varianta 2a faþã de
varianta 17 c cu 61,3 mild. lei mai mici; varianta “cu ºomaj” permite folosirea
în plus pe piaþã a 85,3 mild.lei (63,3 mild. obþinute suplimentar pentru
munca prestatã ºi 24,0 mild. lei îndemnizaþie de ºomaj ) faþã de varianta 2a.
Deci, creºterea productivitãþii muncii ºi a salariului mediu în industrie,
construcþii, agriculturã ºi silviculturã vor spori capacitatea de absorbþie a
serviciilor care se pot dezvolta ºi diversifica pentru cã au cerere ºi respectiv
populaþia are venituri.
Tabelul nr. 1
Indicatori macroeconomici de pornire în fundamentarea
unor scenarii ale evoluþiei ocupãrii forþei de muncã
Indicatori
Variante
1995
Varianta de referinþã posibile 2 a
6c
1989
(1)
(2)
Rata de ocupare a popu78,1
78,1 78,1 78,1
laþiei în vârsta de muncã
Raportul cerere-oferta
1
1
<1
<1
de forþã de muncã
Produsul social (mild. lei) 1931,9 2175,6 2175,6 2175,6
Populaþia ocupatã (mil.
10,9
11,3 11,3 11,3
pers.)
Structura populaþiei
ocupate pe grupe de
activitãþi (mil. pers.):
I. ind.+constr
4,8
4,2
4,0
3,9
II. agric.+silvicult.
3,0
3,1
2,8
2,3

12 c

17 c

2c

79,1

77,1

78,1

<1

<1

1

2000
6c
(1)
(2)
78,1 78,1
<1

<1

12 c

17 c

79,1

77,1

<1

<1

2175,6 2175,6 2522,1 2522,1 2522,1 2522,1 2522,1
11,4 11,2 11,4 11,4 11,4 11,6 11,2

3,4
2,9

3,4
2,2

3,4
2,3

3,4
2,3

3,4
2,3

2,9
2,3

2,8
2,2
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Indicatori
Variante
1995
2000
Varianta de referinþã posibile 2 a
6c
12 c 17 c
2c
6c
12 c
1989
(1)
(2)
(1)
(2)
III. sector terþiar
3,1
4,0
4,5
5,1
5,1
5,6
5,7
5,7
5,7
6,4
Productivitatea muncii
pe o pers ocupatã (mii
lei/pers.)
Total, din care:
176,4 192,5 192,5 192,5 190,8 194,3 221,2 221,2 221,2 217,4
I
304,2 386,8 377,9 382,8 425,0 427,0 523,7 491,5 491,5 527,7
II
72,5
386,8 79,8 79,8 79,8 79,8 79,8 87,0 87,0 90,6
III
81,6
81,6 97,9 97,9 97,9 97,9 97,9 114,2 114,2 122,4
Venitul mediu lunar din
munca directã pe o pers.
ocupatã (lei)
Total, din care:
2238
2518 2749 2870 2841 2996 3258 3443 3443 3643
I
2965
3770 3683 3731 4142 4162 5104 4791 4791 5143
II
648
648
713
713
713
713
713
778
778
810
III
2653
2653 3184 3184 3184 3184 3184 3714 3714 3980
Fond de salarii (mild. lei)
Total, din care:
293,9 341,4 372,7 389,2 388,7 402,6 445,7 471,0 471,0 507,1
I
170,3 190,0 176,8 174,6 169,0 169,8 208,2 195,5 195,5 179,0
II
23,4
24,1 24,0 19,7 24,8 18,8 19,7 21,5 21,5 22,4
III
100,2 127,3 171,9 194,9 194,9 214,0 217,8 254,0 254,0 305,7
Numãrul ºomerilor
0
0
0,5
0,5
1,0
1,0
0
0,7
1,0
0,7
Costul ºomajului (mild.
0
0
12,0 12,0 24,0 24,0
0
16,8 24,0 16,8
lei)
Venituri suplimentare la
X
40,6 69,3 85,7 82,5 101,9 139,5 164,8 164,8 195,6
populaþia ocupatã (mild.
lei)

17 c
6,2

225,2
558,5
90,6
122,4

3723
5444
810
3980
500,4
182,9
21,4
296,1
1,0
24,0
199,6

x) Se considerã o indemnizaþie medie de ºomaj pe o persoanã de 2000 lei lunar.

Tabelul nr. 2
Premise ºi rezultate probabile la orizontul anilor 1995 ºi 2000
faþã de nivelul înregistrat în anul 1989
Indicatori

Premise
- Rata de ocupare a
populaþie în vârstã de
muncã (%)

1989
Varianta
de referinþã

78,1

2a
Val.
absolutã

%

x

const.

A) Anul 1995
Variante posibile
6c
12 c
(1)
(2)
Val.
%
Val.
%
Val.
%
abababsolutã
solutã
solutã
x

const.

x

const.

x

+1,0

17 c
Val.
absolutã

%

x

-1,0
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Indicatori

1989
Varianta
de referinþã

A) Anul 1995
Variante posibile
2a
6c
12 c
17 c
(1)
(2)
Val.
%
Val.
%
Val.
%
Val.
%
Val.
%
abababababsolutã
solutã
solutã
solutã
solutã
- Raportul cerere-ofertã unitar unitar
subsubsubsubunitar
unitar
unitar
unitar
- Produsul social
1931,9 +243,7 +12,6 +243,7 +12,6 +243,7 +12,6 +243,7 +12.6 +243,7 +12,6
- Populaþia ocupatã
10,9
+0,4 +3,7 +0,4 +3,7 +0,4 +3,7 +0,5 +4,6 +0,3 +2,8
(mil. pers.) - Total
I. ind.+constr.
4,8
-0,6
-6,8
-0,8
-9,0
-0,9
-9,0
-1,4 -14,0 - 1,4 -14,0
II. agric.+silvicult.
3,0
+0,1 const. -0,2
-2,5
-0,7
- 7,5
-0,1
-2,5
-0,8
-7,5
III. sector terþiar
3,1
+0,9 +7,0 +1,4 +11,5 +2,0 +16,5 +2,0 -16,5 +2,5 +21,5
Rezultate
- Productivitatea muncii 176,4
+9,1
+9,1 +9,1
+8,2
+10,1
pe o pers ocupatã
I
304,2 +27,2
+24,2 +25,8
+39,7
+40,4
II
72,5 Const.
+10,1 +10,1
+10,1
+10,1
III
81,6 Const.
+20,0 +20,0
+20,0
+20,0
Venituri suplimentare
x
40,6
+69,3
+85,7
+82,5
+101,9
din munca salariatã pe
total populaþie ocupatã
(mild. lei)
Numãr de ºomeri (mild.
+0,5
+0,5
+1,0
+1,0
lei).
Costul ºomajului (mild.
+12,0
+12,0
+24,0
+24,0
lei).
B) ANUL 2000
Premise
- Rata de ocupare a
78,1
x
const.
x
const.
x
const.
x
+1,0
x
-1,0
populaþie în vârstã de
muncã (%)
- Raportul cerere-ofertã unitar unitar
subsubsubsubunitar
unitar
unitar
unitar
- Produsul social (mild. 1931,9 +590,2 +30,6 +590,2 +30,6 +590,2 +30,6 +590,2 +30,6 +590,2 +30,6
lei).
- Populaþia ocupatã
10,9
+0,5 +4,6 +0,5 +4,6 +0,5 +4,6 +0,7 +6,4 +0,3 +2,8
(mil. pers.) - Total
I. ind.+constr.
4,8
-1,4
-1,4 -14,0 -14,0 -1,4 -14,0 -1,9 -19,0 -2,0 -19,0
II. agric.+silvicult.
3,0
-0,7
-0,7
-7,5
-7,5
-0,7
-7,5
-0,7
-7,5
-0,8
-7,5
III. sector terþiar
3,1
+2,6 +21,5 +2,6 +21,5 +2,6 +21,5 +3,3 +26,5 +3,1 +26,5
Rezultate
- Productivitatea muncii 176,4
+25,4
+25,4
+25,4
+23,2
+27,7
pe o pers. ocupatã
I
304,2
+72,2
+61,6
+61,6
+73,5
+83,6
II
72,5
+10,1
+20,0
+20,0
+20,0
+20,0
III
81,6
+20,0
+40,0
+40,0
+50,0
+50,0
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Indicatori

Venituri suplimentare
din munca salariatã pe
total populaþie ocupatã
Numãr de ºomeri (mild.
lei)
Costul ºomajului (mild.
lei)

1989
Varianta
de referinþã

2a
%

A) Anul 1995
Variante posibile
6c
12 c
(1)
(2)
Val.
%
Val.
%
Val.
%
abababsolutã
solutã
solutã
+164,8
+164,8
+195,6

17 c

x

Val.
absolutã
+139,5

Val.
absolutã
+199,6

-

-

+0,7

+1,0

+0,7

+1,0

-

-

+16,8

+24,0

+16,8

+24,0

%

x) Coloanele de % la acest indicator reprezintã: pentru total populaþie ocupatã s-a
calculat sporul acesteia faþã de anul 1989 în procente; pentru fiecare “sector” s-a
evidenþiat modificarea structurii (spre ex.: pentru anul 2000 varianta 17 c structura
populaþiei ocupate pe sectoare s-a modificat dupã cum urmeazã: “Sectorul” I, de la
44% în 1989 la 25% în 2000, deci reducere cu 19 procente; pentru “sectorul” II – de
la 27,5% la 20%, deci o creºtere de 7,5 procente, iar pt.”sectorul III”, de la 28,5% la
55%, respectiv o creºtere cu 26,5 procente).

4.4.2. Al doilea grup de scenarii urmãreºte evidenþierea modificãrilor
ce pot apare în dinamica ºi structura consumului final al populaþiei în cazul
creºterii ponderii sectorului terþiar în populaþia ocupatã ºi respectiv în
crearea produsului social total ºi a produsului intern brut (schema nr. 2).
S-au reþinut 6 variante în cadrul cãrora:
− populaþia în vârstã de muncã este funcþie de evoluþia sporului
natural din deceniile 7 ºi 8, de politica demograficã a perioadei
anterioare, de structura, nivelul ºi calitatea pregãtirii în sistemul de
învãþãmânt etc.;
− ponderea populaþiei ocupate în total populaþie se miºcã în jurul a
-2,6 ºi + 0,7 puncte procentuale faþã de rata de 47,3% înregistratã
în 1989 – an luat ca bazã de referinþã;
− ponderea salariaþiilor în totalul populaþiei ocupate variazã cu ± 1,0
puncte procentuale faþã de acelaºi an 1989;
− produsul social total se preconizeazã a creºte cu 2-3% anual;
structura pe grupe de activitãþi se modificã în diferite variante,
crescând – de exemplu – cu 1,2 -10,6 puncte procentuale în
sectorul terþiar ºi reducându-se cu pânã la 5,0 puncte procentuale
în industrie ºi construcþii;
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− produsul intern brut, la rândul sãu, poate sã creascã într-un ritm
mediu anual de 3,4 – 3,8%; întrucât nu am dispus de informaþiile
necesare aprecierii aportului ramurilor la crearea produsului intern
brut pentru anul 1989, nu am putut evidenþia cuantumul
modificãrilor structurale ale acestuia. Implicit însã, am avut în
vedere variantele guvernamentale de dezvoltare a economiei
româneºti în care se preconizeazã o creºtere a aportului
agriculturii ºi silviculturii la crearea produsului intern brut cu cca.
8% faþã de previziunile pentru 1990 ºi a sectorului terþiar cu
aproximativ 30%;
− fondul de salarii cu care s-a operat în acest caz include ºi salariile
din fostele CAP-uri; asemenea primului tip de scenariu, creºterea
salariilor se realizeazã numai pe seama ºi în limita sporirii
productivitãþii muncii.
Productivitatea muncii, respectiv sursa de bazã a sporirii veniturilor
populaþiei, prin jocurile de structurã imprimate indicatorilor populaþiei
ocupate, în cadrul celor 6 variante (tabelele nr.3 ºi 4), poate înregistra la
nivelul anului 1995 o creºtere cu 7,6-20,5%, iar în anul 2000 cu +16,1 - +
37,9%; aportul cel mai mare revine industriei ºi construcþiilor, unde
productivitatea va creºte cu pânã la 68,8% în varianta a VI-a. Asemenea
evoluþii ar permite ºi o sporire a produsului intern brut ce revine pentru 1 leu
salarii.
Schema nr. 2
Sensul de evoluþie a unor indicatori economici în diferite variante
Indicatori
I
creºte
"
"
"
const

II
creºte
"
const
scade
scade

Variante
III
IV
creºte creºte
const.
"
scade scade
const creºte
creºte const

V
Populaþia totalã
creºte
Populaþie ocupatã
scade
Ponderea populaþie ocupate în totalul populaþiei
scade
Numãrul de salariaþi
const
Ponderea salariaþilor în total populaþie ocupatã
scade
Ponderea populaþie ocupate pe grupe de activitãþi:
- industrie+construcþii
scade scade scade const scade
- agriculturã+silviculturã
"
"
"
scade const
- sector terþiar
creºte creºte creºte creºte creºte
Produsul social total
"
"
"
"
"

VI
creºte
const
scade
scade
scade
scade
scade
creºte
"
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Indicatori
I
Ponderea produsul social total pe grupe de
activitãþi:
- industrie+construcþii
- agriculturã+silviculturã
- sector terþiar
Fond de salarii total
Produsul intern brut
Consumul final total
Ponderea în consumul final a:

Variante
III
IV

II

V

VI

scade scade creºte scade creºte scade
scade scade scade scade scade scade
creºte creºte creºte creºte creºte creºte
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

- consumului populaþiei
- consumului de interes general al societãþii
Productivitatea muncii pe o persoanã ocupatã
Produsul intern brut/locuitor
Produsul intern brut pe o persoanã ocupatã
Produsul intern brut la 1 leu salariu
Ponderea veniturilor directe din muncã în total
consum final al populaþiei
Consumul final total pe locuitor
Rata ºomajului
Costul ºomajului

creºte
scade
creºte
"
"
"
scade

const
const
creºte
"
"
"
scade

scade
creºte
creºte
"
"
"
scade

scade
creºte
creºte
"
"
"
scade

creºte
scade
creºte
"
"
"
scade

const
const
creºte
"
"
"
scade

creºte creºte creºte creºte creºte creºte
creºte creºte creºte creºte creºte
"
"
"
"
"
-

Tabelul nr. 3
Indicatori macroeconomici de pornire în fundamentarea
unor scenarii ale evoluþiei ocupãrii forþei de muncã
Indicatori

Populaþia totalã
(mii persoane)
Populaþia ocupatã
(mii persoane)
Ponderea populaþia
ocupatã în total
populaþie (%)
Nr. de salariaþi
(mii persoane)
Ponderea salariaþi în
total populaþie
ocupatã (%)
Ponderea populaþie
ocupatã pe grupe de
activitãþi (%)

Varianta
Variante
de
I
II
III
IV
V
VI
referinþã 1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000
1989
23152 23784 24324 23812 24376 23855 24466 23855 24466 23812 24376 23784 24324
10946

11416 11676 11263 11530 10946 10946 11212 11499 10800 11056 10946 10946

47,3

48,0

48,0

7998

8345 8535 8121 8313 8111 8111 8196 8406 7998 7998 7892 7892

73,1

73,1

73,1

47,3

72,1

47,3

72,1

45,9

74,1

44,7

74,1

47,0

73,1

47,0

73,1

45,4

74,1

45,4

72,3

46,0

72,1

45,0

72,1
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Indicatori

I. ind.+constr.
II. agric.+silvicult.
III. sector terþiar
Produsul social total
(mild.lei)
Ponderea produsul
social total pe grupe
de activitãþi (%)
I. ind.+constr.
II. agric.+silvicult.
III. sector terþiar
Fondul de salarii
totalx) (mild.lei)
Produsul intern brut
(mild. lei)
Consumul final total
(mild. lei)
-consumul populaþiei
-consumul de interes
general al societãþii
Productivitatea muncii pe o pers ocupatã
(mii lei/persoanã)
Total
I. ind.+constr.
II. agric.+silvicult.
III. sector terþiar
Produsul intern brut
pe locuitor (lei)
Produsul intern brut
pe o persoanã ocupatã (lei/persoanã)
Produsul intern brut
la 1 leu salariu (lei)
Ponderea veniturilor
directe din muncã în
total consum final al
populaþiei (%)
Consumul final total
pe locuitor (lei)
- individual direct
- indirect - social
Acumularea brutã
(mild. lei)
Numãr de ºomeri(mil.
pers).
Costul
ºomajuluixx)(mild. lei).
Rata ºomajului (%)

Varianta
de
referinþã
1989
44,0
27,5
28,5
1931,9

Variante
III
IV
V
VI
1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000
35,0
20,0
45,0
2175,5

35,0
20,0
45,0
2402,2

35,0
15,0
50,0
2175,5

35,0
15,0
50,0
2402,2

40,0
20,0
40,0
2240,4

40,0
20,0
40,0
2534,8

44,0
15,0
41,0
2240,4

44,0
15,0
41,0
2534,8

40,0
27,5
32,5
2306,9

40,0
27,5
32,5
2674,1

35,0
25,0
40,0
2306,9

35,0
25,0
40,0
2674,1

75,4
11,3
13,3
306

70,1
8,4
21,5
329

70,4
7,8
21,8
354

70,2
6,2
23,6
333

70,3
5,8
23,9
359

74,4
7,8
17,8
354

75,9
6,9
17,2
398

73,8
6,6
19,6
346

74,0
5,9
20,1
380

74,2
11,3
14,5
368

75,6
9,9
14,5
416

71,5
10,4
18,1
365

73,4
8,9
17,7
420

793,7

970,1 1146,5 970,1 1146,5 981,3 1171,2 981,3 1171,2 992,7 1196,1 992,7 1196,1

515,9

649,0 785,8 671,8 837,2 645,2 777,5 652,8 794,2 660,4 811,2 664,2 819,8

407,9
108,0

519,8 629,4 531,4 662,2 503,9 607,2 503,3 612,3 535,5 657,9 525,4 648,4
129,2 156,4 140,4 175,0 141,3 170,3 149,5 181,9 124,9 153,3 138,8 171,4

177,2
303,5
72,8
82,9
34282

190,6
381,4
80,1
91,2
40795

72511

84977 98193 86132 99436 89649 106998 87522 101852 91917 108186 90691 109273

I

II

205,7
414,1
80,1
99,5
47135

193,2
387,3
80,1
91,2
40740

208,3
431,1
80,1
99,5
47034

204,7
380,4
80,1
91,2
41136

231,6
493,4
80,1
99,5
47871

199,8
335,5
87,4
95,3
41136

220,4
370,7
87,4
107,8
47871

213,6
396,5
87,4
95,3
41689

241,9
457,0
87,4
107,8
49069

210,8
430,8
87,4
95,3
41738

244,3
512,4
87,4
107,8
49174

2,6

2,9

3,2

2,9

3,2

2,8

2,9

2,8

3,1

2,7

2,9

2,7

2,8

75,0

63,3

56,2

56,2

62,7

54,2

70,3

65,5

68,7

62,1

63,2

69,5

64,8

22283

27287 32305 28213 34345 27047 31779 27365 32461 27734 33279 27926 33703

17620
4663
236,4

21855 25875 22317 27166 21123 24818 21098 25027 22489 26990 22091 26657
5432 6430 5896 7179 5924 6961 6267 7434 5245 6289 5835 7046
233 275 243 287 226 269 245 293 238 287 228 275

-

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

0,7

0,7

0,5

0,5

0

0

-

12,0

12,0

24,0

24,0

24,0

24,0

16,8

16,8

12,0

12,0

-

-

-

4,2

4,1

8,2

8,0

8,4

8,4

5,9

5,7

4,2

4,2

-

-

x) S-au luat în consideraþie ºi salariile din fostele CAP.
xx) Se considerã o indemnizaþie medie de ºomaj pe o persoanã de 2000 lei lunar.
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Tabelul nr. 4
Premise ºi rezultate probabile ale unor indicatori economici la
orizontul anilor 995 ºi 2000, faþã de nivelurile înregistrate în anul 1989
Varianta I Varianta II Varianta III Varianta IV Varianta V Varianta VI
1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000
Premise
Spor natural (%)
Ponderea populaþiei ocupate în total populaþie
Numãr de salariaþi (%)
Ponderea salariaþilor în
total pop. ocup.
Ponderea populaþia
ocup. pe grupe de activ (puncte procentuale)
- industrie + construcþii
- agricult. + silviculturã
- sectorul terþiar
Produsul social total
(ritm mediu anual - %)
Ponderea produsului
social total pe grupe
de activitãþi (puncte
procent.)
- industrie + construcþii
-agricult. + silviculturã
- sectorul terþiar
x)
Fondul de salarii total
(mld. lei)
Produsul intern brut
(ritm mediu anual - %)
Consum final total (ritm
mediu anual - %)
- Consumul populaþiei
(puncte procentuale)
-Consum de interes
general al societãþii
(puncte procentuale)
Rezultate
Productivitatea muncii
pe o persoanã ocupatã
(%):
Total
I
II

4,5
0,7

4,7
0

5,0
- 1,4 -2,6

+ 4,3 +6,7 +1,5 +3,9 +1,4
0
-1,0
+1,0

- 9,0
-7,5
+16,5
2,0

-5,3 - 5,0
-2,9 -3,5
+8,2 +8,5
+23 +48

-9,0
+21,5

0
-7,5

-1,3
-1,0

-9,0
- 2,5
+11,5
3,0

-1,0 +0,5 -1,6 -1,4 -1,2 +0,2
-3,5 -4,4 -4,7 -5,4
0
-1,4
+4,5 +3,9 +6,3 +6,8 +1,2 +1,2
+48 +92 +40 +74 +62 +110

-3,9 -2,0
-0,9 -2,4
+4,8 +4,4
+59 +114

+11,5

-5,1
-5,5
+10,6
+53

-4,0
-12,5

4,5
-2,3

0
+4,0
3,0

2,0

-5,2
-5,1
+10,3
+27

+2,5 +5,1
0
0
+1,0 -0,8

-4,0
-12,5

5,0
4,7
- 0,3 - 1,9 - 1,3

+12,5
2,5

2,5

3,4

3,4

3,6

3,6

3,8

3,8

3,9

4,5

3,8

4,0

4,2

4,3

+1,0

0

-1,0

-2,0

+2,0

0

-1,0

0

+1,0

+2,0

-2,0

0

+7,6 +16,1 +9,0 +17,6 +15,5 +30,7 +12,8 +24,4 +20,5 +36,5 +18,9 +37,9
+25,7 +36,5 +27,6 +42,0 +25,3 +44,8 +10,6 +12,2 +30,6 +50,6 +41,9 +83,6
+10,0
+10
+10
+20
+20
+20
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III
Produsul intern
brut/loc. (%)
Produsul intern brut pe
o persoanã ocupatã
(%)
Produsul intern brut la
1 leu salariu. (%)
Ponderea veniturilor
directe din muncã în
total consum final al
populaþiei (%)
Consum final
total/locuitor (%)
- individual – direct
- social - indirect
Rata ºomajului (%)
Costul ºomajului (mild.
lei)

Varianta I
1995 2000
+10 +20
+19,0 +37,5

Varianta II
1995 2000
+10 +20
+18,8 +37,2

Varianta III
1995 2000
+10 +20
+20,0 +39,6

Varianta IV
1995 2000
+15 +30
+20,0 +39,6

Varianta V
1995 2000
+15 +30
+21,7 +43,1

Varianta VI
1995 2000
+15 +30
+21,7 +43,4

+11,7 +35,4 +18,8 +37,1 +23,6 +47,6 +20,7 +40,5 +26,8 +49,2 +25,7 +50,7

+11,5 +23,1 +11,5 +23,1 +7,7 +11,5 +7,7 +19,2 +3,8 +11,5 +3,8 +7,7
-15,6 -25,1 -16,4 -27,7 -6,3 -12,7 -8,4 -17,2 -8,4 -15,7 -7,3 -13,6

+22,5 +45,0 +26,6 +54,1 +21,4 +42,6 +22,8 +45,7 +24,5 +49,3 +25,3 +51,3
+24,0 +46,9 +26,6 +54,2 +19,9 +40,9 +19,7 +42,0 +27,6 +53,2 +25,4 +51,3
+16,5 +37,9 +26,6 +54,0 +27,0 +49,3 +34,4 +59,4 +12,5 +34,9 +25,1 +51,1
+4,2 +4,1 -8,2 -8,0 -8,4 -8,4 +5,9 +5,7 +4,4 +4,3
+12,0
+24,0
+24,0
+16,8
+24,0
-

x) Inclusiv salariile din CAP.

Menþinând însã relativ constantã structura consumului final, chiar ºi în
cazul unui ritm mai accelerat al creºterii productivitãþii muncii, ponderea
veniturilor directe din muncã în consumul final destinat populaþiei va scãdea
cu pânã la 27,7% în varianta a II-a. Dacã þinem seama de schimbãrile ce
s-au produs în structura ºi nivelul consumului populaþiei în prima parte a
anului 1990 ºi având în vedere ºi rata acumulãrii brute în produsul intern
estimatã de guvern la nivelul de 23-25%, putem aprecia cã cererea de
consum a populaþiei va continua sã creascã mai repede o anumitã
perioadã; atingerea unui nivel de circa 34000 lei consum final pe locuitor în
anul 2000 (nivel estimatde guvern) se va putea realiza pe seama salariilor
directe doar în proporþie de 43% în varianta a II-a – de exemplu – faþã de
circa 60% în 1989. Situaþia se înrãutãþeºte ºi mai mult dacã luãm în
considerare chiar numai efectele actuale ale liberalizãrii unor preþuri,
deoarece nici compensaþia lunarã acordatã ºi nici economiile ce în mod
inevitabil vor fi atrase de la marea masã a populaþiei nu vor fi în mãsurã sã
satisfacã un minimum necesar de consum pe locuitor. Apar, pe de altã
parte, ºi probleme referitoare la dorinþa ºi satisfacþia investirii acum, la
preþurile actuale, a economiilor realizate în trecut ºi care, pentru o mare
parte a populaþiei, au reprezentat un efort financiar însemnat, cu consecinþe
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asupra bugetului familiei atât în momentul deciziei de economisire cât mai
ales în prezent, în situaþia necesiþãþii fortuite de consum.
Cel puþin pentru perioda avutã în vedere la elaborarea scenariilor,
estimarea ocupãrii forþei de muncã cu admiterea unei rate a ºomajului de 48% ni se pare posibilã deoarece dezvoltarea economiei româneºti reclamã,
între altele, ºi reînnoirea capitalului fix.
Susþinerea de cãtre stat atât a costului ºomajului, cât ºi a cheltuielilor
de recalificare într-o primã etapã va trebui sã se facã în paralel cu efortul
solicitat de finanþarea unui volum însemnat de investiþii.
4.4.3. Un alt tip de scenarii porneºte de la necesitatea reînnoirii
capitalului fix în condiþiile menþinerii unui ritm mediu anual de creºtere a
ocupãrii de 0,6%. S-a pornit de la premisa asigurãrii unei rate de acumulare
brutã de 25-30% pentru un ritm mediu anual de creºtere a produsului intern
brut de 3,8% (tabelul nr. 5).
Prima variantã elaboratã vizeazã înlocuirea unui capital fix de 3500
miliarde lei în 15 ani concomitent cu o creºtere anualã a capitalului fix de
3% ºi cu alocarea anualã a unor sume pentru menþinere ºi respectiv pentru
reînnoirea permanentã a celui existent.
Tabelul nr. 5
Evoluþia probabilã a indicatorilor privind capitalul fix, acumularea,
investiþiile ºi datoria externã
Capital
fix
existent la
începu
tul perioadei
(mild.
lei)
Rata
x
anualã
Anul 1 3500
“2
3605
“3
3713
“4
3824
“5
3939
“6
4057
“7
4179
“8
4304

Creºterea anualã
a capitalului
fix
(mild.
lei)

Reînnoirea
anualã
a capitalului
fix
(mild.
lei)

InvesVarianta I
tiþii
a
b
pentru Acumu- Datorie Acumureînnolare
externã
lare
ire
brutã
(mild.
brutã
(mild. (mild. lei) dolari) (mild. lei)
lei)
1$=35
lei

3%

6,7%

-

105
108
111
115
118
122
125
129

234,5
234,5
234,5
234,5
234,5
234,5
234,5
234,5

35
35
40
40
45
45
50
50

25% din
PIB
206
214
222
230
239
248
258
267

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

30%din
PIB
247
257
266
276
287
298
309
321

Datorie
externã
(mild.
dolari)

3,6
3,4
3,4
3,2
3,2
3,0
2,9
2,6

Varianta a II-a
Sursa de finanþare
Acumu- Datorie Capital
lare
externã strãin
brutã
(mild. (mild.
(mild. lei) dolari) dolari)

25% din
PIB
206
214
222
230
239
248
258
267

-

-

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

3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6

256

“9
“10
“11
“12
“13
“14
“15
A
B

Capital
fix
existent la
începu
tul perioadei
(mild.
lei)
4433
4566
4703
4844
4898
5139
5293
5452
x

Creºterea anualã
a capitalului
fix
(mild.
lei)

Reînnoirea
anualã
a capitalului
fix
(mild.
lei)

133
137
141
145
150
154
159
X
1952

234,5
234,5
234,5
234,5
234,5
234,5
217,0
X
3500

InvesVarianta I
tiþii
a
b
pentru Acumu- Datorie Acumureînnolare
externã
lare
ire
brutã
(mild.
brutã
(mild. (mild. lei) dolari) (mild. lei)
lei)
1$=35
lei
55
55
60
60
65
65
70
X
770

278
288
299
310
322
334
347
X
3823

4,1
4,0
3,9
3,7
3,6
3,4
2,8
X
61,7

333
346
359
373
387
401
417
X
4877

Datorie
externã
(mild.
dolari)

2,6
2,3
2,2
1,9
1,8
1,5
0,8
X
38,4

Varianta a II-a
Sursa de finanþare
Acumu- Datorie Capital
lare
externã strãin
brutã
(mild. (mild.
(mild. lei) dolari) dolari)

278
288
299
310
322
327,5
302,5
X
4011

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

3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
4,1
X
54,5

A = capital fix la sfârºitul perioadei.
B = efort financiar total.
x) Produsul intern brut pe anul 1989=793,7 mild.lei, iar ritmul mediu anual de creºtere =
3,8%.

În varianta I-a, în care s-a preconizat o ratã a acumulãrii brute de
25% fãrã a avea în vedere ºi participarea capitalului strãin, datoria externã
totalã la sfârºitul perioadei s-ar ridica la 61,7 mild. dolari. Dacã acumularea
brutã reprezintã 30% în procesul intern, în aceeaºi perioadã ºi în aceleaºi
condiþii de înlocuire, datoria externã se poate reduce cu 23,3 mil. dolari,
respectiv o diminuare cu 38% (varianta Ib).
Varianta a II-a are în vedere ºi o participare a capitalului strãin care
se va ridica – de pildã – la 35% din valoarea capitalului brute în produsul
intern de 25%. În acest caz datoria externã totalã rezultatã va fi de 8,7
mil.dolari; datoria externã anualã este regresivã ºi începând cu al 13-lea an
se poate trece la rambursarea acesteia; capitalul strãin va participa cu cote
anuale de 3,6 mild. dolari, investiþia totalã estimatã ridicându-se la 54,5
mild. dolari.
A III-a variantã elaboratã presupune înlocuirea pânã în anul 2005 a
jumãtate din capitalul fix existent în anul 1989, o creºtere anualã de 3% a
capitalului ºi începând cu 1997 reânlocuirea anualã a 5% din acesta
(Tabelul nr.6). La sfârºitul anului 2005 capitalul existent se va ridica la
5656,1 mil. lei. Efortul financiar cumulat necesar se ridicã la 6096,3 miliarde
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lei, 72,5%, respectiv 4422 mil. lei se pot acoperi din acumulare, restul
necesitând o datorie externã totalã de 47,8 mil. dolari sau o datorie mai
micã în cazul participãrii capitalului strãin. Acestea vor putea asigura o
creºtere a populaþiei ocupate cu cca. 1,1 mil. persoane ºi o sporire a
înzestrãrii tehnice cu 45,8%, respectiv de la 322008 lei capital fix pe o
persoanã ocupatã în 1989 la 469581 lei la nivelul anului 2005.
Desigur cã “jocurile” prezentate reflectã doar parþial implicaþiile
asigurãrii echilibrului ocupãrii forþei de muncã asupra economiei. Pentru
conturarea mai precisã a necesarului de fonduri cerute de echilibrarea
cererii ºi ofertei de forþã de muncã s-ar impune elaborarea unui sistem de
scenarii intercondiþionate. Unii termeni ai acestora þin exclusiv de evoluþiile
trecute ale fenomenelor (este vorba de nivelul contingentelor de tineri ce vor
intra în cadrul populaþiei în vârstã de muncã, de nivelul, structura ºi calitatea
pregãtirii asigurate prin sistemul de învãþãmânt etc.). Alte puncte “fixe” sunt
dependente de politicile actuale promovate (în domeniul salarizãrii, al
protecþiei sociale, al asigurãrii funcþionalitãþii tehnologiei existente etc.), iar
unele vizeazã mai ales viitorul (retehnologizãrile, reciclarea, menþinerea
unui nivel de pregãtire care sã stimuleze aplicarea noilor tehnologii etc.).
Tabelul nr. 6
Evoluþia probabilã a indicatorilor privind capitalul fix ºi necesarul
de fonduri solicitat de întreþinerea ºi creºterea anualã a acestuia
Anul

Rata anualã
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

Capital fix Creºterea Reînnoire Investiþii
existent la anualã de a anualã a pentru
începutul capital fix capitalului reînnoire
perioadei
X
3%
3,1%
5%
3524,7
105,7
110
X
3630,4
108,9
110
X
3739,1
112,2
110
X
3851,3
115,5
110
X
3966,8
119,o
110
X
4085,8
122,6
110
X
4208,4
126,3
110
X
4334,7
130,0
110
216,8
4464,7
133,9
110
223,3

Necesar
de
finanþat
X
215,7
218,9
222,2
225,5
229,0
232,6
236,3
456,8
467,2
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Anul

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Capital fix la
sfârºitul perioadei
Efort financiar total

Capital fix Creºterea Reînnoire Investiþii
existent la anualã de a anualã a pentru
începutul capital fix capitalului reînnoire
perioadei
4598,6
138,0
110
230,0
4736,6
142,1
110
236,9
4878,7
146,7
110
244,0
5025,4
150,8
110
251,3
5176,2
155,3
110
258,8
5331,5
159,9
110
266,6
5491,4
164,7
112,35
274,6
5656,1
x
x
X
x

2131,6

1762

2202,3

Necesar
de
finanþat
478,0
489,0
500,7
512,1
524,1
536,5
551,7
x
6096,3

1) Necesarul total de finanþat se va asigura: din acumulare brutã din produsul intern de
4422 mld. lei (ritmul mediu annual de creºtere a produsului intern brut = 3,8%; rata
acumulãrii brute din produsul intern = 25% annual); datorie externã sau investiþii de
capital strãin 1674,3 mld.lei: 35 lei/$ = 47,8 mild.$.

Pentru etapa imediat urmãtoare, problema ocupãrii se poate rezolva
ºi pe seama încurajãrii liberei iniþiative în sectorul de servicii, dar numai în
mãsura în care statul ºi executivul vor completa cadrul necesar realizãrii în
fapt a acestor acþiuni; este vorba de asigurarea stimulentelor de ordin
material-financiar ºi psihologic pentru încurajarea cererii de servicii, de
asigurarea climatului economic care sã eficientizeze transferul ºi creºterea
ocupãrii în sectorul terþiar etc. Menþinerea unei rate ridicate de ocupare fãrã
a genera prin mecanisme adecvate efecte economice corespunzãtoare va
putea provoca o iminentã reducere a nivelului real al salariilor ºi scãderea
“apetitului” pentru consumul de servicii. Este evident cã factorul primordial al
cererii de servicii îl constituie venitul, deºi conteazã ºi nivelul general de
culturã ºi confort social. Ocuparea deplinã este mai mult un ideal decât o
posibilitate practicã, lucru pe care de altfel l-a demonstrat ºi experienþa
anilor trecuþi; ºomajul, în diferitele sale forme, a existat ºi înainte ºi în mod
cert se va accentua în perioada urmãtoare. Problema care se pune este
aceea de a reuºi pe cât posibil o stabilizare relativã a ratei ºomajului,
suportabilã pentru societate sub aspect financiar ºi moral ºi “activã” în
planul ocupãrii.
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Echilibrele parþiale de pe piaþa forþei de muncã – ce se formeazã în
acest mod – depind de semnalele primite în urma funcþionãrii celorlalte pieþe
care influenþeazã – la rândul lor – echilibrele generale ºi specifice. Nu
trebuie uitat însã cã sistemul social este cel mai sensibil ºi cel mai delicat,
acestuia nu i se poate aplica orice tip de scenariu, întrucât bulversãrile ce
se produc pot genera un impact major; numai urmãrirea permanentã a
pulsului vieþii sociale ºi aplicarea unei profilaxii ºi a unor “tratamente” cât
mai corecte ºi la timp pot asigura funcþionarea corectã a fiecãrui element
component ºi implicit favoriza evoluþia pozitivã generalã a sistemului
economic ºi social.
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CAPITOLUL V. REPERE PENTRU CREAREA
UNUI SISTEM INFORMAÞIONAL
ÎN DOMENIUL FORÞEI DE MUNCÃ
În perioada de tranziþie nevoia de informare în orice domeniu este
resimþitã tot mai acut. Ea apare ºi se conºtientizeazã ca o cerere ce nu este
neapãrat explicitã sau formulatã. Acest tip de cerere se adreseazã unui
sistem de informare ºi este consecutivã unui interes pentru informaþie. Pânã
a ajunge la utilizarea efectivã a informaþiei, aceasta trece deci prin stadiile
de interes ºi cerere. Când se doreºte o informaþie, utilizatorul ei viitor o
formuleazã ca “cerere de informaþie”; ea se va traduce în “cerere de
cãutare” a respectivei informaþii prin sistemul informaþional cãruia i se
adreseazã.
Pentru a fi gãsitã ºi oferitã, informaþia cãutatã trebuie sã existe în
fiºierele sau bazele de date ale sistemului informaþional. Iatã de ce în
perioada de tranziþie la economia de piaþã – în care informaþia este condiþie
sine qua non a proiectãrii unui nou sistem economic ºi social – construirea
unui sistem informaþional adecvat noilor structuri ºi mecanisme din
economie este prioritarã, primordialã.
Importanþa de necontestat a sistemului informaþional economic în
cadrul sistemului cibernetic al economiei naþionale (ce presupune prezenþa
directã ºi conºtientã a omului în funcþiile de comandã – decizie, dar ºi în
cele de control, reglare ºi autoreglare) este reliefatã sugestiv în schema
urmãtoare.
Tranziþia la economia de piaþã necesitã construirea sistemului
informaþional pe alte premise, radical deosebite de cele anterioare, pe alte
programe de funcþionare, alte metode ºi tehnici etc. Subliniem cã o
asemenea sarcinã este extrem de laborioasã, sub multiple aspecte având
caracterul unei adevãrate revoluþii.
Principalele elemente ale reproiectãrii sistemului informaþionalstatistic în concordanþã cu principiile economiei de piaþã, dupã opinia
noastrã, sunt:
• Adoptarea metodologiei de calcul al principalilor indicatori utilizaþi
în prezent în þãrile cu economie de piaþã; mai precis adoptarea
indicatorilor ºi clasificãrilor internaþionale normalizate, standard;
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• Implementarea în economie a Sistemului Conturilor Naþionale,
respectiv adoptarea metodologiei de calcul al indicatorilor sintetici
ºi specifici economiei de piaþã determinaþi dupã SCN (PIB, PNB,
cifra de afaceri, valoarea adãugatã, realizarea investiþiilor din
fondurile proprii ale populaþiei, a celor cu participare strãinã sau din
fondurile unitãþilor particulare sau de stat, indicii preþurilor etc.);
• Adoptarea clasificãrii ramurilor economiei naþionale (CREN) ca ºi
cea unitarã a produselor ºi serviciilor (CUPS);
• Organizarea unui puternic sistem informatic registru al unitãþilor
economice ºi sociale (SIRUES) ºi al celor administrativ – teritoriale
(SIRUTA).
Figura nr. 1 – Sistemul cibernetic al economiei naþionale

Conºtienþi de complexitatea ºi dificultãþile unei asemenea
întreprinderi, studiul nostru are ambiþii mult mai modeste; el se opreºte doar
asupra câtorva repere ale creãrii unui sistem informaþional în domeniul
gestionãrii pieþei muncii. Dar ºi aºa problemele sunt suficient de complicate.
Sistemul populaþiei ºi forþei de muncã din cadrul modelului cibernetic al
economiei naþionale (fig. 1) fiind el însuºi compus din subsisteme ce se
intercondiþioneazã reciproc (fig. nr. 2).
Nevoia modernizãrii sistemului informaþional al gestiunii forþei de
muncã se impune înainte de toate din faptul cã forþa de muncã este cea mai
importantã resursã economicã, principal factor de producþie. Nu se poate
realiza conducerea eficientã, previziunea sau strategia dezvoltãrii
economico-sociale a þãrii fãrã a cunoaºte situaþia resurselor ºi a forþei de
muncã, tendinþele evoluþiei acestora, comportamentul acesteia pe piaþa
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muncii. Subsistemul informaþional al forþei de muncã este, în procesul
liberalizãrii pieþei muncii, una dintre cele mai importante pârghii ale
procesului decizional, al realizãrii ajustãrii cererii ºi ofertei de forþã de muncã
“pe viu”, “din mers”.
Figura nr. 2. Sistemul populaþiei ºi al forþei de muncã

Pe de altã parte, sistemul informaþional în funcþiune, construit pe alte
baze, nu mai corespunde; el nu cuprindea nici mãcar minimul de informaþii
absolut necesare funcþionãrii mai mult sau mai puþin normale a pieþei
muncii, gestionãrii eficiente ºi protecþiei economice ºi sociale a celei mai
importante resurse a naþiunii.

5.1. Cerinþe ale unui nou sistem informaþional în domeniul
pieþei muncii
Sistemul informaþional statistic – componenta de bazã a sistemului
informaþional – constituie un instrument de cunoaºtere de neânlocuit pentru
orice domeniu de activitate cu condiþia ca aceasta sã fie construit pe
premise reale, obiective, sã reflecte în mod corect realitatea economico –
socialã. Orice sistem informaþional-statistic cuprinde:
− sistemul de indicatori, inclusiv metodologiile de calcul;
− modalitãþile de organizare ºi culegere a datelor;
− purtãtorii de informaþie ºi modurile de verificare a calitãþii informaþiei;
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− mijloace tehnice ºi sisteme informatice de prelucrare ºi stocare a
informaþiilor;
− cãi de valorificare a informaþiilor obþinute.
Sistemul informaþional-statistic în domeniul forþei de muncã, ca în
oricare alt domeniu de altfel, pentru a fi util ºi eficient în realizarea informãrii
la orice nivel ierarhic trebuie sã satisfacã simultan mai multe cerinþe-condiþii
ºi anume:
− sã acopere întreaga sferã de problematici a pieþei forþei de muncã;
− sã rãspundã nevoilor de informare ale tuturor agenþilor economici
prezenþi pe aceastã piaþã, sub aspectul cantitãþii, calitãþii ºi
periodicitãþii informaþiei;
− - sã fie coerent ºi sistematizat astfel încât nu numai cã cuprinde
toate informaþiile primare, dar acestea sã poatã fi culese ºi
prelucrate cu uºurinþã, combinate ºi interpretate în funcþie de
scopul urmãrit, având în vedere corelarea cu informaþii din alte
domenii;
− sã fie simplu, aceesibil, uºor controlabil; sã asigure un grad mare
de circulaþie a informaþiei ºi de transparenþã pentru fiecare din
agenþii economici ºi respectiv partenerii sociali care se întâlnesc
pe piaþa muncii (salariaþi, patroni, stat, sindicate, patronat, etc.);
− sã permitã comparabilitatea internaþionalã a datelor, aceasta
presupunând
utilizarea
unor
metodologii,
clasificãri,
nomenclatoare, în unele situaþii chiar a formularelor standardizate,
folosite pe plan internaþional.
În consecinþã, pentru a corespunde unor asemenea exigenþe sistemul
informaþional statistic al forþei de muncã existent în prezent în þara noastrã
trebuie sã suporte o serie de transformãri care vizeazã în principal:
a) evaluarea criticã a sistemului în funcþiune ºi eliminarea unor
proceduri, surse de date ºi indicatori cu o utilitate redusã ºi chiar
nulã, dar a cãror culegere ºi raportare centralizatã concentra un
mare potenþial uman ºi material-financiar la toate nivelurile. În
acelaºi timp o serie de date ºi informaþii absolut necesare pentru
gestiunea forþei de muncã lipseau, iar altele se urmãreau sporadic,
în timp ce pentru unele date fundamentale în acest domeniu nu se
respectã periodicitatea. (1);
b) adaptarea unor indicatori, procedee, metode de culegere ºi prelucrare, clasificãri, nomenclatoare la practica statisticã internaþionalã;
c) introducerea de noi indicatori, metodologii ºi sursa de date în
planul gestionãrii ocupãrii ºi protecþiei sociale eficiente ºi operative,
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ca de exemplu: numãrul de ºomeri, durata muncii, munca cu timp
parþial etc.; tehnici, proceduri ºi metodologii de culegere ºi
prelucrare a informaþiilor referitoare la ºomeri, noi surse de
informaþii în special anchete ºi montaje etc.
În studiul nostru ne-am concentrat atenþia cu deosebire asupra unor
probleme ale creãrii ºi funcþionãrii sistemului informaþional al pieþei muncii
pe urmãtoarele coordonate: sistemul de indicatori; modalitãþile de colectare
a datelor. Acestea sunt, în opinia noastrã, puncte nodale, centrii de putere
în sistemul informaþional al forþei de muncã.

5.2. Sistemul de indicatori
Indicatorii statistici – caracterizând sub cele mai diferite aspecte –
demografice, economice, educaþional-formative, sociale etc. potenþialul
uman al societãþii, îndeplinesc importante funcþii de analizã, diagnozã ºi
previziune a situaþiei ºi evoluþiei forþei de muncã. Ei dau, în acelaºi timp, o
mãsurã a efortului de protecþia socialã al societãþii. Sistemul de indicatori ai
forþei de muncã – bine cristalizat în statisticile internaþionale ºi ale þãrilor cu
economie de piaþã – este complex, între diverºii indicatori existând legãturi
cantitative directe, ce pot fi surprinse statistic.
Din considerente de sistematizare ºi accesibilitate, am structurat
materialul în funcþie de douã criterii ºi anume: a) indicatori de nivel ai
ocupãrii ºi respectiv ai utilizãrii forþei de muncã ºi b) indicatori de structurã ºi
relativi (2).
Figura nr. 3. Sistemul de indicatori în domeniul forþei de muncã (SIFM)
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5.2.1. Indicatori de nivel, respectiv indicatori care mãsoarã
dimensiunea fenomenelor ºi proceselor cercetate de noi de pe piaþa muncii.
5.2.1.1. Indicatori ai ocupãrii. În aceastã grupã includem totalitatea
indicatorilor care caracterizeazã volumul resurselor de muncã, al ocupãrii,
mãrimea timpului de muncã al societãþii etc.
În aceastã categorie principalul segment este format din indicatorii
resurselor de muncã:
Diagrama indicatorilor resurselor de muncã (Rm)

Legendã:

+ Persoane în afarã limitelor legale de vârstã de muncã care muncesc ºi care se
adaugã la resursele de muncã.

Resursele de muncã caracterizeazã într-o manierã globalã potenþialul
de muncã al societãþii într-o perioadã datã. Sunt formate din urmãtoarele
categorii de persoane:
a) populaþia în vârstã de muncã aptã de muncã, respectiv din
populaþia totalã în vârstã de muncã se exclud persoanele cu
incapacitate permanentã de lucru ºi persoanele care, potrivit legii,
se pensioneazã sub limita vârstei de pensionare;
b) persoanele sub ºi peste limita vârstei de muncã, menþinute în
activitate.
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Resursele de muncã pot fi considerate ca resurse de muncã
potenþialele ºi resurse de muncã disponibile. În mod normal resursele de
muncã disponibile sunt mai mici decât cele potenþiale. Ecartul dintre cele
douã categorii rezultã din acþiunea simultanã, diferitã ca sens ºi intensitate,
a douã procese. Nu întreaga populaþie în vârstã aptã de muncã participã la
activitatea social-economicã. Din resursele potenþiale de muncã se exclud
urmãtoarele categorii de populaþieîn vârstã de muncã: (a) populaþia ºcolarã;
(b) populaþia casnicã; (c) populaþia masculinã care satisface stagiul militar.
Pe de altã parte, resursele de muncã disponibile includ persoanele sub-ºi
peste vârsta aptã de muncã care se aflã în activitate.
Indicatorul resurselor de muncã are un conþinut mixt, demo-socioeconomic. Mãrimea ºi evoluþia resurselor de muncã sunt simultan
dependente de procese demografice anterioare, cu deosebire de dinamica
populaþiei în vârstã de muncã, de durata ºi ratele de cuprindere a tineretului
în procesul de educaþie ºi formare profesionalã, de durata vieþii active, de o
seamã de caracteristici ale proceselor de ocupare.
Oricum, resursele de muncã au un conþinut specific. Mãrimea ºi
evoluþia lor sunt guvernate, în primul rând, de legi demografice ºi, în al
doilea rând, de legi economice ºi sociale.
Populaþia activã (Pac). Este un indicator care caracterizeazã oferta de
forþã de muncã ºi gradul de ocupare a populaþiei. Cuprinde toate persoanele
în, sub- ºi peste vârsta aptã de muncã care întrunesc condiþiile pentru
ocuparea unui loc de muncã, respectiv pentru desfãºurarea unei activitãþi
economic utile. Este formatã, la rândul ei, din douã mari categorii de forþã
de muncã: a) populaþia ocupatã; b) ºomeri.
Populaþia ocupatã caracterizatã dimensiunea ocupãrii forþei de
muncã, respectiv rata de integrare într-o activitate economicã a populaþiei
potenþial active. Este, în sistemul de indicatori ai forþei de muncã, unul dintre
cei mai importanþi indicatori, cu o mare încãrcãturã informaþionalã,
economicã ºi socialã.
Corespunzãtor statisticilor internaþionale (ONU, BIT, OCDE) populaþia
ocupatã include toate persoanele care lucreazã, inclusiv cele care folosesc
forþã de muncã salariatã, cele care lucreazã pe cont propriu, precum ºi
lucrãtorii familiali sau din cooperative neremuneraþi, dar care au lucrat un
anumit interval de timp în perioada de referinþã. Populaþia ocupatã este
urmãritã distinct pe douã grupe mari: salariaþi ºi nesalariaþi. Se cuprind, de
asemenea, persoanele care în perioada de referinþã au o ocupaþie, dar pe
care au încetat sã o exercite în mod temporar din cauzã de boalã, accident,
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conflict de muncã, concediu de odihnã sau alte forme de concediu, absenþã
voluntarã (motivatã sau nemotivatã) sau impediment temporar de a lucra
datoritã unor cauze independente de lucrãtor, cum ar fi condiþiile climatice
nefavorabile sau incidente tehnice.
În raport cu aceastã definiþie standardizatã, conceptele folosite pe
plan naþional diferã într-o mãsurã mai mare sau mai micã, în funcþie de
criteriile alese pentru definirea populaþiei ocupate. Unele concepte sunt mai
largi, altele mai înguste.
Faþã de metodologia populaþiei ocupate existentã în prezent în þara
noastrã opiniem pentru includerea în aceastã categorie ºi a: personalului
permanent încadrat în unitãþile MAN ºi MI; militarilor în termen ce
desfãºoarã activitãþi economice; persoanelor care lucreazã ºi sunt
remunerate în cadrul organizaþiilor politice ºi cetãþeneºti; persoanelor în
detenþie care desfãºoarã activitate economicã.
ªomerii, într-o accepþiune foarte globalã, cuprind persoanele în vârstã
de muncã care temporar, din motive independente de voinþa lor, au rãmas
fãrã loc de muncã ºi cautã unul.
În statisticile internaþionale, indicatorul “ºomeri” desemneazã toate
persoanele care au depãºit o anumitã vârstã ºi care, în cursul perioadei de
referinþã, erau:
a) “fãrã lucru”, adicã nu aveau o ocupaþie salarizatã sau nesalarizatã,
aducãtoare de venit;
b) “disponibile pentru muncã”;
c) “în cãutare de lucru”, respectiv erau înscrise la un birou de plasare,
au fãcut demersuri directe la patroni, au rãspuns la anunþuri din
mass-media, au fãcut demersuri pentru crearea unor întreprinderi
personale, pentru lansarea unor mici afaceri.
Definiþiile naþionale ale “ºomajului” se abat adesea de la cele
normalizate ale BIT, CEE sau OCDE. Diferenþele privesc: limita de vârstã,
perioadele de referinþã, criteriile de considerare a “cãutãrii unui loc de
muncã”, aprecierea ca ºomeri a celor concediaþi de puþin timp sau a celor în
cãutare de lucru pentru prima datã etc.
La noi în þarã, statistica ºomajului este în fazã incipientã, atât sun
aspectul construcþiei sistemului, cât ºi sub cel al operaþionalitãþii.
Deocamdatã este incompletã, fiind în principal subordonatã indemnizãrii
ºomerilor. Este necesar sã fie completatã cu o serie de indicatori care sã
permitã o mai bunã orientare a proceselor de ocupare ºi reocupare a forþei
de muncã, reorientare, recalificare, promovare a unor mecanisme ºi politici
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de resorbþie a ºomajului sau de împiedicare a creºterii acestuia, ca ºi o mai
mare comparabilitate internaþionalã.
Un rol important în aceastã direcþie revine Oficiilor de forþã de muncã
care, sub multiple faþete, au fost deja regândite ºi reorganizate. Mai sunt
încã posibile de perfecþionãri. Avem în vedere, printre altele, modul de
organizate, dotarea tehnicã, numãrul ºi calitatea personalului etc. (3).
Oficiile de muncã – în virtutea funcþiilor pe care le au – trebuie
conectate cu segmentele cheie ale pieþei forþei de muncã prin relaþii cu
întreprinzãtorii particularã ºi publici, cu sindicatele ºi instituþiile de pregãtire
a forþei de muncã, cu sistemul ºcolar ºi organizaþiile de susþinere socialã, cu
indivizii care rãmân temporar fãrã loc de muncã.
Pentru culegerea ºi organizarea datelor necesare în dificila
întreprindere de asigurare a echilibrului cerere/ofertã de forþã de muncã la
nivel local sau teritorial, oficiile au nevoie de documente speciale, unele
completate de întreprinderi, altele de ºomeri. Primele s-ar constitui în
declaraþii privind locurile de muncã vacante ºi ar trebui completate
obligatoriu de întreprinderi, altele de ºomeri.Primele s-ar constitui în
declaraþii privind locurile de muncã vacanþe ºi ar trebui completate
obligatoriu de întreprinderi cu informaþii privind numãrul de locuri vacante pe
meserii ºi cu condiþiile cerute sau oferite (studii, calificare, vechime minimã
necesarã de specialitate, limitele salariului, numãrul de schimburi, condiþiile
de muncã, sexul solicitat sau preferat, cine poate lucra, etc.). Celelalte pot
avea forma unor cereri ale solicitanþilor cu informaþii din fiºa personalã ºi
cartea de muncã (meseria, specialitatea, categoria, starea civilã, numãr de
copii, starea sãnãtãþii, ultimul loc de muncã, adeverinþa de venituri etc.).
Fluxurile informaþionale dintre oficiile de plasare ºi birourile de ºomaj
vor fi ramificate ºi intense mai ales pe orizontalã, deoarece lor le revine
sarcina de a încerca realizarea ajustãrilor locale ºi teritoriale ale cererii ºi
ofertei de forþã de muncã.
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Populaþia inactivã cuprinde persoanele care în perioada de referinþã
nu efectueazã nici o activitate economicã. În mod normal ea include:
femeile casnice, studenþii care nu desfãºoarã activitãþi economice,
pensionarii (cu sau fãrã venituri), rentierii, copiii sub vârsta minimã legalã de
muncã, persoanele care trãiesc în instituþii de asistenþã medicalã.
Durata muncii este un indicator foarte important, ea dând “mãsura
fondului de timp de muncã al societãþii”.
Ea se caracterizeazã, de fapt, printr-un ansamblu de indicatori:
− durata normalã (legalã, standard) a muncii, care este perioada de
timp de muncã stabilitã prin lege, prin acorduri (convenþii) colective
sau prin decizii ale arbitrajului (judecãtoreºti). Altfel, ea este datã de
numãrul de ore pe zi, sau pe sãptãmânã dincolo de care orice muncã
efectuatã este remuneratã cu tarife majorate pentru ore suplimentare
sau constituie excepþii de la regulile sau obiceiurile recunoscute în
instituþia (întreprinderea) sau procesul tehnologic implicat privind
timpul de muncã al diferitelor categorii de lucrãtori (salariaþi, conform
recomandãrilor BIT) (4). Durata legalã poate fi unicã pe economie sau
diferenþiatã pe sectoare ºi ramuri de activitate, pe categorii de
personal;
− durata efectivã a muncii, care este perioada de timp în care lucrãtorii
îºi desfãºoarã activitatea profesionalã propriu-zisã. Ea include: a)
orele de muncã efectiv lucrate în timpul normal de lucru; b) orele
efectuate în plus, peste durata normalã a muncii (orele suplimentare)
remunerate fie cu tarife normale, fie, de regulã, cu tarife majorate; c)
timpul consumat la locul de muncã pentru pregãtirea fabricaþiei,
reparaþii, întreþinere, pregãtirea ºi îngrijirea uneltelor de muncã,
diferitele operaþiuni de înregistrare, raportãri etc.; d) timpul petrecut la
locul de muncã, dar nelucrat (timpi morþi) datoritã lipsei întâmpãtoare
de activitate, opririi maºinilor, accidentelor sau timpul în care nu s-a
efectuat nici o lucrare, dar pentru care pe baza unui contract de
garantare a locului de muncã s-a efectuat o platã; e) timpul
corespunzãtor unor perioade scurte de odihnã sau pentru gustare la
locul de muncã. Durata efectivã a muncii nu cuprinde; a) orele plãtite,
dar neefectuate – concedii anuale plãtite, zile de sãrbãtoare plãtite; b)
pauzele pentru masã; c) timpul cheltuit cu deplasarea de la domiciliu
la locul de muncã ºi invers (4);
− durata remuneratã (plãtitã) a muncii, care cuprinde, în general, în
afara timpului efectiv lucrat (durata efectivã) ºi timpul de muncã plãtit

270
dar nelucrat (diferite tipuri de concedii sau învoiri plãtite – odihnã,
boalã, studiu, sãrbãtori, aniversãri, decese, cãsãtorii etc.). Acest ultim
element component prezintã mari diferenþe naþionale; practic nu a fost
adoptatã, încã, o definiþie internaþionalã a duratei remunerate a muncii
(4).
Statisticile prezintã, în general, durata medie sãptãmânalã a muncii
pe un lucrãtor, iar uneori ºi cea medie lunarã sau zilnicã. Aceste medii
ascund, însã, procese ºi tendinþe divergente, discrepanþe pe ramuri, grupe
de activitãþi, categorii de forþãde muncã; ele sunt influenþate de structura
forþei de muncã pe sectoare, ramuri, sexe, vârstã etc., de extinderea muncii
cu timp parþial, de regimul orelor suplimentare etc.
ªtiinþa ºi practica economicã opereazã ºi cu alþi indicatori, mai
generali, cum ar fi: durata anualã a muncii (zile sau ore de muncã/persoanã
activã) sau durata vieþii de muncã (ani de muncã/persoanã activã). Ei sunt
influenþaþi de factori diferiþi de la o þarã la alta: durata concediilor de odihnã
ºi a zilei de muncã, numãrul zilelor libere, vîrsta de intrare ºi de ieºire din
activitate, politicile de pensionare, extinderea formelor atipice de ocupare
etc.
5.2.1.2. Indicatori ai utilizãrii forþei de muncã. Menþionând cã
clasificarea noastrã are, într-o anumitã mãsurã, un caracter convenþional, în
aceastã grupã includem deopotrivã indicatori de rezultate care exprimã
eficienþa folosirii forþei de muncã, dar ºi indicatori care îndeplinesc fie rolul
de instrumente ale reglãrii ocupãrii ºi eficienþei forþei de muncã, ale cererii ºi
ofertei – remunerare, salarii, cost salarial etc. – fie caracterizeazã condiþiile
generale în care se desfãºoarã activitatea economicã.
Din grupa indicatorilor de rezultate, la toate nivelurile se cere sã se
urmãreascã:
a) productivitatea aparentã a muncii, respectiv productivitatea muncii
pe persoanã;
b) productivitatea orarã a muncii care exprimã mai corect rodnicia cu
care munca a fost cheltuitã. În plus, faciliteazã ºi comparaþiile
internaþionale.
În acest domeniu sunt încã multe probleme de rezolvat în ceea ce
priveºte: mãsurarea cât mai corectã a celor doi termeni de productivitate;
tipurile (formulele) de productivitate pe care le utilizãm.
În ce priveºte remunerarea muncii ºi salariile, sistemul informaþional
statistic trebuie sã conþinã indicatori cum sunt:
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a) salariul minim naþional ºi, dupã caz, salariul minim convenþional
sectorial, interprofesional etc.;
b) salariul mediu brut ºi net (naþional, pe ramuri, categorii
profesionale, sexe etc.);
c) raportul dintre salariul minim ºi cel maxim (la nivel naþional, pe
ramuri, categorii profesionale);
d) structura remuneraþiei (câºtigului) mediu;
e) costul salarial, total, pe elemente componente;
f) raportul dintre salariul direct ºi celelalte elemente ale remuneraþiei;
g) ponderea cheltuielilor cu remunerarea în veniturile totale (ale
întreprinderii, ramurii etc.).
În ce priveºte utilizarea timpului de muncã:
a. Structura populaþiei ocupate ºi a salariaþilor în funcþie de durata
normalã ºi efectivã a muncii (total, pe ramuri, sexe, etc.);
b. Coeficientul de schimburi;
c. Timpul neutilizat pe cauze;
d. Absenteismul;
e. Numãrul orelor suplimentare;
f. Numãrul persoanelor antrenate în conflicte de muncã;
g. Timpul neutilizat ca urmare a conflictelor de muncã;
h. Costul timpului neutilizat ca urmare a conflictelor de muncã (salarii
plãtite; producþie pierdutã; efecte de antrenare etc.).
Indicatori ai condiþiilor de muncã. Întrucât nu existã încã posibilitãþi de
mãsurare directã a calitãþii mediului de muncã, se pot folosi în acest scop
un ansamblu de indicatori care exprimã în fapt efectele negative ale
condiþiilor proaste de muncã asupra omului.
Aceºtia sunt în fapt indicatori folosiþi pe larg în toate statisticile,
inclusiv în cea din România.
a. Morbiditatea prin boli profesionale (cazurile înregistrate, timp
neutilizat; cost);
b. Numãrul ºi frecvenþa accidentelor de muncã cu încetare a
activitãþii;
c. Rata de gravitate a accidentelor de muncã cu incapacitatea
temporarã [(Numãr de ore pierdute / Numãr total de ore lucrate) x
100].
Sistemul informaþional în acest domeniu se cere organizat atât pe
verticalã, oferind agenþilor economici de la diferite niveluri ierarhice,
organelor guvernamentale informaþiile necesare conducerii procesului de pe
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piaþa muncii, cât ºi pe orizontalã, în aceeaºi ramurã sau domeniu de
activitate.
5.2.2. Indicatori de structurã ºi relativi. Relevanþa indicatorilor de nivel
– aºa cum au fost anterior prezentaþi – este adâncitã cu ajutorul unui
ansamblu de indicatori de structurã ºi respectiv relativi. Practic, în raport cu
primii, aceºtia apar drept complementari, dar îndeplinesc funcþii de
importanþã egalã în sistemul general al indicatorilor forþei de muncã. Ei nu
pot lipsi din procesul de pregãtire ºi adoptare a oricãrei decizii în acest
domeniu.
Înainte de toate reþinem faptul cã toþi indicatorii – de nivel, structurã ºi
respectiv relativi se cer urmãriþi: a) pe sexe, grupe de vârstã; b) la diferite
niveluri de agregare, de la cel micro la cel macro-economic; c) în profil
teritorial.
5.2.2.1. În ce priveºte populaþia activã ºi respectiv populaþia ocupatã,
clasificarea se face în funcþie de douã criterii principale: a) statutul
profesional; b) ramura de activitate.
Dupã statutul profesional, populaþia activã ºi cea ocupatã se
grupeazã în urmãtoarele categorii:
a) salariaþi – persoane care muncesc pentru un patron din sectorul
public sau privat ºi care primesc o remunerare sub formã de
salariu (orar sau lunar) în bani, comision, bacºiº sau sub formã de
salariu în naturã. Reprezintã în toate þãrile cea mai mare parte a
populaþiei active, respectiv ocupate;
b) patroni ºi persoane care lucreazã pe cont propriu, respectiv
persoane care desfãþoarã o activitate economicã în propria
înteprindere sau care exercitã independent o profesie sau meserie,
indiferent dacã folosesc sau nu muncã salariatã;
c) lucrãtori familiali neremuneraþi – persoane care executã fãrã
remunerare un minim de ore de muncã (cel puþin o treime din
durata normalã a muncii) într-o întreprindere exploatatã de un
pãrinte cu care trãieºte în aceeaºi gospodãrie.
În statistica din þara noastrã o asemenea clasificare a populaþiei active
ºi respectiv ocupate nu s-a folosit. Din raþiuni legate de economia de piaþã ºi
comparabilitatea datelor, la care ne-am mai referit, apreciem cã un nou
sistem informaþional trebuie sã aibã în vedere ºi o asemenea organizare a
colectãrii ºi prelucrãrii datelor privind populaþia activã ºi ocupatã.
Pe grupe mari de profesii – altã clasificare neutilizatã în þara noastrã,
dar care apare ca imperios necesarã – populaþia activã ºi cea ocupatã se
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urmãresc ºi cu ajutorul urmãtorilor urmãtorilor indicatori de structurã, incluºi
în “Clasificarea Internaþionalã Tip a Profesiilor (CITP)” (5).
a. Personal din profesii ºtiinþifice, tehnice, liber profesioniºti ºi
asimilaþi;
b. Directori ºi cadre administrative superioare;
c. Personal administrativ ºi asimilat;
d. Personal comercial ºi vânzãtori;
e. Lucrãtori specializaþi în servicii;
f. Agricultori, zootehnicieni, pãdurari, pescari, vânãtori;
g. Muncitori ºi muncitori necalificaþi neagricoli, conducãtori de
mijloace de transport;
h. Alte categorii de lucrãtori (care nu au putut fi clasificaþi în altã
parte).
În raport cu aceastã clasificare douã remarci ni se par necesare:
prima priveºte impactul organizãrii înregistrãrilor pe grupe profesionale ºi în
cadrul acestora pe profesii ºi meserii; a doua – deosebit de laborioasã –
pasajul de la structurile profesionale folosite pânã în prezent în þara noastrã
la structurile recomandate de B.I.T., care au devenit standard.
Pe ramuri de activitate economicã. În statistica din România, aceºti
indicatori se urmãresc atât într-o formã mai extinsã, cât ºi într-una mai
restrânsã. Problema care se va cere rezolvatã din perspectiva comparaþiilor
internaþionale, a integrãrii în Europa, priveºte ajustarea structurii pe ramuri
economice utilizatã la noi la cea internaþionalã tip (6).
În statistica internaþionalã se foloseºte urmãtoarea gruparea pe
ramuri, respectiv populaþia activã, populaþia ocupatã în diferitele lor structuri
(prezentate mai înainte) pe urmãtoarele mari grupe de ramuri:
a. Agriculturã, vânãtoare, silviculturã, ºi pescuit;
b. Industrii extractive;
c. Industrii prelucrãtoare;
d. Electricitate, gaz ºi apã;
e. Construcþii;
f. Comerþ (en gros ºi cu amãnuntul); hoteluri, restaurante;
g. Transporturi, antrepozite ºi comunicaþii;
h. Bãnci, asigurãri, afaceri, servicii la întreprinderi;
i. Servicii pentru colectivitate, servicii sociale ºi persoanele;
j. Alte activitãþi.
Având în vedere fenomenele care se vor produce pe piaþa muncii,
mecanismele care vor fi puse în acþiune pentru asigurarea echilibrului dintre
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cererea ºi oferta de forþã de muncã, deosebit de utilã ni se pare
introducerea în sistemul informaþional a unor indicatori cum sunt:
a. Extinderea muncii cu timp parþial (pe ramuri, profesii, sexe, grupe
de vârstã etc.);
b. Gradul de extindere a muncii cu contracte pe perioadã
determinatã;
c. Extinderea muncii sezoniere º.a.
În ce priveºte ºomajul – un capitol nou în sistemul informaþional
statistic al forþei de muncã – apreciem drept necesari urmãtorii indicatori de
structurã:
a. Numãrul ºomerilor pe profesii, niveluri de instruire, sexe, grupe de
vârstã;
b. Numãrul ºomerilor care cautã pentru prima datã un loc de muncã;
c. Numãrul ºomerilor dupã vechimea în activitate (experienþã
profesionalã);
d. Numãrul de ºomeri în funcþie de durata perioadei de ºomaj;
e. Costul ºomajului pe categorii de forþã de muncã.
5.2.2.2. O deosebitã semnificaþie pentru cunoaºterea fenomenelor ºi
proceselor economice de pe piaþa muncii, pentru fundamentarea unor
decizii pe termen scurt, mediu ºi lung, pentru alegerea unor metode, tehnici
sau politici de gestionare a resurselor de muncã are calcularea unor mãrimi
relative, sub forma unor rate.
Astfel, pe baza indicatorilor privind mãrimea diferitelor componente
ale resurselor de muncã, în mod frecvent se calculeazã ºi utilizeazã în
analizele privind ocuparea:
a. Rata de activitate a populaþiei totale (P.ac.i / P.tot.) x 100; i = sex,
vârstã, teritoriu etc.
b. Rata de activitate a populaþiei în vârstã de muncã: (P.ac.i / P.v.m.)
x 100
c. Rata de activitate a resurselor de muncã disponibile (P.ac.i /
R.m.d.) x 100
d. Rata de ocupare a populaþiei totale, active, etc.: (P.oc./P.t.) x 100;
(P.oc./P.ac.) x 100 etc.
e. Rata de ºomaj: (S.i. / P.ac.) x 100; i = sex, vârstã, zone, profesii
etc.
f. Rata de intrare, respectiv rata de ieºire din rândul ºomerilor, pe
profesii, niveluri de calificare, sexe, zone: (S.in. / S.t.) x 100; (S.
is./S. t.) x 100
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5.2.3. Dacã între procesele care caracterizeazã numãrul, starea ºi
evoluþia resurselor de muncã sub variate aspecte existã relaþii de
intercondiþionare, de dependenþã, de influenþã reciprocã în mod firesc
aceste relaþii le regãsim ºi între indicatorii care exprimã ºi mãsoarã
fenomenele ºi procesele respective. Într-o formulã foarte generalã acestea
pot fi exprimate cu ajutorul urmãtoarei scheme (pag. urmãtoare).

5.3. Colectarea ºi organizarea informaþiilor
În condiþiile proiectãrii ºi miºcãrii sistemului informaþional statistic al
forþei de muncã pe noi coordonate este evident cã ºi culegerea ºi
organizarea informaþiilor – componentã esenþialã a acestuia – trebuie sã
suporte semnificative modificãri. Cu atât mai mult cu cât unele din vechile
metode de culegere a informaþiilor îºi vor reduce în mod substanþial
importanþa. Multe din informaþiile care, în condiþiile economiei de comandã,
în mod frecvent aveau o circulaþie rapidã, ajungând pânã la niveluri înalt –
centralizate devin nenecesare ºi inoperante.
Culegerea ºi organizarea informaþiilor vor trebui sã rãspundã unor
obiective precise de cunoaºtere la fiecare nivel organizatoric, de cãtre
fiecare agent economic a potenþialului de muncã existent, a caracteristicilor
demoeconomice ºi psihosociale ale acestuia, a gradului de utilizare ºi
eficienþa utilizãrii forþei de muncã, a costurilor prilejuite de ocuparea ºi
folosirea forþei de muncã. Prin aceasta avem deja o imagine a sferei de
cuprindere a operaþiunii de culegere a informaþiilor, precum ºi a nivelurilor
organizatorice la care acestea se situeazã.
În proiectarea acestui proces – în bunã mãsurã tehnic – nu trebuie
uitat, ci dimpotrivã trebuie pornit de la faptul cã forþa de muncã este
principalul agent economic. În consecinþã, informaþiile referitoare la acest
agent au ponderi ºi semnificaþii majore atât pentru societate, cât ºi pentru
diferiþi agenþi economici de la nivel microeconomic.
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Schema indicatorilor statistici ai forþei de muncã
(ce pot fi statici sau în dinamicã)

5.3.1. Existã o serie de metode tradiþionale de organizare ºi culegere
a datelor statistice privind forþa de muncã, metode care ºi-au o largã
aplicabilitate de-a lungul timpului. Dintre acestea cea mai importantã este
consideratã recensãmântul populaþiei. Presupunând o înregistrare statisticã
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totalã dupã anumite caracteristici, recensãmântul populaþiei oferã pentru
momentul efectuãrii sale o fotografie foarte fidelã a realitãþii studiate.
Utilitatea recensãmântului populaþiei, în planul conducerii proceselor
economico-socialã, este dependentã de: a) periodicitatea cu care acesta
este organizat (7-10 ani); b) viteza cu care datele sunt prelucrate; c)
urmãrirea an de an pe bazã unui eºantion reprezentativ a unora din
principalele caracteristici ale colectivitãþii umane înregistrate la
recensãmânt.
Subliniem acest lucru deoarece o asemenea metodã absolut
necesarã ºi utilã pentru cunoaºterea de fond a problemelor resurselor
umane a cam fost neglijatã. Dacã ar fi sã ne referim numai la un parametru,
periodicitatea optimã a unui recensãmânt al populaþiei – de la 7 pânã la 10
ani – aceasta nu a fost respectatã, ultimul organizându-se la noi în þarã în
anul 1977. În plus, acest recensãmânt nici nu a fost urmat de studii anuale
sau sondaje bazate pe eºantioane reprezentative extrase din datele
recensãmântului. În consecinþã, în momentul de faþã informaþii în ceea ce
priveºte populaþia, resursele de muncã ºi forþa de muncã sunt incomplete,
iar multe din ele uzate fizic ºi moral. Raportãrile statistice privind diferitele
aspecte ale forþei de muncã sau fenomene naturale nu pot substitui
informaþiile ce pot fi procurate printr-un recensãmânt al populaþiei. În plus,
nici recensãmântele cadrelor nu s-au mai fãcut. Este cu totul anormal ºi
ineficient ca din sistemul informaþional naþional sã lipseascã o serie de date
privind forþa de muncã, principalele sale caracteristici. Pe de altã parte, la
fel de anormal este ºi faptul cã acesta era încãrcat cu o mulþime de
informaþii cu frecvenþã mare, dar cu o utilitate extrem de redusã în planul
conducerii procesului de ocupare ºi folosire a forþei de muncã.
Organizarea unui nou recensãmânt al populaþiei – preconizat pentru
1992 -, promovarea studierii unor eºantioane reprezentative cantonate în
domenii de interes major pentru gestionarea pieþei muncii ni se pare nu
numai urgentã, dar ºi de o deosebitã utilitate, cu deosebire în perioada de
tranziþie la economia de piaþã în care fenomenele ºi procesele de pe piaþa
muncii se desfãºoarã cu vitezã acceleratã ºi cu o forþã adesea derutantã, în
care experienþa în stãpânirea ºi guvernarea acestora este redusã.
5.3.2. Descentralizarea economiei româneºti, existenþa unei reale
autonomii a societãþilor comerciale ºi regiilor autonome, gradul mare de
libertate al tuturor agenþilor economici în adoptarea unor proiecte ºi mãsuri
impun un nou sistem de colectare ºi organizare a datelor. În esenþã, este
vorba de înlocuirea actualului sistem greoi de raportãri statistice cu
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periodicitãþi, frecvenþe ºi flux ierarhic (sistem corespunzãtor unei economii
hipercentralizate) cu un sistem flexibil, accesibil ºi adaptat nevoilor reale de
culegere ºi prelucrare a informaþiilor la nivelul diferiþilor agenþi economici.
În aceastã transformare sunt interesaþi în egalã mãsurã antreprenorii
ºi, respectiv, patronii, statul – în dubla sa calitate de patron ºi de arbitru – ca
ºi sindicatele.
Unor asemenea nevoi rãspund numai cercetãrile selective, anchetele
periodice prin sondaj pe probleme bine alese dupã metodologii minuþios ºi
riguros elaborate. Un asemenea tip de organizare ºi desfãºurare a colectãrii
datelor privitoare la forþa de muncã – începând cu populaþia activã ºi
sfârºind cu utilizarea timpului de muncã sau costul salarial – sunt larg
rãspîndite în practica internaþionalã. Ele se desfãºoarã la nivel de firmã,
sector (ramurã), naþional sau chiar internaþional – CEE, OCDE, etc.
Fãrã intenþia descrierii amãnunþite a acestei metode, precizãm pe
scurt unele din principalele moduri de organizare ºi culegere a informaþiilor
ºi problemele la care acestea rãspund.
a. Anchete prin sondaj asupra gospodãriilor (montaj) ºi anchete prin
sondaj asupra forþei de muncã,care pot oferi date necesare studiului mai
multor probleme ale forþei de muncã.
Astfel, în ceea ce priveºte ocuparea forþei de muncã, în funcþie de
obiectivul ºi de caracteristicile urmãrite, aceste anchete pot furniza
informaþii asupra populaþiei active, populaþiei ocupate, ºomerilor, populaþiei
inactive pe principalele caracteristici demoeconomice: statut profesional,
profesie, nivel de salariu sau de remunerare, sex, vârstã º.a.
În ceea ce priveºte ºomajul, aceste anchete furnizeazã în general
datele de ansamblu cele mai complete – caracteristici ale persoanelor în
ºomaj ºi ale ºomajului etc. – acoperind toate grupele de populaþie care
adesea nu sunt cuprinse în statisticile ºomajului obþinute prin alte metode
(de exemplu persoane în cãutare de loc de muncã pentru prima datã).
Tot cu ajutorul acestor anchete se pot obþine o parte din informaþiile
necesare pentru studiul duratei muncii, a diferitelor forme de utilizare a
timpului de muncã etc.
Capãtã pondere sistemul de anchete pe diferite probleme cum ar fi:
ocuparea femeilor ºi respectiv a tinerilor; extinderea muncii cu timp parþial,
mobilitate profesionalã, costul salarial ºi remunerarea muncii etc.
Anchetele pot avea periodicitãþi diferite, lunare, trimestriale,
semestriale sau anuale, dupã cum pot fi efectuate la nevoie atunci când o

279
problemã se impune atenþiei, necesitând soluþii care nu pot fi imaginate în
afara cunoaºterii proporþiilor ºi caracteristicilor acesteia.
Periodicitatea anchetelor diferitã ºi de la o þarã la alta, în funcþie de
cost, tradiþii, interesul de cunoaºtere, posibilitãþi. Aºa de pildã, anchetele
privind populaþia activã au periodicitate lunarã (în Canada, SUA, Japonia,
Finlanda, Suedia), trimestrialã (în Australia, Italia, Norvrgia, Portugalia,
Spania), anualã (în Franþa) etc.
b. Anchete asupra întreprinderilor - pot caracteriza, prin informaþiile pe
care le conþin, ocuparea forþei de muncã pe categorii socioprofesionale ºi
ramuri de activitate. Aceastã sursã de date acoperã lucrãtorii înscriºi pe
ºtatele de salarii în cursul unei perioade chenzinale determinate sau într-o zi
de muncã din aceastã perioadã. În general, practica internaþionalã prezintã
douã tipuri de anchete la nivelul întreprinderilor (pentru studii la nivel
macroeconomic);
− primul tip înglobeazã toate întreprinderile de importanþã
determinatã, care rãspund anumitor criterii (de exemplu;
întreprinderile care ocupã mai mult decât un anumit numãr de
lucrãtori; acelea a cãror producþie anualã este superioarã unei
anumite valori etc.);
− al doilea tip, se bazeazã pe un eºantion al întreprinderilor, situaþie
în care se pune problema asigurãrii caracterului de
reprezentativitate al eºantionului. Aceasta deoarece trebuie avute
în vedere variaþiile structurii industriale, dezvoltarea sau declinul
întreprinderilor particulare, mobilitatea generalã a populaþiei sau
schimbãrile marcante în activitatea anumitor sectoare economice.
c. Evidente ale birourilor de plasare a forþei de muncã, care sunt
realizate în scopul furnizãrii numãrului de solicitanþi de locuri de muncã ce
vor fi cuprinºi în registrele acestor birouri. Ele pot cuprinde ºi alte persoane
fãrã loc de muncã, persoane ocupate în activitãþi legate de securitatea
ºomerilor.
d. Statistice asigurãrilor sociale, care oferã informaþii despre
persoanele ocupate sau cele în ºomaj, protejate prin asigurãri pentru boalã,
accidente etc.
Numãrul cotizanþilor ºi volumul cotizaþiilor vãrsate furnizeazã
informaþii asupra numãrului persoanelor asigurate ºi a fondurilor de
asigurare.
De asemenea, cu ajutorul datelor privind regimurile de asigurãri
sociale se obþin informaþii necesare caracterizãrii duratei muncii ºi a
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salariilor (privind orele de muncã efectiv lucrate ºi orele efectiv remunerate,
precum ºi câºtigurile medii).
Statisticile câºtigurilor calculate plecând de la registrele de asigurare
socialã furnizeazã însã în general medii inferioare celor ce se obþin plecând
de la borderourile de salarii, cãci orele suplimentare, primele de stimulare
º.a. sunt de regulã excluse.
e. ªtatele de salarii ale întreprinderilor furnizeazã date revelatoare
pentru studiul ocupãrii forþei de muncã, al duratei muncii ºi al salariilor.
În practica internaþionalã statisticile duratei muncii se bazeazã pe
borderourile de salarii remise pe un eºantion de întreprinderi ºi care cuprind
date privind numãrul de ore de muncã realmente efectuate ºi numãrul orelor
remunerate. Bineînþeles, aceste borderouri oferã informaþii pentru statisticile
salariilor, pentru cã ele cuprind în general: plãþile în bani ale patronilor
(înaintea deducerii impozitelor pe salarii ºi cotizaþiilor de securitate socialã
care cad în seama lucrãtorilor), remunerarea pentru orele normale de lucru,
plata orelor suplimentare, remunerarea pentru orele de muncã plãtite dar
nelucrate (zile de sãrbãtoare, concedii de odihnã anuale, concedii medicale
ºi alte concedii plãtite), primele ºi gratificaþiile, alocaþiile pentru scumpirea
vieþii (indexarea), vãrsãmintele sociale º.a.
f. Pentru statisticile accidentelor de muncã ºi ale conflictelor de
muncã se folosesc ca surse de date registrele regimurilor de indemnizare
sau sistemele de declaraþie obligatorie, precum ºi ºtatele de salarii, care
reflectã ºi orele de muncã nelucrate pe diferite cauze.
g. Pentru studii de mare amploare, la nivel global se utilizeazã ºi
evaluãrile oficiale furnizate de autoritãþile naþionale. Asemenea estimãri sunt
bazate în general pe o combinare a informaþiilor obþinute dintr-una sau mai
multe surse menþionate mai înainte.
Toate aceste modalitãþi de culegere ºi organizare a informaþiilor sunt
realizate pe plan naþional de cãtre instituþii ºi institute specializate pe
diverse domenii de studii, institute afiliate la ministere ale muncii sau la
instituþii de învãþãmânt superior, precum ºi ale sindicatelor. Ele realizeazã
anchete ºi statistici pe diverse probleme ale forþei de muncã, obþinându-se
astfel informaþii vitale adoptãrii de decizii în planul politicii ocupãrii forþei de
muncã, combaterii ºomajului, celei de salarii ºi venituri, ca ºi politicii sociale.
Pe plan internaþional, informaþiile sunt asigurate de compartimente
sau departamente în cadrul unor organizaþii internaþionale cum sunt ONU,
CEE, OCDE, cu sprijinul organismelor naþionale. De remarcat cã în
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perspectiva integrãrii europene se fac eforturi în direcþia unificãrii statisticilor
naþionale.
În România, având în vedere starea sistemului informaþional în
domeniul forþei de muncã, nevoile nou apãrute, credem cã se poate acþiona
în urmãtoarele direcþii: a) instituþionalizarea unui sistem de anchete ºi
cercetãri selective pe diferite probleme ale ocupãrii ºi folosirii forþei de
muncã; b) organizarea fluxului informaþional pe trepte, astfel încât fiecare
verigã organizatoricã ºi fiecare agent economic sã dispunã în timp util de
informaþiile de care are nevoie pentru luarea unor decizii eficiente.

5.4. În loc de concluzii
Pânã aici am încercat o prezentare cât mai succintã a “scheletului” de
indicatori ai sistemului informaþional al forþei de muncã, ghidându-ne în
special dupã recomandãrile BIT în acest domeniu. Am considerat cã
asigurarea comparabilitãþii datelor statistice ºi participarea la sistemul
informaþional internaþional nu se pot face fãrã alinierea propriului nostru
sistem naþional la cel al organismelor internaþionale specializate în
problemele muncii (ONU, BIT, direcþiile de specialitate ale CEE ºi OCDE).
5.4.1. În aceastã perspectivã nu trebuie însã sã uitãm nevoile
presante de informare de care depinde rezolvarea fãrã ºocuri economice ºi
convulsionale prea puternice a problemelor echilibrului cerere-ofertã de
forþã de muncã, ocupare-eficienþã pe piaþa muncii, salarii-productivitate,
salarii-preþuri ºi alte probleme presante care perturbã funcþionarea normalã
a pieþei muncii. Aceste nevoi urgente ºi vitale de informare privesc: a)
populaþia potenþialã ºi efectivã, activã, ºomerii potenþiali ºi efectivi, dupã
vârstã, sex, pregãtire, la nivel local, regional, naþional; b) volumul ºi
structura ocupãrii forþei de muncã pe grupe de vârstã, sexe, pregãtire ºi
altele, la nivelul unitãþilor economice, teritoriale, pe ramuri ºi sectoare, la
nivel naþional; e) durata normalã, ca ºi cea efectivã a muncii; d) fluxurile ºi
mobilitatea teritorialã, profesionalã, sectorialã ale forþei de muncã.
Având în vedere previzibilele tensiuni de pe piaþa muncii, fenomenul
de explozie a ºomajului etc., apreciem cã, din raþiuni economice ºi socialpolitice, este nevoie sã se urmãreascã statistic, cu o frecvenþã cât mai
mare, indicatori cum sunt: rata de activitate totalã, pe sexe, grupe de vârstã,
niveluri de instrucþie ºi pregãtire; rata de ºomaj – potenþial, efectiv,
îndemnizaþi – dupã aceleaºi caracteristici; fluxurile de pe piaþa muncii
(intrãri-ieºiri); în mod special se impun a se urmãri prin anchete sectoarele
în declin ºi meseriile ºi profesiile care focalizeazã efectele restructurãrii
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economiei ºi ale retehnologizãrii. Pe aceastã bazã se pot lua din timp
mãsuri de orientare profesionalã, de reconversie profesionalã ºi recalificare
astfel încât echilibrul ocupãrii ºi folosirii eficiente a forþei de muncã sã fie cât
mai puþin deranjat.
5.4.2. Pentru realizarea sistemului informaþional al forþei de muncã
este nevoie sã existe o viziune clarã asupra cunoºtinþelor, informaþiilor
necesare la anumite niveluri, asupra modului de organizare ºi colectare a
datelor, asupra modalitãþilor de verificare, prelucrare, stocare, difuzare ºi
circulaþie a acestor informaþii.
În mod sinoptic o asemenea încercare s-ar putea prezenta în felul
urmãtor:
Informaþia
(nevoia de cunoaºtere)
1. Oferta de forþã de muncã

Nivel

Naþional
Regional
Local
2. Cererea de forþã de muncã Naþional
Regional
Local
Intreprindere
3. Bilanþul ocupãrii
Naþional
Regional
Local
4. Evoluþia conjuncturalã a
Naþional
ocupãrii ºi funcþionãrii pieþei
Regional
muncii
Local
5. Studii speciale pe zone de
subocupare
6. Studii pe grupe de populaþie
(tineri, femei, persoane în
vârstã)
7. Structura populaþiei active
dupã criteriile analizate în
studiul nostru
8. Populaþia activã ºi respectiv
ocupatã dupã statutul
profesional
9. Structura forþei de muncã
ocupate pe ramuri economice

Regional
Local
Naþional
Regional
Local
Naþional
Regional
Local
Naþional
Regional
Local
Naþional
Regional
Local

Sursa de date

Periodicitatea

Date demografice

Anual ºi de câte ori
este nevoie

Anchete, studii
speciale

Anual, semestrial,
trimestrial

Anchete

Trimestrial
Semestrial
Anual
Statistica pieþei muncii, Periodic
studii, anchete, situaþia
ºomaj, durata muncii,
salarii
Anchete
Periodic
Statistici
Anchete
Periodic
Statistici
Periodic

Anchete
Statistici

Trimestrial

Anchete

Trimestrial
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Informaþia
(nevoia de cunoaºtere)
10. Nivelul ºi structura
salariilor ºi veniturilor din
muncã
11. Modalitãþi de recrutare a
forþei de muncã
12. Durata efectivã a muncii în
corelaþie cu salariile
13. Utilizarea timpului de
muncã, absenteism
14. Mobilitatea geograficã,
sectorialã, profesionalã ºi
corelaþia cu salariul
15. Munca cu timp parþial, la
negru, în echipã º.a.

Nivel

Sursa de date

Periodicitatea

Naþional
Local

Anchete

Trimestrial

Naþional
Regional
Naþional

Anchete

Trimestrial

Anchete

La nevoie

Întreprindere Anchete

La nevoie

Naþional
Regional

La nevoie

Statistici
speciale

Întreprindere Statistici
speciale

16. ªomaj – subocupare:
Naþional
ajutoare, asigurãri, numãr, pe Regional
structuri profesionale, de sex Local
ºi vârste

Anchete

Periodic

Lunar

Evident cã schema noastrã poate fi completatã ºi dezvoltatã. Dar
chiar ºi în aceastã formã oferã o imagine a complexitãþii eforturilor de creare
ºi susþinere a sistemului informaþional în domeniul forþei de muncã.
Obþinerea acestor informaþii este dependentã de asigurarea surselor de
date cu periodicitatea necesarã, mijloace corespunzãtoare de culegere,
transmitere, verificare, prelucrare ºi prezentare a datelor primare.
5.4.2.1. Principala sursã generatoare de informaþii la nivel
macroeconomic este recensãmântul populaþiei. Deºi ne-am mai referit la
aceastã problemã, apreciem ca necesar sã mai aducem în discuþie câteva
probleme, deoarece aceastã înregistrare statisticã totalã, de mare
anvergurã constituie baza pentru toate celelalte tipuri de înregistrãri (cum ar
fi anchetele selective, sondajele etc.). El trebuie realizat suficient de
detaliat, cu multe caracteristici pentru a se putea determina cât mai multe
genuri de structuri ºi eºantioane cât mai reprezentative, ce vor putea fi apoi
urmãrite
selectiv
pânã
la
urmãtorul
recensãmânt.
Frecvenþa
recensãmintelor nu trebuie însã sã depãºeascã 10 ani. Studiile statistice,
anchetele, sondajele vor completa aceastã perioadã cu frecvenþe variabile:
lunarã, trimestrialã, semestrialã, anualã, în funcþie de caracteristicile
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proceselor urmãrite ºi nevoia de informare. Acum se simte însã nevoia
acutã a unui recensãmânt al populaþiei, ca ºi a organizãrii sistemului
informaþional în sectorul privat aflat în expansiune.
5.4.2.2. Informaþiile odatã obþinute prin înregistrãri, pentru a fi cât mai
operaþionale în procesul de analizã ºi de decizie trebuie rapid transmise ºi
prelucrate (7). Este nevoie în acest scop de mijloace ºi tehnici de calcul
electronic, dar ºi de tehnici ºi metode de organizare a datelor. Acestea vor
putea asigura un acces cât mai rapid ºi uºor la un volum cât mai mare de
informaþii. Evoluþia tehnicilor ºi metodelor de organizare s-a realizat în
etape, ultima fiind cea a bãncilor de date (8). Sistemele de informaþii
automatizate au fost puse la punct graþie utilizãrii bazelor ºi bãncilor de date
(9).
Banca de date se distinge de vechile sisteme de culegere, pãstrare ºi
prelucrare a informaþiei, orientate spre dosare ºi obiective specifice ºi direct
definite, prin caracteristicile urmãtoare:
− independenþa aplicaþiilor ºi calculelor speciale;
− absenþa suprapunerilor (repetãrilor) de date;
− întrebuinþãri ºi apeluri multiple;
− posibilitate de acces ºi exploatare;
− flexibilitate structuralã.
Banca de date este la baza organizãrii reþelelor de informaþie care, în
formã simplã, sunt un complex de terminale împrãºtiate în teritoriu ºi legate
la un calculator principal, iar cele mai nio sunt colecþii de calculatoare “host”
ce comunicã între ele, prin procesele ce se desfãºoarã în fiecare dintre ele.
Reþelele de calculatoare permit concentrarea datelor la diferite
niveluri, exploatarea unor bãnci de date ºi folosirea rapidã a informaþiei
necesare la analizã ºi decizie. Un tip relativ nou de reþea de informaþie este
constituit prin bãnci (sau baze) de date descentralizate. Acestea par a fi
cele mai bune mijloace de obþinere ºi prelucrare a informaþiei
socioeconomice, deoarece datele sunt din surse îndepãrtate ºi diferite (10).
5.4.2.3. Caracteristicile acestor sisteme de organizare ºi prelucrare a
datelor le recomandã atât pentru sistemul informaþional socioeconomic
general, cât ºi pentru cel al forþei de muncã, de la nivel naþional ºi
internaþional.
Programe, sisteme informaþionale ºi baza de date socioeconomice
sunt puse la punct de douã decenii deja în Europa Occidentalã ºi SUA
(EURONET, DIANE, EUROBASE etc.) ºi separat în þãrile Europei de Est
(MISON). Þara noastrã trebuie sã intre în circuitul lor, oferind ºi primind date
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ºi alte informaþii, chiar dacã dificultãþile de standardizare a formatelor, a
protocoalelor de telecomunicaþii ºi de obþinere a calculatoarelor compatibile
nu vor fi prea simple. Interesul întregii lumi în acest domeniu se manifestã,
oameni de ºtiinþã occidentali realizând deja trei scenarii pentru obþinerea
fluxurilor informaþionale social-economice, inter-þãri, prin sisteme
internaþionale corespunzãtoare.
5.4.2.4. Pânã la transmiterea, prelucrarea ºi obþinerea informaþiilor din
sistemul internaþional este nevoie de realizarea unui sistem integrat de
prelucrare a datelor (SIPD) la nivel naþional, care standardizeazã schema
datelor de intrare, fluxurile informaþiei ºi procedeele de transformare a
indicatorilor ºi astfel face posibil ºi accesul pe “piaþa internaþional a
informaþiilor” (11). SIPD reuºeºte lichidarea sistemelor autonome de
culegere ºi prelucrare care duc la paralelisme în cadrul sistemului
informaþional din întreprinderi sau de la niveluri regional ºi local între unitãþi
de acelaºi grad. Exemplul grafic al eliminãrii paralelismelor în fluxurile
informaþionale prin elaborarea SIPD într-o întreprindere este sugestiv.

Realizarea SIPD asigurã operativitatea ºi precizia prelucrãrii datelor
în toate domeniile de activitate. Cu atât mai mult, sistemul informaþional al
forþei de muncã, fiind în modificare (ºi chiar în eroare în unele domenii),
trebuie realizat dupã norme unificate pentru a fi uºor ºi rapid centralizate ºi
comparate, la nevoie, rezultatele prelucrãrii sale.
Implantarea calculului electronic, în þãri cu experienþã în domeniu, în
problemele forþei de muncã, cu deosebire în securitatea socialã, a fost
însoþitã de creºtere productivitãþii muncii, a economiºtilor de timp ºi de
muncã, de recuperare a organismelor ºi reformare a structurilor ºi textelor
(12).
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În plus, s-a constatat cã integrarea orizontalã a sarcinilor (care viza
conceperea, testarea, utilizarea de programe pentru prelucrarea automatã a
unui ansamblu de sarcini pe un lanþ de activitãþi, cu intervenþia limitatã a
omului în cadrul sistemului informaþional social este cea mai
corespunzãtoare. Cu alte cuvinte, este mai bine sã fie fãcutã “integrarea” pe
o singurã caracteristicã socialã.
De toate aceste elemente teoretice, dar aplicate deja de mulþi ani pe
plan mondial, este nevoie sã se þinã cont în proiectarea efectivã a noului
sistem informaþional în domeniul forþei de muncã din þara noastrã.
5.4.3. Tranziþia la economia de piaþã ar putea fi uºuratã, iar apoi
mecanismele ei menþinute eficient ºi echilibrat în funcþiune, dacã sistemul
informaþional necesar ar exista ºi funcþiona, dacã s-ar cunoaºte cu precizie
mai mare datele privind fenomenele ºi procesele tehnico-economice,
economico-sociale, s-ar cunoaºte cât mai bine – cantitativ ºi calitativ –
capitalul uman de care dispunem, direcþiile în care se miºcã, ce aspiraþii,
vocaþii are etc.
În al doilea rând, este de dorit sã fie cunoscute conexiunile reciproce
dintre diferitele determinante ale potenþialului uman, intensitatea lor. Dacã la
nivel global, al întregii societãþi informaþiile privind resursele de muncã în
intercondiþionarea lor apar ca un subsistem, la nivelul forþei de muncã
acestea se constituie într-un sistem deschis, compus dintr-o mulþime de
subsisteme cu puternice legãturi între ele. De aceea, sistemul informaþional
al forþei de muncã este dificil de conturat fãrã relaþiile sale cu sistemul
productiv ºi cu cel social, al bunãstãrii naþiunii (vezi fig.2.), fãrã relaþiile din
interiorul sãu.
Pornind de la faptul cã sistemul informaþional al forþei de muncã are
atât funcþiuni economico-productive, tehnico-organizatorice cât ºi socialculturale, informaþiile se cer structurate ºi organizate în mod corespunzãtor;
periodicitatea ºi cantitatea informaþiei este diferitã, mai micã ºi respectiv mai
mare la unele niveluri decât la altele; întreprinderile, de pildã, vor acorda
mai multã atenþie informaþiei din domeniul eficienþei utilizãrii forþei de muncã,
în timp ce societatea – celei privind ocuparea, protecþia socialã.
Sistemul informaþional al forþei de muncã trebuie gândit atât sub
aspectul structurilor, cât ºi al fluxurilor informaþiilor, nu numai între diferitele
sale verigi, ci ºi între el ºi cel global, naþional, tinzând spre un sistem
integrat în care paralelismele sã fie înlãturate. Este nevoie de normalizare
pentru integrarea acestor blocuri pe orizontalã, cât ºi pe verticalã. În felul
acesta sistemul poate contribui la realizarea echilibrelor pe mai multe
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coordonate (profesional, teritorial, de ramurã etc.), în domeniul forþei de
muncã disponibilã ºi ocupatã, dar ºi în altele.
Este, credem, evident cã aceste deziderate pot fi atinse numai cu
ajutorul tehnicii de calcul avansate, al reþelelor de calculatoare, al bazelor ºi
bãncilor de date, care în condiþii de codificare normalizatã internaþionalã, de
comparabilitate a datelor ca formã ºi conþinut îl vor putea conecta sistemului
informaþional internaþional.
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CAPITOLUL 1. STRATEGII ªI POLITICI ENERGETICE
Dupã criza petrolierã din 1973-1974 omenirea a fost confruntatã cu o
nouã situaþie pe plan economic. Evoluþia anterioarã a consumurilor de
resurse energetice (accelerat ascendentã) ca factor dinamizator al
dezvoltãrii economice, nu mai putea continua. Etapa resurselor abundente
ºi ieftine a trecut, punându-se cu acuitate problema valorificãrii raþionale a
acestora. Întreaga concepþie privind extracþia, exploatarea, transportul ºi
utilizarea resurselor energetice trebuia schimbatã.
În faþa energeticii1 s-au pus probleme noi, de a cãror rezolvare
depinde întreaga dezvoltare economicã a fiecãrei þãri. S-a impus elaborarea
unor noi metode ºi programe care sã rãspundã cât mai bine realizãrii unui
echilibru între cererea ºi oferta de energie pentru satisfacerea necesitãþilor
de consum ºi a creºterii economice.
Politicile energetice, ca ansamblu de mãsuri promovate în scopul
adaptãrii economiilor naþionale la noile condiþii din domeniul energiei, depind
atât de resursele energetice proprii ale fiecãrei þãri, cât ºi de stadiul de
dezvoltare economicã a acestora. De aceea, ele sunt diferite de la o þarã la
alta, deosebirile sunt însã, în general, neesenþiale, datoritã scopului lor
comun ºi anume creºterea producþiei de bunuri prin folosirea unei cantitãþi
cât mai mici de energie.
Astfel, principalul obiectiv al politicilor energetice a þãrilor din Comisia
Economicã O.N.U. pentru Europa (ECE) a fost trecerea de la un sistem
energetic bazat pe resurse petroliere abundente ºi ieftine, la un sistem care
sã reducã vulnerabilitatea economiilor lor faþã de schimbãrile externe, prin:
diminuarea dependenþei faþã de petrolul importat creºterea producþiei
interne de energie, promovarea înlocuirii unor combustibili cu alþii ºi cu
surse noi ºi neconvenþionale ºi îmbunãtãþirea eficienþei utilizãrii energiei.
Aceastã etapã a fost numitã faza de “tranziþie energeticã” ºi, în 15 ani de
1

“Energetica este o ºtiinþã tehnicã interdisciplinarã care se ocupã cu studiul metodelor
de inventariere ºi prognozã ale resurselor energetice, a metodelor de prognozã ale
necesarului de energie, cu metodele de conversie a energiei, dezvoltarea ºi
funcþionarea sistemelor de energie inclusiv cu principiile de conducere a acestor
sisteme, cu metodele de conversie a energiei, dezvoltarea ºi funcþionarea sistemelor
de energie inclusiv cu principiile de conducere a acestor sisteme, cu metodele ºi
principiile de optimizarea programelor (politicilor) energetice” – Vasile I. Niþu, Principiile
fundamentale ale proiectãrii politicilor energetice, Ed. Academiei, Buc., 1984.
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eforturi, politicile de adaptare a economiei la noile condiþii au înregistrat
rezultate apreciabile. Cu toate cã în 1986 s-a înregistrat o scãdere a preþului
petrolului s-a apreciat cã aceastã “fazã de tranziþie” va continua pânã la
sfârºitul secolului, având în vedere, totuºi, incertitudinile în ceea ce priveºte
evoluþia viitoare a preþului acestuia.
Reducerea dependenþei faþã de energia ºi petrolul din import este
strâns legatã de tipul resurselor de care dispune fiecare þarã ºi de structura
economicã a acesteia.
Astfel, în þãrile din nordul Europei creºterea producþiei de energie s-a
bazat mai ales pe exploatarea rezervelor descoperte în Marea Nordului
(petrol ºi gaz metan). În celelalte þãri ale regiunii, cu excepþia URSS,
creºterea producþiei interne de energie a fost mai micã. În termeni absoluþi,
producþia internã de energie a crescut între 1973-1985 în Vestul Europei cu
59%, în URSS cu 45%, în Europa de Est cu 22% iar în America de Nord cu
10%, înregistrându-se pe ansamblul CEE o creºtere totalã cu 30%.
În ceea ce priveºte ponderea acoperirii cererii de energie din
producþie proprie, în aceeaºi perioadã, ea a crescut de la 39% la 62% în
þãrile din Vestul Europei, de la 88% la 92% în America de Nord, de la 112%
la 118% în URSS, dar a scãzut în Estul Europei de la 84% la 17% datoritã
creºterii consumurilor energetice.
În scopul creºterii producþiei de energie s-au promovat ºi alte surse
de energie neconvenþionale, energia nuclearã precum ºi sursele noi sau
reînnoibile1.
Producþia de energie electricã din energie nuclearã a crescut în toate
þãrile regiunii astfel: de 4 ori în America de Nord, de peste 6 ori în þãrile
Europei de Vest ºi de aproape 8 ori în URSS. În Europa de Est s-a
înregistrat o creºtere de 47 de ori, dar nivelul de la care s-a pornit a fost
foarte scãzut. Cu toate acestea, energia nuclearã în total producþiei de
energie deþine o pondere destul de scãzutã (tabelul 1).
Dintre sursele noi de energie, cea mai utilizatã este energia hidraulicã
pentru producþia de energie electricã. Cu toate progresele realizate în
utilizarea celorlalte surse noi, acestea s-au realizat mai ales pe plan local ºi
nu naþional. Deºi, potenþialul acestor surse este foarte ridicat, ele acoperã
doar o micã parte din necesarul de energie datoritã costurilor ridicate în
exploatare, investiþiilor mari, lipsei de fezabilitate tehnologicã,
randamentelor de conversie slabe în comparaþie cu resursele clasice,
1

Energie hidraulicã, solarã, geotermalã, eolianã, mare motrice, a valurilor, biomasa.
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efectele asupra mediului etc. Cu toate acestea, problema utilizãrii lor
rãmâne deschisã, în viitor urmând sã creascã contribuþia acestora la
acoperirea necesarului de energie. Analiza structurii producþiei ºi
consumului de energie primarã în þãrile CEE (tabelul 1) relevã clar scãderea
consumului de petrol ºi creºterea ponderii combustibililor solizi ºi a energiei
nucleare totuºi într-o proporþie nesemnificativã.
Un alt obiectiv al politicii energetice al þãrilor CEE, a fost înlocuirea
petrolului cu alþi combustibili (energie nuclearã sau cãrbune). Rapiditatea
înlocuirii petrolului, în general, depinde de preþurile relative ale acestuia, de
reglementãrile guvernamentale, de ritmul investiþiilor pentru înlocuirea unor
echipamente cu altele adaptate la alþi combustibili precum ºi de domeniile
de aplicare ale acestuia.
Tabelul 1
Structura producþiei ºi a consumului de energie primarã
în CEE, în perioada 1973-1985
Producþia, total
combustibili solizi
Combustibili lichizi
Combustibili gazoºi
Energie nuclearã
hidroelectricitate
Alte surse
Consum total
combustibili solizi
Combustibili lichizi
combustibili gazoºi
Energie nuclearã
hidroelectricitate
Alte surse

1965
100
43,7
28,9
20,4
0,3
6,7
100
37,7
38,5
17,7
0,2
5,9
-

1973
100
32,6
31,1
26,6
1,4
6,4
1,9
100
25,7
45,1
21,5
1,1
5,1
1,5

1980
100
31,1
31,4
25,6
3,4
6,5
2,0
100
25,9
42,0
22,0
2,9
5,5
1,7

1982
100
30,8
30,7
25,9
4,2
6,4
2,2
100
26,4
39,7
22,9
3,7
5,6
1,9

1985
100
31,4
31,9
26,4
4,3
6,0a
100
28,8
37,4
24,2
4,0
5,6a
-

a – sunt incluse ºi alte surse de energie.
Sursa: La transition énérgétique dans la région de la CEE, UN, New York, 1984;
Economic Bulletin For Europe, vol. 38, nr. 3, UN, New York, 1986.
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Progresele realizate în înlocuirea petrolului fie cu cãrbune, fie cu
energie nuclearã s-au obþinut, în principal, în utilizarea termicã a acestuia,
în încãlzirea locuinþelor sau a localurilor publice, în industria cimentului,
sticlei, ceramicii (tratamente termice), precum ºi în producerea de energie
electricã.
Înlocuirea petrolului în sectorul transporturi s-a dovedit pânã în
prezent imposibilã, acesta continuând sã deþinã ponderi de peste 95%
(tabelul 2). Înlocuirea lui cu metanol, etanol, electricitate sau alte forme de
combustibil nu prezintã deocamdatã avantaje ºi nici perspective în viitorul
apropiat având în vedere costul ridicat al noilor tehnologii, perioada mare de
timp necesarã pentru punerea la punct a tehnologiilor ºi pãtrunderea lor pe
piaþã, performanþe limitate în raport cu motoarele termice etc.
Tabelul 2
Ponderea petrolului în consumul de energie, pe sectoare,
în þãrile CEE în perioada 1973-1985
-%-

Europa de Vest
1973
1985
America de Nord
1973
1985
Europa de Est
1973
1985
URSS
1973
1985

Producþia
de electricitate

Industria

Transportul

Sector
rezidual ºi
comercial

Consum
final de
energie

25,2
12,0

42,1
26,3

97,2
98,1

57,8
38,7

59,6
50,0

14,0
4,0

17,4
12,3

99,0
99,0

36,4
24,1

50,6
47,8

11,0
3,0

17,5
15,0

60,5
78,2

18,9
16,2

22,3
20,0

22,0
22,0

19,1
10,5

89,8
89,8

15,32
16,5

26,9
22,7

Sursa: Perspective économique générale jusqu’en l’an 2000, UN, New York, 1988.

Înlocuirea petrolului cu cãrbunele în sectoarele menþionate prezintã
încã inconveniente majore, necesitãþi mari de apã ºi poluarea mediului.
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În ciuda unor progrese obþinute în ultimii ani în ceea ce priveºte
controlarea surpãrilor de teren, atenuarea zgomotelor, eliminarea cenuºii ºi
a deºeurilor problemele ecologice rãmân încã nesemnalate. Printre acestea
se enumerã: degajarea de cãldurã, emisia de oxid de carbon, de azot ºi
anhidridã sulfuroasã, rejecþia de afluenþi toxici de la uzinele de conversie ºi
mine (fãrã a mai vorbi de urâþirea peisajului, de prejudicile aduse florei ºi
faunei ºi asupra sistemului de drenaj provocate de extracþia de suprafaþã).
De asemenea, creºterea emisiilor de CO2 riscã producerea efectului
de serã. Deºi emisiile de CO2 provin ºi din arderea celorlalþi combustibili,
totuºi acestea sunt mult mai mici decât în cazul cãrbunelui prin a cãrui
ardere se degajã cu 25% mai mult CO2 decât în cazul petrolului ºi cu 75%
mai mult CO2 decât în cazul gazului metan.
Din aceastã cauzã se preconizeazã ca pe viitor sã se accelereze
programele de gazeificare ºi lichefiere pentru trecerea la producþia pe scarã
industrialã a procedeelor ce se aflã în prezent la faza experimentalã sau
semiindustrialã.
Îmbunãtãþirea utilizãrii energiei este însã calea cea mai importantã de
reducere a consumurilor energetice, deci de economisire a energiei.
Indicatorul care reflectã modul de utilizare al energiei este raportul dintre
consumul total de energie ºi produsul intern brut (PIB). Scãderea acestui
indicator indicã o mai eficientã utilizare a energiei ºi el este strâns legat de
dezvoltarea economicã a fiecãrei þãri. Astfel, în toate þãrile membre CEE, cu
excepþia þãrilor din Europa de Sud ºi Poloniei s-a înregistrat o scãdere a
intensitãþii energetice a producþiei în perioada 1973-1985.
Intensitatea energeticã s-a înregistrat scãderi în þãrile Europei de Sud
datoritã faptului cã aceste þãri sunt în curs de industrializare, necesitând
consumuri încã ridicate de energie, iar în Polonia a avut loc o scãdere a
producþiei fãrã o diminuare corespunzãtoare a consumurilor energetice.
Þãrile industrializate din Europa ºi America de Nord, datoritã
dezvoltãrii lor economice au putut sã-ºi reorienteze activitãþile spre ramuri
sau sectoare mai puþin intensive energetic obþinând rezultate mai bune în
privinþa utilizãrii energiei.
Raportul energie/producþie depinde de unele efecte ale schimbãrilor
mai mult sau mai puþin profunde în cadrul proceselor economice. Astfel, el
este influenþat de schimbãrile ciclice în cadrul producþiei, de modificãrile
structurale în cadrul economiei ºi de unele schimbãri în cadrul politicii de
investiþii ºi preþuri în domeniul energetic.
În cazul scãderii intensitãþii energetice a producþiei este important sã
se determine cât din aceasta are caracter temporar (reversibil) ºi cât are
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caracter permanent (inversibil). Scãderea intensitãþii energetice ca efect al
modificãrilor ciclice ale producþiei sau a preþurilor are desigur un caracter
temporar.
Schimbãrile structurale din economie ºi anume orientarea spre
activitãþi mai puþin intensive energetic (servicii) precum ºi politica de
investiþii în echipamente cu randamente crescute ce permit economisirea
energiei au un caracter permanent ºi ele sunt cele care trebuie promovate.
Numeroase þãri au încercat sã descompunã scãderea raportului
energetic/PIB în cele trei efecte. Astfel, rezultatele unor studii fãcute de
institute cu tradiþie în domeniul energiei (Austria, Franþa) au demonstrat ºi
subliniat importanþa pe care o au schimbãrile structurale.
ªi în Ungaria s-a fãcut un astfel de studiu în care s-a relevat faptul cã
scãderea consumului de energie în industrie s-a darorat în proporþie de 55%
scãderii creºterii economice iar restul de 35% creºterii eficienþei energetice,
în timp ce efectul structural a fost nul.
În þãrile din estul Europei schimbãrile structurale au fost foarte mici,
datoritã atât ponderii mari a industriei grele în cadrul ramurilor producãtoare,
cât ºi a ponderii acestora în economie, faþã de sectorul servicii. Mai mult,
ritmul investiþiilor a scãzut în anii 1980 fiind subunitar. Scãderea intensitãþii
energetice a avut deci, în aceste þãri, un caracter reversibi.
În ceea ce priveºte raportul dintre consumul petrol/PIB resurse
nepetroliere/PIB ºi energie totalã/PIB, se constatã cã intensitatea
energeticã a petrolului a influenþat cel mai mult consumul total de energie
înregistrând cea mai mare scãdere. Acest fapt s-a datorat creºterii mai
rapide a cererii pentru alþi combustibili (cãrbune, gaz) datoritã tendinþei de
înlocuire a petrolului.
În ansamblu, ca urmare a politicilor energetice adoptate de þãrile
membre CEE în perioada 1973-1985, acestea au obþinut realizãri
importante în ceea ce priveºte adaptarea economiilor lor la noile condiþii
declanºate de criza energeticã (tabelul 3).
Din datele tabelului reiese faptul cã a scãzut dependenþa acestor þãri
faþã de energia ºi petrolul din import, a crescut contribuþia producþiei interne
de energie la satisfacerea consumului, scãzând totodatã intensitatea
energeticã.
Dupã anul 1985 s-au produs unele schimbãri pe plan mondial
(scãderea preþului petrolului, deprecierea dolarului SUA, accidentul de la
Cernobîl) care au influienþat politicile energetice ale þãrilor luate în studiu.
Astfel, ritmul de creºtere al energiei nucleare a scãzut iar ameliorarea
raportului consum de energie/PIB s-a încetinit. Petrolul a cunoscut o nouã
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perioadã de înflorire manifestându-se o scãdere a interesului pentru
celelalte surse de energie.
În faza incertitudinilor serioase care s-au ridicat ºi a evoluþiei viitoare a
economiei ºi a preþului petrolului s-au stabilit diverse scenarii pe tipuri de
resurse energetice modului în care energia va fi sau nu un factor de limitare
a creºterii economice în urmãtorii 10-15 ani.
Prognozele întocmite pânã la nivelul anilor 2000-2010 au luat în
considerare atât alternativele continuãrii tendinþelor manifestate în perioada
1973-1985 cât ºi cea a creºterii preþului petrolului dupã declanºarea crizei
din Golful Persic.
Tabelul 3
Principalii indicatori ai utilizãrii energiei în þãrile CEE,
în perioada 1973-1985
Dependenþaa Dependenþab Contribuþiac Intensitatead
faþã de
faþã de
producþiei energeticã a
importurile
importurile
interne de
economiei
de energie
de petrol
energie
America de Nord
1973
1985
variaþia intensitãþii energiei
Europa de Vest
1973
1985
variaþia intensitãþii energiei
Europa de Est
1973
1985
variaþia intensitãþii energiei
URSS
1973
1985
variaþia intensitãþii energiei

13,2
7,0

32,0
26,0

87,8
92,4

1,1
0,9
-20,5

62,5
38,4

98,1
65,0

39,1
62,4

0,6
0,5
- 15,8

16,3
22,6

78,6
84,4

83,8
77,1

1,6
1,4
-14,7

- 12,6
-17,3

-30,6
-37,2

112,7
117,7

1,9
1,8
-9,3

a – s-a calculat prin împãrþirea importurilor nete de energie la consumul total de energie
primarã;
b - s-a calculat prin împãrþirea importurilor nete de petrol la consumul total de petrol;
c - s-a calculat prin împãrþirea importurilor nete de energie la consumul total de energie
primarã;
d - s-a calculat prin împãrþirea consumului de energie primarã la PIB. Raportul se
mãsoarã în tep la 1.000 $ în preþuri 1975.
Sursa: Perspective économique générale jusqu’en l’an 2000, UN, New York, 1988.

CAPITOLUL 2. TENDINÞE PE PLAN MONDIAL
PRIVIND INDUSTRIA EXTRACTIVÃ A ÞIÞEIULUI
Dezvoltarea economiei româneºti în ultimii ani s-a fãcut pe seama
unui consum important de resurse energetice, consum în structura cãruia
þiþeiul a reprezentat peste 30%. De aceea ºi în perioada imediat urmãtoare
va fi necesarã menþinerea unui nivel ridicat al producþiei de þiþei, ca urmare a
existenþei unei infrastructuri energetice dependentã de aceastã resursã ºi a
imposibilitãþii de substituþie a þiþeiului printr-o altã resursã energeticã
convenabilã (abundenþã necostisitoare, nepoluantã).
În acest sens, sunt prezentate unele preocupãri pe plan mondial ºi în
þara noastrã în domeniul cercetãrii geologice, al forajului sondelor ºi
exploatãrii zãcãmintelor de þiþei, precum ºi eforturilor materiale ºi financiare
necesare în vederea asigurãrii acestei resurse.
*
*
*
Rezervele mondiale recuperabile de þiþei1 la începutul anului 1988
erau de 119,9 miliarde tone, cu o scãdere de 6,3% faþã de anul precedent,
rezerve care sunt suficiente pentru 43,6 ani, în ipoteza cã nu apar depãºiri
semnificative sunt cantonate în zona Orientului Mijlociu (63,7% din rezerva
mondialã), rezerve ce pot asigura nivelul consumului þãrilor din zonã pe o
perioadã de peste 120 ani. Ca urmare, ºi în viitor o eventualã crizã a þiþeiului
va fi relativã ºi va avea aceeaºi manifestare zonalã datoritã distribuirii
neuniforme a rezervelor (tabelul 1).
O particularitate ce tinde sã se generalizeze asupra tuturor þãrilor
producãtoare de þiþei este extinderea zonei de interes a acestora asupra
teritoriului marin, suprafaþe care deþin în prezent aproximativ 30% din
rezervele mondiale de þiþei (tabelul 2).

1

În literatura de specialitate rezervele recuperabile se mai numesc ºi dovedite, sigure
sau exploatabile.
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Tabelul 1
Rezervele mondiale de þiþei1
1 ian. 1988,
miliarde tone
Orientul Mijlociu
America de Nord,
America de Sud
Africa
Europa Occidentalã
Asia, zona Pacificului
Europa de Est
Total mondial
Þãri OPEC

Variaþia faþã
de anul 1987,
%
+39,7

Gradul de
asigurare

76,3

Pondere în
rezerva mondialã, %
63,7

19,8
7,4
3,0
2,6
10,7
119,9
90,4

16,5
6,2
2,5
2,2
8,9
100,0
75,4

+22,5
+0,5
+0,03
+0,5
-0,03
+26,9
+40,2

25,3
31,8
18,7
17,1
13,9
43,6
103,8

123,2

Tabelul 2
Distribuþia rezervelor de þiþei pe plan mondial

SUA
Canada
America Latinã
Europa Occidentalã
Europa de Est
URSS
Orientul Mijlociu
Asia de Sud ºi Sud-Est
China
Japonia
Australia ºi Noua Zeelandã
Africa ºi Madagascar
Antartica
TOTAL
1

Zona de uscat
82,2
63,0
65,1
54,0
90,0
93,0
62,0
45,0
75,0
14,1
70,0
90,0
69,1

-%Zona marinã
17,8
37,0
34,9
46,0
10,0
7,0
38,0
55,0
25,0
85,9
30,0
10,0
100,0
30,9

Datele prezentate în lucrare sunt preluate sau prelucrate pe baza celor din publicaþiile
World Oil, Journal of Petroleum Technology, Noroil, OPEC Bulletin 1986-1989.
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Dar cercetarea geologicã a mediului marin necesitã un volum sporit
de investiþii, prin creºterea costului sondelor de exploatare de 3-6 ori pentru
zone cu grad mediu de dificultate pânã la peste 20 ori pentru zonele arctice
foarte dificile comparativ cu zonele din platformele continentale de micã
adâncime (tabelul 3).
Tabelul 3
Costul construcþiei sondelor de exploatare în zona marinã
Zona de exploarare
SUA, platforma continentalã
Marea Nordului
Golful Mexic
Zona Arcticã
- condiþii favorabile
- condiþii dificile
- condiþii foarte dificile

- milioane dolari/sondã Costul sondei
4
8-15
4
15-25
50-60
› 100

În literatura de specialitate existentã pe plan mondial se menþioneazã
nivelul rezervelor recuperabile (exploatabile) cele având un grad avansat de
cunoaºtere. În timp, volumul acestora se modificã atât ca urmare a
desfãºurãrii de noi lucrãri geologice ºi a perfecþionãrii metodelor de
exploatare intensivã, dar mai ales condiþionat de nivelul preþului þiþeiului
stimuleazã exploatarea unor zone cu condiþii dificile ºi implicit dezvoltarea
industriilor extractive autohtone, în defavoarea importului.
Perioada 1981-1985 a marcat o etapã de vârf în activitatea de foraj ºi
extracþie a þiþeiului în SUA, dupã care urmeazã un regres al industriei, odatã
cu scãderea preþului acestei resurse pe piaþa mondialã, efect ce s-a
concretizat prin scãderea drasticã a numãrului instalaþiilor de foraj, a
sondelor noi forate ºi a numãrului total de sonde în producþie (tabelul 4).
Degradarea calitãþii rezervelor se face simþitã ºi în SUA1, unde peste
o treime din rezervele exploatabile sunt amplasate în medii relativ ostile ºi

1

În lucrare, se face în mod frecvent referire sau comparaþie cu industria extractivã a
þiþeiului din SUA, deoarece din punct de vedere al vechimii exploatãrii ºi a dezvoltãrii
tehnologice actuale, aceasta este relativ apropiatã de nivelul þãrii noastre.
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anume 25% în Alaska ºi 10% în platforma continentalã din Golful Mexic
(tabelul 5).
Tabelul 4
Evoluþia unor indicatori ai industriei extractive de þiþei în SUA

Numãrul sondelor de exploatare ferate
Numãrul instalaþiilor de foraj
Numãrul de metri foraþi pentru producþie
Numãrul sondelor de producþie noi forate
Numãrul total de sonde în producþie

1981
868
3880
51316
42819
550000

Anul
1985
412
1950
42684
35882
645000

1987
276
936
19110
15266
621200

Tabelul 5
Rezervele de þiþei în SUA
- mil. t Regiunea

Texas
Alaska
California
Oklahoma
Louisiana
New Mexico
Kansas
Platforma
continentalã
TOTAL

Rezerve
exploatabile
(dovedite)
01.01.1987
966,5
929,0
639,0
118,1
111,6
87,0
42,1
366,9
3633,6

Ajus- Revizia Revizia Extin- Desco- Desco- ProRezerve
tãri creºte- descreº- deri periri periri ducþie exploanete
rilor
terilor
în câm- în câm- extrasã
tabile
puri
puri
(dovedite)
noi
vechi
01.01.1988
16,6 102,8
39,7
10,3
0,8
1,9
98,1
961,1
0
151,5
21,3
25,7
7,8
1,8
97,0
997,0
6,2
68,2
20,4
4,2
0
0,3
49,4
636,3
6,5
18,6
11,6
3,5
0,5
0,4
16,6
106,5
1,5
25,3
17,7
5,0
0,4
1,9
18,9
109,0
1,3
12,1
4,7
1,6
0,1
0,1
9,3
88,4
13,0
3,2
3,0
0,7
0,1
0,1
8,1
48,2
12,0
31,5

41,1
498,2

33,0
185,3

6,2
65,4

7,0
15,0

7,0
15,0

43,8
388,2

356,6
3683,2

Perspectivele în domeniul activitãþii de cercetare geologicã vizeazã
eficienþa lucrãrilor de prospecþiuni în vederea creºterii coeficientului de
foraje finite, indicator care în prezent este de 14-25% (în funcþie de gradul
de exploatare mai mult sau mai puþin avansat a zonelor petrolifere), fapt ce
poate avea efecte pozitive asupra altor indicatori de eficienþã.
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Producþia mondialã de þiþei a anului 1988 (2885,89 milioane tone din
care un sfert îl reprezenta þiþeiul marin) a depãºit cu 8,7% nivelul anului
1985 ca urmare a unui ritm mediu anual de creºtere de aproximativ 2,5%;
din volumul total al producþiei, aproximativ 40% era destinatã comerþului
mondial. Cele mai importante þãri producãtoare de þiþei au fost în anul 1987
URSS cu 22,4% din producþia mondialã, SUA 15%, Arabia Sauditã 7,1%,
China 4,8% ºi Mexic 4,7%; în ceea ce priveºte consumul de þiþei acesta a
fost destinat în proporþie de 22,5% SUA, 17,7% URSS, 5,5% Japoniei 3,8%
Chinei ºi 2,3% RF Germaniei.
Consumul de þiþei pe locuitor la nivel mondial cunoaºte o variaþie
deosebitã, de cele mai multe ori independent de modul de asigurare a
acestui consum – din producþia internã sau din import. Faþã de media
mondialã a consumului de þiþei pe locuitor (565 kg), America de Nord a
realizat 1939 kg (SUA 2623 kg), Europa 1183 kg, America de Sud 556 kg
(Venezuela 2231 kg), Asia 227 kg (Japonia 1283 kg), Africa 164 kg (Libia
1859 kg).
O poziþie aparte în rândul furnizorilor de þiþei pe piaþa mondialã o deþin
statele membre OPEC, a cãror producþie reprezenta 50% din producþia
mondialã în anul 1977 ºi mai puþin de o treime în prezent, þãri exportatoare
care prin nivelul ridicat al preþurilor impuse au stimulat dezvoltarea
industriilor extractive ºi energetice autohtone, cât ºi adoptarea politicilor de
conservare a energiei în structura strategiilor de dezvoltare economicã.
Un aspect specific industriei extractive a þiþeiului este epuizarea
treptatã a zãcãmintelor, fenomen ce se manifestã prin:
− scãderea numãrului sondelor ce produc prin erupþie naturalã. În
SUA ponderea acestora în numãrul total de sonde în producþie a
scãzut de la 24% în anul 1979 la 21% în 1988; acesta este
sistemul de extracþie cel mai eficient, iar costul þiþeiului extras este
de peste 5 ori mai mic decât în cazul altor metode de extracþie;
− creºterea anualã a numãrului de sonde oprite din producþie
comparativ cu numãrul sondelor noi. De exemplu, în SUA sondele
al cãror debit zilnic scade sub 0,5 t/zi sunt oprite, deoarece
menþinerea lor în funcþiune nu asigurã obþinerea unui beneficiu
(eficienþã). În anul 1988, sondele de þiþei produceau în medie
aproximativ 1,7 t/zi, în timp ce media mondialã era de 36,6 t/zi,
fapt ce evidenþiazã cã sondele din aceastã þarã sunt mai aproape
de limita economicã a exploatãrii aceastã limitã economicã a
exploatãrii este direct dependentã de preþul mondial al þiþeiului.
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Preocupãrile actuale în domeniul extracþiei þiþeiului vizeazã:
− construcþia sondelor orizontale pentru zãcãmintele dificile sau
orizonturi productive subþiri, dar ºi ca o metodã competitivã de
producþie. De exemplu, în anul 1989 se estimau 90 sonde
orizontale, din care 10 în Marea Nordului.1 Sondele orizontale duc
la creºterea debitului zilnic de 2-5 ori comparativ cu sondele
clasice (verticale sau deviate) (tabelul 6). Costul total al realizãrii
sondelor orizontale a scãzut în timp de un an cu 38%, iar costul pe
metru forat cu 64%;
− extinderea forajului marin în apele adânci. De exemplu, Marea
Britanie exploateazã 12 zãcãminte marine în ape de 79-154m
adâncime, zãcãminte ce produc fiecare 2700-6000 t/zi (130 sonde
produc zilnic 33108 t þiþei, deci 254 t/sondã). Costul de producþie
mediu al þiþeiului extras în Marea Nordului este de 93,02 dolari/t
(din care 70% reprezintã cheltuielile pentru investiþii, pentru
realizarea sondei ºi 30% cheltuieli pentru producþie producþie,
pentru funcþionarea sondei). Faþã de acest nivel mediu, pe anumite
zone, se pot înregistra costuri mult diferite – reduceri cu 46% sau
creºteri de 2,8 ori (tabelul 7).
Tabelul 6
Costul ºi durata realizãrii sondelor orizontale
comparativ cu sondele clasice
Durata
realizãrii
sondei
Sondã clasicã
Sonde orizontale
JX – 2
B – 30
Y - 20

1

Oct. 1985
Ian. 1986
Apr. 1986

Durata
forajului,
zile
20
48
37
31

Costul realizat total, pe metru
forat, 106 dolari, $/m
2,5

699

5,4
4,6
3,9

1386
1104
846

Ca o performanþã se menþioneazã construcþia unei noi sonde orizontale la 3724 m
0
adâncime, din care 770 m în zãcãmânt ºi 550 m orizontal, sub un unghi de 91,7 sondã
care a fost sãpatã în 44 zile.
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Tabelul 7
Structura costului þiþeiului extras în Marea Nordului
Total, dolari/tonã
Norvegia
nivel mediu
nivel minim
nivel maxim
Marea Britanie
nivel mediu
nivel minim
nivel maxim
Marea Nordului
nivel mediu

85,10

Din care pentru:
Investiþii, %
Producþie, %
64,9
35,1

67,26
176,26

60,6
60,1

39,4
39,9

98,49
50,47
236,50

73,1
70,5
60,6

26,9
29,5
39,4

93,02

70,1

29,9

Perspectivele în domeniul extracþiei þiþeiului vizeazã ºi extinderea
aplicãrii tehnologiilor de recuperare intensivã1.
Din producþia mondialã de þiþei, aproximativ 18% se obþine pe seama
metodelor de recuperare intensivã (respectiv 50,8 milioane tone pe an);
SUA, Canada ºi Venezuela, deþin ponderea de 97% în aceastã producþie.
Cele mai larg rãspândite sunt tehnologiile de recuperare termicã prin care
se obþine 69% din producþie, metode aplicate în principal þiþeiurilor grele;
injecþia de fluide miscibile contribuie cu 27% (în principal injecþia de CO2) în
timp ce 4% reprezintã producþie suplimentarã obþinutã prin metode chimice.
Pentru fiecare din metodele de recuperare intensivã menþionate se
apreciazã limita de eficienþã a acestora pe baza consumului specific limitã
de fluid injectat în strat ºi a investiþiilor pentru realizarea instalaþiilor
specifice necesare vehiculãrii acestuia.
În SUA, în anul 1982, þiþeiul obþinut prin tehnologii de extracþie
intensivã reprezenta 4,4% din producþia totalã (18,7 milioane tone pe an)
din care 80% prin procese termice, 19% prin procese de dislocuire miscibilã
ºi 1% prin procese chimice; pentru anul 2000 se estimeazã cã se vor obþine
1

Tehnologiile de recuperare intensivã include toate de exploatare a zãcãmintelor de þiþei
exclusiv cele de compensare a declinului natural prin injecþia de apã, injecþia de gaze ºi
forajul de completare. Ele include metodele de recuperare termicã, cu fluide miscibile ºi
chimice.
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50 milioane tone pe an prin aplicarea acestor procese, aproximativ în
structura menþionatã.
Preþul de vânzare al þiþeiului rãmâne principalul stimulent pentru
aplicarea tehnologiilor de extracþie intensivã ºi de creºtere, pe aceastã
bazã, a rezervei recuperabile. Astfel, pentru o creºtere de 2,5 ori a preþului
þiþeiului, se estimeazã un volum al rezervelor recuperabile pe seama
proceselor chimice de extracþie de 4,2 ori mai mare (tabelul 8).
Tabelul 8
Rezerve de þiþei posibil de recuperat prin aplicarea
metodelor chimice de extracþie intensivã
Metode chimice de extracþie
Injecþie cu polimeri
Injecþia de substanþe tensioactive
Injecþii de soluþii alcaline
TOTAL

Preþul þiþeiului, dolari/tonã
34,2
38,3
35,6
37,6
95,9
287,6
424,6
506,8
9,6
9,6
10,9
130,1
335,8
469,8
554,7

Literatura de specialitate menþioneazã consumul specific de fluid,
precum ºi cheltuielile suplimentare alocate pentru extracþia unei tone de þiþei
(tabelele 9-10). Pe baza acestor cheltuieli suplimentare s-a stabilit limita
minimã a costului þiþeiului astfel încât procesele de recuperare sã fie
eficiente, costuri limitã faþã de care aceste cheltuieli reprezintã 50%. De
asemenea, se exemplificã nivelul cheltuielilor totale ºi a cheltuielilor
suplimentare pentru extracþia intensivã (tabelele 9 ºi 11); se poate aprecia
cã, în funcþie de procesele de extracþie intensivã aplicate, costul þiþeiului se
majoreazã cu 43-75%.
Tabelul 9
Costul recuperãrii þiþeiului prin aplicarea
metodelor de extracþie intensivã
Metoda de recuperare

1. Metode termice
- injecþia de abur
- combustie subteranã
2. Injecþia de CO2
3. Injecþia de polimeri

Costul pentru o tonã de þiþei
Total dolari/tonã
Pentru fluidul de
injecþie, %
180-186
105-184
117-200
147-222

64-71
43-44
60-75
50-60

310
Tabelul 10
Consumul de substanþã activã ºi coeficientul de recuperare
a rezervei prin aplicarea metodelor de extracþie intensivã
Metoda de recuperare
1. Metode termice
- injecþia de abur
- combustie subteranã
2. Injecþie de fluide miscibile
- Injecþia de CO2
3. Injecþia de substanþe chimice
- substanþe tensioactive
- polimeri
- soluþii alcaline

Consum specific
Coeficientul de
de substanþã activã recuperare a rezervei, %
3-4 t. abur
3-4 mii m3 aer

30-60x
15-25x

2-5 mii m3

20-30x

66-133 kg
2-7 kg
99-195 kg

15-40xx
2-10x
2-5xx

x - procent de recuperare din rezerva rãmasã;
xx - procent de recuperare din rezerva iniþialã.

Volumul de fluid injectat în zãcãmânt influenþeazã direct asupra
mãrimii rezervei recuperate (tabelul 11). Coeficienþii de recuperare minimi
sunt specifici proceselor chimice, datoritã caracterului complex al acestora
ºi necunoaºterii lui în totalitate.
Tabelul 11
Cheltuieli suplimentare pentru recuperarea þiþeiului
prin aplicarea metodelor de extracþie intensivã
Metoda de recuperare
1. Metode termice
- injecþia de abur
- combustie subteranã
2. Injecþie de fluide miscibile
- Injecþia de CO2
- injecþia de N2
3. Injecþia de substanþe chimice

Cheltuieli suplimentare, dolari/tonã
44-73
44-66
36-66
51-58
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Metoda de recuperare
- substanþe tensioactive
- polimeri
- soluþii alcaline

Cheltuieli suplimentare, dolari/tonã
102-182
15-29
44-58

O tendinþã a industriei extractive a þiþeiului pe plan mondial este
deplasarea treptatã a zonei de interes, prin intensificarea lucrãrilor de
cercetare geologicã geologicã, asupra mediilor marine ostile, în care se
includ:
− - platforma continentalã, unde adâncimea apei este mai mare de
200 m, cum sunt zãcãmintele din Golful Mexic (adâncimea de 900
m) sau cele valorificate de Petrobras (adâncimea apei 1600 m);
− - regiunea arcticã, unde se poate lucra numai câteva luni pe an;
este cazul SUA, unde rezervele din Alaska reprezintã 30% din
rezerva recuperabilã a þãrii ºi contribuie cu peste 20% la realizarea
producþiei;
− - zãcãmintele mai puþin productive unde se poate acþiona prin
tehnologii de extracþie intensivã.
Astfel, aplicarea injecþiei de apã pe zãcãmântul Ekefisk contribuie la
creºterea producþiei în medie cu 10-15 tone zilnic pentru fiecare din cele
130 sonde în producþie.

CAPITOLUL 3. TENDINÞE PE PLAN MONDIAL
PRIVIND INDUSTRIA EXTRACTIVÃ
A GAZELOR NATURALE
Integrarea gazului natural în sistemele energetice ale tuturor þãrilor
din lume, relevã locul pe care acest combustibil l-a câºtigat. Progresul sãu
important pe piaþa energeticã mondialã este explicabil prin contribuþia
efectivã pe termen lung a industriei extractive a gazului natural la viitorul
energetic al omenirii, prin sporirea securitãþii în asigurarea cu energie, prin
diversificarea importurilor de resurse energetice, prin promovarea unor
costuri eficiente ale energiei ºi prin asigurarea unui combustibil uºor de
controlat ºi eficient din punct de vedere al protecþiei omologice.
Creºterea importanþei gazelor naturale este reflectatã ºi de ponderea
tot mai mare a acestei resurse în balanþele energetice ale diferitelor þãri
(tabelul 1).
Tabelul 1
Ponderea gazelor naturale în balanþele energetice ale unor þãri
Þara
Piaþa Comunã, din care:
- Belgia
- Germania
- Marea Britanie
- Italia
- Olanda
- Japonia
- Canada
URSS
SUA
TOTAL MONDIAL

% din consumul de energie primarã
1975
1980
1987
15,9
17,4
18,9
19,6
19,6
18,4
14,1
16,9
18,6
15,6
20,0
23,7
15,2
17,8
24,0
53,4
46,7
52,1
2,6
6,0
10,4
22,0
21,9
23,0
23,4
26,6
56,0
26,3
26,6
22,5
17,7
17,8
21,0

Sursa: Gas Warne International, RFG, 37, nr. 7, aug. 1988.
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Informaþiile prezentate conduc cãtre urmãtoarele concluzii: ponderea
gazelor naturale în balanþa energeticã mondialã este în creºtere continuã
(17,7% în 1975, 17,8% în 1980 ºi 21% în 1987), chiar ºi datele de prognozã
înscriindu-se pe aceeaºi traiectorie (16% 1990 ºi 18% în 2000); gazul
natural a acumulat o creºtere importantã în producþia, consumul ºi comerþul
din þãrile CEE, care a contribuit nu numai la creºterea cererilor energetice
ale regiunii, dar ºi la îmbunãtãþirea calitãþii mediului înconjurãtor;
substituirea celorlalþi combustibili fosili cu gaz natural este o opþiune pe care
guvernele ar trebui sã o încurajeze ºi sã o promoveze acele unde poluarea
pune probleme sãnãtãþii publice.
Sintagma, atât de doritã în zilele noastre, de “gaz natural- sursã
curatã de energie” se poate urmãri prin prezentarea datelor dintr-o situaþie
privind emisiilespecifice de agenþi poluanþi ale diverºilor combustibili utilizaþi,
cât ºi repartiþia lor pe tipuri de utilizãri finale (tabelul 2).
Tabelul 2
Emisiile specifice de poluanþi ai diverºilor combustibili
Tipul de
combustibil
Motorinã2
Pãcurã2

Cãrbune

Gaz natural

Utilizarea
finalã
încãlzire
încãlzire
Industrial
Centrale
termice
Industrial
Centrale
termice
încãlzire
Industrial
Centrale
termice

Particule
NOx
solide, praf
Kg/top Kg/Tj Kg/top Kg/Tj
1,7
40
2,1
50
2,1
50
2,1
50
2,5
60
8,4
200
1,3
30
12,6
300
12,63
1,34

300
30

Neglijabil
Neglijabil
Neglijabil

SO2
Kg/top
5,9
61,5
83,4
62,5

Kg/Tj
140
1470
2000
1500

12,6
12,6

300
300

27,0
27,0

650
650

2,1
4,2
7,5

50
100
180

0,04
0,04
0,04

1
1
1

Notã: 1- a fost consideratã limita minimã (0,3% S); 2 - a fost consideratã motorinã uºoarã
pentru încãlzire ºi motorinã grea pentru celelalte; 3 – a fost asumatã o reducere
de 90% 4 – a fost asumatã o reducere de 99%.
Sursa: Economie Bulletin for Europe, The Gaz Industry and the Environment, vol. 39, nr.
3, 1987, p. 324.
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Relativ la impactul asupra mediului, este relevantã poziþia ecologicã
maximã a gazului natural, fapt care demonstreazã superioritatea acestuia
faþã de celelalte resurse energetice minerale1.
Chiar dacã gazul natural este un combustibil “curat” el nu va
determina o acaparare automatã a pieþei. În þãrile în care sursele energetice
sunt în competiþie pe piaþã, gazul natural trebuie sã accepte competiþia,
provocarea “rivalilor sãi”.
Pentru prima datã în istoria de peste 100 de ani a exploatãrii
conºtiente, cu finalitate largã, a gazelor naturale, la începutul lui 1987,
rezervele mondiale au depãºit pragul celor 100.000 mld. mc. În perioada
1982-1987, au fost descoperite zãcãminte totalizând circa 139650 mld. mc.
Din aceastã cantitate au fost explicate pânã la sfârºitul anului 1986, mai
mult de un sfert. Pânã în prezent, cele mai exploatate sunt rezervele de
gaze naturale din America de Sud. Aproape 72% din rezervele descoperite
pânã în prezent în America de Sud sunt epuizate. Cele mai recente rezerve
sunt cele din Orientul Apropiat, unde se gãsesc cca 1/5 din toate rezervele
mondiale descoperite pânã în prezent. Din acestea, peste 27000 miliarde
mc., adicã numai 3% au fost exploatate.
Rezervele mondiale certe, de gaze naturale, s-au situat la 1 ianuarie
1987 la 102615 mld. mc., cu 4,1 mai mari decât în 1986, având o
repartizare neuniformã pe diferite regiuni (tabelul 3).
Situaþia rezervelor de gaze naturale ale Europei Occidentale la
începutul anului 1987 se prezintã diferit atât cantitativ, cât ºi al orizontului
de exploatare (tabelul 4).

1

Se observã cã indicii emisiilor rezultate din combustia gazului natural sunt mai mici
decât cei ai altor combustibili, în toate situaþiile considerate (cele 3 direcþii de utilizare).
Chiar ºi în cazul centralelor termice, unde coeficientul emisiei de oxizi de azot pentru
gazul natural îl depãºeºte pe cel al motorinei pentru încãlzire (7,5 kg/tep faþã de 2,1
kg/tep), indicele mediu al emisiilor poluante ale gazului natural este, oricum, jumãtate,
datoritã unor emisii simultane de cantitãþi mult mai mari din ceilalþi agenþi poluanþi
(particule solide ºi SO2) ºi altor combustibili. Comparaþia este mult mai evidentã pentru
indicele emisiilor de particule solide ºi SO2, luând în considerare valorile înregistrate de
ceilalþi combustibili avuþi în vedere; astfel, raportul este net favorabil gazului natural faþã
de cãrbune (de 12 ori mai mic) ºi pãcurã (de 2,5 ori mai mic), numai pentru exemplul
industriei.
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Tabelul 3
Repartizarea regionalã a rezervelor mondiale de gaze naturale
Zonele
Europa Occidentalã
Asia – Pacific
Orientul Mijlociu
Africa
America
Þãrile est-europene
TOTAL MONDIAL

Rezerve, în mld. mc.

Participare la rezervele
mondiale, %
6,3
5,5
25,5
5,6
13,1
44,0
100,0

6501
5621
26187
5701
13444
45161
102615

Sursa: Gaz Marme International, RFG, nr. 2, martie 1987.

Tabelul 4
Rezervele de gaze naturale ale Europei Occidentale
la începutul anului 1987
Þãrile
TOTAL
Norvegia
Olanda
Marea Britanie
Italia
Germania

Rezerve, în mld. mc.
6652
2923
2145
946
227
184

Durata de exploatare ani
236
115
26
22
10
13

Sursa: Dokumentation zur Aussenwirtschaft, RDG, 16, nr. 3, ian. 1988.

Este uºor de observat faptul cã, durata de exploatare a acestor
rezerve nu oferã o perspectivã îmbucurãtoare, singura excepþie fiind
Norvegia (115 ani), urmatã de Olanda (26 ani) ºi Marea Britanie (22 ani).
Totalul rezervelor aratã o duratã de 36 ani, ceea ce reprezintã un orizont
pânã în anul 2020.
Între 1986-1990, URSS (care deþine locul I în cadrul deþinãtorilor de
rezerve) a preconizat o creºtere substanþialã a producþiei de gaze naturale.
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Acceptul s-a pus atât pe mãrirea coeficientului de scoatere din zãcãmintele
cunoscute, cât ºi pe inducerea cât mai rapidã în exploatare a noilor
zãcãmânte descoperite. Producþia realã ºi ritmurile planificate de creºtere
se prezintã astfel: în 1960 - 4,5 mld. mc; în 1970 – 198 mld. mc.; în 198o –
435 mld. mc.; în 1985 – 640 mld. mc.; în 1990 – circa 850 mld. mc.
Cele mai mari zãcãminte sunt Oremburg, Iamburg, Sutlik,
Azopoliarnee ºi Urengei-Medvedev ale cãror rezerve evaluate sunt de peste
17000 mld. mc. Zona Orenburg produce, deja anual, circa 45-48 mld.mc. în
cadrul programului comun al þãrilor membre CAER. Rezerva confirmatã a
zãcãmântului de la Tiuman-Peciora, din partea de nord a zonei europene a
URSS, este de circa 500 mld.mc., însã rezerva estimatã poate fi apreciatã
la 4400 mld. mc. Zãcãmântul cel mai cunoscut de gaz condensat al zonei
este cel de la Vuktil, are o capacitate anualã de producþie de 20 mld. mc.
Rezervele confirmate ale zonei vest-siberiene Urengei-Medvedev
sunt în prezent de 25000 mld. mc., ºi prospecþiunile nu sunt nici pe departe
încheiate; evoluþia curbei cheltuielilor de prospectare ºi punere în exploatare
este mult favorabilã în aceastã zonã (adâncimea medie a zãcãmintelor este
de numai 1300 m faþã de 3350 m). Prin conducte Urengei-Ungvar-Europa
Occidentalã, Germania primeºte 10,5 mld. mc. anual, Franþa 8, Italia 8,
Austria 1,5; cu alte cuvinte, influenþa acestei zone asupra sistemului
energetic al Europei Occidentale a devenit un factor important.
Pe lângã procedeele fizice clasice de prospectare, care folosesc, mai
ales, metode seismice, au fost elaborate ºi procedee noi, bazate pe
studierea asistatã de calculator a zãcãmintelor.
Noul procedeu, elaborat în Germania1, permite, pe baza simulãrii
numerice a istoricului zãcãmântului, realizarea unei reconstituiri cantitative a
trecutului geologic ºi, în felul acesta, o mai bunã interpretare a condiþiilor de
formare, deplasare ºi acumulare a petrolului ºi gazelor, în funcþie de loc ºi
timp.
Deoarece temperatura este factorul determinant al proceselor chimice
de formare a hidrocarburilor, în cadrul acestui procedeu, dupã determinarea
evoluþiei istorice a temperaturii pe baza unor relaþii matematice – chimice
cunoscute, se determinã felul ºi cantitatea hidrocarburilor formate, cu
ajutorul unui program de calcul cuprinzãtor.
Rezultatele acestei simulãri tridimensionale asistate de calculator
formeazã o bazã utilã pentru acoperirea repartiþiei cantitative ºi regionale a
zãcãmintelor potenþiale de petrol ºi gaze naturale.
1

BMFT – Ferschungsergobnisse, R.F. Germania I, nr. 12, decembrie 1986.
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În Olanda, un grup lucrativ interdepartamental, la care participã ºi
industria, a studiat problemele depozitãrilor pe mai mulþi ani, deoarece mari
cantitãþi evacuate, generate de forarea ºi exploatarea locaþiilor în funcþiune
(300000 mc. Fluide de foraj ºi 60000 tone de excavaþii) au cauzat probleme
unde depozitare a acestora1.
Observaþiile ºi experienþa acumulatã în operaþiile de formare ºi
punere în funcþiune a sondelor de pe cel mai mare câmp de petrol ºi gaze
exploatat pânã în prezent în Ungaria (Algye) au arãtat cã nu pot doar sã
scadã costul total ºi sã creascã producþia, ci se impune controlul ºi chiar
eliminarea efectelor în detrimentul mediului.
Problemele citate au servit drept ghid în a trata protecþia mediului faþã
de instalaþiile de forare ºi zonele adiacente forajului. Aºa-numitele “pagube
locale” aduce mediului (de exemplu, pierderea circulaþiei ºi influxul de gaze
ce o urmeazã, controlul energiei reculului, nivelul mare al zgomotului
provenit de la erupþiile de gaze contaminarea solului cu fluide de la foraj
etc.) îndeamnã spre utilizarea unor tehnologii nonpoluante ºi au ajutat sã se
reducã impactul pagubelor asupra mediului ºi/sau prevenirea creºterii
efectelor nocive.2
În condiþiile necesitãþii obiective de exploatare a rezervelor de gaze
naturale cantonate pe platforma continentalã, de mare importanþã este
transportul ºi instalarea unor sonde de forare marine. Combinarea paralelã
a douã nave petroliere a permis realizarea unei nave care poate transporta
o instalaþie completã de foraj pe punþile ei duble. Prima asemenea navã3
1

Din pãcate, problemele tehnice apãrute au fãcut imposibilã ºi foarte costisitoare
aplicarea soluþiilor originale; deoarece alte alternative nu au fost valabile, permisiunea
de a depozita în continuare în estuarul Eoms-Dollard a fost reînnoitã, dar, în condiþii
mai severe: conþinutul maxim în solide a fost de 3%, volumul a fost redus, iar baritele
conþinând fluide nu au mai fost permise.
2
În ultimii ani, la multe zãcãminte, una sau mai multe sonde de exploatare sunt forate cu
noroiuri de spãlare pe bazã de var-bitum (NVB), motorinã-bitum sau numai þiþei, pentru
determinarea coeficienþilor de saturaþie cu þiþei sau gaze (kpg) a zãcãmintelor în
conformitate cu datele stabilite prin cercetare geofizicã.
Firma “General Electrics” a realizat diamantul policristalin “Geoset”, destinat ºapelor de
foraj; diamantul este termostabil ºi se autoascute continuu.
Rezultatele testelor efectuate în state diferite au confirmat creºterea duratei de viaþã a
ºapelor (cu 277% mai mare) ºi viteze de penetrare mai mari decât la ºapele
convenþionale cu 57% mai înalte (Industrial Minerale, Marea Britanie, nr. 241,
octombrie 1987).
3
Machine Design, SUA, 60, nr. 23, octombrie 1988.
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urmeazã sã transporte platforme petroliere de pânã la 55000 tone. În
acelaºi context se înscrie ºi necesitatea supraînãlþãrii unor platforme de
foraj marin1.
Începând din anul 1950, producþia mondialã de gaze naturale s-a
înzecit; în anul 1986, ea a fost de 1244 mld. mc. Peste 4/5 din aceastã
producþie provine din numai 10 þãri, pe primul loc situându-se URSS. În
aceastã þarã, producþia de gaze naturale a crescut în 1986 cu 7%, ajungând
la 686 mld.mc., iar în 1987 crescând la 727 mld.mc. Interesant este cã, din
aceste producþii, exportul cãtre Europa s-a ridicat la 78,6 mld.mc. în 1987
(adicã 11,46%) ºi, respectiv, la 83,6 mld.mc în 1987 (adicã 11,50%), cei mai
importanþi beneficiari fiind Germania (cu 19% ºi, respectiv, 20,22%) ºi
Cehoslovacia (13% ºi, respectiv, 12,68%).
Pe locul al doilea mondial se aflã SUA, cu o producþie de 479,1
mld.mc în 1988.
Printre primele zece þãri producãtoare din Europa se aflã ºi 3 þãri vesteuropene: Olanda (74 mil.mc.), Marea Britanie (43 mld.mc. ºi Norvegia (25
mld.mc), a cãror producþii, în viitor, vor avea tendinþe diferite (tabelul 5).
Tabelul 5
Prognoza exploatãrii gazului natural
Þara
Exploatarea gazelor naturale
Olanda
Norvegia
1

1985
176,9
72,3
25,6

1990
160
60
27

- mld. mc 2000
180
56
50

Situat în Marea Nordului, la 280 km de aceasta Norvegiei, câmpul “Ekofisk” (petrol ºi
gaze) este supus unor condiþii climatice ºi oceanice foarte dificile (valuri de 29 m
înãlþime ºi forþe ale hulei de 11 tone/mp), ceea ce provoacã o diminuare a extracþiei cu
25%. Firma “Philips Petroleum” (Industries et Tehhniques, Franþa, nr. 608, mai 1987) a
adoptat o soluþie care minimizeazã pierderile: un sistem de 96 cricuri de 700 tone ºi 12
cricuri de 180 tone forþã de împingere unitarã vor menþine platformele în poziþie
supraînãlþatã (+6,5 metri).
Trebuie totodatã, amintit ºi faptul cã, specialiºtii firmei “Chevron” din SUA, au elaborat
programe de instruire destinate personalului de sondã ºi inginerilor de foraj (E.Ic –
Burenie, URSS, nr. 8, 1987).
Programele au fost întocmite pe baza cercetãrii experienþei de foraj a diferitelor firme;
astfel, au fost gãsite forme adecvate de predare a cunoºtinþelor, periodicitatea ºi
succesiunea în audierea cursurilor de specialitate ºi a seminariilor.
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Þara
Marea Britanie
Germania
Italia
Alte þãri

1985
41,7
13,7
13,9
9,7

1990
38
15
11
9

2000
45
12
11
6

Sursa: Dokumentation zur Aussenwirtschaft, RDG, 16, nr. 3, ian. 1988.

Datele din tabelul 5 relevã urmãtoarele:
− nivelul exploatãrii gazelor naturale se va menþine ºi în viitor la cote
înalte, având o tendinþã generalã de creºtere;
− dublarea volumului exploatãrilor din Norvegia de la 25,6 mld. mc în
1985 la 50 mld. mc în 2000;
− creºterea sau menþinerea ponderii gazelor naturale în balanþa
resurselor energetice primare cel puþin pentru grupul principalilor
producãtori vest-europeni, care este însoþitã de o scãdere a
volumului extracþiei contrabalansatã, evident, de creºterea
volumului importurilor.
De partea cealaltã a Oceanului Atlantic, în provincia Alberta din
Canada, a fost descoperit un nou zãcãmânt de gaze naturale ºi
condensate. Forajele de exploatare au stabilit un debit de extracþie de
707505 mc. La fiecare 28300 mc din gaze, revine 100 barili condensate.
Conþinutul de hidrogen sulfurat (H 2S) este apreciat la 30-35% (un procent
foarte ridicat). Zãcãmântul de gaze a fost descoperit la adâncimea de 3600
m, iar exploatarea lui va debuta la începutul deceniului urmãtor1.
SUA, al doilea producãtor mondial estimeazã o creºtere a extracþiei
gazelor naturale cu un ritm mediu anual de 10% (tabelul 6).
Tabelul 6
Prognoza extracþiei gazelor naturale în SUA

Extracþia:
- Gaze purificate
- Gaze extrase din resurse tradiþionale
Sursa: BIKI, URSS, nr. 71, 1909.
1

Erdël and Kohle, RFG, 40, nr. 3, martie 1987.

1988
479,1
473,2
5,9

1995
499,5
496,7
2,8

- mld. mc 2000
526,4
523,6
3,8
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În anul 1987, producþia de gaze naturale a Saharei algeriene a
crescut cu 17,4% faþã de 1986. Cu o producþie anualã de circa 94 mld.mc.,
Algeria ocupã locul 3 pe plan mondial, iar la exportul de gaze lichefiate,
locul al doilea. În cele douã complexe petrochimice au fost prelucrate cu
25% mai multe gaze naturale decât în anul precedent. Se prevede
creºterea în continuare a producþiei de gaze naturale, deoarece rezervele
respective sunt suficiente pentru mai multe secole.
În timpul ultimilor 15 ani, eforturi importante au fost fãcute de industria
extractivã a petrolului ºi gazelor naturale în domeniul recuperãrii sulfului în
corelaþie cu reducerea emisiilor SO2 în atmosferã. Printre cele mai utilizate
tehnologii amintim: procesul Sulfroon; procesul Oxysulfreen; procesul
MODOP (procedeul de oxidare directã Mobil).
În ultimul deceniu s-a dezvoltat o activitate ºtiinþificã tot mai susþinutã
referitoare la poluarea mediului marin din zona exploatãrii rezervelor de
petrol ºi gaze naturale. Cercetãtorii1 au arãtat efectele majore negative ale
activitãþii de exploatare a acestora asupra materialului organic marin, a
curãþeniei apei de mare ºi, în consecinþã, asupra unor ramuri economice2.
În sfera noutãþilor tehnologice trebuie remarcat noul procedeu de
generare a metanului cu ajutorul luminii solare3: din bioxidul de carbon,
conþinut în aer, se poate obþine, sub influenþa lumini, gaz metan.
În legãturã cu activitatea de producþie este util de prezentat un studiu,
elaborat în URSS, cu privire la prognoza extracþiei de gaze naturale pe plan
mondial (tabelul 7).
Tabelul 7
Prognoza extracþiei de gaze naturale pe plan mondial

America de Nord
Europa Occidentalã
Africa
1

1986
670
230
150

1990
660
250
170

Anii
2000
640
260
210

2010
610
230
220

2020
620
210
230

E.Kh. Vekilov, The Gaz Industry and the Environment, vol. 39, 1987, p. 687.
Aceasta se poate explica prin faptul cã, deºi ecologic apele au fost subiectul multor
probleme, de foarte mult timp, activitatea de exploatare, pe plan mondial, a petrolului ºi
gazului din mãri ºi oceane, în multe þãri a atras atenþia publicului larg ºi un control
riguros al autoritãþilor. Platformele marine de foraj ºi producþie sunt privite tot mai critic
de când ele determinã, “moarte” în jurul lor, ºi aceasta pentru multe decenii.
3
Technische Gemainschaft, RDG, nr. 5, 1987.
2
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Golful Persic
Asia de Sud-Est
Alte þãri
TOTAL MONDIAL

1986
90
60
60
1260

1990
120
70
80
1350

Anii
2000
210
100
130
1550

2010
220
90
140
1510

2020
230
80
60
1430

Sursa: Energetika, Toplivo, URSS, 53, nr. 9, 1986.

Datele prezentate în tabelul 7 relevã:
− nivelul ridicat al extracþiei: în perioada primilor 20 de ani o creºtere
accentuatã (123% în 2000 ºi 130% în 2010, ambele faþã de 1986),
iar în urmãtorii 10 ani o uºoarã ameliorare a creºterii (totuºi cu un
spor de 170 mld. mc);
− o creºtere importantã a producþiei cu 255% pe întreaga perioadã
prognozatã, în special, în zona Golfului Persic, precum ºi în alte
þãri.Sporul cumulat al celor douã zone va ajunge la 280 mld.mc.,
faþã de 170 mld.mc. pe total mondial.
În Olanda, 95% din locuinþe sunt conectate sistemului public de
distribuire a gazului; gazul natural, singurul combustibil folosit pentru
încãlzirea locuinþelor ºi spaþiilor comerciale, fiind în acelaºi timp cel mai
important combustibil pentru aprovizionarea cu apã caldã menajerã (mai
mult de 90%) ºi pentru încãlzire ºi prepararea hranei (peste 80%).1
Fiind un combustibil curat, el este utilizat pentru încãlzirea locuinþelor
în proporþie de 15% din totalul consumului energetic al Olandei, dar emisia
de NOx.
Semnificativ pentru viitorul gazelor naturale ca resursã energeticã în
Olanda este prognoza vânzãrilor de gaze (tabelul 8).
De subliniat este sportul important al gazelor naturale la consumul
casnic (31% în 1987 ºi 55% în 2010), cât ºi tendinþa creºterii utilizãrii lui ºi
în industrie (16% în 1987 ºi 37% în 2010). Diminuarea, pânã la dispariþie, a
exporturilor (39,7% în 1987, 38,1% în 2005, ºi 0% în 2010) se explicã prin
diminuarea rezervelor de gaze naturale ale Olandei; având în vedere durata
de exploatare a acestora (estimatã la 26 ani) ºi volumul vânzãrilor, se
ajunge la concluzia cã la 1 ianuarie 2012 Olanda va avea o rezervã de doar
586 mld.mc. de gaze naturale2.
1
2

T.P.M. Hendriks, The Gas Industry and the Environment, vol. 39, nr. 3, 1987, p. 595.
Dokumentation zur Aussenwirtschaft, RDG, 16, nr. 3, ianuarie 1988.
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Tabelul 8
Prognoza vânzãrilor de gaze naturale în Olanda
- mld.mc Grupe de
consumatori
Aprovizionarea publicã cu gaze
Industrie
Centrale electrice
Exporturi
TOTAL

1987
21
11
9
27
68

1990
21
13
6
25
65

Anii
1995 2000
21
22
14
14
5
4
29
27
69
66

2005
22
14
3
24
63

2010
22
15
3
40

Sursa: Warme Gas International, RFG, 36, nr. 6, august 1987.

În Germania, prin creºterea de la 6,6 mil. sonde de foraj în 1987 la
8,8 mil. în 1990, cererea de cãldurã pentru 8 mil. de gospodãrii va putea fi
asiguratã de gazul natural, ºi nu din alte forme de energie.
Un exemplu tipic îl constituie Italia (tabelul 9) þarã în care consumul
de gazenaturale a devenit o necesitate în special ca urmare a cerinþei,
unanim acceptatã, de protecþie a valorilor de artã ºi, deci, implicit, a
potenþialului turistic important al acestei þãri.
Tabelul 9
Consumul de gaze naturale în Italia
Utilizãri
Populaþie ºi comerþ
Industrie
Centrale electrice
Procesare chimicã
Transporturi
Pierderi
TOTAL

1970
2,97
6,52
1,11
2,12
0,09
0,06
12,87

1975
7,28
11,04
1,38
2,03
0,31
0,14
22,68

1980
10,94
11,87
1,81
2,50
0,31
0,21
27,64

- mld. mc -1
1985
14,41
10,14
5,67
2,36
0,29
0,23
33,10

Notã: 1 – au fost consideraþi mc. standard la 150C ºi 1,013 bari.
Sursa: Economic Bulletin for Europe, The Gas Industry and The Enviroment, vol. 39. nr.
3, 1987, p. 521.
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Se relevã astfel salturile spectaculoase (1985/1970) înregistrate de:
− consumul de gaze în centralele electrice, cu o creºtere de 5 ani, ºi
care deþine 43,53% din total consum;
− consumul de gaze în centralele electrice, cu o creºtere de 5 ori, ºi
o pondere de 17,13% din total;
− consumul în industrie, cu o creºtere de 153% ºi o pondere de
30,63% din total consum;
− o creºtere totalã de aproape 2,7 ori, adicã 20,25 mld. mc., pe
perioada analizatã de 15 ani.
Aceste aspecte sunt întãrite ºi de urmãtoarea prognozã a consumului
de gaze naturale în Europa Occidentalã (tabelul 10).
Tabelul 10
Prognoza consumului de gaze naturale în Europa Occidentalã
Þãrile
Consumul total
Marea Britanie
Germania
Franþa
Italia
Olanda
Alte þãri

1985
215,7
51,4
46,2
26,2
30,6
36,5
21,8

1990
233
56
46
32
33
37
27

2000
285
61
50
45
43
38
48

Sursa: Dokumentation zur Aussenwirtschaft, RDG, 16, nr. 3, ianuarie 1988.

Astfel, consumul de gaze naturale va cunoaºte o creºtere cu peste
30% pe total Europa Occidentalã; creºteri importante se vor înregistra, în
principal, în Franþa (45%), Italia (40%) ºi grupul “alte þãri” (cu mai mult de
dublu în perspectiva anului 2000). Oricum, se remarcã tendinþa de creºtere
continuã a consumului pentru toate þãrile vest-europene, ºi, implicit,
menþinerea consumului la cote ridicate.
Un alt mare consumator, dar ºi importator de gaze este Japonia
(tabelul 11), una din þãrile lumii foarte puternic dezvoltatã economic, dar ºi
foarte sãracã în resurse naturale.
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Tabelul 11
Consumul de gaze urbane în Japonia
Consumatori
TOTAL, din care:
Sectorul casnic
Industrie
Sectorul comercial
Alte sectoare

1986/85
119,325
67,431
23,286
20,563
8,043

1987/86
123,043
69,696
24,046
21,210
8,091

1988/87
128,417
71,016
26,545
22,242
8,614

- mld. kcal 1989/88
137,615
75,692
29,699
23,186
9,038

Sursa: BIKI, URSS, nr. 64, 1989.

Tendinþa înregistratã ºi în Japonia în cei 4 ani analizaþi, este aceea de
creºtere continuã a consumului de gaze naturale (deci consumul urban), cu
un spor substanþial de peste 8000 mld. kcal, adicã 13%, numai în sectorul
casnic de altfel, se pare cã, cel puþin pentru gazele naturale, sectorul casnic
este cel mai important ºi mai stabil consumator. De observat, de asemenea,
creºterea importantã înregistratã ºi în industrie, care ºi-a sporit cererea de
gaze cu peste 8000 mld. kcal, adicã cu 27,54% numai în 4 ani. În acelaºi
context, un spor de peste 18000 miliarde kcal înregistrat de întregul consum
de gaze urbane japonez, deci o creºtere procentualã de 115,33% pe
perioada analizatã.
Foarte interesantã este ºi situaþia evoluþiei viitoare a consumului de
gaze naturale în SUA (tabelul 12).
Tabelul 12
Prognoza consumului de gaze naturale în SUA
Consumatori
Importuri
Consumul totuºi, din care:
- Industrie
- Electomagneticã
-Sector casnic
- Sector comercial
-Transport prin conductã
Sursa: BIKI, URSS, nr. 71, 1989.

1988
32,0
502,3
174,1
80,1
130,0
73,9
15,6

1995
35,0
536,0
178,7
110,2
127,1
75,9
14,7

- mld. mc 2000
65,4
574,8
173,9
155,7
122,0
76,2
15,0
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Din analiza datelor se constatã urmãtoarele aspecte:
− deºi producþia este în creºtere, SUA va apela ºi în continuare la
importuri, ajungând chiar la o dublare a cantitãþii, evident pentru a
satisface ºi cererea sporitã de gaze naturale (consumul va creºte,
ºi el, cu 115%, faþã de o sporire doar cu 10% a volumului extracþiei);
− dublarea cotei destinate electomagneticii (de la 80,1 la 155,7 mld.
mc.) ºi consumurile importante din sectorul casnic, ºi sectorul
comercial, care se vor menþine la un nivel ridicat (21,25%,
respectiv 13,28% din total);
− pentru industrie, deºi în general cu o evoluþie platã, consumul
deþine locul I în structura consumului: 30,25% din total.
Extrem de importanþã, cel puþin prin prisma perspectivei mondiale a
gazelor naturale, este prognoza privind consumul de gaze naturale, pentru
generarea electricitãþii în SUA1. În anul 2000, SUA va consuma o cantitate
dublã de gaze naturale pentru generarea electricitãþii decât în anul 1989 (o
dublare fantasticã în doar 10 ani). Livrãrile de gaze din surse economic
exploatabile vor putea acoperi consumul sporit al centralelor electrice la
începutul secolului al 21-lea.
Aºadar, din perspectiva cererii tot mai crescânde, manifestatã ca
tendinþã generalã, dublatã de avantajele oferite prin consumul de gaze
naturale, este extrem de utilã prognoza necesarului mondial de gaze
naturale pe plan mondial, din care se desprinde tendinþa, dar ºi nivelul de
importanþã al gazelor naturale în viitor (tabelul 13).
Tabelul 13
Prognoza necesarului de gaze naturale pe plan mondial
Regiunile
America de Nord ºi Mexic
Europa Occidentalã
Africa
Golful Persic
Asia de Sud-Est
Japonia
Alte þãri
TOTAL MONDIAL

1986
620
220
10
40
10
30
60
990

1990
630
260
30
50
20
50
70
1110

Sursa: Energetika, Toplivo, URSS, 53, nr. 9, 1986.
1

Hydrocarbon Processing, SUA, nr. 4, aprilie 1989.

Anii
2000
700
300
60
60
30
70
80
1300

2010
800
360
70
80
40
80
90
1520

2020
830
360
80
90
70
90
110
1620
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Trendul evoluþiei necesarului mondial de gaze naturale este
ascendent de o manierã categoricã: 63,64% spor pe întregul orizont
analizat. Creºterile cele mai mari se înregistreazã în Africa (o creºtere de 8
ori), Asia de Sud-Est (de 7 ori) ºi Japonia (de 3 ori – de fapt Japonia este ºi
un foarte mare importator).
Având în vedere ºi prognoza extracþiei de gaze naturale (tabelul 5),
din punctul de vedere al acoperirii cererii cu oferta (cel puþin pânã în anul
2000), necesarul este satisfãcut de volumul extracþiei (producþie – consum:
1260-900 mld.mc. în 1986; 1350-1110 în 1990; 1550-1300 în 2000; 15101520 în 2010). În schimb în perspectiva anului 2020, raportul este 14301620 mld.mc ceea ce este un serios semnal de alarmã faþã de care sântem
datori cu toþii, producãtori ºi consumatori deopotrivã, sã meditãm o datã în
plus atunci când avem în vedere o strategie de politicã energeticã, care
include ºi gazele naturale în aceste calcule.

CAPITOLUL 4. TENDINÞE PE PLAN MONDIAL
PRIVIND INDUSTRIA EXTRACTIVÃ A CÃRBUNELUI
Industria cãrbunelui înregistreazã în prezent, pe plan mondial, un
excedent de producþie. Rezervele de cãrbune ale Terrei sunt evaluate la
circa 10.000 gigatone.1
Dupã calculele efectuate de experþi ai Naþiunilor Unite, dacã aceastã
rezervã mondialã de cãrbune ar putea fi exploatatã în totalitate, ea ar fi
suficientã pentru asigurarea necesitãþilor, în ritmul anual de consum al
omenirii; timp de mii de ani, deþinând cea mai mare pondere în cadrul
combustibililor fosili (tabelul 4).
Excedentul actual de cãrbune pe piaþa mondialã rezultã din
dezvoltarea puternicã a activitãþii de extracþie ºi presiunea constantã
exercitatã pe piaþã internaþionalã asupra reducerii preþului pe tona de
cãrbune luat la export. Excedentul este amplificat ºi de activitatea
economicã mai redusã la nivel mondial, de utilizare sporitã a energiei
nucleare ºi de aplicarea unor programe naþionale de conservare a energiei.
În deceniul opt al secolului XX, producþia de cãrbune a crescut atât la
huilã cât ºi la lignit (tabelul 1) ajungând în anul 1988 la peste 5000 mld.
tonã.
Dezvoltarea producþiei mondiale de cãrbune va depinde ºi în viitor de
factori cum sunt: creºterea economicã, preþurile combustibililor în general,
energia nuclearã ce se va produce. Importanþã deosebitã va reveni
producþiei de cãrbune din primele zece þãri din lume, mari producãtoare
(tabelul 2) cât ºi posibilitãþii substituirii cãrbunelui cu alþi combustibili.
Tabelul 1
Producþia mondialã de huilã ºi lignit

Huilã
Lignit

1980
2,793
1,002

1985
3,217
1,200

Sursa: Magazin, XXXIII, nr. 17 (1697), 2804, 1990.
1

O gigatonã reprezintã echivalentul a 1.000 milioane de tone metrice.

- mld.t 1988
3,655
1,533

328
Tabelul 2
Estimarea evoluþiei producþiei mondiale de cãrbune în anul 2000
Þara
1. SUA
2. URSS
3. China
4. Polonia
5. RFG
6. Marea Britanie
7. Australia
8. Africa de Sud
9. India
10. Canada
Total cele 10 þãri
11. Alte þãri
TOTAL MONDIAL

WOCOL
Mtcc
1883
1100
1450
313
150
162
326
228
285
159
6056
724
6780

CME, Mtcc
%
27,77
16,22
21,30
4,62
2,21
2,39
4,81
3,36
4,20
2,35
89,32
10.68
100,00

1340
1100
1200
300
410x
300
233
-xx
115
782
5780

x – este cuprinsã producþia întregii Europe de Vest
xx - este cuprinsã în producþia altor þãri.
CME – Conferinþa Mondialã a Energiei.
WOCOL – The World Coal Study – studiu publicat în 1980 de un grup de specialiºti, care
a influenþat politica în legãturã cu cãrbunele, pentru Marea Britanie, Canada,
Franþa, Italia, RFG ºi SUA.
Mtcc – Megatone combustibil convenþional
1 tcc = 7000 Kcal/kg
Sursa: ªtiinþã ºi tehnicã, nr. 4, 1990, p. 16.

Acest grad de înlocuire a cãrbunelui poate fi determinat de
constrângerile privind protecþia mediului înconjurãtor precum ºi de criteriile
tehnologice ºi economice. Cu toate acestea, chiar respectând restricþiile de
ordin ecologic, cãrbunele se considerã ca fiind combustibilul înlocuitor al
petrolului ºi gazelor naturale, în cazul scãderii producþiei acestora.
În literatura de specialitate se considerã cã existã suficiente rezerve
mondiale de cãrbune pentru a acoperi cererea crescândã de cãrbune
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energetic pânã în anul 2000 ºi peste acest an. În prezent atât rezervele cât
ºi producþia sunt concentrate în câteva þãri: SUA, Canada, Australia, Africa
de Sud, India, URSS, Polonia ºi China. Tot aceste þãri reprezintã ºi
principalii exportatori de cãrbune.
În þãrile cu rezerve mari cãrbunele se exploateazã în proporþie de cca
36% la suprafaþã, iar restul în subteran astfel, în SUA 26% din producþia de
cãrbune se exploateazã la suprafaþã, în Africa de Sud 25%, iar în Australia
24%.
În ceea ce priveºte formele de proprietate, în SUA funcþioneazã peste
3000 de companii miniere private producãtoare de cãrbune, iar situaþia este
aproximativ la fel în Australia, Canada ºi Africa de Sud. În Anglia, India ºi
þãrile cu economie centralizatã, mineritul este industrie controlatã de stat. În
RFG, Coreea de Sud þãrile Europei de Vest ºi þãrile în curs de dezvoltare,
sectorul minier are participare guvernamentalã în proporþie mare sau control
total guvernamental. În acest caz, intervenþia guvernului în industria
extractivã a cãrbunelui se reflectã în necesitatea acordãrii subsidiilor
necesare.
În privinþa costurilor de extracþie trebuie arãtat cã acestea diferã mult
de la þarã la þarã ºi de la o regiune la alta depinzând de caracteristicile
rezervelor, structura preþurilor ºi de alegerea tehnologiilor necesare.
Costurile de producþie în cariere sunt, de obicei, mai mici decât cele
obþinute la exploatarea în subteran datoritã productivitãþii mari a muncii ºi a
economiilor de materiale. La mineritul în subteran costul depinde de
grosimea stratului, de adâncimea ºi gradul de puritate a cãrbunelui, de
condiþiile naturale ale stratelor de acoperiº ºi de planºeu, de complexitatea
structurii geologice existente, de prezenþa sau absenþa apei ºi a metanului
etc. În mine factorii cei mai importanþi de influenþare a costurilor sunt
grosimea ºi adâncimea stratelor de cãrbune.
Comparativ cu exploatarea în subteran, carierele necesitã investiþii
mai mari precum ºi forþã de muncã mai muneroasã. În þãrile industrializate,
costul forþei de muncã este aproximativ 50% din costurile totale la mineritul
în subteran. În þãrile în curs de dezvoltare procentul cheltuielilor cu forþa de
muncã la exploatarea în subteran este mai mare de 50% (de exemplu în
India ºi în þãrile cu economie centralizatã). Singura þarã, unde cheltuielile cu
forþa de muncã se situeazã sun 50% din costurile totale, este Africa de Sud
deoarece beneficiazã de mecanisme ºi automatizare pe scarã largã ºi la
exploatarea în subteran.
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În cazul carierelor procentul cheltuielilor cu forþa de muncã este de
15-20% din costurile totale, iar investiþiile reprezintã 40-50% în þãrile în curs
de dezvoltare. Africa de Sud este producãtorul cu cele mai mici costuri
datoritã: resurselor sale bogate, favorabile exploatãrii uºoare, salariilor mici
pe care le plãteºte, costurile mici de transport ºi politicii guvernamentale
favorabile, de încurajare. Depozitele de cãrbune în Africa de Sud se gãsesc
în bazine delimitate, pe întinderi mari, cu adâncimi sub 200 m ºi grosimea
straturilor peste 2 m. Aceste caracteristici permit un grad înalt de
mecanizare ºi condiþii bune de minerit. Cu toate acestea mineritul la
suprafatã se face pentru aproximativ 25% din producþie în vederea
protecþiei solului. Dar, în orice þarã unde se exploateazã cãrbunele, calitatea
acestuia, grosimea stratului ºi condiþiile geominiere se deterioreazã
progresiv, pe mãsurã ce se înainteazã cu exploatarea de la centru spre
periferia zãcãmântului. În carierã conþinutul de steril este mai mare, dar
conþinutul de sulf mai mic, de aceea este necesarã prepararea cãrbunelui în
vederea atingerii calitãþii cerute de beneficiari.
Având în vedere costurile de producþie, þãrile cu economie de piaþã
dirijeazã producþia de cãrbune astfel încât þãrile cu costuri mari sau cu
creºteri rapide ale costurilor sã-ºi reducã producþia pentru a le permite sã
producã þãrilor care au costuri mici ºi creºteri lente ale acestora.
În privinþa transportului, costul acestuia pe plan mondial este, în
general, mare chiar ºi þãrile puternic industrializate, fie cã este fãcut de
companii de transport particulare (cu subvenþii de stat), fie cã este fãcut de
companii de transport ale statului pe cãi feroviare. Pe mãri ºi oceane costul
transportului este cu atât mai mic cu cât se transportã cu vase maritime de
capacitãþi mai mari.1
În alte þãri (de ex. Australia ºi Africa de Sud) transportul feroviar este
de stat ºi are cote mari pe tona de cãrbune pentru a contribui la
transformarea unor procente de rentabilitate industriei extractive.
Piaþa internaþionalã a cãrbunelui energetic a înregistrat în ultimii ani,
dupã cele douã faze ale crizei petrolului, preþuri stabile, conform cererii ºi
ofertei, cu tendinþe de creºtere în proporþii normale (tabelul 3).
Cererea de cãrbune energetic pe piaþa mondialã a înregistrat
perioade de stagnare, dar în prezent, se înregistreazã creºteri ale producþiei
de cãrbune energetic mari, în timp ce cererea de cãrbune pentru metalurgie
a rãmas constantã.
1

De exemplu, transportul cãrbunelui din SUA (coasta de est) în Europa de Vest, cu un
vapor de 100.000-150000 DWT, este sub 5 dolari/tonã.
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Tabelul 3
Preþul mediu de export al cãrbunelui energetic pe piaþa internaþionalã
- $/t 1977 1978 1980 1981 1983 1985 1986
Estimãri
1990
1995 2000
33,4 39,6 43,1 56,5 44,5 49,0 52,0
70,0
100,0 143,0
Sursa: Coal Week and Coal Week International; World Bank, Economic Analysis and
Projections Department.

Creºterea consumului la cãrbune energetic este mai pronunþatã în
þãrile cu economie de piaþã ºi mai redusã în þãrile cu economie centralizatã
cu toate cã ºi în aceste þãri din urmã consumul creºte, însã în proporþie mult
mai micã. În þãrile puternic industrializate, consumul de cãrbune energetic a
început sã creascã la scurt timp de la creºterea preþurilor petrolului, iar în
þãrile în curs de dezvoltare acest proces a avut loc mai târziu. Aceasta aratã
cã înlocuirea cãrbunelui a dus la scãderea preþurilor celui dintâi.
Începând cu anul 1985 pânã în anul 2000 procentul de creºtere a
cererii de cãrbune energetic pe piaþa internaþionalã este situat aproape de
cererea totalã de energie primarã ºi scade sub cererea de energie electricã.
Aceastã scãdere se explicã prin creºterile rapide ale necesitãþilor de energie
hidro ºi nuclearã care duc la reducerea necesitãþilor de energie
termoelectricã.
Cu toate acestea, procentul necesarului de cãrbune energetic în
producerea energiei termice are tendinþã de creºtere lentã.
Cãrbunele, ca sursã de energie, va juca un rol din ce în ce mai
important în producerea energiei datoritã abundenþei lui în multe þãri,
comparativ cu alte resurse energetice primare (tabelul 4).
Tabelul 4
Rezervele ºi producþia mondialã de combustibili fosili în anul 1988
-%Rezerve
Producþie
Cãrbune
83
33
Petrol
14
44
Gaze naturale
3
23
TOTAL MONDIAL
100
100
Sursa: Calculat dupã date din Energy Transition in the ECE Regica, United Nations, New
York, 1989.
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Se constatã cã existã o discrepanþã mare între producþia ºi rezervele
diferiþilor combustibili fosili.
Deºi petrolul ºi gazele naturale reprezintã 17% din rezerve, partea ce
le revine în producerea energiei reprezintã un procent de 67%. Pe de altã
parte, cãrbunele care deþine rezerve de patru ori mai mari decât cele ale
petrolului, dã o producþie de energie, de numai o treime comparativ cu
producþia totalã rezultatã din combustibilii fosili.
Cifrele aratã cã producþia de cãrbune a crescut ori de câte ori a fost
nevoie sã contrabalanseze scãderile producþiei petrolului sau creºterile
preþurilor lui. Cu toate acestea, cãrbunele are, ºi va avea ºi în viitor, un rol
din ce în ce mai important în producerea de energie.
Din studiile efectuate pe plan mondial rezultã cã se întrevede
posibilitatea unei reduceri treptate a dependenþei energetice mondiale faþã
de petrol ºi de gaze naturale pânã în anul 2030. Conform unor astfel de
studii, urmãtorii 50 de ani vor face tranziþia de la balanþã energeticã din
zilele noastre, care este dependentã în mare parte de combustibil fosil, la o
balanþã energeticã dependentã de energie nucleare ºi de cea solarã. În
aceastã perioadã vor fi promovate tehnologii noi capabile sã poatã face
trecerea de la folosirea petrolului, a gazelor naturale ºi a cãrbunilor pentru
producerea energiei electrice, la folosirea surselor energiei nucleare ºi
solarã considerate practice, inepuizabile.
Cu toate acestea exploatarea cãrbunelui va continua mult mai mult
timp decât cea a petrolului ºi gazelor naturale. Astfel, producþia de cãrbune
este prevãzutã pentru anul 2030 sã tindã spre 11 milioane tone echivalent
cãrbune, desiguri cu unele fluctuaþii periodice inerente. Dezvoltarea
exploatãrii cãrbunilor ºi tehnologiilor de extracþie ºi preparare aceste eforturi
investiþionale serioase fiind necesare adoptarea unor politici de tehnologie
avansate. În multe cazuri valoarea utilajelor ºi tehnologiilor, folosite în
minerit, va fi foarte mare ca urmare a faptului cã va fi necesarã exploatarea
cu condiþii din ce în ce mai dificile din punct de vedere al accesibilitãþii sau a
deprecierii calitativã a rezervelor.
Investiþiile în minerit au o perioadã de creºtere de 4-5 ani înaintea
începerii producþiei ºi o altã perioadã de 4-5 ani înaintea declinului
producþiei.
În numeroase þãri tehnologiile avansate sunt folosite deja. Astfel, în
RFG la minele de lignit se foloseºte un agregat de haldare (abzeþer) de
3000 t cu braþul ºi 43 m ºi lungimea totalã de 135 m cu performanþe tehnice
deosebite. De asemenea, se foloseºte un apometru pentru mine în vederea
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determinãrii conþinutului de apã, care în cazul stratului de cãrbune asigurã
informaþii cu privire la utilizare economicã a proceselor hidraulice. Tot în
aceastã þarã a fost conceputã o nouã generaþie de concasoare hidraulice cu
funcþionare reversibilã acþionate prin programare electronicã care pot
îndeplini funcþii înainte imposibile.
În Polonia a fost realizat un sistem asistat de microcalculator, pentru
diagnosticarea maºiniilor miniere de extracþie echipate cu motoare de
curent continuu ºi frâne pneumatice.
În Marea Britanie a fost conceput ºi funcþioneazã un nou tip de ciocan
pneumatic pentru sfãrâmarea rocilor, dispozitiv ce poate fi montat pe orice
încãrcãtor ºi excavator. O caracteristicã deosebitã a acestui dispozitiv este
aceea cã toate piesele componente se autolubrifiazã ºi nu necesitã ajustãri,
control sau întreþinere în funcþionare.
O firmã din Franþa construieºte excavatoare moderne de mare
capacitate care încorporeazã tehnologie electronicã de sesizare a vitezei,
cu un consum redus de energie.
Viitorul cãrbunelui, ca resursã energeticã va depinde de dezvoltarea
permanentã a tehnologiilor care sã permitã folosirea lui fãrã a afecta mediul
înconjurãtor, ceea ce se poate realiza într-o mãsurã foarte mare, prin
gazeificarea ºi lichefierea sa.1
Cãrbunele este o sursã de energie eterogenã cu compoziþie chimicã
ºi petrograficã diferenþiate. El conþine, în cea mai mare parte, carbon,
hidrogen, oxigen ºi pãrþi mici de azot ºi sulf precum ºi impuritãþi anorganice.
Aceste componente ale cãrbunelui îl fac sã aibã un potenþial de folosire mai
mare ca cel al petrolului sau gazelor naturale.
Lignitul ºi huila au structuri ºi caracteristici diferite ºi de aceea trebuie
tratate diferit. Toate procesele de gazeificare au loc printr-o reacþie a
cãrbunelui cu abur pentru formarea monoxidului de carbon ºi hidrogenului.
Aceastã reacþie este endotermã, o parte din cãrbune fiind necesarã pentru a
produce cãldurã combinatã cu oxigen. Aceastã reacþie produce bioxid de
carbon (dacã se controleazã distribuþia oxigenului) sau mai mult monoxid de
carbon. Deci gazele combustibile primare derivate din cãrbune sunt fãcute
din combinaþii de monoxid de carbon ºi hidrogen în diferite proporþii.
Din punctul de vedere al valorii calorifice se pot produce trei feluri de
gaze de cãrbune ºi anume:
1

În þãrile Pieþei Comune sunt stabilite planuri concrete privind cercetãrile ºi dezvoltarea
unor programe concrete de gazeificare ºi lichefiere a cãrbunilor pentru perioade de
timp pânã în anul 2025.
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− un gaz cu putere calorificã scãzutã (3,8 – 7,6 MJ/m3), când se
foloseºte aer pentru reacþia carbon-oxigen. Acest gaz are putere
calorificã scãzutã deoarece este diluat de azotul conþinut în aerul
folosit la reacþie. El este neeconomic pentru a fi transportat, de
aceea este necesar a fi folosit la locul de producere, în centrale
electrice sau pentru folosinþe industriale. Din punct de vedere
ecologic, acest gaz este acceptat numai dacã este purificat de
componenþii de sulf;
− gazul cu putere calorificã medie (10-16 MJ/m3), se obþine dacã la
reacþie se foloseºte oxigenul în loc de aer. Acest gaz poate fi
transportat prin conducte la distanþe (nu prea mari) ºi se foloseºte
în industrie sau în gospodãriile populaþiei. El este considerat
materie primã pentru industria chimicã; sursã de hidrogen, metan
ºi metanol ºi ca amestec în producþia de combustibil lichid;
− gazul cu putere calorificã ridicatã (peste 21 MJ/m3) îndeosebi
metanol, este produs prin procesul de metanizare a unui monoxid
de carbon ºi hidrogen, acest gaz având un conþinut calorific mediu.
Pentru producerea metanului ca substituent al gazelor naturale, se
obþine un amestec de monoxid de hidrogen molecular în proporþie
de 1/3 prin reactivarea unei cantitãþi de monoxid de carbon cu abur
fiind emise hidrogen ºi bioxid de carbon.
Cercetãriile privind noile tehnologii în domeniul producerii gazelor din
cãrbune au nevoie de diferite substanþe gazoase cum sunt: abur, oxigen,
aer ºi hidrogen într-o gamã variatã de temperaturi (400-700 0C) ºi presiuni
(1-100 atm). Pentru producerea acestor substanþe, materiile prime sunt
diversele tipuri de cãrbuni ºi alþi combustibili solizi cu diferite conþinuturi de
cenuºã ºi steril.
Existã mai multe procedee gazeificare varietatea lor reflectã
eterogenitatea ºi diferitele calitãþi ale cãrbunilor, complexitatea procesului
de conversie chimicã, problemele inginereºti complexe privind gazeificarea
ºi numeroasele tipuri ºi calitãþi de gaz care rezultã.
Prin lichefierea cãrbunilor se pot produce combustibili începând cu cei
lichizi folosiþi în centralele termice pânã la petrolul sintetic ce se poate rafina
în vederea obþinerii unor variate tipuri de combustibili lichizi ºi a unor
produse chimice.
Deoarece unele tipuri de combustibili nu se pot folosi decât într-o
anumitã stare fizicã (de ex: pentru motoare se foloseºte numai combustibil
lichid), apare, cu atât mai mult, necesitatea lichefierii cãrbunilor. La aceasta
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se adaugã ºi necesitatea cãrbunelui la producerea energiei electrice, cu
probleme inerente, de afectare nefavorabilã a mediului înconjurãtor.
În practicã existã trei procedee de bazã, de lichefiere a cãrbunilor:
piroliza, hidrogenarea ºi lichefierea care transformã gazul sintetic în lichid.
În toate aceste procedee este nevoie de hidrogen la începutul reacþiei (la
hidrogenare), în timpul reacþiei (la pirolizã ºi hidrogenare) ºi pentru
creºterea puterii calorifice a gazului care se produce. Astfel, gazeificarea
cãrbunilor este socotitã ca o fazã a procesului de lichefiere.
Gazeificarea subteranã a cãrbunilor un proces termo-chimic folosit la
producerea combustibilului gazos în situ. Se procedeazã mai întâi la
descompunerea termicã, fazã în care rezidurile solide ºi substanþele volatile
sunt îndepãrtate din cãrbune formând un reziduu cald de cocs a cãrui parte
combustibilã este constituitã în cea mai mare parte, din carbon. A doua fazã
a gazeificãrii subterane a cãrbunilor constã în conversia rezidului de cocs,
cu ajutorul oxigenului, într-un gaz combustibil, dupã care urmeazã reacþia
gazului cu oxigen ºi abur.
Gazeificarea subteranã produce un gaz cu valoare calorificã scãzutã
sau medie, care poate fi îmbunãtãþit prin acelaºi procedeu aplicat la
gazeificarea cãrbunilor la suprafaþã. Cãrbunele astfel transformat devine
mai eficient, se transportã mai uºor, devine mai folositor pentru diverse
necesitãþi. În acest sens este de presupus cã se poate întrevede
pãtrunderea cãrbunelui ºi pe piaþa internaþionalã rezervatã pânã acum
petrolului ºi gazelor naturale.
În prezent gazeificarea ºi lichefierea cãrbunilor au o pondere redusã
în totalul producþiei de cãrbune dar, specialiºtii apreciazã cã, dupã anul
2000, se vor înregistra ritmuri mult mai rapide datoritã îmbunãtãþirii
tehnologiilor. Gazeificarea subteranã ridicã probleme complexe de
conducere ºi control ale proceselor ce au loc, fiind necesare eforturi mari
investiþionale ºi de cercetare.
Lichefierea cãrbunelui care dispune de cca 20 de procedee se poate
face pe loc, cu metode aplicate cãrbunelui gazeificat, sau se poate folosi o
metodã de introducere a unui solvent în cãrbune pentru a-l lichefia direct;
În ceea ce priveºte mediul înconjurãtor, acesta este afectat într-o
mãsurã mult mai micã atunci când cãrbunele este gazeificat ºi lichefiat
decât atunci când se exploateazã în carierã sau în subteran, combustibilii
lichizi ºi gazoºi astfel obþinuþi, emanã cu 20% ºi respectiv 40% mai puþin
bioxid de carbon în atmosferã decât combustibilii solizi. Costurile poluãrii
pot fi introduse în totalul costurilor conversiei, care vor creºte în acest fel
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devenind un factor de constrângere. La aceasta se mai adaugã un alt factor
ºi anume cantitatea mare de apã necesarã conversiei cãrbunelui care
afecteazã în special locurile unde rezervele de apã sunt reduse.
Problemele poluãrii mediului înconjurãtor privind cãrbunele sunt
legate de ciclul urmat de cãrbune de la extracþie pânã în momentul în care
devine energetic. Extracþia cãrbunelui în subteran afecteazã rezistenþa
straturilor, iar extracþia în cariere distinge suprafaþa terenului, vegetaþia,
produce emisii de zgomote ºi praf, polueazã apele de suprafaþã ºi
subterane, duce la dispariþia pânzelor freatice.
Aceste efecte nocive ale producerii ºi consumului cãrbunelui trebuie
sã fie luate în considerare deoarece, cu toate progresele semnificative
fãcute în controlul rezidurilor, zgomotelor, prafului etc., problemele de
poluare ridicate de exploatarea cãrbunelui rãmân importante. Printre aceste
probleme sunt emanarea în aer a cãldurii, a oxizilor de carbon, de azot ºi de
sulf precum ºi rezidurile toxice provenite de la instalaþiile de conversie la
care se adaugã scoaterea din circuitul agrosilvic a terenurilor prin
exploatarea în cariere.
În plan mondial, cu toate cã mãsurile de care dispune industria
cãrbunelui pentru reducerea efectelor negative asupra mediului sunt
considerate adecvate, totuºi cercetãrile continuã permanent. Mãsurile de
protecþie a mediului reprezintã pragul care face trecerea între costurile de
producþie pe termen lung ºi costurile datorate afectãrii mediului înconjurãtor.
Multe din efectele poluãrii s-ar putea elimina prin luarea ºi
respectarea unor mãsuri încã de la începerea prospectãrilor geologice. O
problemã importantã ºi greu de rezolvat o reprezintã costurile de control ale
poluãrii mediului din industria extractivã, costuri ce nu se pot separa de cele
totalex. Prin prepararea cãrbunelui se reduc atât conþinutul de sulf cât ºi alte
impuritãþi. Reducerea conþinutului de sulf prin procesele de preparare poate
duce la scãderea emisilor de oxizi de sulf în procesul de ardere în
termocentrale. În multe þãri costurile controlului poluãrii din (extracþie),
minerit ºi preparare sunt incluse, ca parte componentã a costurilor de
producþie. De aceea aceste costuri cresc în aceaºi proporþie cu costurile de
producþie.

x

– În anii 1982-1985 costurile pentru protecþia mediului în SUA erau estimate la 1-5
dolari/tona de cãrbune extras. Costurile de preparare se situau în aceeaºi perioadã,
între 1-4 dolari/tonã, din care, o mare parte, considerate pentru protecþia mediului.
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Cererea mondialã de energie în continuã creºtere nu va mai putea fi
satisfãcutã, într-o proporþie la fel de mare ca pânã în prezent, de petrol ºi
gaze naturale ci se va baza din ce în ce mai mult pe cãrbuni ºi combustibili
nucleari. Rezervele mondiale de cãrbuni sunt mari, dar trebuie consideratã
ºi posibilitatea adaptãrii cãrbunilor la diferitele necesitãþi prin gazeificare ºi
lichefiere.
Astfel, producþia de combustibil sintetic se prevede sã atingã niveluri
considerabile în anul 2000 ºi cu creºteri rapide peste acest an. De aceea
este necesarã o cooperare internaþionalã permanentã în domeniul cercetãrii
ºi folosirii tehnologiilor de producere a gazelor de cãrbune.

CAPITOLUL 5. TENDINÞE PE PLAN MONDIAL
PRIVIND ENERGIA NUCLEARÃ ªI HIDROENERGIA
Modificarea radicalã a producþiei ºi consumului mondial de energie în
ultimii 15 ani, este rezultatul unui complex de evenimente semnificative în
domeniul fluctuaþiilor preþurilor, al politizãrii ofertelor mondiale ºi a preþurilor
petrolului ºi al schimbãrilor profunde în structura producþiei ºi consumului.
În procesul modificãrii structurii vectorilor energetici (electricitate,
abur, apã fierbinte, combustibil cu ardere directã), accentuarea ponderii
energiei electrice reprezintã expresia corelãrii fundamentale între
dezvoltarea energeticã ºi creºterea socioeconomicã. Într-adevãr, dacã în
1973 se utiliza 24% din energia primarã pentru producerea energiei
electrice, în 1987 acest procent a crescut la 28%; de altfel, consumul
mondial de electricitate a crescut, dupã 1973, cu 56% în timp ce consumul
celorlalte forme de energie a crescut mult mai lent, atingând numai 24% din
consumul total.
În þãrile occidentale industrializate, consumul direct de energie
primarã a scãzut cu 9%, în timp ce consumul de electricitate a crescut cu
50%. În mãsura dezvoltãrii þãrilor din estul Europei ºi a celor din lumea a
treia se va ajunge la un necesar de energie electricã apropiat de cel din
lumea occidentalã, solidar cu creºterea economicã, care va depãºi
consumul celorlalte forme de energie. Acest fenomen are consecinþe
importante pe plan economic ºi ecologic.
• Posibilitatea continuãrii îmbunãtãþirii randamentului energetic
global în paralel cu mãrirea consumului de electricitate ºi cu
creºterea economicã.
• Ameliorarea calitãþii mediului ca urmare a opþiunii pentru energie
electricã;
• Alegerea combustibililor necesari obþinerii energiei electrice, în
condiþii de rentabilitate, siguranþã ºi nepolare, specifici fiecãrei þãri.
Dacã factorii care stimulau sau frânau utilizarea resurselor energetice,
structura ºi tehnologiile producerii ºi consumului lor, în anii 1970 ºi 1980 se
subordonau principalelor forþe care acþionau în domeniul energeticii ºi
anume, costul ºi siguranþa energeticã, la începutul deceniului actual ei
trebuie sã respecte, la începutul deceniului actual ei trebuie sã respecte, în
plus, imperativul legat de preocupãrile ecologice; probleme legate de
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atmosferã ºi climã – poluare, efectul de serã – ar putea deveni un puternic
stimulent în direcþia sporirii eficienþei energetice ºi, în acelaºi timp, o
serioasã restricþie în utilizarea combustibililor fosili.
Dupã 18 ani de la prima Conferinþã a Naþiunilor Unite despre mediu
care s-a þinut la Stockholm în 1972, cu toate eforturile depuse, problemele
de mediu s-au agravat rapid, trecând de la nivel local la zonã ºi ameniþând
acum întreaga planetã, prin efectul de serã.
În prezent nu existã decât douã surse abundente de energie tehnic ºi
economic exploatabile, care sã nu contribuie sensibil la sporirea emisiilor de
anhidridã sulfuroasã, a oxizilor de azot ºi a anhidridei carbonice: energie
hidraulicã ºi energia nuclearã.
Energia hidraulicã reprezintã în prezent 21,7% din energia electricã ºi
6% din energia primarã produsã în lume. În ansamblul þãrilor în curs de
dezvoltare existã încã un vast potenþial hidraulic care poate fi exploatat, în
condiþii de securitate a mediului. În þãrile industriale, potenþialul hidraulic,
încã disponibil, este destul de limitat.
Energia nuclearã produce în prezent 17% din energia electricã ºi 5%
din energia primarã consumatã în lume. Producþia de energie nuclearã
variazã considerabil de la o þarã la alta. Cu toatã incertitudinea momentanã
a energiei nucleare, dupã previziunile unui mare numãr de observatori,
progresul cererii de energie electricã în þãrile industrializate va conduce la
considerarea energiei nucleare ca un mijloc esenþial de a produce energie
electricã într-o manierã economicã ºi sigurã, cu emisii neglijabile de bioxid
de carbon.
Evoluþia energeticii nucleare comerciale are un istoric scurt,
considerând anii 1960 început al acceptãrii competitivitãþii acestor noi
tehnologii cu alte surse de energie electricã. Dezvoltarea puternicã a
acestei industrii a fost caracterizate dupã anii 1965, 1970 printr-un ritm alert
de creºtere a puterii industriale a producþiei de energie electricã ºi a
ponderii energiei nucleare – electrice în producþia totalã de energie electricã
pe glob. La începutul anului 1990 erau în exploatare, în 26 de þãri, 436
grupuri energetice, nucleare cu o putere electricã instalatã totalã de 320
Gwe. Experienþa totalã în exploatarea pânã la 1 ianuarie 1989 a tuturor
centralelor pe glob a fost de 5435 reactor-ani; la aceastã datã erau în
construcþie 96 grupuri nucleare.
Ponderea producþiei de energie electricã a CNE în producþia totalã de
energie electricã pe glob a crescut de la 5,5% în 1975 la 17% în 1989, deci
cu un ritm mediu anual de creºtere de aproape 1%. În unele þãri, valoarea
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acestui indicator depãºeºte media pe glob: astfel, ponderea energiei
nucleare în producþia de energie electricã este în SUA de 20% (986 Gwe)cea mai mare producãtoare de energie nuclearã din lume, în Franþa 70%,
ceea ce semnificã energia nuclearã a înlocuit practic petrolul în acest
sector.
Datoritã importantului parc nuclear, Franþa exportã þãrilor vecine
energie electricã în valoare de peste 1 mld. dolari/an. Energia nuclearã
produce mai mult 65% din energia electricã consumatã în Belgia (5 Gwe),
50% în Republica Coreea (7 Gwe), 45% în Suedia (10 Gwe), 49% în
Ungaria. În prezent, 11 þãri produc mai mult de 30% din energia electricã cu
ajutorul energiei nucleare.
Analiºtii americani (Science Concepts, Inc) au publicat un studiu
detaliat al producþiei mondiale de energie nuclearo-electricã pe an ºi þãri, pe
baza unui model informatic. Ei au constatat cã dupã 1973 energia nuclearã
a înlocuit în total 11,7 mld. barili de petrol, peste 420 mld. m3 gaz natural ºi
peste 1,5 mld. tone de cãrbune.
Modelul informatic a permis evaluarea pentru fiecare þarã a
combustibilului înlocuit în fiecare an, plecând de la puterea instalatã ºi
þinând cont de creºterea parcului nuclear ºi a variaþiilor ofertelor celorlalþi
combustibili.
Cu toate acestea, în prezent, viitorul energiei nucleare pare destul de
nesigur, chiar ºi în þãrile cu capacitate de producþie dezvoltatã. În Suedia,
Parlamentul a decis, începând cu anul 1995, reducerea progresivã a
parcului nuclear pânã la disperiþia lui în 2010; în Italia, ca urmare a unui
referendum au fost oprite centralele în exploatare; în Elveþia, Germania,
Belgia ºi Olanda existã un moratoriu “in facto” în ceea ce priveºte noile
instalaþii. Spre deosebire de Austria, Danemarca ºi Irlanda care au renunþat
total la energia nuclearã, programele naþionale de dezvoltare a energiei
nucleare din Franþa, Japonia, Anglia, Europa de Est sunt în desfãºurare.
Cauzele reducerii ritmului de dezvoltare a centralelor nuclearoelectrice în unele þãri sunt; reducerea creºterii consumului total de energie
electricã în aceste þãri ca urmare a mãsurilor de conservare a energiei, a
reducerii consumurilor specifice de energie în industrie prin introducerea
unor tehnologii mai puþin energointensive ºi a reducerii ritmului creºterii
economice; creºterea intensivitãþii specifice a centralelor nucleare a duratei
de realizare a creºterii dobânzilor în ultimii ani; dificultãþile de procurare a
fondurilor necesare energeticii nucleare, în special în þãrile slab dezvoltate;
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influenþa negativã asupra opiniei publice a accidentului de la C.N.E. THREE
MILE ISLAND 2 ºi CNE CERNOBÎL 4.
Acest accident a impresionat profund opinia publicã în lumea
întreagã, inclusiv în URSS ºi þãrile din estul Europei; autoritãþile sovietice au
hotãrât oprirea a 2 centrale nucleare din Armenia, suspendarea construcþiei
mai multor centrale ºi renunþarea la un numãr semnificativ de
amplasamente.
Cu toate acestea, URSS urmãreºte dublarea actualului parc nuclear
de 34 mii Mw pânã în anul 2000, în condiþiile unei opinii publice naþionale ºi
internaþionale deosebit de ostile. În SUA nu s-a finalizat nicio centralã
comandatã dupã 1973 ºi cu toate cã numeroase companii de electricitate
au nevoie de o putere instalatã suplimentarã, nu se aºteaptã comenzi noi.
Pe plan mondial, ritmul de dezvoltare viitoare a energeticii nucleare
este condiþionat de rezolvarea unor probleme esenþiale ridicate de o
opoziþie puternicã:
− creºterea riscurilor proliferãrii armelor nucleare
− costurile ºi finanþarea energeticii nucleare;
− riscurile inacceptabile în producerea de accidente grave;
− rezolvarea depozitãrii deºeurilor radioactive;
− contribuþia nesemnificativã la diminuarea presiunilor ecologice.
Evitarea creºterii riscurilor proliferãrii armelor nucleare prin
subutilizarea de materiale fisionabile de cãtre grupuri particulare sau chiar la
nivel de state, implicã existenþa unui control internaþional strâns legat de
tehnologiile ºi sistemele de utilizare a energeticii nucleare, în special în
ciclurile de combustibil.
Transferul de tehnologii nuclearo-energetice se realizeazã în cadrul
unei cooperãri internaþionale însoþite de garanþii ºi controale ale Agenþiei
Internaþionale de Energie Atomicã (AIEA) împotriva riscului proliferãrii
armelor nucleare.
Garanþiile date de AIEA se bazeazã în cea mai mare parte pe
acordurile de garanþie integralã1 care se aplicã tuturor activitãþilor ºi
materialelor nucleare destinate scopurilor pacifiste în statele implicate; în
total, la sfârºitul anului 1989 erau în vigoare 172 acorduri privind 101 state;
la aceastã datã 924 instalaþii ºi echipamente conexe erau supuse garanþiilor
în 58 state cu activitãþi nucleare importante, incluzând 5 state dotate cu
1

Tratatul de neproliferare al armelor nucleare (INP). Tratatul vizând interdicþia armelor
nucleare în America Latinã, Tratatul pentru zone denuclearizatã a Pacificului de Sud.
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arme nucleare. Cea mai mare parte a activitãþilor supuse garanþiilor au fost
efectuate în statele unde garanþiile sunt aplicate în virtutea acordurilor
integrale (ca tipul INFCIRC/153); garanþiile au fost de asemenea aplicate în
instalaþii, echipamente ºi materiale nenucleare, din care 1454 tone apã
grea, în virtutea acordurilor privind anumite instalaþii (de tipul INFCIRC/66).
Acest program, vast asigurat de AIEA poate fi dezvoltat în viitor,
urmãrind:
− negocierea ºi intrarea în vigoare a acordurilor de garanþie cu þãri
care nu au încã toate activitãþile nucleare sub garanþiile AIEA;
− extinderea garanþiilor AIEA asupra totalitãþii activitãþilor nucleare
civile din þãrile dotate cu arme nucleare;
− dezvoltarea continuã a programelor nucleare în þãrile care au deja
toate activitãþile nucleare sub garanþie.
Dupã 1970, energia electricã produsã în centralele nucleare a devenit
competitivã din punct de vedere economic faþã de cea furnizatã de
centralele termoelectrice pe cãrbune.
Raportul dintre costul energiei electrice obþinut prin aceste douã filiere
tehnologice a variat în timp ºi în diferite þãri, constatându-se valori peste 1,4
în Franþa, Belgia, Canada, Anglia ºi Italia.
De altfel, un studiu din 1986 publicat de Nuclear Energy Agency
(NEA) a OECD ºi AIEA, concluzioneazã cã la nivelul anului 1990, în þãrile
membre OECD, centralele nucleare a cãror duratã de realizare va fi
rezonabilã (6-10 ani) vor fi comparative cu centralele termoelectrice pe bazã
de cãrbune, cu excepþia celor construite lângã minele de cãrbune din
Canada de Vest ºi partea centralã a SUA.
Evaluãrile efectuate de AIEA asupra costurilor energiei electrice
produse în CNE, CTE pe cãrbune ºi CTE pe pãcurã aratã cã, pentru valori
moderate ale investiþiei specifice ºi mari, ale puterii instalate, energia
electricã de origine nuclearã este cea mai ieftinã.
Tabelul 1
Structura costului energiei electricex
Durata de funcþionare
h/an
-amortizarea investiþiilor
N - cheltuieli de exploatare C/KWh
- cheltuieli cu combustibilii

8760
12,0
4,3
6,4

4000
23,3
8,4
7,1

2000
45,8
16,4
8,4

1000
75,4
28,1
10,6

400
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Durata de funcþionare
TOTAL
- amortizarea investiþiilor
C - cheltuieli de exploatare
- cheltuieli cu combustibilii
TOTAL
- amortizarea investiþiilor
P - cheltuieli de exploatare
- cheltuieli cu combustibilii
TOTAL

h/an
C/KWh
C/KWh
C/KWh
C/KWh
C/KWh

8760
22,7
8,2
3,5
20,9
32,6
6,9
3,0
63,0
72,9

4000
38,8
15,1
6.7
20,9
42,7
12,7
5,7
63,0
81,4

2000
70,6
30,3
13,4
20,9
64,6
25,4
11,4
63,0
99,8

1000
114,1
54,9
24,4
20,9
100,2
46,2
20,8
63,0
130,0

400
137,3
61,1
20,9
219,3
115,1
51,0
63,0
230,0

x – se considerã 3 centrale de referinþã: nuclearo-electricã (N), termoelectricã pe bazã
de cãrbune (C), termoelectricã pe bazã de pãcurã (P).
Sursa: “Notes d’information”, CEA, ian., febr. 1985.

Competitivitatea centralelor nucleare se va pãstra în timp, datoritã
dinamicii mai reduse a creºterii costului energiei electrice faþã de cea de
origine termoelectricã.
Cu toate aceste asigurãri, viabilitatea economicã a acestei surse de
energie a devenit o problemã datoritã accelerãrii creºterii costurilor de
exploatare ºi de construcþie. Dacã 1984 se aprecia cã centralele nucleare
construite în SUA în perioada urmãtoare vor costa în general de 5-10 ori
mai mult decât în proiectul original, atingând o medie de 2000 dolari (dolari
1982) pe KW (de 2 ori mai mari decât centralele pe cãrbune), în 1988
semnalând ritmul alarmant de creºtere a cheltuielilor de exploatare, se
constatã cã cea mai recentã generaþie de centrale nucleare necesitã costuri
de construcþie de 3 ori mai mari decât centralele cu combustibili fosili.
Creºterea costului energiei electronucleare este efectul majorãrii
investiþiei specifice – deci a cheltuielilor de amortizare a investiþiei -,
scumpirii combustibilului nuclear ºi a apei grele, introducerii în calcule în
ultimii ani a cheltuielilor de demontare a centralelor dupã terminarea
exploatãrii lor.
Investiþia specificã în centralele nucleare electrice a crescut de la
primele unitãþi într-un ritm diferit, funcþie de perioadele de timp de referinþã,
de tipul reactorului utilizat ºi de condiþiile fiecãrei þãri în parte. Astfel, în
Franþa în perioada 1979-1980, ritmul mediu anual a fost de 5%, dupã care a
rãmas practic constant; în Canada a fost de 6% iar în SUA de 13%.
Cauzele creºterii investiþiei specifice sunt:
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− sporirea cheltuielilor pentru asigurarea securitãþii nucleare (mai
ales dupã accidentele de la Three Mile Island 2 ºi Cernobîl 4) ºi
protecþiei mediului înconjurãtor;
− creºterea preþurilor materialelor ºi manoperii;
− ratele ridicate ale dobânzilor (4,5% în 1969, 9,5% în 1977, 11,2%
în 1980, 20% în 1983);
− creºterea duratei de realizare a CNE.
Totuºi, raportul dintre investiþia specificã pentru CNE ºi cea pentru
CTE pe cãrbune, în aceeaºi þarã a scãzut în timp, urmând sã atingã valori
de 1,1-1,3 dupã anul 2000, o datã cu intrarea în exploatare a grupurilor noi
cu caracteristici îmbunãtãþile.
Costul de închidere a unei centrale nucleare de 1.000 Mw se înscrie
între 50 mil. ºi 1.000 mil. dolari (dolari 1982); dezafectarea unei centrale de
22 Mw (ELK RIVER, SUA) a durat 2 ani ºi a costat 6 mil. dolari. În
majoritatea þãrilor companiile de utilitate publicã alocã fonduri pentru
scoaterea din uz a centralelor nucleare, estimate în Germania la 17% din
costul de construcþie, iar în SUA la 10%.
Cãile de reducere a costului energiei electrice produse în centralele
nucleare sunt:
− reducerea investiþiei CNE;
− mãrirea numãrului de ore de utilizare a puterii instalate;
− creºterea puterii unitare;
− reducerea consumului tehnologic de energie electricã;
− creºterea siguranþei în funcþionare
− îmbunãtãþirea indicilor specifici ai instalaþiilor;
− ameliorarea condiþiilor de exploatare.
Reducerea investiþiei CNE este condiþionatã de:
− construirea în serie ºi standardizarea echipamentului;
− alegerea unei dispoziþii cât mai compacte a instalaþiilor în clãdirea
principalã;
− perfecþionarea tehnologiilor de fabricaþie;
− simplificarea schemelor tehnologice, participarea industriei proprii
într-o mãsurã cât mai mare la realizarea CNE.
Reducerea duratei totale de realizare este legatã de:
− utilizarea unor instalaþii de transport ºi de ridicare de mare
capacitate;
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− efectuarea în paralel a unui numãr cât mai mare de lucrãri, în
special construcþii montaj;
− respectarea strictã a termenelor de livrare a echipamentelor pe
ºantier;
− utilizarea tehnicii construcþiei ºi montajului în blocuri ºi module
preasamblate ºi prefabricate;
− construirea, pe acelaºi amplasament, a mai multor grupuri
identice;
− standardizarea echipamentelor CNE etc.
În urma accidentelor de la Three Mile Island 2 ºi Cernobîl 4,
comunitatea nuclearã a recunoscut dimensiunea internaþionalã a securitãþii
în exploatarea energiei nucleare instituind un mare numãr de acorduri
internaþionale referitor la înregistrarea accidentelor ºi intervenþilor de
urgenþã ºi susþinând un vast schimb de informaþii destinat sã confere
energie nuclearã o imagine mai sigurã, mai convingãtoare în deceniile
urmãtoare. În condiþiile actuale, numai înregistrarea unor progrese uriaºe în
domeniul securitãþii ar putea învinge reacþia antinuclearã ºi ar permite o
structurare raþionalã ºi coerentã a proceselor de reglementare ºi juridice
care au oprit s-au temporizat extinderea capacitãþii de exploatare a energiei
nucleare.
Mãsurile de creºtere a securitãþii nucleare vizând perfecþionarea
tipurilor de centrale nucleare existente ºi trecerea la noi generaþii de
reactoare cu un grad mai înalt de securitate, trebuie sã-ºi demonstreze
eficienþa în faþa companiilor de electricitate proprietare de centrale nucleare,
a organismelor de reglementare, a oamenilor politici ºi a publicului, prin
acþiuni concentrate pe plan tehnic ºi instituþional. Pentru simplificarea
urmãririi progreselor tehnologice, centralele nucleare au fost teoretic
împãrþite în trei grupuri.
a) Primul grup cuprinde generaþia actualã de centrale nucleare în
exploatare sau construcþii caracterizate prin reactoare de mari dimensiuni ºi
de diverse tipuri. Experþii estimeazã în unanimitate cã centralele nucleare
actuale sunt sigure, cu toate cã nu respectã în totalitate principiile
fundamentale de siguranþã a centralelor nucleare, definite pentru prima datã
de Grupul Consultativ Internaþional pentru Siguranþã Nuclearã (INSAG) în
raportul cunoscut sub numele INSAG-3. Îmbunãtãþirea siguranþei ºi
eficienþei acestor centrale poate fi realizatã prin suplimentarea sistemelor de
rãcire la avarii a zonei active, utilizarea unor anvelope cu pereþi mai groºi
sau dubli (CNE 1300 MW-Franþa), prevederea de blocaje pentru evitarea
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erorilor operatorilor, creºterea automatizãrii ºi a rolului calculatorului
electronic, perfecþionarea pregãtirii personalului, asigurarea unui schimb
larg de informaþii asupra exploatãrii ºi avariilor CNE pe plan naþional ºi
internaþional.
b) Grupul al doilea este constituit din reactoarele îmbunãtãþite
obþinute prin modificarea modelelor actuale ale reactoarelor cu apã sub
presiune sau în fierbere; marja de siguranþã a acestor reactoare este
crescutã în general datoritã puterii volumice mai mici, dimensiunilor mai
reduse ºi caracteristicilor de concepþie mai simple decât la reactoarele
actuale ºi datoritã sistemelor de siguranþã “pasivã”. Acest grup cuprinde, de
asemenea, ºi reactoare rapide cu metal lichid puse la punct în Franþa,
Japonia, URSS ºi Anglia ºi prevãzute a intra în funcþiune în viitorul apropiat.
Aceste reactoare se caracterizeazã ºi prin cost al energiei electrice produse
redus grad de ardere al combustibilului mai mare, investiþiie specificã mai
micã, durata de realizare redusã, coeficient de utilizare a puterii instalate
mai mare, echipamente standardizate.
c) Al treilea grup este constituit din reactoare avansate, caracterizate
prin concepþie tehnicã revoluþionarã care pot deveni operative peste mult
timp. Modelele mai semnificative sunt reactorul modular cu temperaturã
înaltã rãcit cu gaz (FIHTGR), actualmente realizat în GERMANIA, SUA,
Japonia ºi URSS, reactorul suedez cu siguranþã intrinsecã (PIUS), bazat pe
principiul sistemului de siguranþã în întregime pasiv ºi noul modul de reactor
cu siguranþã intrinsecã (PRISM) de talie medie, realizat în SUA cea mai
mare parte a acestor reactoare sunt de concepþie modularã deci mai simple
constructiv ºi tehnologic, mai economice ºi mai suple în manevrabilitate.
Pe plan instituþional întãrirea securitãþii viitoarelor instalaþii nucleare
va necesita o mai profundã “culturã a siguranþei” ºi un angajament mai
prompt în acest sens din partea proiectanþilor, executanþilor, exploatatorilor,
personalului de supraveghere, a organismelor de reglementare ºi a
multitudinii de cadre a cãror muncã are direct sau indirect legãturã cu
siguranþa centralelor nucleare. Principalele pârghii ale conºtientizãrii
generale a imperativului securitãþii nucleare sunt considerate ºi în viitor
instruirea ºi formarea tuturor celor implicaþi în domeniu.
Natura ºi cantitatea deºeurilor din centralele nucleare depind de tipul
reactorului, caracteristicile sale specifice, de condiþiile de exploatare ºi de
integritatea combustibilului; volumul acestor deºeuri este mult mai mic decât
al celor produse în centralele termo-electrice pe cãrbune.
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Procedeele de tratare ºi pãstrare a deºeurilor radioactive sunt, în
prezent, extrem de fiabile ºi eficiente neîncetând sã se perfecþioneze pentru
ameliorarea siguranþei ºi economiei întregului sistem de gestiune.
Criteriile internaþionale de siguranþã aplicabile deºeurilor cu activitate
redusã ºi medie se aplicã satisfãcãtor unui numãr mare de amplasamente
de depozitare. În septembrie 1989, Consiliul de Conducere a IAEA a
aprobat criterii internaþionale pentru evacuarea deºeurilor, cu activitate
înaltã. Totuºi, pe lângã elaborarea normelor aplicarea evacuãrii deºeurilor
radioactive, se impune analiza mãsurilor pentru ca generaþiile viitoare sã nu
fie supuse riscurilor radioactive superioare celor acceptate de generaþiile
actuale.
Cel mai discutat subiect în cadrul celui de-al IV Congres Mondial de
Energie-sept.1989- a fost protecþia mediului în general, ºi în special efectul
de serã (încãlzirea climatului terestru prin acumularea emisiilor atmosferice
poluante, în special al bioxidului de carbon). În acest sens, s-a subliniat cã:
un numãr mare de gaze - nu toate - responsabile de efectul de serã
(anhidrida carbonicã, oxizii de azot, metanul, clorofluoro carburã etc.) sunt
legate de producerea ºi utilizarea energiei; sunt necesare cercetãri
importante pentru delimitarea problemelor ºi soluþiilor potenþiale; problema
efectului de serã – în mãsura în care existã – este, prin natura ei, o
problemã internaþionalã ºi atenuarea ei depinde, în consecinþã, de
acordurile internaþionale eficiente. Politicile energetice naþionale se pot
opune eficient încãlzirii atmosferei terestre numai în condiþiile unei convenþii
internaþionale pentru guvernele tuturor þãrilor, care sã stipuleze
angajamente pentru mãsurile cele mai stricte de conservare a energiei,
pentru reîmpãduriri, pentru dezvoltarea exploatãrii surselor de energie
regenerabile ºi pentru exploatarea semnificativã a parcului nuclear actual.
Pentru a aprecia contribuþia energeticii nucleare la rezolvarea
problemei efectului de serã, se pot face câteva evaluãri sugestive. Astfel, în
anul 1988, producþia de energie electricã obþinutã în centralele nucleare a
atins 1.000 TWh. Dacã aceastã cantitate s-ar fi produs în termocentralele
pe bazã de cãrbune, emisiile de anhidridã carbonicã rezultatã prin arderea
combustibilului fosil, ar fi crescut peste nivelul mondial cu 9%.
Aproximativ 25% din cantitatea de anhidridã carbonicã existentã
provine din funcþionarea centralelor termice. În Anglia, unde 20% din
energia electricã este de origine nuclearã, emisia de anhidridã carbonicã
este în medie de 0,78 KWh. În Franþa, unde parcul nuclear produce 70% din
electricitate, emisia de anhidridã carbonicã nu este decât 0,09 Kg/KWh.
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Aceste cifre sugereazã existenþa posibilitãþii, dar ºi a dificultãþilor pe care le
poate întâmpina realizarea unei convenþii vizând reducerea emisiilor de
anhidridã carbonicã în lumea întreagã.
Scenariul reducerii bioxidului de carbon pentru anul 2030, elaborat de
cercetãtorii AIEA în iulie 1989 evidenþiazã care ar putea fi rolul nuclearului
într-un sistem energetic supus constrângerilor unei reduceri de bioxid de
carbon pânã la valori admise pe plan internaþional ºi asupra cãruia se
exercitã forþele demografice ºi efectele creºterii economice. Acest scenariu
care comportã un numãr de elemente dificil de imaginat la ora actualã,
presupune reorientarea cãtre combustibilii fosili bogaþi în hidrogen, biomasa
recirculatã, alte surse de energie nefosile, energia nuclearã ºi, de
asemenea, cãtre importante economii de energie.
Scenariul se bazeazã pe creºterea contribuþiei energiei nucleare la
producþia de energie electricã în principiu, dar ºi la cea de energie termicã
cu parametrii înalþi se presupune creºterea capacitãþii instalate de 6 ori faþã
de cea actualã, ceea ce ar însemna 2000 reactoare de 1.000 MW în
funcþiune în anul 2030.
O astfel de dezvoltare a centralelor nucleare presupune modificãri
considerabile în interiorul ciclului combustibilului nuclear privind în primul
rând proporþia între suprageneratoare ºi celelalte tipuri de reactoare, apoi
capacitãþile de retratare ºi resursele necesare. Astfel, de exemplu, dacã vor
fi în exploatare douã mii reactoare de putere, numãrul instalaþiilor de stocare
al deºeurilor nucleare ar trebui sã creascã de aproximativ 1 an; dacã nu se
vor utiliza suprageneratoare, cantitatea de plutoniu pentru stocare ar fi în
anul 2000, de ordinul a 1.000 tone. În aceste condiþii, vor trebui reevaluate
procedee de garanþie. Rezultatele studierii altor scenarii referitoare la
cererea de energie coincid, în esenþã, în ceea ce priveºte locul posibil
ocupat de nuclear în deceniile urmãtoare.
Producerea energiei electrice în centrale hidroelectrice, ca ºi în cele
nucleare, are avantajul unei tehnologii nepoluante, bazatã pe resurse
autohtone ºi sigure, cu mare marjã de dezvoltare.
Contribuþia hidroenergiei la satisfacerea necesarului de energie
electricã diferã semnificativ de la un continent la altul, de la o þarã la alta în
funcþie de potenþialul indigen, de dezvoltare tehnicã ºi tehnologicã, de
densitatea populaþiei ºi de structurile de distribuþie a energiei.
Sinteza principalelor caracteristici tehnico-economice ºi ecologice ale
procesului de obþinere a energiei hidroelectrice poate delimita locul ºi rolul
acestei forme de energie în structura resurselor energetice primare:
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1. Energia hidraulicã este o resursã regenerabilã datoritã circuitului
permanent al apei în naturã ºi face parte integrantã din utilizarea optimã ºi
complexã a ansamblului resurselor de apã.
2. Procesul de producere a energiei electrice în hidrocentrale prezintã
particularitãþi tehnice ºi tehnologice, care îl difereanþiazã de cel desfãºurat
în centralele termoelectrice ºi anume:
• dependenþa de înãlþimea de cãdere, specificã fiecãrei amenajãri;
dependenþa de natura stohasticã a proceselor naturale hidrologice,
majorã în cazul hidrocentralelor, pe firul apei; dependenþa soluþionãrii tehnice de configuraþia geograficã a zonei ºi a geologiei ei;
• manevrabilitatea ridicatã în exploatare, capabilã sã preia cu
uºurinþã energia modularã datã de variaþiile de sarcinã ale
consumatorilor;
• stocarea energiei hidraulice prin acumularea apei în lacuri
gravitaþional sau prin pompaj;
• lanþul energetic al transformãrii energiei hidraulice, ca sursã de
energie primarã, în energie hidraulicã, ca formã de energie
secundarã, are un randament ridicat, de 0,70-0,85; aceastã
tehnologie verificatã atât pentru amenajãri mari cât ºi pentru cele
mici, înregistreazã consum propriu de tehnologie, de energie
electricã mult mai mic decât cel înregistrat în termocentrale sau
centrale nucleare (max. 2%), pierderi de energie ºi putere în
reþelele de transport (3-5%) ºi de distribuþie (5-8%) funcþie de
putere, distanþa ºi caracteristicile tehnice ale reþelei.
3. Amenajãrile hidroelectrice au o duratã de viaþã utilã mare,
exemplificatã prin existenþa unor hidrocentrale cu puteri mici care
funcþioneazã cu eficienþã ridicatã de peste 100 ani. Un alt avantaj îl
reprezintã cheltuielile anuale de exploatare reduse, neafectate de
cheltuielile pentru combustibil, dublate sau triplate în ultima perioadã; de
altfel, preþul de producþie al energiei electrice produsã în hidrocentrale se
menþine sub nivelul celui obþinut în orice alt tip de centralã existent. Pe de
altã parte, condiþiile tehnice ºi geologice din ce în ce mai dificile au afectat
semnificativ valorile indicatorilor economici ºi energetici (investiþia specificã,
consumurile directe ºi cumulate de resurse energetice).
4. Energia hidroelectricã reprezintã numai una din componentele
utilizãrii complexe a consumurilor de apã ºi în consecinþã, trebuie sã fie
inclusã în optimizarea sistemului de economia apei, în regiuni mici sau mai
întinse. Asigurarea cu apã potabilã, industrialã, a debitelor necesare pentru

350
irigaþii, îmbunãtãþirea sau crearea condiþiilor de navigaþie, atenuarea
viiturilor º.a. se pot obþine parþial sau integral, prin realizarea
corespunzãtoare a amenajãrilor hidroenergetice; de aceea ele pot constitui
elementul motor al dezvoltãrii zonelor adiacente, cãrora le asigurã apa ºi
energia electricã, elemente strict necesare valorificãrii altor resurse naturale
ºi îmbunãtãþirii condiþiilor de viaþã ale populaþiei.
5. Producerea hidroenergiei nemodificând proprietãþile fizice ºi
chimice ale apei vehiculate prin instalaþii, nu are niciun impact asupra
mediului. Excluzând toate efectele estice controversate, lipsa implicaþiilor
ecologice este valabilã numai pentru centralele pe firul apei sau pentru
microcentrale neconectate sistemului electroenergetic naþional, în timp ce
construcþia bazinelor de acumulare determinã efecte multidisciplinare
asupra mediului. Multe din modificãri sunt raportate la interrelaþii sau
interacþiuni ale participanþilor individuali în transformarea ecosistemului;
aceste schimbãri pot fi instantanee, pe termen scurt sau pe termen lung. În
costurile estimate în proiectele de execuþie efectele sunt parþial incluse,
majoritatea daunelor cauzate echilibrului ecologic, ca ºi beneficiile posibile
rezultate din construcþia barajelor rãmînând în afara cuantificãrilor; valoarea
lor variazã în limite largi între 10-50% din investiþia totalã, funcþie de
localitate ºi condiþiile specifice fizice ºi ecologice ale lacurilor de acumulare.
Impactul ecologic al amenajãrilor hidroenergetice se manifestã prin
efecte asupra populaþiei în timpul construcþiei ºi al utilizãrii bazinelor de
acumulare; asupra morfologiri solului ºi a cursurilor de apã, în aval, în
amonte ºi în zona bazinelor de acumulare; asupra apei, atât a regiunilor
cantitative de apã ºi ghiaþã, cât ºi a calitãþii apei; asupra condiþiilor
meteorologice ºi asupra florei ºi faunei.
În conformitate cu datele accesibile, potenþialul hidroenergetic
mondial este de 9700 TWh/an – din care 4213,3 TWh/an este concentrat în
þãrile membre ale Consiliului Economic al Europei, inclusiv SUA ºi Canada
(CEE) – repartizat preponderent în Asia (27,5%), America de Sud (19,5%)
ºi America de Nord (16,0%). Estimãrile potenþialului hidroenergetic al þãrilor
dezvoltate economic din Europa ºi America de Nord se bazeazã pe studii
detaliate, în timp ce, în þãrile în curs de dezvoltare din Asia, America de
Sud, Africa – de altfel mari deþinãtoare de resurse hidroenergetice – sunt
rezultatul aplicãrii unor metode globale ºi al unor studii preliminare.
Marea majoritate a resurselor hidroenergetice sunt concentrate pe
marele fluvii cu debite semnificative ºi în regiunile muntoase, unde
potenþialul este divizat în numeroase râuri, de morfologia terenului. De
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remarcat cã unele din cele mai mari fluvii – Amazonul, Missisippi, Yangtze
º.a. – nu se preteazã la amenajarea cursului propriu, potenþialul fiind
concentrat pe afluenþi.
În contrast cu repartizarea potenþialului hidroenergetic, preponderent,
în Asia ºi America de Sud, cel mai ridicat grad de valorificare al acestuia îl
reprezintã zonele dezvoltate economic ºi anume Europa, Africa de Nord ºi
unele þãri din Asia (Japonia) ºi Oceania (Australia ºi Noua Zeelandã). Peste
93% din întregul potenþial tehnic exploatabil este concentrat în 10 þãri, în
timp ce 80% din acesta aparþine unui grup de trei þãri (Canada, SUA ºi
URSS).
În anul 1989, producþia mondialã de energie hidroelectricã a fost de
1950 TWh, ceea ce reprezintã 19% din potenþialul hidroenergetic mondial,
estimat la 9700 TWh, 21,7% din producþia totalã de energie electricã.
Singurul continent în care energia hidroelectricã este preponderentã în
producþia de energie electricã este America de Sud; în toate celelalte
continente acest procentaj are valori reduse (12-26%).
Deºi în ultimii 40 de ani, producþia de energie hidroelectricã a crescut
de 4,5 ori, aportul ei a fost în continuã scãdere atât la satisfacerea
necesarului de energie electricã – de la 35,6% în 1950 la 21,7% în 1989,
cât ºi a celui de energie primarã. Aceastã situaþie poate fi consideratã un
efect conjugat al acþiunii mai multor factori, dintre care:
• în þãrile dezvoltate economic, cea mai mare parte a potenþialului
hidro este amenajat, cu excepþia cursurilor de apã mai mici
neintegral valorificate.
• intensificarea ritmului de valorificare a acestei resurse în þãrile în
curs de dezvoltare nu poate compensa diminuarea ponderii
producþiei de energie hidroelectricã a þãrilor dezvoltate economic;
• ritmul deosebit de rapid de creºtere al energeticii nucleare, în
special în þãrile dezvoltate economic – în 1989 a ajuns sã
reprezinte peste 10% din producþia mondialã de energie electricã.
În consecinþã, procentajul mic din consumul total de resurse
energetice primare asigurat prin valorificarea potenþialului hidroenergetic (în
1989 a fost 1% pentru Europa de Est, 7% pentru Europa de Vest ºi America
de Nord, sau 6% pentru toate þãrile CEE) va descreºte pânã în anul 2000,
pânã la 4% pentru þãrile CEE. Deºi ponderea energiei hidroelectrice în
producþia totalã de energie electricã este considerabil mai mare – în 1989
de 17% în þãrile CEE, 24% în Europa de Vest, 3% în Europa de Est, 12% în
URSS ºi URSS ºi 19% în America de Nord) se prevede, totuºi, o scãdere
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relativã, la orizontul anului 2000, pânã la 13% în þãrile CEE. Acest procentaj
diferã de la o þarã la alta dar tendinþa este aceeaºi.
Progresul tehnicii ºi metodelor aplicate în construcþiile hidrotehnice
poate permite valorificarea unui numãr de amplasamente, considerate
anterior prohibite din punct de vedere tehnic ºi economic: metoda de a
obþine terenuri etanºe din unele poroase, dezvoltarea metodelor ºi
instalaþiilor de lucru din subteran, transportul unor cantitãþi mari de material,
utilizarea elementelor prefabricate ºi a materialelor de construcþii moderne,
ca ºi aplicarea metodelor noi în investigaþii geologice ºi geofizice etc.
Tendinþele noi din proiectele viitoarelor amenajãri hidroenergetice ºi
de reconstrucþie a celor existente se referã la integrarea mai multor
colectoare de apã într-o singurã hidrocentralã, la utilizarea adecvatã a
reliefului ºi a caracteristicilor hidrologice a suprafeþelor de captare în cadrul
studiilor complexe de administrare ale apelor, la folosirea combinatã a
apelor, incluzând pomparea apei în scopul creºterii capacitãþii instalate etc.
În urmãtorul deceniu, avantajele obþinerii energiei electrice în
hidrocentrale ºi centrale nucleare vor accelera ritmul de valorificare a
resurselor disponibile în condiþii tehnice ºi de siguranþã din ce în ce mai
perfecþionate.

CAPITOLUL 6. SURSE DE ENERGIE
NECONVENÞIONALE
Asistãm, în ultima vreme, la un fenomen ce pare cã va revoluþiona
concepþiile diferitelor state asupra politicilor energetice: sursele noi tind sã le
înlocuiascã pe cele convenþionale care, odatã cu masiva creºtere
economicã, devin insuficiente ºi tot mai dãunãtoare mediului înconjurãtor.
În contextul internaþional actual, când problema ecologicã este pusã
din ce în ce mai des pe primul plan (mai ales în þãrile cu un grad avansat de
civilizaþie) sursele regenerabile de energie, constituie o alternativã viabilã ºi
de perspectivã. Realizarea unui asemenea obiectiv este imperios necesarã
dacã þinem seama cã emanaþiile de bioxid de carbon în atmosfera terestrã
au atins 5,4 miliarde tone/an; la o creºtere anualã de numai 1% a eficienþei
energetice a economiei mondiale, concentraþia de bioxid de carbon se va
mãri de la 348 ppm1 în 1987 la 600 ppm în 2075 fapt care ar conduce la o
catastrofã biologicã. Menþinerea creºterii temperaturii globale a atmosferei
pânã la 10C spre anul 2075 este posibilã numai în cazul în care eficienþa
energeticã va creºte cu minim 2% pe an.
Bineînþeles cã nu trebuie sã neglijãm ceilalþi factori care pot înclina
balanþa în favoarea sau în detrimentul surselor noi. Dintre aceºtia, factorul
economic este cel care, în stadiul actual, pune cele mai multe probleme
implementãrii tehnologiilor de valorificare a surselor reînnoibile de energie.
Criteriul economic este indisolubil legat de cel tehnologic iar implicaþiile
sociale întregesc domeniul larg ce trebuie investigat de cãtre cercetãtori.
Decalarea ºi aplicabilitatea surselor noi de energie diferã considerabil
de la o þarã la alta, fapt ce rezultã atât din condiþiile geografice specifice, cât
ºi din potenþialul surselor convenþionale de care acestea dispun.
Potrivit estimãrilor efectuate de specialiºti, gradul în care sursele
alternative le vor înlocui pe cele convenþionale în cadrul CEE se prezintã
astfel (tabelul 1):
Energia vântului este utilizatã în prezent pentru pomparea apei,
desalinizare, generare de electricitate. De asemenea, forþa vântului este
transformatã în cãldurã cu ajutorul convertoarelor mecanice, hidraulice sau
electrice. Utilizarea forþei vântului poate aduce importante economii de

1

ppm = pãrþi per milion.
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combustibil convenþional, mai ales în regiunile de coastã sau pe insule,
locuri care, în general, nu duc lipsã de energie eolianã.
Tabelul 1
Gradul în care masele neconvenþionale
le vor înlocui pe cele convenþionale
-%Sursa
Energie solarã
Biomasa (exclusiv lemn)
Energie geotermalã
Energia vântului
TOTAL

1985
1.0
0.5
0.6
0.2
2.3

2000
6-8
9-14
6-7
5-6
26-35

Sursa: The Prospects of Renewable Energy Sources, Pergamon Press, 1988.

Marele dezaventaj ce reprezintã o barierã în calea folosirii pe scarã
largã a grupurilor aerogeneratoare este gradul mare de variabilitate a
agentului motor-vântul. De aceea, un studiu iniþial aprofundat al condiþiilor
climatice este absolut necesar înnainte de trecerea la implementarea
instalaþiilor. Specialiºtii au ajuns la concluzia cã energia eolianã este
eficientã din punct de vedere economic numai la viteze ale vântului mai mari
de 6m/s ºi devine competitivã în comparaþie cu alte surse, la viteze de
8m/s.
Implicaþiile sociale ºi efectele ecologice diferã de la micile instalaþii
izolate la marile ferme eoliene. Astfel, centalele de putere micã (pânã la 5
KW) care satisfac nevoile de electricitate sau cãldurã ale unor familii nu
ocupã spaþii mari de teren ºi nu afecteazã negativ peisajul. De asemenea,
ele nu necesitã acþiuni sofisticate de mentenanþã dar presupun existenþa
unei posibilitãþi de stocare a energiei þinând seama de fluctuaþia forþei
vântului. Formele eoliene mari presupun instalaþii mari cu turnuri înalte, ce
ating uneori 100 de metri; ocupã suprafeþe considerabile pe care le scot din
circuitul economic agricol. De exemplu, o astfel de formã care genereazã o
energie egalã cu cea produsã de o centralã de 1.000 Mw ar acoperi un
teren de aproximativ 82 km2.

355
Totodatã, nu trebuie pierdute din vedere implicaþiile negative în plan
ecologic: zgomotul ºi vibraþiile produse de palele turbinelor eoliene, pericolul
pentru pãsãri ºi insecte generat de palele în miºcare.
În ceea ce priveºte costul puterii obþinute din energia vântului,
deocamdatã, acesta nu este competitiv cu cel rezultat din surse
convenþionale. Dar, cu toate cã, în ultimii ani a înregistrat o puternicã
scãdere, totuºi, acest fapt a îngrãdit pãtrunderea tehnologiilor de piaþã. O
excepþie în acest sens o reprezintã SUA care, datoritã condiþiilor climatice
extrem de favorabile din California, ºi-a format cea mai mare piaþã de
desfacere din lume pentru tehnologiile de conversie a energiei eoliene. În
categoria excepþiilor se înscrie ºi Danemarca, dar la o scarã mai micã.
Astfel, în aceastã þarã, pânã în anul 1985 erau deja instalate circa 1400 de
aerogeneratoare. În acest an, exportul de astfel de instalaþii a fost de circa
2000 mil. DK (coroane daneze). Se intenþioneazã obþinerea în Danemarca a
unei puteri instalate în aerogeneratoare de circa 100MW, proiect la
realizarea cãruia contribuie firma Elkraft.
Tot în 1985, guvernul SUA a alocat 29,5 mil. dolari pentru cercetare ºi
dezvoltare în acest domeniu. Investiþiile bugetare substanþiale ºi în creºtere
însoþite de condiþiile de climã favorabile au fãcut ca statul California sã
deþinã 90% din instalaþiile solare ºi eoliene din lume. La sfârºitul anului
1986, puterea instalatã în aerogeneratoare depãºea 1200 de MW. În anul
respectiv energia electricã produsã de forþa vântului era de 1 bilion KWh.
Ultimul tip de echipament produs a determinat un preþ de 1 dolar/KW,
iar costul de producþie al energiei electrice a fost de 0,07-0,08 dolari/KWh,
comparativ cu sursele convenþionale de energie.
Obiectivul de perspectivã al Comisiei pentru Energie din California
este realizarea pânã în anul 2000 a unei puteri instalate de 4000 MW, ceea
ce ar asigura cca 8% din necesarul de energie electricã al statului.
Formele eoliene s-au dezvoltat atât de rapid în California încât
industria producãtoare de aerogeneratoare face cu greu faþã cererii. Dovadã
în acest sens este recenta comandã primitã de compania japonezã
Mitsubichi Heavy Industries Ltd. pentru livrarea a 340 turbine de vânt pentru
compania SCUTHERN California Edison (SUA) turbinele de 250 KW de tip
MWT – 250 vor totaliza o putere instalatã de 85 MW. Turbinele de vânt vor
fi instalate la TEHACHPI, la 120 Km nord de Los Angeles.
Un studiu recent efectuat de Comunitatea Economicã Europeanã
aratã cã potenþialul exploatabil de energie eolianã din Europa ar putea
asigura întregul necesar de energie electricã. Cea mai mare parte din acest
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potenþial este masatã în Europa de Nord în regiunile de coastã, în zone
montane.
La rândul sãu, Germania alocã peste 6 mil. dolari anual în vederea
dezvoltãrii activitãþilor în domeniul energiei vânturilor chiar dacã aceastã
sursã regenerabilã nu contribuie cu o pondere mare la necesarul de
energie. Mici instalaþii eoliene (de 200 MW) sunt realizate astfel încât în
condiþii favorabile sã ducã la costuri reduse.
Costurile de producþie pentru curentul electric astfel obþinut au scãzut
la aproximativ 0,2 mãrci / KWh. La diminuarea acestor costuri au contribuit
ºi investiþiile de 82 mil mãrci prevãzute pânã în 1990 pentru cercetarea ºi
realizarea practicã a instalaþiilor eoliene.
Cehoslovacia dispune de un potenþial exploatabil ce variazã între 1,33
ºi 5 bilioane KWh însã valorificarea acestora este limitatã de numãrul mic
de zone în care se înregistreazã viteze ale vântului de minim 6 m/s.
Astfel de regiuni sunt situate în mare parte la altitudini de peste 600 m
faþã de nivelul mãrii iar suprafaþa lor reprezintã cca 8-10% din întregul
teritoriu al þãrii. Cu toate acestea se prevede folosirea acestor resurse,
eventual cu ajutorul unor instalaþii importate.
În Italia interesul pentru forþa vântului a crescut considerabil, interes
materializat într-o cooperare a statului cu diferite firme producãtoare. Rolul
principal în activitatea de cercetare îl deþin Comitetul Naþional Pentru
Cercetare ºi Dezvoltare în Energiile Nucleare ºi Alternative (ENEA) ºi
Departamentul Naþional al Electricitãþii (ENEL).
Programul ENEL prevede construirea firmei eoliene pilot din Sardinia
constând din 10 turbine “ENEL-FIAT” de câte 50 de KW realizarea noului
program al ENEL început în 1987, va continua pânã în 1984 ºi va cuprinde
experimente privind aerogeneratoare de micã medie ºi mare putere.
Din experienþa deja bogatã în domeniul conversiei eoliene s-a ajuns
la concluzia cã instalaþiile de putere micã ºi medie sunt valabile din punct de
vedere economic, costurile depinzând mult de vitezele vântului.
În condiþii favorabile costul de producere a curentului electric poate fi
de 0,04 dolari pe KWh ºi deci competitiv cu cel provenit din surse
convenþionale. De aceea energia electricã provenitã din forþa vântului este
apreciatã ca o alternativã promiþãtoare atât ca variantã localã, cât ºi în cazul
conectãrii la reþea.
Energia oceanelor se manifestã în douã forme: energia mecanicã
(cea a valurilor, curenþilor, mareelor) ºi energia termicã (prin gradientul de
temperaturã al oceanului) modul de funcþionare a unei instalaþii de
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valorificare a energiei termice marine poate fi urmãtorul: apa caldã de la
suprafaþa mãrilor evaporã amoniacul dintr-un schimbãtor de cãldurã, care
apoi pune în miºcare o turbinã. Apa rece adusã de la adâncimi de cca 300
m este pompatã în condensatorul turbinei pentru a condensa amoniacul.
Astfel, sistemele proiectate ºi testate pentru a utiliza energia termicã
marinã au încã randamente foarte scãzute ºi dimensiuni mari; sunt
necesare cabluri lungi pentru transportul energiei electrice iar coroziunea
salinã ºi colmatarea biologicã a circuitelor sunt impedimente care pot fi
înlãturate numai cu aportul progresului tehnic. Pânã în anul 2020 sistemul
nu e prevãzut sã contribuie la generarea de energie electricã în reþea.
Din punct de vedere economic, investiþiile mari, costurile foarte
ridicate ale cablurilor submarine, costurile de întreþinere nu sunt argumente
favorabile punerii în aplicare a proiectelor.
Ceea ce înclinã balanþa în favoarea continuãrii cercetãrilor este
potenþialul enorm de energie înmagazinatã în mãrile ºi ocenele globului.
Programele de dezvoltare a acestui tip de resurse mai precis a
energiei termice a oceanelor existã în diferite þãri ca: Olanda, Suedia, Marea
Britanie, SUA ºi Franþa.
Franþa, iniþiatoarea programului OTEC (dezvoltarea conversiei
energiei termice a oceanului), a început o experienþã în Pacific. Astfel, a fost
proiectatã o centralã pilot de 5 Mwe în Tahiti.
De asemenea, SUA au reuºit implementarea unei centrale pilot de 35
KW, urmãritã de 1 MW.
În ceea ce priveºte energia mecanicã a valurilor, condiþii de mediu
favorabile existã în Marea Britanie, Norvegia, SUA. Energia electricã
provenitã din conversia forþei valurilor poate servi la aprovizionarea unor
regiuni izolate. Cercetãri pentru punerea în practicã a acestor deziderate se
fac mai ales în Canada, Islanda, Norvegia, Suedia, Marea Britanie ºi SUA.
De exemplu, experþi din UK Naþional Engineering Laboratory (Marea
Britanie) testeazã în India viabilitatea unui proiect de utilizare a energiei
valurilor la Ennore, la nord de Madras. Sistemul realizat de cercetãtorii
britanici combinã particularitãþile portului, valurile fiind convertite într-o
coloanã oscilantã care împinge ºi pulseazã într-o camerã printr-un sistem
de conducte la o turbinã cu aer care pune în miºcare un generator.
În Norvegia douã centrale electrice pilot de 350 Kwe ºi 500 Kwe care
folosesc energia valurilor, au fost construite de firme particulare.
În urma cercetãrilor efectuate în SUA a rezultat o centralã electricã
pilot de 125 KW care utilizeazã un sistem pneumatic de conversie a
energiei valurilor.
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Cercetãri în domeniul valorificãrii energiei valurilor se desfãºoarã ºi în
India unde potenþialul estimat pe coastele Indiei e de cca 40000 MW.
Institutul indian de Tehnologie din Madras a pus la punct un proiect ce va fi
materializat la Vizhinjam, în statul Kerala. Centrala a fost proiectatã pentru o
capacitate totalã instalatã de 150 KW ºi va putea funcþiona cca 9 luni/an.
Existã, de asemenea, preocupãri pentru valorificarea energiei
mareelor. Centralele electrice profilate pe acest gen de resurse existã în
Franþa, URSS, Canada.
Marea Britanie, care pânã în anul 1985 a neglijat activitatea în acest
domeniu, a alocat 27 milioane dolari pentru un program de cercetaredezvoltare de 3 ani.
Energia mareelor este utilizatã în Franþa (240 MW), în URSS (0,4
MW) ºi Canada (20 MW).
Tehnologiile de transformare a forþei mareelor în energie electricã ºiau dovedit viabilitatea economicã dar necesitã investiþii mari ºi zone
geografice propice. Costul lor este încã mult mai mare decât al sistemelor
convenþionale.
Energia geotermalã are multiple aplicaþii printre care se numãrã
generarea de electricitate, încãlzirea apei menajere ºi a locuinþelor,
utilizarea în diferite procese industriale, în agriculturã, etc. Utilizarea
energiei geotermale este specificã fiecãrei regiuni. Astfel, în þãri ca Italia,
Turcia, Franþa, Portugalia, Grecia, URSS ºi SUA aceastã sursã este folositã
pentru producerea de energie electricã iar pentru cãldurã în diverse state
din Europa de Vest ºi de Est ºi în SUA.
În ceea ce priveºte tehnologiile, acestea trebuie sã se perfecþioneze
astfel încât echipamentele sã poatã fi folosite în rezervoare cu salinitate ºi
temperaturã ridicatã ºi în rezervoare cu entalpii scãzute sau foarte mari.
Impactul energiei geotermale asupra mediului înconjurãtor se
manifestã prin posibila apariþie a unor emisii toxice, afluenþi puternic
mineralizaþi sau prin efecte negative asupra peisajului. Energia geotermalã
nu poate fi clasatã printre sursele “curate” din punct de vedere ecologic
având în vedere cã apele termale conþin gaze dizolvate (care se resorb
când presiunea apei scade), un conþinut ridicat de sãruri ºi substanþe
radioactive.
Hidrogenul sulfurat este un gaz nociv care poate provoca îmbolnãviri.
Trebuie luate în considerare ºi posibilele infiltraþii de mercur, arseniu ºi alte
substanþe prezente în apele termale, în apele de suprafaþã.
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Dar toate aceste inconveniente pot fi eliminate cu ajutorul unor tehnici
eficiente, care afecteazã însã costurile de exploatare care sunt influenþate ºi
de efectul coroziv pe care îl au depunerile de sãruri ºi silicaþi pe instalaþiile
din uzinele electrice geotermale.
Cea mai mare parte a resurselor geotermale este concentratã în zone
din jurul Mediteranei, în regiunea de intersecþie a coastei Atlantice cu
Islanda, Rift Valley din Africa de Est ºi “Inelul de foc” ce se întinde de-a
lungul bazinului Pacificului. Aceste suprafeþe care însumeazã cca 10% din
întreaga arie a scoarþei terestre nu sunt nici pe departe singurele care au în
subsolul lor bogãþii geotermale. Izvoare termale, gheizere ºi vulcani se
întâlnesc ºi în alte zone ale globului.
Majoritatea structurilor cu surse termale sunt asociate la trei tipuri
principale de zone geologice:
a) zone cu centre vulcanice cuaternare care au ape cu temperaturile
cele mai ridicate (180-3000 C) întâlnite în URSS, SUA, Italia, Noua
Zeelandã, Islanda, Japonia;
b) zone dominate de tectonica anazoicã cu ape geotermale cu
temperaturi de 70-2500 C întâlnite în SUA, Italia, Turcia,
depresiunea panonicã;
c) zone condiþionate de elemente structurale specifice platformelor cu
ape geotermale de 60-1.000 C.
Valorificarea cãldurii geotermale a luat în ultima vreme amploare.
Contribuþia acestei surse energetice neconvenþionale la totalul capacitãþii
instalate de putere electricã produsã, de exemplu în 1986 este
semnificativã, dupã cum rezultã din tabelul de mai jos:
Puterea instalatã în centralele electrice
Þara sau zona
Mondial
Africa
America de Nord, din care:
SUA
Asia, din care:
Indonezia
Japonia
Filipine

(în mii Kw)
Autoproducãtori ºi public
TOTAL
Geotermalx
2460436
4981
58891
45xx
857491
2188
719444
1633
470292
1153
8470
30
173329
211
6462
894
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Þara sau zona
Turcia
Europa, din care:
Danemarca
Italia ºi San Marino
Iugoslavia
Oceania, din care:
Australia

Autoproducãtori ºi public
TOTAL
Geotermalx
10113
15
617363
1196
8621
80
56205
452
16132
600
42471
399
33478
250

x Restul termal, hidraulic ºi nuclear.
xx Întreaga producþie generalã este obþinutã în Kenya.
Sursa: Energy Statistics Yearbook, United Nations, New York, 1988.

La potenþialul energetic al Europei se adaugã capacitãþi instalate mici
de energie geotermalã: RFG – 300, Grecia – 3000, Ungaria-12000, Spania
5000 ºi Islanda 42000.
În pofida obstacolelor generate de legislaþia existentã, de barierele
tehnice (randamentul scãzut al generãrii de energie, riscurile de exploatare,
poluarea mediului înconjurãtor, pierderile de cãldurã în reþeaua de
transport), exploatarea resurselor geotermale a reuºit sã-ºi gãseascã un loc
important pe piaþa mondialã.
Fondurile alocate pentru activitãþile de cercetare ºi dezvoltare în
domeniul surselor geotermale au crescut în perioada 1979-1981 dupã care
au înregistrat o oarecare diminuare, ajungând în 1985. Spre exemplu, la 4-5
mil. dolari în RFG, Olanda ºi Marea Britanie.
În RFG aceste fonduri reprezentau aproximativ 13% din totalul celor
destinate cercetãrii surselor noi de energie. Specialiºtii considerã cã în
aceastã þarã valorificarea energiei geotermale nu va fi eficientã pânã în anul
2000. În acest domeniu, cercetãrile sunt concentrate în principal asupra
tehnologiei “hot dry rock” care constã în valorificarea cãldurii permanente a
straturilor geologice poroase de la mare adâncime (temperatura scoarþei
terestre creºte cu adâncimea în medie cu 250C/Km). Modalitatea prin care
cãldura este adusã la suprafaþã este presarea unui lichid (apã) printr-un
orificiu, la adâncimi de peste 1.000 m, unde printr-un sistem de fisurare
artificial este în continuare condusã spre zonele unde preia cãldura ºi apa
se întoarce printr-un alt orificiu la suprafaþã, fie sub formã de apã caldã fie
sub formã de vapori.
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În prezent apele geotermale se folosesc pentru încãlzirea locuinþelor,
a piscinelor, în agriculturã, numai în RFG acoperind un necesar anual de
energie de peste 15 Gh.
În Franþa, resursele geotermale de joase temperaturi se întind pe
douã treimi din subsolul þãrii. Circa 9000 de locuinþe franceze foloseau în
1981 aceastã formã de energie, în 1986-200000 iar în 1990 numãrul
acestora va creºte la 500000.
În ceea ce priveºte sursele cu temperaturi ridicate, numai centrala
Bouillante (Guadeloupe) are o capacitate instalatã de 4,5 Mw.
Iugoslavia beneficiazã de un subsol foarte bogat în egergie
geotermalã însã acest potenþial nu este valorificat decât în micã mãsurã,
mai ales pentru încãlzirea serelor.
De exemplu, în sezonul 1985/1986, 78,2 ha de sere au fost încãlzite
cu energie geotermalã, folosindu-se 200000 MWh ceea ce a echivalat cu
aproximativ 15000 tone de combustibil lichid.
Fluxul de cãldurã de la suprafaþa pãmântului, în Iugoslavia
înregistreazã valori mai mari decât valoarea medie europeanã. În timp ce
valoarea medie este de 60 mW/m2, în Iugoslavia aceasta este de 80-100
mW/m2.
Potenþialul geotermal al Cehoslovaciei va permite acestei þãri sã
obþinã aproximativ 580 MW. În prezent apele termale sunt folosite mai ales
în agriculturã. Un proiect de viitor este utilizarea cãldurii termale la
încãlzirea locuinþelor din oraºul Galanta ºi asigurarea lor cu un debit de 70
l/s ºi o temperaturã de 700C.
Evoluþia utilizãrii energiei geotermale în Cehoslovacia este anticipatã
de specialiºti în modul urmãtor:
Utilizarea energiei geotermale
Producþia de energie geotermalã (în Tj),
din care pentru:
- apa caldã
- încãlzire

1985
170

1990
260

2000
1060

100
70

160
100

560
500

Sursa: The Prospects of Renewable Energy Sources; Economic bulletin for Europe;
United Nations, 1988.

Þara cea mai bogatã în resurse geotermale rãmâne Islanda, þarã în
care nevoile de apã caldã ºi cãldurã a peste 75% din totalul populaþiei sunt
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asigurate pe aceastã cale. Numai la Reykjavik, cele douã pânze aflate în
subsolul oraºului ºi una la numai 15 km depãrtare, alimenteazã aproape
toatã populaþia cu energie termicã.
Pe plan mondial, capacitatea centralelor geotermale era la nivelul
anului 1984 de 502 Mw, cu 216 Mw în construcþie. În anul 2000 vor fi în
funcþiune, dupã estimãrile specialiºtilor, 25 GW.
Energia solarã
Dintotdeauna soarele a constituit o sursã inepuizabilã de energie ºi
de aceea este firesc ca în condiþiile accentuãrii penuriei energetice, atenþia
oamenilor sã se îndrepte cãtre o asemenea sursã.
Cercetãrile intense s-au concretizat în tehnologii de conversie a
fluxului de radiaþie incident în electricitate sau cãldurã.
Centralele termoelectrice solare funcþioneazã asemãnãtor cu cele
convenþionale. Dupã modul de captare ºi concentrare a energiei solare
existã trei tipuri de centrale;
− cu concentrare ºi turn la care radiaþia solarã captatã de pe o
suprafaþã mare este concentratã într-un punct (receptor solar)
unde se transformã în energie termicã.
− cu captatoare distribuite, în care radiaþia este concentratã în
focarul fiecãrui captator ºi transformatã în cãldurã.
− combinate cu captatoare distribuite ºi concentrare punctiformã.
Dintre centralele termoelectrice solare prezentate, cele care pot
interveni cu o cotã semnificativã în balanþele energetice sunt cele cu grad
ridicat de concentrare a radiaþiei incidente. Dintre acestea, cele cu câmp de
heliostate ºi turn prezintã un interes mai mare.
Dintre centralele cu captatoare distribuite le putem menþiona pe cele
cu suprafaþã absorbantã cilindroparabolicã.
Existã pe plan mondial realizãri încurajatoare în domeniul valorificãrii
energiei soarelui în uzinele termoelectrice. Iatã în continuare câteva
exemple.
Tehnologiile mai sus menþionate asigurau SUA, cu un procent de 1%
din totalul alimentãrii cu energie primarã, estimându-se cã ar mai putea dura
încã aproximativ 70 de ani pentru ca aceastã sursã alternativã de energie
sã constituie o jumãtate din volumul consumului de energie primarã.
În prezent, numai în California existã centrale termoelectrice solare
care dau mai mult de 120 MW.
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Solar One din sudul Californiei, centralã cu un câmp de 1800
heliostate ºi un turn cu o înãlþime de 30 de etaje, cu o capacitate de 10 MW,
a constituit o reuºitã tehnicã dar din punct de vedere economic, 14000
dolari per KW reprezintã un preþ prea ridicat chiar ºi pentru SUA.
Cu toate acestea, încercãrile continuã cu Solar 100 care va costa 550
milioane dolari faþã de numai 140 mil. cât a costat Solar One noua centralã
fiind proiectatã la 100 MW. Tentativa a fost însã opritã din cauza greutãþilor
financiare întâmpinate.
Realizãri în domeniul receptoarelor solare centrale au înregistrat ºi
alte þãri: URSS (5 MW – Mîsovoie), Franþa (2 MW-Themis), Japonia (1 MW
– Sunshine), Italia (Eurelios – 1 MW).
URSS are în plan construirea unui astfel de receptor cu capacitatea
de 300 MW, iar cercetãtorii din Israel proiecteazã o instalaþie de 3 MW.
Celulele solare fotovoltaice transformã lumina soarelui în electricitate.
Instalaþiile fotovoltaice se utilizeazã în general pentru alimentarea
consumatorilor izolaþi sau cuplaþi la o reþea electricã localã, dar ºi în cadrul
unor centrale electrice fotovoltaice racordate la sistemul energetic.
Prima uzinã electricã fotovoltaicã a fost construitã în California de
“Arco Solar, INC” ºi are capacitatea de 1 MW iar “Sacramento Municipal
Utility District” a început lucrãrile de construcþie ale unei centrale de 100
MW ce va intra în funcþiune în 1990. Tot în California, unde existã condiþii
climaterice foarte favorabile, sunt puse în funcþiune câteva instalaþii
fotovoltaice, ce însumeazã 10 MW.
Recent a fost semnat un acord pentru construirea unei uzine de 50
MW în deºertul Californian. Centrala va ocupa cca 20 km la 96 km nord de
Los Angeles ºi va fi datã în folosinþã pânã în anul 1992.
În RFG sunt utilizate sau planificate a se utiliza sisteme de celule
fotovoltaice cu capacitãþi variind între 1 ºi 10 MW. “AEG Telefunken”
lucreazã la instalarea unei centrale de 300 KW pe insula Pellwomo.
Cu toate eforturile fãcute pentru implementarea celulelor solare nu se
prevãd contribuþii esenþiale ale acestui gen de instalaþie la alimentarea cu
energie primarã.
De abia în anul 2030 se estimeazã cã vor exista 4500 de centrale de
câte 1 MW fiecare.
Au fost construite ºi în Italia centrale fotovoltaice cum sunt: Zambelli
(Verona) în funcþiune din 1984 cu o putere de 70 KW, Giglio Island
(Grosaeta) de 45 KW ºi Delphos (Foggia) de 1,2 MW.
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Producãtorii japonezi de celule solare apreciazã cã existã un potenþial
mai mare de piaþã pentru produse care folosesc energia solarã, precum
calculatoarele, radiocasetofoanele mici ºi sistemele care produc energie
electricã fotovoltaicã necesarã zonelor izolate. De aceea, cele mai multe
companii vând mai multe celule solare în alte þãri comparativ cu piaþa
internã. Totuºi, Japonia a pus în 1982 în funcþiune o centralã electricã
solarã de 200 KW, având ºi alte proiecte de viitor.
Eleºteele solare sunt lacuri a cãror salinitate ridicatã duce la o
stratificare în funcþie de densitate.
Straturile din adânc au temperaturi din ce în ce mai mari, apa putând
fi extrasã ºi folositã pentru încãlzire sau chiar pentru producerea de energie
electricã. Eleºteele solare pot fi considerate ca adevãrate acumulatoare de
cãldurã ce pot furniza energie în orice condiþii climaterice.
În SUA existã mai mult de zece eleºtee solare un exemplu fiind cel de
la Miamisbeng, statul Ohio, care asigurã încãlzirea unui bazin de înot ºi a
unui club de agrement.
Eleºteul solar Bet ha Arova din Israel are o capacitate instalatã de
5000 KW.
Cercetãrile în domeniul conversiei energiei solare continuã ºi
rezultatele nu întârzie sã aparã.
Un nou tip de receptor pentru captarea energiei solare a fost proiectat
de specialiºti din RFG, Spania, Elveþia, SUA. Acest receptor tip camerã de
combustie a fost implementat la centrala solarã de la Almeria, Spania
meridionalã. Obiectivul noii construcþii este de a realiza economii de energie
în timpul exploatãrii. Prototipul noului receptor a fost conceput pentru 200
KW.
Specialiºtii de la Centrul de cercetãri Lavera, subordonat Societãþii
Franceze a petrolului au pus la punct captatorul solar Lavera A211, care
foloseºte o cãptuºealã de cãrbune de lemn ce prezintã avantaje ca: este
material negru, poros, granulat, uºor ºi ieftin.
Faþã de captatorii clasici care dau un randament de 10%, acestea au
un randament de 30%.
Captatorul a fost experimentat într-o instalaþie prototip la Besançon ºi
a hotãrât fabricarea în serie.
Trecând la implicaþiile ecologice, se poate spune cã tehnologiile de
conversie a energiei soarelui sunt “curate” singurul inconvenient este legat
de suprafeþele mari de teren pe care le ocupã. De exemplu, pentru a
construi o centralã termoelectricã solarã cu o putere instalatã de 10 MW,
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sunt necesari 100.000 m2 de oglinzi care acoperã un teren de 10 ha. Soluþia
este concentrarea radiaþiei solare incidente, concentrare care poate duce la
fluxuri de energie de sute de KW/m2 fapt ce reprezintã totuºi un pericol
pentru pãsãri ºi insecte.
Deºi costul energiei generatã pe bazã de celule fotovoltaice variazã
între 0,50 dolar/KWh ºi 0,80 dolar/KWh (în Europa chiar mai mult) totuºi se
preconizeazã o producþie mondialã anualã ce va depãºi probabil 200 MW în
1990 ºi 1.000 MW în 2000.
Puterea instalatã totalã a instalaþiilor solare va atinge la sfârºitul
secolului 5000-10.000 MW.
Concluzia ce se impune este cã utilizarea pe scarã largã a surselor
neconvenþionale va contribui în primul rând la o substanþialã economie de
combustibil convenþional, la satisfacerea într-o mãsurã sporitã a nevoilor de
energie electricã ºi termicã pe plan local, la creºterea gradului de civilizaþie,
va stimula iniþiativa particularã iar din punct de vedere ecologic va ajuta la
depoluarea mediului înconjurãtor.

CAPITOLUL 7. RESURSELE ENERGETICE
REFOLOSIBILE
Problema energiei a redevenit în prezent una din cele mai acute
“probleme globale” cu care se confruntã societatea actualã. Aceasta
datoritã creºterii vertiginoase a consumurilor energetice sub diferite forme,
ceea ce a fãcut tot mai dificilã asigurarea surselor de energie primarã.
Creºterea consumurilor, în actuala conjuncturã politicã mondialã, în
care preþul petrolului, ca principalã sursã de energie, este în continuã
ascensiune, impune atât acordarea unei atenþii deosebite tehnologiilor
moderne cu un scãzut consum energetic, cât ºi adoptarea de mãsuri
eficiente pentru recuperarea cât mai avantajoasã ºi în condiþii economice de
eficientã maximã a resurselor energetice secundare.
Bilanþurile energetice de CEE aratã cã 32-48% din energia primarã
consumatã anual se regãseºte în produse ºi servicii, restul de 52-68%
reprezintã pierderi de energie.
Acest lucru se poate observa ºi din tabelul 1, ce încearcã sã prezinte
randamentul mediu de utilizare a resurselor de energie în regiunile CEE,
situaþie actualã ºi de perspectivã. Astfel, randamentul mediu net actual de
utilizare, pe plan european, a formelor de energie primarã în industrie nu
depãºeºte 50% în anumite ramuri, iar pentru industria materialelor de
construcþie, industria lemnului, celulozei ºi hârtiei, industria sticlei ºi
porþelanului, randamentul de utilizare a energiei nu depãºeºte 30-35%.
Cei mai mari consumatori de energie primarã în industrie sunt în
metalurgie, industria chimicã ºi a materialelor de construcþie.
Trebuie avut în vedere cã în cadrul acestor sectoare apar ºi cei mai
mari furnizori potenþiali de resurse energetice refolosibile sub formã de apã
caldã, gaze de ardere la temperaturi ridicate ºi diferite alte produse rezultate
din procesele de fabricaþie ce deþin potenþial energetic.
Þinând cont de gradul de dezvoltare a fiecãrei þãri, mai ales privind
prin prisma modernizãrii ºi gradului de tehnologizare a ramurilor industriale,
randamenteletehnologice ºi consumul specific de energie diferã în funcþie
de urmãtorii factori:
− structura economicã a fiecãrei þãri;
− tehnologiile utilizate în diferite ramuri;
− numãrul procedeelor de transformare;

367
− nivelul tehnic ºi starea de uzurã a instalaþiilor consumatoare de
energie;
− formele de energie primarã utilizate;
− materiile prime consumate.
Tabelul 1
Randamentul mediu de utilizare a resurselor de energie
în regiunile CEE, situaþie actualã ºi de perspectivã
Fluxul tehnologic al
energiei

Randamentul atins
Nivel

1. Extracþie

46

2. Valorificare ºi
78
transformare
3. Transport, distribu- 98
þie, stocare
4. Utilizare
20-25
a) sector transport
b) Industrie
55
I. Siderurgie
II. Industrie chimicã
50-70
III. Industria
30
aluminiului
IV. Alte industrii
40-45
c) Agriculturã
30
d) Consum casnic

45

Randamentul posibil de
atins pânã în anul 2000
Principalele cauze de
Nivel
Nivel Variaþie în
reducere a
posibil maxim procente de
randamentului
de atins posibil
la/la
Petrol: tehnica de
58
71
+28 +54
extracþie cãrbune:
exploatare
Metode clasice de
70
76
-10
-3
producþie a energiei
Pierderi la transport ºi la
96
98
-2
-0
transformare
Randamentul slab al mo25
30
+20 +30
toarelor cu ardere internã
Gaze reziduale ºi cãldurã
65
65
20
+20
disipatã
Pierderi
55-75 60-80 +10 +20
Pierderi în procesul
35
35-40 +15 +25
tehnologic
Pierderi tehnologice
45-50 55-60 +10 +30
Motoare cu combustie
33
36
+10 +20
internã
Disiparea cãldurii,
50-55 60-65 +15 +40
randamente

Sursa: La Commission économique pour l’Europe et les economies d’énergie, Situation
presente et perspectives, ONU, New York.

Situaþia energeticã realã existentã atât pe plan mondial cât ºi în þara
noastrã oferã mari posibilitãþi de ameliorare a randamentelor instalaþiilor
industriale ºi recuperarea unei însemnate cantitãþi de energie mecanicã ºi
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termicã disipatã în mediu înconjurãtor fapt ce ar conduce la economisirea
unei mari cantitãþi de combustibili primari în special hidrocarburi.
Energia ºi cãldura eliminatã în mediul înconjurãtor care se pierde în
gaze, lichide ºi materii combustibile reprezintã “energie secundarã” deci,
resursele energetice secundare (termice combustibile ºi alte resurse).
Din cele trei grupe, resursele energetice secundare termice sunt cele
mai importante.Clasificarea acestora poate fi fãcutã în funcþie de grupele de
temperaturã sau tipurile de transformãri de cãldurã.
Pe plan mondial nu se regãsesc concepþii comune pentru reciclarea
resurselor secundare. Diferenþa de abordare a acestei probleme diferã în
funcþie de structura industriei unei þãri, posibilitãþile de acoperire a
necesitãþilor energetice ºi gradul de modernizare a industriei. Dificultatea de
a conceptualiza resursele energetice secundare afecteazã ºi înregistrarea
lor statisticã, deci, ºi analizarea lor. Dacã este un fapt obiºnuit pentru
întreprinderire energofage sã-ºi controleze consumurile lor energetice,
pentru întreaga producþie ºi pentru toate tehnologiile, în schimb la nivelul
balanþei energetice naþionale secundare, deoarece:
− resursele energetice secundare reciclate în sistemele tehnologice
sub nivel stabilit anterior, care este de obicei cel mai mic nivel
pentru care statisticile naþionale ºi internaþionale se înregistreazã
(utilizarea primarã a resurselor energetice secundare) nu se
înregistreazã explicit;
− resursele energetice secundare reciclate în alt sistem (utilizarea
secundarã a resurselor energetice secundare) nu sunt complet
înregistrate în statistici;
− resursele energetice secundare evacuate nu sunt raportate în
totalitate, chiar dacã economic ºi tehnic ele se constituie ca o
resursã.
Aceste dificultãþi implicã faptul cã, atât totalul resurselor energetice,
cât ºi gradul lor de utilizare sau de evacuare nu sunt bine cunoscute la nivel
naþional ºi internaþional. Asta înseamnã cã specialiºtii ºi factorii de decizie
sunt lipsiþi de o bazã statisticã pentru analiza chiar ºi a unei resurse
energetice care a reuºit sã recupereze 6-19% din stocul de energie primarã
pentru industrie. Datele statistice aratã cã 20-40% din resursele energetice
secundare potenþiale sunt nerecuperate. Se cunoaºte cã potenþialul
recuperator este de peste 20% pentru resursele de temperaturã medie ºi
ridicatã ºi de pânã în 50% pentru cele de joasã temperaturã.

369
Oricât de aproximativ pot fi privite aceste estimãri, se constatã cã
resursele energetice secundare sunt suficient de importante pentru a deveni
un subiect al unei investigaþii statistice atente care sã conducã integrarea
lor în sistemele naþionale ºi internaþionale de evidenþã statisticã a energiei,
cât ºi în balanþele energetice.
O analizã a stadiului actual al fluxului de energie în industrie este
necesarã pentru a putea lua deciziile optime relativ la utilizarea resurselor
energetice secundare.
În ramurile energointensive ale industriei ca ºi în alte ramuri
economice primare se încearcã utilizarea cât mai raþionalã a energiei. Nu
este însã de ajuns sã comparãm cantitatea totalã de energie primarã sau
finalã necesitatã de un anume proces ºi costul implicat de fiecare. Întregul
sistem productiv va fi subiectul, ca entitate, pentru o analizã economicã a
costului ºi beneficiului.
În aceastã activitate, criterii precum utilizarea judicioasã a materiilor
prime ºi a energiei, reducerea efectelor ecologice devastatoare,
îmbunãtãþirea calitãþii producþiei ºi a proceselor vor fi cele de luat în
considerare.
Atenþia principalã va fi îndreptatã spre sectoare industriale care au cel
mai mare consum final energetic ºi cel mai mare potenþial de resurse
energetice secundare.
Limitele utilizãrii energiei pierdute sunt determinate, pe de o parte, de
nivelul temperaturii ºi de tipul cãldurii degajate în mediul înconjurãtor, pe de
altã parte. Unul din punctele de pornire pentru utilizarea raþionalã a acestor
pierderi este cã ele trebuie sã fie în legãturã cu una sau mai multe din
problemele în discuþie. Cu cât temperatura este mai ridicatã, cu atât mai
mici vor fi problemele tehnice ºi costurile în ceea ce priveºte recuperarea
cãldurii. Un alt punct de plecare îl constituie coincidenþa între perioada
producþiei de cãldurã pierdutã în mediul înconjurãtor ºi cererea pentru
cãldurã. Coincidenþa aceasta este foarte rarã, ea constituind un caz ideal,
apãrând necesare folosirea acumulatoarelor de cãldurã pentru a suplini
defazajul între cerere ºi ofertã. În sfârºit, complexitatea problemei
recuperãrii cãldurii, din punctul de vedere al tehnicienilor ºi experþilor, este
responsabilã pentru faptul cã astfel de procese tehnologice sunt puse în
imposibilitatea de a funcþiona. Analiza intersectorialã pune în evidenþã cã
metode strict specifice sunt, în mod curent, utilizate în evaluarea investiþiilor
în recuperarea cãldurii pierdute în sectoare de activitate ºi þãri diferite, deºi
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câteva norme internaþionale de standardizare sunt strict necesare pentru a
avea date comparabile.
Pe lângã informaþiile date de guverne, la diferite reuniuni
internaþionale ºi prin îndrumare ale consumatorilor industriali referitoare la
tehnicile de economisire a energiei apar ºi câteva politici noi de utilizare a
reþelelor energetice pentru a verifica sau a proiecta hãrþi cu pierderile de
cãldurã.
Oricum, aceste politici întâmpinã obstacole rezultând din creºteri
economice încetinite, reþele de distribuþie învechite, rate înalte ale profitului
ºi criterii de evaluare neadecvate.
Aceste obstacole pot fi însã depãºite prin eforturi continue, conjugate
de a arãta potenþialul real ºi avantajele recuperãrii resurselor energetice
secundare. Avantajele ce vor proveni din schimbul internaþional de informaþii
ºi experienþa acumulatã se vor concretiza în adaptarea tehnologiilor,
clasificãrilor, metodelor de evaluare a lor ºi statistica resurselor energetice
secundare.
Recuperarea resurselor energetice secundare constituie o importantã
opþiune de politicã energeticã, atât în termeni cantitativi, cât ºi calitativi, ca
un factor de creºtere a economiei de energie primarã ºi a eficienþei,
substituþia petrolului ºi reducerea implicaþiilor ecologice pe care le
presupune utilizarea energiei.
Atâta timp cât noþiunea de resurse energetice secundare ºi, prin
urmare, conceptualizarea acestei utilizãri diferã de la o þarã la alta, o
înþelegere internaþionalã asupra terminologiei ºi a clasificãrilor este posibilã
ºi de dorit.
Existã pe plan mondial foarte multe tehnologii ºi soluþii tehnice pentru
recuperarea resurselor energetice secundare, dar aplicarea lor trebuie sã
respecte o strategie universal valabilã ºi sã fie în deplin acord cu dorinþele
fiecãrei pãrþi.
Intensificarea conºtientizãrii, educãrii, pregãtirii ºi îmbunãtãþirii
interacþiunilor dintre inginerii din industrie ºi specialiºtii energeticieni este
consideratã operaþionalã în fiecare moment pentru a înregistra o aplicare
rapidã ºi completã a tehnologiilor de recuperare a resurselor energetice
secundare.
De asemenea, prognozele recente înregistrate în recuperarea
resurselor energetice secundare încurajeazã în continuare ºi sugereazã
implementarea unui potenþial chiar ºi mai mare, astfel încât planurile pe
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termen scurt sã nu deregleze planurile sau strategiile generale de
dezvoltare.
Perspectivele pe care le semnificã recuperarea resurselor energetice
secundare justificã un efort sporit naþional ºi internaþional pentru ca toate
acestea sã devinã realitate.
Dacã potenþialul de recuperat, pentru viitor, a fost identificat, se
profileazã însã ºi unele limite cum ar fi:
− incertitudinea viitorului preþ al energiei primare;
− concentrarea investiþiilor pentru deschiderea acestora, insuficienþa
capitalului ºi rata înaltã a profitului în unele þãri;
− necorelãri între cererea ºi oferta de resurse energetice secundare;
− bariere instituþionale între producãtorii ºi consumatorii de resurse
energetice secundare cum ar fi structura tarifelor;
− timpul foarte mare pentru a realiza inovãri tehnologice în domeniu.
Legat de modalitãþile de conlucrare pe plan internaþional, guvernele
tuturor þãrilor interesate vor acorda aceeaºi importanþã rolului pe care îl
joacã resursele energetice secundare ºi vor continua sã reducã consumul
de energie primarã, substituþia petrolului ºi reechilibrarea balanþelor de plãþi,
de asemenea, completa implementare a potenþialului de resurse energetice
secundare.
Apare ca imperios necesarã constituirea unui grup de experþi, care va
trebui sã definitiveze o terminologie ºi o clasificare internaþionalã a
resurselor energetice secundare, sã identifice ºi sã facã schimb de
experienþã în domeniul recuperãrii lor, de asistenþã ºi dezvoltare a cercetãrii
ºi a programelor de dezvoltare în domeniul acestora, de a coopera în
domeniul recuperãrii resurselor energetice secundare.
În acelaºi timp supravegherea politicilor naþionale ºi internaþionale în
domeniul resurselor energetice secundare poate crea avantajul recuperãrii
globale a energiei pierdute în mediul înconjurãtor ºi poate conduce la o
amplã reevaluare energeticã.

CAPITOLUL 8. PERSPECTIVELE
ENERGETICII MONDIALE
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 ºi 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.
Astfel, în perioada 1960-1973 consumul mondial de energie (comercialã) a
crescut cu un ritm mediu anual de 5,1% iar cel al PIB cu 5,8%. Dupã anii
’70, preþurile resurselor energetice primare au cunoscut o evoluþie rapidã
datoritã creºterii vertiginoase a preþului petrolului în anii 1973-1974 ºi apoi,
din nou în anii 1977-1981, ceea ce a produs particularitãþi pe piaþa energiei
primare.
Creºterea preþurilor energiei a antrenat reevaluarea cererii favorizând
totodatã luarea mãsurilor 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%. Pe grupe de þãri
raportul între evoluþia consumului de energie ºi cea a creºterii economice se
prezintã diferit (tabelul 1).
În aceste condiþii, majoritatea scenariilor elaborate privind perspective
energeticii mondiale se referã la evoluþiile consumului ºi producþiei de
energie ca ºi la cel al preþurilor resurselor energetice primare, în special al
petrolului.
Tabelul 1
Evoluþia creºterii economice ºi a consumului de energie,
în perioada 1970-1986
Regiuni
Ritmul mediu anual de creºtere a:
Coeficientul
PIB
Consumului de energie energetic col.2/col.1
Þãri dezvoltate cu
economie de piaþã
2,9
0,9
0,31
Europa orientalã
4,5
3,3
0,73
Total mondial
3,4
2,4
0,71
Sursa: Perspectives socioéconomiques mondiales jusqu’en l’an 2000, Nations Unies,
New York, 1990, p.99.
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Tendinþe ale consumului de energie primarã
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 alþã parte, de mãsurile ce se vor lua pentru
creºterea randamentului energetic ºi pentru conservarea energiei.
În acest sens prezentãm în continuare câteva scenarii privind
evaluarea consumului mondial de energie, elaborate de diferite instituþii ºi
organizaþii internaþionale, specialiºti O.N.U. ºi de Comisia Mondialã de
Energie.
1. Comisia Mondialã de Energie considerã cã asigurarea în viitor a
economiei mondiale cu energie nu se poate face decâtpe calea “consumului
minim energetic”ºi prin sporirea cercetãrilor în domeniul recuperãrii energiei.
Bazat pe o lucrare elaboratã în anul 1985, scenariul energetic al
Comisiei Mondiale de Energie este în evident dezacord cu concluziile
studiilor privind cererea ºi oferta energeticã pentru urmãtorii 20-25 ani
(tabelul 2) fãcute de Conferinþa Mondialã a Energeticii (WEC), Agenþia
Internaþionalã de Energeticã (IEA), Organizaþia pentru Dezvoltare ºi
Cooperare Economicã (OECD), Comisia pentru Comunitatea Europeanã
(CEE) ºi Institutul Internaþional pentru Analiza Sistemelor Aplicate (IIASA).
Acestea 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.
Totodatã, creºterea cereriide energie electricã va devansa pe cea a
cererii de energie primarã, ceea ce reflectã rolul electricitãþii în consumarea
energiei primare prin intermediul sporirii eficienþei consumului final.
Este, de asemenea, de reliefat ºi faptul cã rezultatele studiului amintit
mai sus depind în foarte mare mãsurã de trecerea la electricitate ca formã a
consumului final de energie. Scenariul pentru anul 2020 indicã o creºtere a
producþiei totale de energie electricã cu peste 90% faþã de nivelul anului
1980, sub nivelul celei prevãzute de prognoza IIASA. Totodatã în acest
studiu se considerã cã producþia de energie termoelectricã va fi cu 50% mai
mare decât cea realizatã în 1967, iar producþia de energie solarã ºi eolianã,
din biomasã ºi combustibili fosili va fi puþin mai mare decât energia
atomoelectricã prevãzutã pentru 2020.
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Tabelul 2
Prognoza cererii de energie
Cererea mondialã de energie
primarã (106 tep):
IEA/OECD (1982)

1980

1990

6900

82008750
8000
9400
-

1050012100
10800
9900
11100 13300
-

23202840
2270
3500
-

-

-

1100
1950
2220

14101620
-

-

5500
4400

8100
8150

11000
-

16200
-

17500
-

15600

CEE (1986)
7270
IIASA (1985)
68000
WEC (1986)
7700
Goldemburg º.a.
7800
Þãri în curs de dezvoltare - cererea
de energie primarã (104 tep):
IEA/OECD (1982)
950
CEE (1986)
WEC (1986)
Goldemburg, s.a.
Cererea mondialã de energie
electricã (TWh)
IIASA (1985)
Goldemburg º.a.

2000

2010

2000

15500
8400

x Ipoteza “plauzibilã” din cele 3 considerate de Comitetul de Studii ºi Conservare al
WEC.
Sursa: The International Atomic Energy Agency’s Contribution to substainable
development, May 1989.

În acelaºi timp, în studiu se considerã cã va fi posibilã o reducere la
jumãtate a consumului final de energie pe locuitor în þãrile industrializate, în
timp ce o creºtere cu 10% este posibilã pentru þãrile în curs de dezvoltare,
ceea ce va duce la sporirea cererii de energie electricã pânã în anul 2010.
2. Într-un alt studiu ONU elaborat în anul 1990 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
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Sistemele de Analizã de Înalt Nivel (2,15%) ºi Conferinþa Mondialã de
Energie din 1986 (1,7%).
Consumul energetic în þãrile dezvoltate cu economie de piaþã va
creºte (tabelul 3) cu un ritm mediu anual de 1,6%, iar cel al PIB cu 3,1%,
ceea ce va determina o reducere a coeficientului energetic de la 0,6 în 1987
la 0,52 în 2000.
Tabelul 3
Perspectivele creºterii de energie comercialã pânã în anul 2000
Regiunea
Þãri dezvoltate cu
economie de piaþã
Europa Orientalã
Total mondial

1987

1990

- mil.t. echiv. petrol 1995
2000

3362
1737
6757

3526
1864
7309

3817
2097
8364

4133
2358
9617

Sursa: Secrétariat de l’ONU, Département des affaires, économiques et socials
internationales, a partir de l’Annuaire des statistique de l’énergie, New York,
1987.

În Europa Orientalã ºi în URSS, o creºtere cu 1% a PNN (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 3,4%.
Un loc aparte în energetica þãrilor din Europa Orientalã îl va deþine
energia nuclearoelectricã, apreciindu-se cã aceasta reprezintã în medie
12% din totalul producþiei ºi consumului total de energie primarã în anul
2000.
3. Într-un studiu ONU elaborat în anul 1988 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 a unei scãderi a elasticitãþii energiei cu
0,6%.
Evoluþia consumului de energie pentru utilizãri finale (tabelul 4) relevã
faptul cã dinamica preþurilor ºi politicilor guvernamentale din trecut vor
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modifica considerabil profilul consumului energetic în þãrile dezvoltate cu
economie de piaþã pânã în anul 2000. Creºterea pãrþii sectorului industrial
de transformare reflectã, în principal, o creºtere a ponderii energiei primare
utilizate pentru producþia de electricitate, (de la 30% în 1987 la 32% în anul
2000). În consumul final de energie, ponderea industriei va creºte uºor în
comparaþie cu cea din sectorul de transport, casnic, comerþ ºi agriculturã.
Tabelul 4
Repartizarea consumului de energie primarã în þãrile
dezvoltate cu economie de piaþã, pe utilizãri finale

Transformarea energieib
Consumul final
- Industrie
- Transporturi
- Casnic, comerþ ºi agriculturã
- Utilizãri neenergetice
Total necesar de energie primarã

1986
mil. unit.a

%

22,5
50,7
17,4
15,0
16,8
1,5
72,2

30,5
69,5
23,9
20,6
23,0
2,0
100,0

2000
Scenariul A
Scenariul B
mil. unit.a % mil. unit.a %
28
32
29
32
60
68
61
68
22
25
23
26
17
19
17
19
19
22
19
21
2
2
2
2
88,0
100,0
90,0
100,0

Notã: a) Unitate corespunzãtoare unui baril pe zi echivalent petrol.
b) Pierderi ale conservãrii energiei, utilizãri interne pentru industria energiei ºi
pierderi în distribuþie.
c) Cifrele luate în calcul, prin simpla însumare nu sunt întotdeauna egale cu totalul
indicat.
Sursa: Secrétariat de l’ONU, Departement des affaires, économiques et sociales
internationales, a partir de l’Annuire des statistique de l’énergie, New York 1987.

Potrivit scenariului A, marcat de continuarea creºterii consumului
energetic ºi a preþului energiei ca ºi de mãsuri de economisire a acesteia,
elasticitatea energiei în þãrile importatoare de petrol va creºte în medie cu
1,00 în cursul deceniului 1991-2000.
Structura consumului de energie în þãrile în curs de dezvoltare
(tabelul 5) va fi diferitã de cea realizatã în 1986. Astfel, în consumul final
sectorul casnic, comerþul ºi agricultura vor avea o pondere redusã datoritã
creºterii foarte rapidã a ponderii industriei ºi transporturilor.
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În þãrile cu economie planificatã creºterea cu 1% a produsului net
reclamã o creºtere a consumului energetic ºi a aportului acestuia la sporirea
PNN/ în jur de 77%. Potrivit scenariul A care prevede o ameliorare normalã
a randamentului energetic, coeficientul de elasticitate a energiei poate
ajunge la 0,07 în perioada 1987-2000. Fiind dat procentul de creºtere a
produsului naþional net s-a presupus în scenariul de bazã cã o asemenea
elasticitate antreneazã o creºtere anualã în jur de 2,45% a consumului de
energie (tabelul 6), ponderea mare în consumul final deþinând-o energia
destinatã industriei.
Tabelul 5
Repartizarea consumului de energie primarã
în þãrile dezvoltate, pe utilizãri finale
1986
mil. unit. %
Transformarea energiei
Consumul final
- Industrie
- Transporturi
- Casnic, comerþ ºi agriculturã
- Utilizãri neenergetice
Total necesar de energie
primarã

17,8
28,0
8,7
5,3
12,5
1,5

38,9
61,1
19,0
11,6
27,2
3,3

45,8

100

2000
Scenariu A
Scenariu B
mil. unit. % mil. unit. %
32
40
30
37
47
60
52
63
16
20
19
23
10
13
11
13
19
24
20
25
2
3
2
2
79

100

82

100

Sursa: Secrétariat de l’ONU, Departement des affaires, économiques et sociales
internationales, a partir de l’Annuire des statistique de l’énergie, New York 1987.

Tabelul 6
Repartizarea necesarului de energie primarã în þãrile cu economie
planificatã, pe utilizãri finale, în mil. unit. ºi în %
1986
mil. unit. %
Transformarea energiei
Consumul final

14,2
26,3

2000
Scenariu A
Scenariu B
mil. unit. % mil. unit. %
15,5
21
37
21
36
65,0
36
63
37
64
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1986
mil. unit. %
- Industrie
- Transporturi
- Casnic, comerþ ºi agriculturã
- Utilizãri neenergetice
Total necesar de energie
primarã

13,6
3,0
8,4
1,3
40,5

33,6
7,4
20,8
3,2
100,0

2000
Scenariu A
Scenariu B
mil. unit. % mil. unit. %
17
30
17
29
6
11
7
12
12
21
12
21
1
1
1
2
57
100
58
100

Sursa: Secrétariat de l’ONU, Departement des affaires, économiques et sociales
internationales, a partir de l’Annuire des statistique de l’énergie, New York 1987.

Se relevã astfel ponderea mare în consumul final a energiei destinate
industriei.
Tendinþele producþiei de resurse energetice primare
În ceea ce priveºte producþia mondialã de energie primarã, scenariile
prezentate mai sus oferã diferite evoluþii, astfel:
1. Comisia Mondialã de Energie estimeazã cã sursele energetice
regenerabile, inclusive energia hidro teoretic, pot sã asigure aproape
integral actualul consum (7500-10.000 x 106 tep) anual. Aceastã estimare
este optimã ºi se bazeazã pe dezvoltarea rapidã a tehnologiilor importante.
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 deoarece vor reprezenta mai puþin de
1%. În acelaºi timp utilizarea cãrbunilor va spori cu 36%-45% faþã de 1986.
Aceste prognoze sunt în dezacord cu scenariul imaginat de Comisia
Mondialã ºi num erg în aceeaºi direcþie cu obiectivele fixate de Conferinþa
de la Toronto. De asemenea, trebuie recunoscut cã multe þãri în curs de
dezvoltare sunt în prezent, preocupate de utilizarea viitoare a cãrbunilor (de
exemplu China ºi India).
Comisia Mondialã nu face menþiuni asupra avantajelor ecologice ale
energiei atomice în condiþii normale de operare, în ciuda faptului cã
utilizarea energiei atomice a condus la reduceri ale emisiilor de SO2 ºi NOx.
De exemplu, în Franþa, emisiile de SO2 au scãzut cu 56% în perioada 19801986, în principal datoritã unei importante creºteri a utilizãrii energiei
nucleare pentru producerea electricitãþii; de asemenea, în Belgia ºi Finlanda
s-au înregistrat reduceri semnificative ale emisiilor de SO2 pe baza utilizãrii
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sporite a energiei atomice. Dacã producþia actualã de energie
atomoelectricã ar fi produsã prin arderea cãrbunilor, aproximativ 1,6 x 109
tone de CO2 ar fie liberate anual în atmosferã ceea ce înseamnã un plus
faþã de cele 20 mil. t anuale cât se emite în present prin termocentrale pe
cãrbune.
2. Dupã cel de al treilea grup de specialiºti producþia de energie
primarã în þãrile dezvoltate cu economie de piaþã va fi de 67 mil. barili /zi (în
anul 2000). Ponderea petrolului ºi gazelor naturale va scãdea pânã la
aproximativ 18% în cursul perioadei 1987-2000, cu toate mãsurile luate
pentru descoperirea a noi surse de petrol. Producþia de gaze naturale, de
asemenea, se va diminua, apreciindu-se totodatã o sporire a producþiei de
cãrbune pânã la 21-24 mil. barili pe zi (în echivalent petrol).
3. În studiul elaborate în anul 1988 se apreciazã cã în þãrile dezvoltate
cu economie de piaþã producþiile de petrol ºi gaze naturale vor creºte ca
urmare a prospecþiunilor geologice din SUA ºi unele þãri din OPEC.
Eforturile de descoperire pot constitui reserve, graþie zãcãmintelor
cunoscute, putând sã se limiteze la o creºtere de 2% pe an a producþiei de
petrol. Cu toate acestea scenariul A, indicã faptul cã 11mil. de barili de
petrol ce se vor produce zilnic în þãrile industrializate, în anul 2000
reprezintã maximul producþiei de petrol care se va obþine. Producþia de gaze
naturale, singurã poate oferi bune perspective geologice, deoarece pânã în
anul 2000 va înregistra o creºtere progresivã paralel cu cea a producþiei de
cãrbuni (tabelul 7).
Tabelul 7
Consumul ºi producþia de energie primarã în þãrile dezvoltate
cu economie de piaþã, pe surse de energie primarã
a

Total energie
primarã, din
care:
Cãrbune
Hidrocarburi
c
lichide

Consumul
Producþia
1986
2000
1986
2000
Mil.
% ScenaScenaMil.
% ScenaScenab
b
unit.
riul A
riul B
unit.
riul A
riul B
Mil.
%
Mil.
%
Mil.
%
Mil.
%
b
b
b
b
unit.
unit.
unit.
unit.
72,9 100,0
88
100
90
100 57,1 100,0
64
100
69
100

20,0
28,4

27,4
39,0

22
31

25
36

24
30

27 20,0 35,0
33 14,3 25,0

21
11

33
18

24
12

39
17
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a

Consumul
Producþia
1986
2000
1986
2000
Mil.
% ScenaScenaMil.
% ScenaScenab
b
unit.
riul A
riul B
unit.
riul A
riul B
Mil.
%
Mil.
%
Mil.
%
Mil.
b
b
b
b
unit.
unit.
unit.
unit.
Gaze naturale 13,8 18,9
15
17
15
17 12,1 21,1
12
19
12
Energie
5,1
7,0
10
11
10
11 5,1 8,9
10
15
10
nuclearã
Energie
4,8
6,6
7
8
7
8
4,8 8,4
7
11
7
hidroelectricã
ºi geotermicã
Alte surse de
0,8
1,1
3
3
4
4
0,8 1,4
3
4
4
energie
regenerabilã

%
16
14
9

5

Notã: a – Necesarul de energie primarã; b – Unitãþi corespunzãtoare unui baril pe zi în
petrol echivalent; c – În principal petrol brut ºi derivate lichide de gaz natural.
Sursã: Developpement et cooperation économique internaþionale: tendences a long
terme du developpement économique et social, UN, A/43/554, New York, 1988.

Tabelul 8
Consumul ºi producþia de energia primarã în þãrile
în curs de dezvoltare, pe surse
a

15,7

Consumul
Producþia
2000
1986
2000
ScenaScenaMil.
% ScenaScenariul A
riul B
unit.
riul A
riul B
Mil.
%
Mil.
%
Mil.
%
Mil.
unit.
unit.
unit.
unit.
34,6
22
28
24
30 15,1 25,9
23
22
24

24

17,0

37,1

28

35

28

34 29,1 49,8

50

49

46

46

3,1
0,4

6,8
0,9

12
1

15
2

13
2

16
2

4,2
0,4

7,2
0,6

13
1

13
1

14
2

14
2

3,7

8,1

8

10

9

11

3,7

6,3

8

8

9

9

1986
Mil.
%
unit.

Cãrbune ºi
lignit
Hidrocarburi
lichidec
Gaze naturale
Energie
nuclearã
Energie
hidroelectricã
ºi geotermicã

%
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a

Alte surse de
energie
regenerabilã
Total energie
primarã

Consumul
1986
2000
Mil.
% ScenaScenaunit.
riul A
riul B
Mil.
%
Mil.
unit.
unit.
5,9 12,9
8
10
6

45,8

100

79

100

82

Producþia
2000
ScenaScenariul A
riul B
Mil.
%
Mil.
unit.
unit.
10,1
8
8
6

1986
Mil.
%
unit.
%
7

5,9

100 58,4

100

103

100

101

%
6

100

Sursa: Developpement et cooperation économique internaþionale: tendences a long
terme du developpement économique et social, UN, A/43/554, New York, 1988.

Tabelul 9
Consumul ºi producþia de energia primarã în þãrile cu economie
planificatã, pe surse de energie primarã
a

Cãrbune ºi
lignit
Hidrocarburi
lichidec
Gaze naturale
Energie
nuclearã
Energie
hidroelectricã
ºi geotermicã
Alte surse de
energie
regenerabilã
Total energie
primarã

Consumul
Producþia
1986
2000
1986
2000
Mil.
% ScenaScenaMil.
% ScenaScenaunit.
riul A
riul B
unit.
riul A
riul B
Mil.
%
Mil.
%
Mil.
%
Mil.
unit.
unit.
unit.
unit.
15,7 38,7
19
34
21
36 16,0 37,7
19
33
21

35

11,1

27,4

15

26

14

24 12,7 30,0

13

23

14

23

11,0
1,0

27,1
2,4

12
7

22
12

12
7

20 11,5 27,1
13 1,0 2,4

14
7

25
12

14
7

23
12

1,3

3,1

3

5

3

5

1,3

3,1

3

5

3

5

0,5

1,2

1

1

1

2

0,5

1,1

1

2

1

2

40,5

100

57

100

58

100 42,9

100

57

100

40

100

%

Sursa: Secrétariat de l’ONU, Departement des affaires, économiques et sociales
internationals, a partir de l’Annuaire des statistique de l’énergie, New York 1987.
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Aportul energiei nucleare în þãrile dezvoltate cu economie de piaþã
este incert, cu toate cã în scenariul A se estimeazã o creºtere a consumului
de elictricitate cu 2,7% anual. În pofida procupãrilor ºi mãsurilor luate
actualele accidente din reactoare, absenþa instalaþiilor permanente de stocaj
ale barelor de combustibil iradiate, cheltuielile ridicate cu echipamentele,
detonãrile de combustibil nuclear, etc., vor face ca energia nuclearã sã
reprezinte mai puþin de 15% din producþia totalã de energie, în anul 2000. În
sensul acesta este necesarã dezvoltarea surselor de aprovizionare cu
electricitate pentru viitor mai ales în þãrile unde nu existã niciun mijloc de
producere a energiei în cantitãþi suplimentare. Acest scenariu þine cont ºi de
posibilitãþile obþinerii unor creºteri ale producþiei din surse energetice
reproductibile. În aceastã categorie intrã energia hidrogeotermicã, care va
reprezenta 50% din energia hidroelectricã, iar alcoolul va contribui cu 0,5
mil. barili pe zi echivalent petrol. În ceea ce priveºte repartizarea
consumului ºi producþiei de energie în þãrile în curs de dezvoltare, pe surse
de energie, se remarcã dificultãþi mari în instaurarea unui echilibru relativ
între sursele de energie comparativ cu þãrile dezvoltate cu economie de
piaþã medie, facilitând trecerea de la petrol la cãrbune. Pânã în anul 2000,
se remarcã dependenþa acestor þãri de combustibilii convenþionali, în
special de cãrbune, care va deveni combustibilul fosil cel mai important.
Se prevede, de asemenea, cã în aceste þãri ponderea energiei
electrice în consumul final va creºte în special pe seama energiei nucleare.
Astfel, energia nuclearã va reprezenta aprox. 13% din totalul consumului de
energie primarã pânã în anul 2000. În general, în aceste scenarii se pune
accentul mai mult pe creºterea randamentului energetic.
Efectele politicilor care pun mai mult accentul asupra randamentului
energetic ºi a substituþiei combustibililor sunt indicate în scenariul B. O
asemenea politicã va permite reducerea elasticitãþii cererii de energie, în jur
de 10% în þãrile dezvoltate cu economie de piaþã ºi de asemenea, o
diminuare a taxelor de creºtere a consumului energetic în jur de 1,4% în
þãrile în care PIB va spori cu un procent mai mare de 0,5% decât cel din
scenariul de referinþã. În mod analog cantitatea de energie economisitã va fi
egalã cu energia obþinutã la 1% tonã de creºtere a PIB în þãrile în curs de
dezvoltare ºi cu 0,5% în þãrile cu economie de piaþã.
Se impune astfel, ameliorarea randamentului energiei electrice prin
politici adecvate. Astfel: în þãrile dezvoltate cu economie de piaþã, politica
preþurilor va fi un element fundamental în mãsurile destinate pentru
economisirea energiei. În þãrile în curs de dezvoltare, unul din domeniile în
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care se pune problema randamentului energetic este sectorul de
transformare a energiei, care cuprinde producþia de energie electricã,
rafinarea petrolului, utilizarea energiei pentru sectorul energetic lui însuºi,
transportul combustibilului ºi distribuþia energiei. În aceste þãri, energia
pierdutã în stadiul de transformare a atins 39% din totalul energiei primare
disponibile, ceea ce înseamnã cã 39% din energia primarã disponibilã nu
este niciodatã datã consumatorilor finali. Prin comparaþie, cifra
corespondentã pentru þãrile dezvoltate cu economie de piaþã este de 30%.
O mare parte din aceste pierderi sunt provocate de producerea ºi distribuþia
energiei electrice. Raportul energie primarã/producþie de energie electricã
este în jur de 2,6 în þãrile cu economie de piaþã, în raport cu 3,1 în þãrile în
curs de dezvoltare. Procentul pierderilor de energie electricã în cursul
distribuþiei este de 8% în þãrile cu economie de piaþã ºi de 10% în þãrile în
curs de dezvoltare.
Datele existente de mulþi ani la Banca Mondialã aratã, de asemenea,
cã, þãrile în curs de dezvoltare ar putea economisi pânã la 15% din
consumul lor energetic total fãrã a-ºi încetini ritmul de creºtere al PIB.
Aceastã reducere se va putea realiza în stadiul de transformare ºi în
stadiul de consum final. Þinând cont de aceste estimãri în scenariul B se
estimeazã o reducere a elasticitãþii cererii energetice în jur de 10% în
medie, pânã în anul 2000.
În economia þãrilor din Europa de Est posibilitãþile de creºtere a
randamentului energetic sunt ridicate, cãci consumul energetic pe locuitor
este de 2 ori mai mare decât consumul mediu al altor þãri.
Este totuºi dificilã concretizarea acestor posibilitãþi, luând în
considerare partea importantã a sectorului industrial, în consumul energetic
final. Pe ansamblul grupei, utilizarea industrialã a energiei reprezintã în jur
de 56% din utilizarea finalã, comparativ cu 14% în þãrile dezvoltate cu
economie de piaþã.
Având în vedere capacitatea excedentarã a producþiei care existã în
aproape toate sectoarele energetice cu excepþia petrolului, realizarea unui
progres accelerat de creºtere a capacitãþilor de producþie energeticã nu se
justificã în þãrile dezvoltate cu economie de piaþã ci trebuie încurajatã
substituþia combustibililor. Dupã o estimare recentã, producþia carboniferã în
þãrile dezvoltate cu economie de piaþã reprezintã, în ritmul actual, mai mult
de 200 ani de consum. De aceea, guvernele vor trebui sã întocmeascã
programe de cercetare-dezvoltare care sã vizeze punerea la punct a
sistemelor eficiente de transport a cãrbunilor, a unor metode mai eficiente
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de ardere a cãrbunilor ºi a tehnicilor de lichefiere ºi gazeificarea lor. Ele pot
încuraja utilizarea cãrbunelui ºi a gazului natural prin creºterea progresivã a
preþurilor la combustibilii ce provin din resurse reziduale în producþia de
energie secundarã ºi alimentarea cazanelor industriale. Utilizarea
crescândã a gazului natural în locul petrolului ºi cãrbunelui poate contribui
la reducerea problemei globale a energiei pentru o perioadã relativ scurtã.
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